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АНОТАЦІЯ 

 

Войтенко В. Л. Механізми ергогенного впливу бурштинової кислоти 

при фізичних навантаженнях силової спрямованості в експерименті та у 

спортсменів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 − Біологія (09 − Біологія). – Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України, Суми-Київ, 2021.  

 
Зміст анотації 

Дисертацію присвячено проблемі визначення механізмів впливу 

бурштинової кислоти та її похідних на покращення метаболічних основ 

зростання фізичної працездатності при інтенсивних навантаженнях граничної 

інтенсивності.  

Аналіз та узагальнення сучасної науково-методичної літератури 

свідчить про недостатнє уявлення стосовно наявності та вираженості як змін 

ультраструктури, так й функціонування мітохондріального апарату клітин в 

міокарді та скелетних м’язах за фізичних навантажень (ФН) граничної 

інтенсивності. Залишається не остаточно з’ясованою доцільність 

застосування спортсменами з ознаками дезадаптації, особливо у спорті 

вищих досягнень, бурштинової кислоти та її похідних. Відомості, які існують 

у плані застосування цих ергогенних фармакологічних та нутриціологічних 

засобів у динаміці тренувань, стосуються різних аспектів впливу на організм 

спортсменів, а даних щодо ефективності застосування для покращення 

енергозабезпечення процесів м’язового скорочення, зростання фізичної 

працездатності при силових навантаженнях різної спрямованості та 

інтенсивності, раннього виявлення ознак дезадаптації при постійних 

тренуваннях та запобігання формуванню патологічних станів у науковій 
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літературі до цього часу недостатньо, що й визначило актуальність даного 

дослідження. 

Методологія дослідження базується на комплексному підході, 

включаючи аспекти щодо раннього виявлення гіпоксії навантаження за ФН 

граничної інтенсивності у спортсменів-чоловіків, які спеціалізуються з 

різних видів спорту, що дозволило сформувати цілісне уявлення стосовно 

механізмів ергогенної дії фармакологічних засобів на основі бурштинової 

кислоти з подальшою метою стимуляції фізичної працездатності.  

Наукова новизна одержаних результатів. На основі результатів 

дослідження із використанням інформативних критеріїв оцінки вираженості 

змін прооксидантно-антиоксидантної рівноваги сформульовано її визначення 

як системоутворюючого чинника зниження енергоутворення, погіршення 

працездатності та уповільнення відновлення за фізичних навантажень 

граничної інтенсивності та показано позитивний вплив фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти на мітохондріум скелетного та 

серцевого м’язу, показники окисного гомеостазу та ефективність 

тренувальної діяльності спортсменів. 

У ході дослідження отримані дані, які мають новизну, зокрема:  

розширено існуючі уявлення про особливості формування як змін 

ультраструктури, так й функціонування мітохондріального апарату клітин 

скелетних м’язів та міокарда під впливом фізичних навантажень граничної 

інтенсивності в експериментальних умовах, що відкриває підходи до 

оптимізації процесів енергоутворення у спорті; 

з’ясовано загально-біологічні механізми дії використаних для 

стимуляції фізичної працездатності фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти, що ґрунтуються, в першу чергу, на стимуляції 

процесів енергоутворення і опосередковують корекцію подальших 

гомеостатичних зрушень, які лежать в основі росту ергогенних 

характеристик організму; 
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показано важливу роль змін корекції прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги на рівні клітинних мембран за граничних фізичних навантажень 

при застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти у покращенні 

параметрів гематологічного гомеостазу, що суттєво позначається на 

показниках аеробної працездатності спортсменів; 

доведено універсальність механізмів стимуляції працездатності при 

застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти за фізичних навантажень 

з різним механізмом енергозабезпечення; 

підтверджено здатність засобів на основі бурштинової кислоти 

прискорювати процеси ангіогенезу а, відповідно, й транспорт кисню до 

працюючих м’язів спортсмена, за рахунок зростання у сироватці крові вмісту 

основного ангіогенного чинника – фактору росту ендотелію судин (VEGF), 

що обґрунтовує доцільність застосування таких фармакологічних засобів для 

попередження негативних метаболічних змін та уповільнення настання 

стомлення у спортсменів при інтенсивних фізичних навантаженнях. 

Результати дослідження доповнюють наші уявлення стосовно ролі 

окисного стресу як фактору, що призводить до погіршення гематологічних 

показників, які характеризують кисень-транспортну функцію крові, й за 

надлишкового накопичення продуктів ПОЛ стає фактором гальмування 

ергогенних характеристик організму та провокує виникнення стомлення. 

Результати дослідження підтверджують існуючі в науковій літературі 

дані щодо мембранопротекторної дії засобів на основі бурштинової кислоти 

та її похідних. 

За результатами роботи отримано відповідні акти впровадження 

основних положень, що витікають з дисертаційного дослідження, як в 

практичну підготовку спортсменів, так і в навчальний процес профільних 

кафедр закладів вищої освіти. 

Аналіз морфометричних результатів стосовно оцінки загальної 

кількості функціонуючих капілярів та характеристик мітохондріуму 

скелетного м’язу експериментальних тварин (щурі), показали, що при 
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тривалому фізичному навантаженні спостерігається збільшення 

гіпергідратації тканин, яке виражається у набряку гістогематичного бар’єру з 

суттєвим збільшенням його середньої гармонічної товщини на 65,5 % за 

рахунок зростання перикапілярного простору (ПКП) на 50,0 % та дещо 

більшою мірою − ендотеліальної устілки (ЕН) капілярів на 57,0 %. В останній 

морфологічній структурі спостерігали активацію піноцитозу з утворенням 

значної кількості піноцитозних везикул, що свідчить про посилення обмінних 

і транспортних процесів в клітині, і цей процес відносять до компенсаторної 

й, навіть, адаптивної реакції на несприятливі або напружуючі ендо- чи 

екзогенні фактори. Поряд з вказаними змінами ультраструктури у м'язах 

мозаїчно спостерігали утворення вакуолей у м’язових волокнах, появу 

ділянок краєвого набряку клітин біля сарколеми, що вказує на наявність 

проявів вторинної тканинної гіпоксії, а також на формування 

ультраструктурного компоненту сарколемальної дисфункції, котра свідчить 

про порушення міжклітинного обміну речовин і рідини. При тривалому 

фізичному навантаженні в тканинах скелетного м’язу середня кількість 

капілярів на одиницю площі м’язу зростає більше, ніж на 57,0 %; практично 

не спостерігалося порожніх, а також спалих, капілярів, що можна розглядати 

як ознаку первинного ангіогенезу, котрий є компенсаторною відповіддю на 

фізичне навантаження.  

Зміни ультраструктури міокарда після тривалого фізичного 

навантаження є подібними до виявлених у тканині литкового м’язу і 

вирізнялися переважно ступенем вираженості. Так, гіпергідратація ГГБ у 

міокарді є меншою, ніж у відповідному бар’єрі м'язової тканини. Зростання 

значення середньої гармонічної товщини ендотеліальної устілки капілярів 

відносно незначне і становить усього 23,3 %, що свідчить про менш 

виражену ультраструктурну складову ендотеліальної дисфункції. Також 

значно меншою мірою зростає шлях дифузії для О2, оскільки загальна 

товщина ГГБ, через який саме відбувається дифузія з крові до 

кисневоспоживаючих органел, в міокарді достовірно визначається на чверть 
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меншою, ніж у м’язовій тканині. Збільшення кількості функціонуючих 

капілярів досягає 67,5 % відносно контрольної кількості, що перевищує 

величини, визначені у м’язовій тканині. 

Результати морфометричної оцінки характеристик мітохондріуму у 

тканині литкового м’язу щурів під впливом тривалого фізичного 

навантаження вказує на зростання загальної кількості мітохондрій (МХ) як 

субсарколемальної (СС МХ), так і інтраміофібрилярної (ІМФ МХ) 

субпопуляцій (на 58,3 % та 69,0 % відповідно). Поряд з цим відбувається 

зростання суми поверхонь мітохондрій в одиниці об’єму м’язової тканини: 

щодо СС МХ на 47,0 %, щодо ІМФ МХ – на 41,7 %, що складає в абсолютних 

значеннях 10,1±1,5 мкм2 та 7,6±0,6 мкм2 відповідно (р <0,05). Середній 

діаметр МХ обох фракцій є достовірно збільшеним порівняно з відповідними 

даними в контрольній групі й складає в СС МХ 0,50±0,05 мкм та 

0,78±0,09 мкм − в ІМФ МХ (в обох випадках р <0,05). Ультраструктурні 

перебудови в мітохондріальному апараті литкового м’язу у відповідь на ФН 

значною мірою нівелюються різким зростанням кількості структурно 

пошкоджених органел: серед СС МХ і ІМФ МХ в тканинах тварин основної 

групи їх кількість складає 15,4±1,7 % та 8,6±3,0 % відповідно (р <0,01). 

В міокарді під впливом тривалого фізичного навантаження 

спостерігають більш виражену активацію морфогенезу МХ, ніж у м’язовій 

тканині. Так, кількість СС МХ зростає на 60,7 %, а ІМФ МХ – на 91,1 %. 

Збільшення середнього діаметру МХ відповідає тому, що має місце в 

клітинах литкового м’язу: зростання становить 31,5 % у СС МХ і 25,0% − 

щодо вихідного рівня цього показника в ІМФ МХ. Також достовірно і більш 

суттєво, ніж у м’язовій тканині, зростає показник суми поверхонь 

мітохондрій: у СС МХ – на 64,1 %, у ІМФ МХ – на 52,6 %. Кількість 

структурно пошкоджених органел також, як і у литковому м’язі, 

збільшується. Кількість змінених органел у тканині міокарда є значно 

меншою порівняно з даними, отриманими при ультраструктурному 

дослідженні м’язової тканини: серед СС МХ в основній групі їх кількість 
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дорівнює 10,8±2,8 % та серед ІМФ МХ − 6,8±2,2 % відповідно (р <0,01), 

порівняно із вихідними даними цих значень. 

Результати досліджень свідчать, що застосування бурштинової кислоти 

при тривалому фізичному навантаженні в експерименті (2-а дослідна група) 

сприяє зменшенню проявів структурних ознак ендотеліальної та 

мітохондріальної дисфункції як у м’язовій тканині, так і в міокарді. Так, 

спостерігається більш виражене збільшення кількості функціонуючих 

капілярів: в литковому м’язі на 38,3 % відносно даних у 1-ій дослідній групі 

(з ФН, але без застосування ергогенних засобів) та більш, ніж у два рази, 

відносно контролю, а в міокарді – на 26,4 % відносно значень 1-ої дослідної 

групи та на 71,9 % − відносно контролю (в усіх випадках р < 0,05). У тканині 

литкового м’язу застосування БК при ФН сприяє зменшенню гіпергідратації 

ГГБ, а, отже, його товщини: середня арифметична товщина ГГБ зменшується 

на 27,6 %, ПКП – на 17,5 %, а ендотеліального шару – на 18,4 %. Аналогічна 

динаміка змін спостерігається й в ГГБ міокарда: середня арифметична 

товщина ГГБ зменшується на 20,1 %, ПКП – на 15,0 %, а ендотеліального 

шару – на 17,1 % (в усіх випадках р < 0,05). 

Встановлено, що застосування БК більш суттєво стимулює морфогенез 

МХ, ніж окремий вплив фізичних навантажень, і ці зміни носять адаптивний 

характер. Зростання кількості МХ у м’язовій тканині, порівняно з даними 

при ФН без застосування БК, є більш значущим, ніж у міокарді: у СС МХ на 

63,2 % відносно контролю та на 4,9% − відносно даних у 1-ій дослідній групі; 

у ІМФ МХ на 81,4 % відносно контролю та на 12,4% − у 1-ій дослідній групі 

(в усіх випадках р <0,05). У міокарді зростання загальної кількості органел 

має ту саму спрямованість, проте більш значно виражену кількісно у зв’язку 

з понадважливістю оптимального перебігу процесів енергоутворення в цьому 

життєво важливому органі. Тобто, результати нашого дослідження свідчать, 

що застосування БК справляє потужній протективний вплив на оптимізацію 

енергетичного метаболізму м’язової тканини й, особливо, міокарда – тобто 

тих основних структурних утворень, що лімітують зростання фізичної 
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працездатності при навантаженнях взагалі та у спортивній діяльності, 

зокрема. 

Також відмічається зростання суми поверхонь МХ в одиниці об’єму, 

що становить для СС МХ 13,8±1,3 мкм2 та 19,4±2,3 мкм2 у скелетних м᾽язах і 

міокарді; для ІМФ МХ − 9,0±1,0 мкм2 та 14,1±1,5 мкм2, відповідно. Варто 

зазначити, що при застосуванні БК знижується кількість структурно 

пошкоджених МХ, причому, в клітинах міокарда ці зміни більш значущі 

порівняно із клітинами скелетних м’язів (СС МХ на 3,8 %, а ІМФ МХ − на 

2,9 %). 

На позитивний ефект бурштинової кислоти стосовно змін структури 

мітохондріуму різних тканин вказує також зниження середнього діаметра 

МХ, більш виражене в міокарді. Зокрема, цей показник щодо СС МХ 

знижується на 14,08 %, а ІМФ МХ − на 16,67 % (в усіх випадках р <0,05) 

більш значно, ніж в м’язовій тканині експериментальних тварин. Збільшення 

кількості і зменшення розміру мітохондрій та набуття останніми більш 

енергетично вигідної кулеподібної форми свідчить про формування 

морфологічних та фізіологічних адаптивних реакцій у тварин у відповідь на 

тривале навантаження. 

Аналіз результатів дослідження у спортсменів у динаміці 

тренувального процесу у масштабі real-time показав, що застосування 

похідного бурштинової кислоти у вигляді препарату армадін®лонг 

супроводжується покращенням параметрів спеціальної (силової) фізичної 

працездатності. Так, у спортсменів основної групи (важкоатлети) 

спостерігається більш виражене зростання висоти підйому штанги у стрибку 

з місця на 15,6 % з паралельним зниженням часу виконання тестувальної 

вправи на 14,0 % порівняно з групою контролю (на 7,11 % зростає висота 

підйому штанги у стрибку з місця і на 8,0 % знижується час виконання 

вправи). Зміни показників спеціальної працездатності відповідають загальній 

тенденції – висота підйому у ривковій тязі відносно вихідних даних до 

початку курсового прийому достовірно збільшується на 18,07 %, а час 
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виконання вправи зменшується на 14,08 %, на відміну від показників у 

контрольній групі, де відповідні параметри спеціальної працездатності 

різноспрямовано змінюються відповідно на 10,2 % і 7,04 %, відповідно. 

Аналіз отриманих показників структурно-функціонального стану 

мембран еритроцитів (загальноприйнята модель загального пулу мембран 

організму) спортсменів свідчить про те, що представники групи контролю 

мають значні зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, що 

відображається зростанням прооксидантно-антиоксидантного коефіцієнту 

(Кпа) наприкінці дослідження за рахунок змін обох ланок ПАР. Зокрема, вміст 

МДА, який відображає активність процесів ліпопероксидації, зростає на 

40,8 % і складає 7,21±0,05 нмоль×106 ер., а вміст одного з основних 

неферментативних антиоксидантів ‒ відновленого глутатіону (GSH) − 

зменшується більш, ніж на третину і складає 1,45±0,05 10-12ммоль×ер.-1. Це 

вказує на формування окисного стресу за інтенсивних фізичних навантажень, 

й є суттєво гіршим, порівняно з результатами у спортсменів, які у динаміці 

тренувань використовували засоби на основі бурштинової кислоти. Про це 

свідчить зменшення вмісту МДА в мембранах еритроцитів до 

6,00±0,05 нмоль×106 ер. з одночасним накопиченням в мембранних 

структурах одного з основних природних антиоксидантів неферментативного 

характеру ‒ відновленого глутатіону, до 2,47±0,06 10-12ммоль×ер.-1. Такі 

сприятливі зміни вказують на переважання процесів антиоксидантного 

захисту в організмі, що підтверджується відповідним достовірним зниженням 

результуючого показника вираженості окисного стресу Кпа у представників 

основної групи (2,44±0,11 ум.од.) проти значень у контролі (4,97±0,10 ум.од.). 

При оцінці вмісту лактату (молочної кислоти), що надходить до 

циркуляції з деструктурованих клітин – міоцитів та є тригером для 

подальшого запуску мікропошкоджень скелетних м᾽язів, то на початку 

дослідження було встановлено, що у спортсменів групи контролю вміст 

лактату відразу після тренувального заняття зростає від вихідних 
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5,61±0,92 ммоль×л-1 до 10,54±1,18 ммоль×л-1, до моменту закінчення від 

7,24±1,16 ммоль×л-1 до 14,32±2,11 ммоль×л-1 відповідно, а через 1,5 год 

зменшується до 7,45±0,71 ммоль×л-1 на початку дослідження та всього лише 

до 9,87±1,44 ммоль·л-1 наприкінці, що свідчить про розвиток процесів 

стомлення із властивими йому різноманітними біохімічними проявами, 

включаючи приріст значення рН і наступні дизрегуляторні зрушення, 

зокрема, і в роботі ферментних систем. Вимірювання значення рН на початку 

та наприкінці дослідження довело, що в контрольній групі прояви ацидозу є 

більш вираженими (7,29±0,02 та 7,28±0,02 відповідно) порівняно з даними в 

основній групі спортсменів (7,30±0,03 та 7,35±0,02 відповідно). Це свідчить 

про позитивну дію засобів на основі бурштинової кислоти та її похідних на 

виникнення лактат-ацидозу та наступне попередження формування 

мікропошкоджень скелетних м᾽язів, яке передує розвитку стомлення. 

У контрольній групі представників силових видів спорту зміни ПАР за 

інтенсивних фізичних навантажень силового характеру супроводжуються 

відповідними негативними зрушеннями характеристик еритроцитарних 

мембран та гематологічних параметрів. Зростання параметру середнього 

об’єму червоних клітин крові на 13,63 % наприкінці дослідження 

віддзеркалюється збільшенням анізоцитозу (розкидання еритроцитів за 

об’ємом, що залежить саме від властивостей їх мембран) на 17,8 % порівняно 

із даними до початку дослідження. Крім того, у спортсменів в групі плацебо-

контролю наприкінці дослідження відзначається згущення крові, яке 

відображається зростанням активованого часткового тромбопластинового 

часу (АЧТЧ) на 28,3 %. В обох основних групах спортсменів, які 

використовували засоби на основі бурштинової кислоти, подібних 

негативних явищ не спостерігається, що свідчить про позитивний ефект 

профілактичного застосування подібних засобів та наявність у них 

ергогенних властивостей, які реалізуються через складні біохімічні зв’язки.  

Аналіз результатів дослідження стосовно визначення основного 

ангіогенного фактору свідчить, що постійний вплив тренувальних силових 
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навантажень граничної інтенсивності приводить до достовірного зростання 

як вмісту фактору, індукованого гіпоксією (англ. Hypoxia-Inducible Factor, 

HIF-1α), так і основного ангіогенного чинника – фактору росту ендотелію 

судин (англ. Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), що опосередковано 

вказує на розвиток гіпоксії навантаження з відповідною активацією процесу 

утворення нових кровоносних судин. Показано, що через 30 хв після 

закінчення тренувального заняття збільшується вміст в кровоносному руслі 

HIF-1α. Ці зміни у представників контрольної групи відзначаються 

зростанням даного показника до 1,38±0,06 нг×мл-1, в основній групі – 

збільшенням до 2,87±0,04 нг×мл-1. Аналогічні зміни стосуються вмісту 

VEGF, де відмічається достовірне перевищення зростання показника в 

основній групі над контрольними значеннями (39,71±1,28 пг×мл-1 проти 

35,67±1,59 пг×мл-1 в контрольній, відповідно; p <0,05 в усіх випадках). Більш 

того, і через 24 год після закінчення навантаження у спортсменів ці зміни 

тільки посилюються порівняно з вихідними даними. Так, у контролі вміст 

HIF-1α збільшується до 2,61±0,35 нг×мл-1, у представників основної групи − 

до 3,21±0,38 нг×мл-1; показники концентрації VEGF зростають до 

43,95±1,25 пг×мл-1 та 52,11±1,41 пг×мл-1, відповідно (p <0,05 у всіх 

випадках). Тобто ангіогенний потенціал у спортсменів більш активно 

розкривається за фізичних навантажень на фоні використання засобів на 

основі бурштинової кислоти, що й приводить до реалізації в організмі дії 

ергогенних чинників. 

Аналогічні за спрямованістю, проте більші за ступенем вираженості, 

зміни вищеназваних метаболічних показників спостерігаються у 68 

представників циклічних видів спорту, які на умовах «Інформованої згоди» 

взяли участь у дисертаційному дослідженні. Більш виражені зміни 

показників окисного гомеостазу, кисень-транспортної ланки крові, 

ангіогенетичних чинників при фізичних навантаженнях у представників цих 

видів спорту під час занять силової спрямованості та граничної 
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інтенсивності, обумовлена на нашу думку, іншим порівняно з 

представниками важкої атлетики, механізмом енергозабезпечення м’язової 

діяльності, який переважно асоційований з аеробним β-окисленням вільних 

жирних кислот у мітохондріях. Так, на підтвердження покращення переносу 

кисню під впливом засобів на основі бурштинової кислоти вказує й 

зростання показника вмісту внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну на 

10,21 % у спортсменів основної групи порівняно даними у контролі, де, 

навпаки, спостерігається зниження значення цього чинника на 8,72 % 

(р <0,05 в обох випадках). 

Застосування засобів на основі бурштинової кислоти приводить до 

покращання показників фізичної працездатності у представників й цих видів 

спорту, де спостерігається достовірне зменшення часу проходження 

змодельованої змагальної дистанції у бігунів (на 5,6 %), збільшення темпу 

гребків за хвилину (на 14,8 %) та значення довжини прокату лодки (на 

11,4 %) у веслувальників на байдарках і каное. 

Таким чином, отримані результати дослідження дозволяють 

стверджувати, що застосування засобів на основі бурштинової кислоти, є 

цілком обґрунтованим та доцільним для корекції складних метаболічних 

взаємовідносин та наступного зростання фізичної працездатності 

спортсменів за інтенсивних фізичних навантажень. 

Ключові слова: інтенсивні фізичні навантаження, фізична 

працездатність, біг на середні дистанції, кваліфіковані веслувальники, 

важкоатлети, бурштинова кислота, метаболітотропні засоби, скелетні м’язи, 

міокард, серцевий ритм, еритроцити, мітохондрії, енергетичний обмін, 

гіпоксія, ангіогенез, клітинні мембрани, лактат-ацидоз, прооксидантно-

антиоксидантна рівновага. 
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The contents of the abstract 
The thesis deals with the problem of determining the mechanisms of the 

influence of succinic acid and its derivatives on the increase of physical efficiency 

under intensive loads of maximum intensity.  

The analysis and generalization of the modern scientific and methodological 

literature shows a lack of understanding of the presence and severity of changes in 

the ultrastructure and functioning of the mitochondrial apparatus of cells in the 

myocardium and skeletal muscle during exercise of maximum intensity. It remains 

has not been clarified the usefulness of succinic acid and its derivatives for athletes 

with signs of maladaptation, especially in higher-level sports. The information 

available in terms of its application in the dynamics of training, relates to various 

aspects of the impact on the body of athletes, and data on the effectiveness of the 

application to improve energy supply of muscle contraction, increase physical 

performance under loads of different orientation and intensity, early detection of 

signs of maladaptation training and prevention of pathological conditions in the 

scientific literature is not enough, which determined the relevance of this study.  

The methodology of this study is based on an integrated approach to the 

early detection of hypoxia of the load for the maximum intensity physical loads in 

male athletes specializing in various sports and allowed to form a holistic view of 

the mechanisms of ergogenic action of ergogenic pharmacological agents based on 

succinic acid and schemes drawn up for the use of these agents in order to 

stimulate physical performance. 
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Scientific novelty of the obtained results. Based on the results of the study 

using informative criteria for assessing the severity of changes in prooxidant-

antioxidant balance, its definition is formulated as a system-forming factor in 

reducing energy production, performance and slow recovery under load of 

maximum intensity and showed a positive effect of, indicators of oxidative 

homeostasis and the effectiveness of training activities of athletes. 

The study obtained data that are new, in particular: 

the existing ideas about the peculiarities of the formation of both changes in 

the ultrastructure and the functioning of the mitochondrial apparatus of skeletal 

muscle cells and the myocardium under the influence of physical loads of 

maximum intensity in experimental conditions are expanded; 

the general biological mechanisms of action of pharmacological agents 

based on succinic acid used to stimulate physical performance are clarified, based 

primarily on the stimulation of energy production processes and mediate the 

correction of further homeostatic changes that underlie the growth of ergogenic 

characteristics of the body; 

the important role of changes in the correction of prooxidant-antioxidant 

balance at the level of cell membranes at maximum physical loads in the use of 

succinic acid-based agents in improving the parameters of hematological 

homeostasis, which significantly affects the aerobic performance of athletes; 

the universality of mechanisms of stimulation of working capacity at 

application of means on the basis of succinic acid at physical loads with the 

different mechanism of power supply is proved; 

The ability of succinic acid-based agents to accelerate the processes of 

angiogenesis and, accordingly, the transport of oxygen to the working muscles of 

the athlete, due to the increase in serum content of the main angiogenic factor - 

vascular endothelial growth factor (VEGF), which justifies the use of drugs based 

on succinic acid to prevent negative metabolic changes and to slow the onset of 

fatigue in athletes during intense loads. 
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The results of the study complement our understanding of the role of 

oxidative stress as a factor that leads to deterioration of hematological parameters 

that characterize the oxygen transport function of the blood and excessive 

accumulation of LPO products become a factor inhibiting ergogenic characteristics 

of the body and fatigue. 

The results of the study confirm the existing data in the scientific literature 

on the membrane-protective action of products based on succinic acid and its 

derivatives. 

According to the results of the work, the relevant acts of implementation of 

the main provisions arising from the dissertation research were obtained, both in 

the practical training of athletes and in the educational process of the profile 

departments of higher education institutions. 

Analysis of morphometric results regarding the assessment of the total 

number of functioning capillaries and characteristics of the skeletal muscle 

mitochondria of rats showed that with prolonged physical loads (PL) there is an 

increase in tissue hyperhydration, which was expressed in edema of the 

histohematological barrier with a significant increase in its average harmonic 

thickness, 5.0 % due to the growth of pericapillary space (PCS) by 50.0 % and to a 

lesser extent − endothelial insole (EI) of capillaries by 57.0 %. In the latter, 

activation of pinocytosis was observed with the formation of a significant number 

of pinocytic vesicles, indicating an increase in metabolic and transport processes in 

the cell, and this process is attributed to compensatory and even adaptive response 

to adverse or stressful endogenous or exogenous factors. In addition to these 

changes in ultra-structure, mosaics observed the formation of vacuoles in muscle 

fibers, the appearance of regions of regional cell edema in sarcolemes, indicating 

the presence of secondary tissue hypoxia in muscles, as well as the formation of 

the ultra-structural component of sarcolemmal dysfunction, which indicates 

disruption of the intercellular metabolism and fluid. With prolonged physical loads 

in skeletal muscle tissue, the average number of capillaries per unit area of muscle 

increased by more than 57.0 %, there were almost no empty and dormant 
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capillaries, which can be considered as a sign of primary angiogenesis, which is a 

compensatory response to physical loads. 

Changes in myocardial ultrastructure after prolonged physical loads were 

similar to those found in calf muscle tissue and differed mainly in severity. Thus, 

HHB hyperhydration in the myocardium was less than in the corresponding muscle 

tissue barrier. The increase in the value of the average harmonic thickness of the 

capillary endothelial insole was relatively insignificant and amounted to only 

23.3 %, which indicates a less pronounced ultrastructural component of endothelial 

dysfunction. The diffusion pathway for O2 also increased to a much lesser extent, 

as the total thickness of HHB, through which diffusion from blood to oxygen-

consuming organelles occurs, is significantly less in the myocardium than in 

muscle tissue. The increase in the number of functioning capillaries reached 

67.5 % relative to the control amount, which exceeded the values defined in 

muscle tissue.  

The results of morphometric evaluation of the characteristics of 

mitochondria in the calf muscle tissue of rats under the influence of prolonged 

exercise showed an increase in the total number of Mc of both subsarcolemmal (SS 

Mc) and intramyofibrillar (IMF Mc) subpopulations (58.3 % and 69.0 %, 

respectively). Along with this, there was an increase in the sum of mitochondrial 

surfaces per unit volume of muscle tissue: relative to SS Mc - by 47.0%, relative to 

IMF Mc − by 41.7 %, which amounted to 10.1±1.5 μm-2 and 7.6±0.6 μm-2, 

respectively (p<0.05). The mean diameter of mitochondria of both fractions was 

significantly increased compared with the corresponding data in the control group 

and was 0.50±0.05 μm in subsarcolemmal mitochondria and 0.78±0.09 μm in the 

intramyofibrillar fraction (p<0.05). Ultrastructural rearrangements in the 

mitochondrial apparatus of the calf muscle in response to PL were largely offset by 

a sharp increase in the number of structurally damaged organelles: among SS Mc 

in the main group their number was 15.4±1.7 % and IMF Mc 8.6±3.0 % (p<0.01). 

In the myocardium, under the influence of prolonged physical activity, a 

more pronounced activation of Mc morphogenesis was observed than in muscle 
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tissue. Thus, the number of SS Mc increased by 60.7 %, and IMF Mc - by 91.1%. 

The increase in mean Mc diameter was consistent with that in calf muscle cells: an 

increase of 31.5 % in SS Mc and 25.0 % relative to baseline in IMF Mc. The 

amount of mitochondrial surfaces also increased significantly and more 

significantly than in muscle tissue: in SS Mc − by 64.1 %, in IMF Mc - by 52.6 %. 

The number of structurally damaged organelles also increased, as in the calf 

muscle. The number of altered organelles was significantly lower compared with 

the data obtained by ultrastructural study of muscle tissue: among SS Mc in the 

main group, their number was 10.8±2.8 % and IMF Mc 6.8±2.2 % (p<0.01) 

compared with the original data. 

Studies have shown that the use of succinic acid during prolonged physical 

loads in the experiment (experimental group 2) helps to reduce the manifestations 

of structural signs of endothelial and mitochondrial dysfunction in both muscle 

tissue and myocardium. Thus, there was an even more pronounced increase in the 

number of functioning capillaries: in the calf muscle by 38.3 % relative to the 1st 

experimental group (with PL, but without the use of ergogenic agents) and more 

than 2 times relative to control, and in the myocardium − by 26.4 % relative to the 

1st experimental group and 71.9 % relative to control (in all cases p<0.05). In the 

calf muscle tissue, the use of SA in PL helps to reduce hyperhydration of HHB, 

and, consequently, its thickness: the arithmetic mean thickness of HHB decreases 

by 27.6 %, PKS − by 17.5 %, and the endothelial layer − by 18.4 %. A similar 

dynamics of changes is observed in myocardial HHB: the arithmetic mean 

thickness of GGB decreases by 20.1 %, PKS − by 15.0 %, and the endothelial 

layer − by 17.1 % (in all cases p <0,05). 

It was found that the use of SA more significantly stimulated the 

morphogenesis of Mc. The increase in the amount of Mc in muscle tissue, 

compared with PL without the use of SA, was more significant than in the 

myocardium: in SS Mc by 63.2 % relative to control and 4.9% relative to data in 

the 1st experimental group; in IMF Mc by 81.4 % relative to control and by 12.4 % 

in the 1st experimental group (in all cases p <0.05). In the myocardium, the growth 
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of the total number of organelles has the same direction, but more significantly 

quantified due to the importance of the optimal course of energy production in this 

vital organ. That is, the results of our study show that the use of SA has a powerful 

protective effect on the optimization of energy metabolism of muscle tissue and 

especially the myocardium - that is, the main structural entities that limit the 

growth of physical performance during exercise in general and in sports in 

particular.  

There was also an increase in the sum of Mc surfaces per unit volume, which 

was 13.8±1.3 μm-2 and 19.4±2.3 μm-2 for SS Mc; for IMF Mc − 9.0±1.0 μm-2 and 

14.1±1.5 μm-2, respectively. It should be noted that the use of SA reduces the 

number of structurally damaged Mc, in the myocardium is more significant 

compared to skeletal muscle cells (SS Mc is decreasing by 3.8 %, and IMF Mc 2 

by 2.9 %).  

The positive effect of succinic acid is also evidenced by a decrease in the 

average diameter of Mc, more pronounced in the myocardium − SS Mc is 

decreasing by 14.08 %, and IMF Mc ↓ by 16.67 % than in the muscle tissue of 

animals − SS Mc is decreasing by 16 %, and IMF Mc is decreasing by 11.54 %, 

respectively, relative to the 1st experimental group (in all cases, p <0,05). The 

increase in the number and decrease in the size of mitochondria and the acquisition 

of the latter more energetically advantageous spherical shape, indicates the 

formation of adaptive responses in animals in response to prolonged physical 

loads. 

Analysis of the results of the study in athletes in the dynamics of the training 

process on a real-time scale showed that the use of a derivative of succinic acid in 

the form of the drug armadine long is accompanied by an improvement in the 

parameters of special (strength) physical performance. Thus, the athletes of the 

main group have a more pronounced increase in the height of lifting the barbell in 

the jump from a place by 15.6 % with a parallel decrease in the time of the test 

exercise by 14.0 % compared to the control group (by 7.11 % increases the height 

of the barbell in the jump) from the place and by 8.0 % reduced exercise time). 
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Changes in special performance indicators correspond to the general trend − the 

height of the rise in the jerk relative to the initial data before the start of the course 

significantly increases by 18.07 %, and the exercise time decreases by 14.08 %, in 

contrast to the control group, where the height of the rise barbells in a jerk, 

increases by 10.2 %, and the exercise time decreases by 7.04 %.  

Analysis of the obtained indicators of the structural and functional state of 

erythrocyte membranes (conventional model of the total pool of organism 

membranes) of athletes shows that the control group has significant changes in 

prooxidant-antioxidant balance, which is reflected in the growth of prooxidant-

antioxidant by the coefficient (Cpa) at the end of the study due to changes in both 

part of PAB. In particular, the content of MDA, which reflects the activity of 

lipoperoxidation processes, increases by 40.8 % and is 7.21±0.05 nmol×106еr, and 

the content of one of the main non-enzymatic antioxidants − reduced glutathione 

(GSH) − decreases by more than a third and is 1.45±0.05×10-12 mmol×er-1. This 

indicates the formation of oxidative stress during intense physical loads, and is 

significantly worse than the results of athletes who used products based on succinic 

acid in the dynamics of training. This is evidenced by the decrease in the content of 

MDA in the membranes of erythrocytes to 6.00 ±0.05×nmol×106еr, with the 

simultaneous accumulation in them of one of the main natural antioxidants of non-

enzymatic nature − reduced glutathione, which is 2.47±0.06×10-12 mmol×er-1. Such 

favorable changes indicate the predominance of antioxidant defense processes in 

the body, which is confirmed by a corresponding significant decrease in Cpa in the 

main group (2.44±0.11 um. od.) against the values in the control (4.97±0.10 

um. od.). 

When assessing the content of lactate (lactic acid), which enters the circulation 

from destructured cells - myocytes and is a trigger for further triggering of 

microdamages of skeletal muscles, at the beginning of the study, it was found that 

the athletes of the control group lactate content immediately after training 

increased from baseline 5.61±0.92 mmol×l-1 to 10.54±1.18 mmol×l-1, until the end 
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of from 7.24±1.16 mmol×l-1 to 14.32±2.11 mmol×l-1, respectively, and after 1.5 

hours decreased to 7.45±0.71 mmol×l-1 at the beginning of the study and only up to 

9.87±1.44 mmol×l-1 at the end, which indicates the development of fatigue 

processes with its inherent various biochemical manifestations, including an 

increase in pH and subsequent dysregulatory changes. Measurement of the pH 

value at the beginning and end of the study showed that in the control group the 

manifestations of acidosis are more pronounced (7.29±0.02 and 7.28±0.02, 

respectively) compared with the data in the main group of athletes (7.30±0, 03 and 

7.35±0.02, respectively). This indicates a positive effect of products based on 

succinic acid and its derivatives on the occurrence of lactic acidosis and the 

subsequent prevention of the formation of microdamages of skeletal muscles, 

which precedes the development of fatigue. 

In the control group of representatives of power sports, changes in surfactants 

during intense physical loads of a forceful nature are accompanied by 

corresponding negative shifts in erythrocyte characteristics and hematological 

parameters. An increase in mean red blood cell volume of 13.63 % at the end of 

the study was reflected in an increase in anisocytosis (scattering of erythrocytes by 

volume, which depends on the properties of their membranes) of 17.8 % compared 

with the data before the study. In addition, athletes in the placebo control group at 

the end of the study showed blood clotting, which is reflected in an increase in 

ACHV by 28.3 %. In both main groups of athletes who used products based on 

succinic acid, such adverse effects were not observed, which indicates a positive 

effect of prophylactic use of such drugs and their ergogenic properties, which are 

realized through complex biochemical relationships. 

Analysis of the results of the study to determine the main angiogenic factor 

showed that the constant influence of training strength loads of maximum intensity 

leads to a significant increase in both the content of hypoxia-induced factor HIF-1α 

and the main angiogenic factor VEGF, which indirectly indicates the development 

of load hypoxia formation of new blood vessels. It is shown that in 30 min after 

training the content in a blood-groove HIF-1α. These changes in the control group 
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are marked by an increase in this indicator to 1,38±0,06 ng×ml-1, in the main group 

– an increase to 2,87±0,04 ng×ml-1. Similar changes apply to the content of VEGF, 

where there is a significant excess of indicator in the main group over the control 

values (39.71±1.28 pg×ml-1 againts 35.67±1.59 pg×ml-1 in the control, 

respectively; p <0.05 in all cases). Moreover, 24 hours after the end of the load in 

athletes, these changes only intensify compared to the original data. Thus in the 

control of HIF-1α increases to 2.61±0.35 ng×ml-1, in the main group − to 

3.21±0.38 ng×ml-1; VEGF concentration values increase to 43.95±1.25 pg×ml-1 

and 52.11±1.41 pg×ml-1, respectively (p <0.05 in all cases). That is, the angiogenic 

potential of athletes is more actively developed under physical stress with the use 

of succinic acid, which leads to the realization of ergogenic factors in the body. 

Similar in direction, but more in degree of expression, changes of the above-

mentioned metabolic indicators are observed in 68 representatives of cyclic sports, 

who on condition of «Informed consent» participated in the dissertation research. 

More pronounced changes indicators in oxidative homeostasis, oxygen-transport of 

blood, angiogenetic factors under physical loads in members of these sports during 

strength training and extreme intensity, are in our opinion due to different 

compared to weightlifting, the mechanism of energy supply of muscular activity , 

which is mainly associated with aerobic β-oxidation of free fatty acids in 

mitochondria. Thus, to confirm the improvement of oxygen transport under the 

influence of succinic acid-based means and an increase in intra-erythrocyte 

hemoglobin by 10.21% in athletes of the main group compared with the data in the 

control, where, conversely, there is a decrease of this factor by 8.72 % (p <0.05 in 

both cases). 

The use of succinic acid-based products leads to improved physical 

performance in representatives of these sports, where there is a significant decrease 

in the time of the simulated competitive distance in runners and increase (by 

5.6 %) and the rate of rowing per minute (by 14.8 %) and the value of the length of 

the boat rental (by 11.4 %) for kayakers and canoeists. 
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Thus, the results of the study suggest that the use of products based on 

succinic acid is quite reasonable and appropriate for the correction of complex 

metabolic relationships and the subsequent increase in physical performance of 

athletes during intense physical loads. 

Keywords: intense physical activity, physical performance, middle distance 

running, skilled rowers, weightlifters, succinic acid, metabolitotropic drugs, 

skeletal muscle, myocardium, heart rate, erythrocytes, mitochondria, energy 

metabolism, hypoxia, angiogenesis, prooxidant and antioxidant balance. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пошук нових медикaментозних засобів стимуляції 

фізичної працездатності та визначення механізмів їхньої ергогенної дії є 

важливим завданням біології та фармакології спорту, патологічної фізіології, 

спортивної медицини, тощо. Як суто ергогенні чинники та з метою 

підвищення адаптaційних можливостей спортсменів часто використовуються 

лікарські препарати iз заданим вектором дії, серед яких особливу увагу 

привертають ті, що мають здатність стимулювати процеси 

енергозабезпечення в клітинах і водночас володіють вираженою 

антиоксидантною дією, оскільки саме активація перекисного окислення 

ліпідів (ПОЛ) і зрушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги (ПАР) є 

первинною ланкою та основним патогенетичним механізмом багатьох 

гомеостатичних порушень в організмі, в тому числі за інтенсивних фізичних 

навантажень [58; 61; 117]. 

Фізична працездатність організму істотно обмежена його 

фізіологічними можливостями стосовно доставки кисню до інтенсивно 

працюючих тканин, розвитком внаслідок цього ацидозу і енергетичного 

дефіциту. Метаболічний ацидоз під час інтенсивної фізичної роботи 

обумовлений прискореним утворенням протонів в АТФ-азних реакціях при 

відносній недостатності аеробного енергоутворення у зв’язку з розвитком 

тканинної гіпоксії навантаження [62, 64]. Одним із шляхів корекції порушень 

метаболізму внаслідок інтенсивних фізичних навантажень є застосування 

речовин, які беруть участь в енергетичному обміні. До числа хімічних 

сполук, що володіють ергогенним ефектом, належить бурштинова кислота 

(Acidum succinicum) − природний компонент циклу Кребса, яка окислюється 

з утворенням великої кількості енергії у вигляді АТФ, а також безпосередньо 

впливає на енергетичний обмін в мітохондріях. Обговорюється в сучасній 

літературі й компенсаторна роль для процесів енергозабезпечення сукцинат-

оксидазного шляху окислення [63, 126]. Одним з найцінніших для практичної 
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спортивної фармакології властивостей бурштинової кислоти є також її 

здатність посилювати утилізацію молочної кислоти (лактату). 

Вивченню цих вищеперерахованих питань присвячено значну кількість 

публікацій вітчизняних (І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, С.А. Олійник, 

А.О. Чернєв, С.Ю. Штриголь, S.V. Okovityi, S.V. Rad’ko; та ін.) та зарубіжних 

(I.A. Volchegorskiĭ et al., V.V. Kornyakova et al., L. Mirbahai et al., A.J. Donato 

et al., J. Popinigis et al., E.В. Shustov et al., M.S. Bogomolov et al., W. Chen et al.; 

та ін.) дослідників. Проте, незважаючи на те, що різні аспекти застосування 

бурштинової кислоти в спортивній підготовці освітлено в науковій 

літературі, невизначеними залишаються багато питань, зокрема, детальне 

вивчення водночас багатьох компонентів ПАР, наявність та вираженість змін 

у структурі мітохондрій, покращання енергозабезпечення процесів м’язового 

скорочення та, наприкінці, показники фізичної працездатності у динаміці 

тренувань при силових навантаженнях за дії сукцинату. Вищевикладене й 

визначило актуальність даного дослідження. 

Але введення екзогенної бурштинової кислоти в організм не завжди є 

достатньо ефективним для підтримки процесу енергозабезпечення у зв’язку з 

низькою проникністю цієї речовини крізь біологічні мембрани [150]. 

Біодоступність сукцинату можна збільшити шляхом комбінування з 

метаболітами, які сприяють його кращому проникненню у клітину, 

наприклад, з ізолимонною, лимонною, яблучною кислотами, а також з 

незамінними амінокислотами ‒ глютаміновою та аспарагіновою [175]. 

Застосування органічних похідних сукцинату також сприяє більш швидшому 

проникненню його крізь біологічні мембрани [222]. 

Фармакологічні властивості бурштинової кислоти можуть бути також 

посилені введенням до складу фармакологічної композиції 

піридоксальфосфату, таурину та ін. Збагачення композиції на основі 

бурштинової кислоти за рахунок вітаміну В6 та інших вітамінів групи В, а 

також незамінних амінокислот, для кращого проникнення сукцинату в 
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клітину, здатне істотно підвищити ергогенну ефективність засобів на його 

основі [299]. 

Саме тому нами для проведення дисертаційного дослідження було 

обрано препарат армадін-лонг на основі похідного бурштинової кислоти та 

спеціальна дієтична добавка «Янтарін-Спорт» (ДД ЯС), що, крім 

бурштинової кислоти, вміщує вітаміни групи В. 

Проте у літературі стосовно використання похідних бурштинової 

кислоти як ергогенного засобу недостатньо даних про її вплив на структурні 

компоненти скелетних м᾽язів і міокарда як основних лімітуючих фізичну 

працездатність систем організму, не остаточно сформовано уявлення, які 

точки прикладання дії бурштинової кислоти, крім енергоутворення, можуть 

стати системними чинниками її позитивного впливу на організм спортсменів, 

як ці фармакологічні засоби допомагають при навантаженнях різної 

спрямованості та інтенсивності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом НДР кафедри біології людини та тварин 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

МОН України «Адаптаційні реакції організму на дію ендогенних та 

екзогенних факторів середовища» (№ держреєстрації 0116U008030).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка МОН України (протокол 

№ 6 від 26.12.2017 р.). 

Мета дисертаційного дослідження: обґрунтувати загально-біологічні 

механізми ергогенного впливу бурштинової кислоти та перевірити їх при 

інтенсивних фізичних навантаженнях граничної інтенсивності у спортсменів. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз даних сучасної наукової літератури з проблеми 

застосування та механізмів дії на організм бурштинової кислоти за фізичних 

навантажень. 
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2. Проаналізувати структурні перебудови м’язових волокон та 

мітохондріуму в міокарді та скелетних м’язах як відображення процесів 

неоваскуляризації та енергоутворення та оцінити вплив засобів на основі 

бурштинової кислоти на ці зміни при фізичних навантаженнях в 

експериментальному дослідженні. 

3. Визначити зміни показників гомеостазу, що характеризують 

гіпоксію тканин, як загальнобіологічного чинника погіршення адаптаційних 

перебудов і розвитку стомлення спортсменів, і вмісту гемоглобіну та 

основного ангіогенного фактору, як факторів покращення перенесення кисню 

за фізичних навантажень граничної інтенсивності у спортсменів. 

4. Оцінити вплив засобів на основі бурштинової кислоти на зміни 

показників окисного гомеостазу у представників різних видів спорту за 

силових фізичних навантажень граничної інтенсивності. 

5. Дослідити зміни вмісту лактату у сироватці крові та значення рН як 

факторів розвитку стомлення спортсменів і зміни цих показників під впливом 

засобів на основі бурштинової кислоти у представників різних видів спорту 

за фізичних навантажень силової спрямованості, граничних за інтенсивністю. 

6. Провести дослідження щодо змін показників, які характеризують 

фізичну працездатність представників різних видів спорту при силових 

навантаженнях граничної інтенсивності, в динаміці застосування 

фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти. 

Об’єкт дослідження: механізми ергогенної дії фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти. 

Предмет дослідження: параметри гомеостазу та фізичної 

працездатності при застосуванні фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти. 

Методи дослідження: лабораторні (біохімічні, гематологічні, 

гемореологічні, імуноферментні), електронно-мікроскопічні, педагогічні 

(визначення параметрів фізичної працездатності), статистичні методи 

обробки цифрових даних. 
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Наукова новизна одержаних результатів. На основі результатів 

дослідження із використанням інформативних критеріїв оцінки вираженості 

змін прооксидантно-антиоксидантної рівноваги сформульовано її визначення 

як системоутворюючого чинника зниження енергоутворення, погіршення 

працездатності та уповільнення відновлення за фізичних навантажень 

граничної інтенсивності та показано позитивний вплив фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти на мітохондріум скелетного та 

серцевого м’язу, показники окисного гомеостазу та ефективність 

тренувальної діяльності спортсменів. 

У ході дослідження отримані дані, які мають новизну, зокрема:  

розширено існуючі уявлення про особливості формування як змін 

ультраструктури, так й функціонування мітохондріального апарату клітин 

скелетних м’язів та міокарда під впливом фізичних навантажень граничної 

інтенсивності в експериментальних умовах, що відкриває підходи до 

оптимізації процесів енергоутворення у спорті; 

з’ясовано загально-біологічні механізми дії використаних для 

стимуляції фізичної працездатності фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти, що ґрунтуються, в першу чергу, на стимуляції 

процесів енергоутворення і опосередковують корекцію подальших 

гомеостатичних зрушень, які лежать в основі росту ергогенних 

характеристик організму; 

показано важливу роль змін корекції прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги на рівні клітинних мембран за граничних фізичних навантажень 

при застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти у покращенні 

параметрів гематологічного гомеостазу, що суттєво позначається на 

показниках аеробної працездатності спортсменів; 

доведено універсальність механізмів стимуляції працездатності при 

застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти за фізичних навантажень 

з різним механізмом енергозабезпечення; 
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підтверджено здатність засобів на основі бурштинової кислоти 

прискорювати процеси ангіогенезу, а, відповідно, й транспорт кисню до 

працюючих м’язів спортсмена, за рахунок зростання у сироватці крові вмісту 

основного ангіогенного чинника – фактору росту ендотелію судин (VEGF), 

що обґрунтовує доцільність застосування таких фармакологічних засобів для 

попередження негативних метаболічних змін та уповільнення настання 

стомлення у спортсменів при інтенсивних фізичних навантаженнях. 

Результати дослідження доповнюють наші уявлення стосовно ролі 

окисного стресу як фактору, що призводить до погіршення гематологічних 

показників, які характеризують кисень-транспортну функцію крові, й за 

надлишкового накопичення продуктів ПОЛ стає фактором гальмування 

ергогенних характеристик організму та провокує виникнення стомлення. 

Результати дослідження підтверджують існуючі в науковій літературі 

дані щодо мембранопротекторної дії засобів на основі бурштинової кислоти 

та її похідних. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

проведених досліджень сформовано схеми застосування фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти з метою стимуляції фізичної 

працездатності. Доведено можливість та обґрунтованість застосування 

ергогенних фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти у 

представників різних видів спорту та за різних механізмів 

енергозабезпечення м’язової діяльності, що відповідає принципам 

універсальності медико-біологічного забезпечення спортивної підготовки. 

Обґрунтовано можливості для збільшення терапевтичних дозувань 

фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти та показано безпеку 

таких підходів до метаболічного забезпечення процесу підготовки 

спортсменів. Отримані дані щодо підвищення функціональних можливостей 

організму за умов впливу фармакологічних ергогенних засобів на основі 

бурштинової кислоти включаючи препарат армадін-лонг та дієтичну добавку 

«Янтарін-Спорт», стали підґрунтям для доповнення існуючих схем 
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фармакологічного забезпечення спортивної діяльності з метою отримання 

високих результатів при збереженні належної якості життя та здоров’я 

спортсменів. 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено до навчального 

процесу та наукової роботи на кафедрах теорії та методики фізичної 

культури СумДПУ імені А.С. Макаренка; фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного 

медичного університету; фізичної терапії та ерготерапії Запорізького 

національного університету; фізичної реабілітації та спортивної медицини 

Національного медичного університету ім. О.О Богомольця; патофізіології 

Української медичної стоматологічної академії; фізичної реабілітації, 

спортивної медицини, фізичного виховання та валеології Одеського 

національного медичного університету; біології та біологічних основ 

фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; фізичної терапії, ерготерапії 

та спортивної медицини Сумського державного університету; фізичного 

виховання і спорту Білоруського державного університету, а також включено 

до реального процесу підготовки національної збірної команди України з 

важкої атлетики та національної збірної команди Республіки Білорусь з 

біатлону (Додаток Г). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною науковою працею. Здобувачкою здійснено інформаційний 

пошук, аналіз та інтерпретацію даних джерел наукової та науково-

методичної літератури з проблематики дослідження. Разом із науковим 

керівником було сформульовано мету та 6 ключових завдань досліджень. 

Дисертантом самостійно проведено лабораторні дослідження параметрів 

гомеостазу спортсменів. Разом зі співробітником Інституту фізіології ім. 

О.О. Богомольця НАН України канд. біол.наук К.Р. Тимошенко здійснено 

моделювання фізичних навантажень у тварин та проведено електронно-

мікроскопічне дослідження зразків тканин скелетного та серцевого м’язу; 
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разом зі старшим науковим співробітником Національного наукового центру 

радіаційної медицини НАМН України канд. мед. наук О.В Носач проведено 

імуноферментні дослідження вмісту VEGF і HIF-1α. Разом з науковим 

керівником здійснено визначення педагогічних показників фізичної 

працездатності. Разом з науковим керівником проведено узагальнення 

основних результатів, а також обговорено висновки та практичні 

рекомендації. Дисертанткою самостійно здійснено статистичне опрацювання 

та аналіз одержаних даних і написано усі розділи дисертаційної роботи. У 

наукових працях здобувачки, опублікованих одноосібно та в співавторстві, 

висвітлено основні результати, одержані під час виконання дисертаційної 

роботи. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи було публічно висвітлено на наступних наукових форумах різного 

рівня, зокрема, на V Всеукраїнській науковій конференції студентів та 

молодих вчених з фізіології з міжнародною участю «Фізіологія – медицині, 

фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення» (Харків, 

2018); І-й, ІІ-й, ІІІ-й Міжнародній науковій конференції «Сьогодення 

біологічної науки»: (Суми, 2018, 2019); Міжнародній науковій конференції 

«Шевченківська весна: досягнення біологічної науки» (Київ, 2018); XІХ 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення 

спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та 

валеології» (Одеса, 2018); ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації» 

(Ніжин, 2018); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (Одеса, 2019); 

дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых 

учених «Инновации в медицине и фармации – 2019» (Минск, 2019); I 

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Шляхи розвитку 

науки в сучасних кризових умовах» (Дніпро, 2020); XІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії 



40 
 
надзвичайних факторів на організм. Галицькі читання-ІІ» (Тернопіль, 2020); 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції, присвяченій 100-

річчю Білоруського державного університету «Научно-методическое 

обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов» 

(Мінськ, 2021). 

Дисертаційну роботу заслухано на фаховому семінарі Національного 

університету фізичного виховання і спорту України «25» червня 2021 року 

(протокол № 16). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових 

праць, зокрема, 7 статей, з яких одна − в іноземному фаховому періодичному 

виданні країни-члену Євросоюзу, 5 статей – у фахових виданнях ДАК 

України, в тому числі, одна в журналі, що входить до наукометричної бази 

даних Web of Science, та одна стаття у фаховому виданні ДАК України з 

біологічного напрямку, яка додатково відображає наукові результати 

дисертації. Публічне висвітлення результатів дисертації відображають 12 

робіт апробаційного характеру в матеріалах міжнародних і вітчизняних 

наукових форумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

215 сторінках. Вона побудована за класичним типом і складається зі вступу, 

та 5 розділів − огляду літератури, описання матеріалів, методів та організації 

досліджень, результатів власних досліджень та їхнього аналізу і обговорення, 

висновків і практичних рекомендацій, переліку використаних джерел (346 

посилань, в тому числі, 180 – латиницею, решта 166 − кирилицею), а також 

додатків.  Роботу для покращення сприйняття ілюстровано 10 таблицями та 

16 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 
 

КОРЕКЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КЛІТИН 

МІОКАРДА ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЗА ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

 

1.1. Міокардіоцити і міоцити при фізичних навантаженнях: 

перебіг процесів енергозабезпечення 

 

З розвитком метаболічного напрямку з’явилася можливість 

поглибленого вивчення процесів енергозабезпечення. Особливо активно 

формуються уявлення про роль порушень клітинної енергетики протягом 

найрізноманітніших процесів [262]. Енергообмін в клітинах здійснюється за 

рахунок мітохондрій − органел енергозабезпечення, в яких відбуваються 

основні метаболічні процеси клітини [71], а їх функціональну активність 

насамперед забезпечує внутрішня мембрана, яка містить компоненти 

електронно-транспортного ланцюга (ЕТЛ) й зворотну Н+-АТФазу [107].  

Кількість мітохондрій в клітині становить від 50 до 1000 і більше. Від 

інших клітинних органел мітохондрії відрізняє наявність власної ДНК, що 

визначає їх здатність до авторепродукції. Мітохондріальна ДНК кодує 13 з 83 

поліпептидів, представлених в дихальному ланцюзі [133]. Перетворення 

біологічної енергії в мітохондріях здійснюється за допомогою мембранних 

білкових комплексів дихального ланцюга та мітохондріальної АТФ-синтази у 

внутрішніх мембранних кристах [250] (рис. 1.1). У спеціалізованих клітинах 

мітохондрії зосереджені в тих ділянках, де є найбільша потреба в енергії: 

наприклад, в м’язових клітинах великі кількості мітохондрій зосереджені 

уздовж робочих елементів − скорочувальних фібрил, в серцевому м’язі − в 

кардіоміоцитах.  
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Рис. 1.1. Мембранні білкові комплекси дихального ланцюга 

 

Основна функція мітохондрій полягає в синтезі високоенергетичних 

сполук, саме тому їх часто називають «енергетичними станціями» клітини. У 

мітохондріях відбувається найважливіша для клітинної біоенергетики 

реакція фосфорилювання аденозиндифосфорної кислоти з утворенням АТФ 

за рахунок енергії окислення органічних сполук молекулярним киснем [86]. 

Відомо, що аденозинтрифосфат (АТФ) є універсальним джерелом 

енергії в організмі та відіграє провідну роль у забезпеченні життєдіяльності 

організму. Додаткове споживання АТФ дає змогу поповнювати енергетичні 

ресурси організму, сприяє адаптації до інтенсивних фізичних навантажень, 

таким чином покращуючи результативність тренувань та швидкість 

відновлення організму спортсменів. Однак через дуже короткий період 

напіврозпаду в крові виникає проблема складності доставки АТФ до клітин. 

Під час екзогенного надходження до організму АТФ швидко руйнується під 

дією позаклітинних ензимів до аденозиндифосфату, а згодом − до 

аденозинмонофосфату і аденозину. Крім того, АТФ, як й інші гідрофільні 

аніони, не може потрапити до клітини через плазматичну мембрану [17]. 

Мітохондріальне та окислювальне фосфорилювання пов’язані 

неповністю, оскільки протони, які переміщені в міжмембранний простір 

специфічними дихальними комплексами електронно-транспортного ланцюга, 
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можуть повернутися до мітохондріальної матриці незалежно від АТФ-

синтази − процесу, відомого як протікання протонів, що генерує тепло 

замість АТФ [193]. 

Протікання протонів через внутрішню мітохондріальну мембрану є 

важливим механізмом розсіювання енергії, на який припадає до 25 % базової 

швидкості метаболізму. Встановлено, що утворення мітохондріального 

супероксиду значною мірою залежить від градієнту протонів в ізольованих 

мітохондріях. Мітохондріальні роз’єднувальні білки здатні знижувати 

ефективність окислювального фосфорилювання та беруть участь у контролі 

формування мітохондріальної активної форми кисню (АФК, або англ., що 

частіше використовується у науковій літературі, ROS – reactive oxіgen 

species). Було доведено, що мітохондріальні роз’єднувальні білки, які 

існують у міокарді, захищають мітохондрії від окислювального впливу, 

уповільнюючи утворення АФК [193]. 

Окислювальне пошкодження мітохондрій сприяє розвитку широкого 

спектру патологій, включаючи серцево-судинні порушення [167], оскільки 

мітохондріальний дихальний ланцюг є важливим джерелом активних форм 

кисню − супероксиду та перекису водню [311]. 

За нормальних умов на клітинному та субклітинному рівні існування 

організму основними субстратами для утворення енергії в кардіоміоцитах 

служать вільні жирні кислоти, які забезпечують від 60 до 80 % синтезу АТФ 

(переважно при аеробному механізмі), і глюкоза (20-40 % синтезу АТФ – 

переважно при анаеробному шляху утворення енергії) [195; 212] та 

підтримують скорочувальну функцію міокарда [54]. Під впливом різних 

факторів вид енергетичного субстрату, який використовується 

кардіоміоцитами може змінюватися [118]. 

Відомим є той факт, що між доставкою кисню до кардіоміоцитів і 

потребою в ньому міокарда існує певний баланс, що забезпечує нормальний 

метаболізм і, отже, виконання клітинами серця їх функцій [159]. Мітохондрії 

міокарда мають певний характер локалізації в клітині, характерний для 
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функціонування такого енерговитратного органу як серце. При зміні умов 

існування клітини, відбуваються значні модуляції в елементах цитоскелету, 

що забезпечують переміщення мітохондрій в ділянки, де полегшена дифузія 

О2 [128]. 

У клітинах ішемізованого міокарда гальмується процес окислення 

глюкози з одночасним підвищенням використання жирних кислот [142]. В 

умовах браку кисню піруват перетворюється в лактат, тому що не може 

пройти всі етапи окисного декарбоксилювання в мітохондріях. Накопичення 

лактату в цитоплазмі, призводить до ацидозу внутрішньоклітинного 

середовища і порушення здатності кардіоміоцитів до розслаблення і 

скорочення [118].  

Здатність міокарда окислювати молочну кислоту (лактат) має велике 

біологічне значення. Використання лактату в якості джерела енергії дозволяє 

довше підтримувати в крові необхідну концентрацію глюкози. Окислення 

лактату в серцевому м’язі також сприяє нормалізації кислотно-лужного 

балансу, так як при цьому в крові знижується концентрація цієї кислоти [78]. 

В умовах нестачі кисню основна частина аеробного синтезу АТФ 

припадає на β-окислення вільних жирних кислот (ВЖК), що в умовах ішемії 

вимагає великих витрат кисню. У зв’язку з цим гіпоксичний (а потім й 

ішемічний) стан будь-якого ґенезу призводить до утворення надлишку ВЖК і 

ацетил КоА, які пригнічують функціонування піруват-дегідрогеназного 

комплексу, і веде до подальшого роз’єднання процесів гліколізу і окисного 

декарбоксилювання, а також до активації вільнорадикального окислення 

[159]. Внаслідок цього збільшується утворення вільнорадикальних активних 

форм кисню, здатних пошкоджувати ліпіди мембран (перекисне окиснення 

ліпідів − ПОЛ), відбувається додаткове ушкодження функціонально 

важливих білків, зокрема цитохромного дихального ланцюга і міоглобіну, 

нуклеїнових кислот та інших структур та молекул, які входять до 

кардіоміоцитів [42]. Клітинний ацидоз, локальне запалення і пероксидація, 

порушення іонної рівноваги, зменшення синтезу АТФ лежать в основі 
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розвитку електрофізіологічної та функціональної дисфункції міокарда [298]. 

Якщо ішемія зберігається більш тривалий час, то настає пошкодження 

мітохондріальних мембран, активізація лізосомальних ферментів і загибель 

кардіоміоцитів [94]. 

Збільшення навантаження на серцево-судинну систему при напруженій 

м’язовій діяльності веде до формування гіпоксичного стану, а саме до 

гіпоксії навантаження, яка характеризується перерозподілом та збільшенням 

енергетичних, метаболічних, структурних ресурсів організму в інтересах тієї 

тканини, де відбуваються адаптаційні перебудови [9]. Зазначені перебудови 

мають важливе значення, оскільки пошкодження мітохондрій, які є найбільш 

чутливими до гіпоксії органелами, спричиняє порушення 

енергозабезпечення, антиоксидантного захисту, стабільності мембран 

внаслідок інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів, що може призвести 

до різних патологічних проявів [308]. 

Зменшенню проявів гіпоксії навантаження може сприяти активація 

морфогенезу мітохондрій, що супроводжується підвищенням можливостей 

енергозабезпечення. Не менше значення має і підвищення рівня капіляризації 

тканин, яке покращує кровопостачання працюючих м’язів, збільшує площу 

газообміну, сповільнює швидкість кровообігу, скорочує шлях дифузії кисню 

з кровоносних судин (артеріол і капілярів) до мітохондрій [9]. 

Доведено також, що серцево-судинна система лімітує розвиток 

пристосувальних реакцій організму та від її стану залежить скорочувальна 

здатність м’язових тканин [109]. Відомо, що у процесі адаптації до гіпоксії 

розширюється діапазон можливостей стосовно адекватного забезпечення 

киснем значних метаболічних потреб м’язової тканини при інтенсивних 

фізичних навантаженнях і компенсації локальної гіпоксії м’язів, яка служить 

за цих умов тригерним механізмом розвитку наступної гіпоксії навантаження 

(ГН). Водночас було показано, що постійно діюча гіпоксія може негативно 

впливати на ультраструктуру скелетних м’язів [39]. 
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Характер адаптивних перебудов у м’язах багато в чому визначається 

інтенсивністю нарощування обсягу виконуваних навантажень. Виділяють два 

типи адаптивної гіпертрофії в тканинах, зокрема м’язових волокон − 

«раціональний» і «нераціональний». Перший тип пов’язаний зі збільшенням 

кількості структур, які забезпечують підсилюючу функцію. Так, в 

скоротливих м᾽язах відзначається збільшення кількості міофібрил, у 

міоцитах та кардіоміоцитах − мітохондрій, які задовольняють підвищені 

потреби в енергії. Другий тип, характеризується високою швидкістю 

наростання обсягу виконуваних навантажень, внаслідок чого відбувається 

включення програми швидкого нарощування функціональних можливостей 

організму. Реалізація подібної програми протікає в умовах дефіциту енергії 

та здійснюється в основному за рахунок збільшення розмірів органел клітини 

[11]. 

Енергозабезпечення м’язової роботи здійснюється головним чином за 

рахунок трьох шляхів ресинтезу АТФ: креатинфосфатного (алактатного), 

гліколітичного (лактатного) і аеробного (тканинного дихання, або 

окислювального фосфорилювання). Залежно від домінування того чи іншого 

шляху ресинтезу АТФ в енергозабезпеченні виконуваної роботи виділяють 

три компоненти працездатності: алактатна працездатність, лактатна 

працездатність і аеробна працездатність [78]. 

Кількість АТФ в м᾽язах дуже невелика й її достатньо для забезпечення 

високоінтенсивної роботи лише протягом 1-2 с. Для продовження роботи 

необхідний ресинтез АТФ, який перебігає за рахунок реакцій різних типів, 

під час протікання яких виділяється енергія. Поповнення запасів АТФ в 

м’язах дозволяє підтримувати постійний рівень його концентрації, 

необхідний для повноцінного м’язового скорочення. Істотне зниження рівня 

АТФ може спостерігатися тільки на початку високоінтенсивної роботи у 

зв’язку з визначеною інертністю процесів, внаслідок яких виникає енергія, 

або при явній втомі в момент відмови від роботи, коли системи 

енергозабезпечення вже неспроможні підтримувати необхідний рівень АТФ. 
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Ресинтез АТФ забезпечується як в анаеробних, так і в аеробних реакціях із 

залученням в якості енергетичних джерел запасів креатинфосфату (КФ) і 

АДФ, що містяться в м’язових тканинах, а також багатих енергією 

субстратах [69; 229]. 

Одним із шляхів корекції енергодефіциту, який виникає внаслідок 

тривалих та інтенсивних фізичних навантажень, є використання ендогенних 

речовин, що беруть участь в енергетичному обміні [49] з метою усунення 

негативних наслідків впливу на основні метаболічні процеси в клітинах 

організму. 

У зв’язку з цим виникає завдання пошуку таких фармакологічних 

засобів, які б відновлювали ефективність роботи енергопродукуючих 

механізмів клітини, підтримували на високому рівні функціональні резерви 

виконавчих, тобто, лімітуючих фізичну працездатність (скелетні м’язи) і 

забезпечуючих (міокард) органів, оптимізуючи при цьому функціональний 

стан основних структурних елементів тканин та субклітинних органел. 

 

1.2. Перекисне окислення ліпідів та антиоксидантна система при 

фізичних навантаженнях 

 

У спорті вищих досягнень із їх неухильно зростаючим обсягом 

фізичних навантажень, виконання яких дуже часто супроводжується 

граничною мобілізацією функціональних можливостей організму 

спортсмена, з великою ймовірністю може виникати стан фізичного та 

психічного перевантаження, наслідком чого є зниження фізичної 

працездатності та гальмування процесу відновлення [13; 149]. 

Біохімічні механізми адаптації займають провідне місце в процесах 

підвищення резистентності організму до несприятливого впливу різних 

чинників середовища. Нормальна життєдіяльність організму неможлива без 

розвиненої багатоступінчастої системи регуляції і координації різних його 

функцій, здійснюваних спеціальними речовинами – біорегуляторами.  
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Відомо, що за дії на організм різних несприятливих чинників хімічної 

та фізичної природи, біологічних і соціальних стресорів, надмірно 

посилюються процеси вільнорадикального окислення – ВРО [59; 171; 221]. 

Одним з основних біохімічних маркерів, які здатні сприяти у 

визначенні ефективності дії того або іншого фармакологічного засобу 

підтримки спортивної діяльності, є стан процесів ПОЛ з виникненням 

окисного стресу (ОС) [49; 66; 275]. Вільні радикали продукуються під час 

аеробного клітинного метаболізму і відіграють ключову роль в процесах 

передачі сигналів у якості регуляторних медіаторів. Окисний стрес 

відображає дисбаланс між продукцією активних форм кисню і адекватним 

антиоксидантним захистом. Цей несприятливий стан може привести до 

пошкодження компонентів на клітинному і тканинному рівнях і пов’язаний з 

іншими патофізіологічними станами, включаючи старіння, фізичні вправи, 

запальні, серцево-судинні та нейродегенеративні захворювання [240; 256; 

314]. Зокрема, зв’язок між фізичним навантаженням і окислювальним 

стресом є надзвичайно складним і залежним від режиму, тривалості та 

інтенсивності фізичного навантаження. Регулярні тренування помірної 

інтенсивності є корисними для формування окисного стресу як 

продуктивного стимулу, а також для здоров’я спортсменів. І, навпаки, гострі 

фізичні навантаження граничної інтенсивності призводять до надмірної 

активації окисного стресу, хоча цей же стимул необхідний для підвищення 

активності ендогенної антиоксидантної системи (гормезис) [289]. 

Підтримка ендогенного захисту за допомогою додаткових пероральних 

антиоксидантних добавок може бути відповідним неінвазивним 

інструментом для запобігання (або зниження вираженості) окисного стресу 

під час тренувань. Перекисне окислення ліпідів може змінити життєво 

важливу структуру і функцію білків мембран – клітинних і субклітинних, і за 

відсутності його контролювання це може призвести до дисфункції клітин і 

поширеного пошкодження тканин [181].  
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Незважаючи на численні дослідження, які показують, що 

неконтрольоване і надмірне утворення продуктів ПОЛ під час окисного 

стресу є основною причиною різноманітних патологічних станів і 

захворювань, механізми, за допомогою яких продукти пероксидації ліпідів 

регулюють окисні, імунні і запальні реакції, залишаються не остаточно 

з’ясованими [341]. 

Цей процес є первинною ланкою переважної більшості гомеостатичних 

зрушень в організмі і може змінити життєво важливу структуру і функцію 

білків мембран, як клітинних, так і субклітинних (лізосом, мітохондрій, 

рибосом та ін.) [296], оскільки при його активації змінюється кількісний та 

якісний склад ліпідних компонентів клітинних та субклітинних мембран, 

внаслідок чого погіршується їх структурно-функціональний стан. Це 

призводить до деструкції ліпопротеїдного комплексу мембран і порушує їх 

транспортні функції, а також пригнічує процеси генерації енергії, що в 

кінцевому наслідку супроводжується наступними різноспрямованими 

змінами біохімічних, гематологічних, нейроендокринних, імунних та інших 

змін [60; 221] і пригнічує життєдіяльність клітин [21; 185]. 

Перекисне окислення ліпідів є складним процесом ланцюгової реакції 

через опосередковані АФК атаки на радикали ліпідів клітинних мембран, 

таких як поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), що призводить до 

пошкодження і дисфункції клітин. Внаслідок окислення жирних кислот 

утворюються гідроперекиси (дієнові кон’югати), які згодом метаболізуються 

у вторинні – малоновий діальдегід (МДА) і третинні продукти перекисного 

окислення ліпідів – шифові основи [155; 220]. Кінцеві продукти ПОЛ дають 

значну кількість високо-реакційноздатних електрофільних альдегідів, які 

можуть діяти як ендогенні сигнали небезпеки (месенджери), що змінюють 

важливі шляхи передачі сигналів клітини, відповідальні за виникнення 

численних патологічних станів [248; 297]. 

В той же час ці процеси є найбільш суттєвими і значущими в 

адаптивному оновленні та репарації функціонуючих структур, 
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ліпопротеїдних мембран, зростанні потужності та буферної ємності редокс-

системи [110; 292]. Це не тільки патофізіологічний, але й фізіологічний 

процес, який постійно відбувається у біологічних мембранах і бере участь у 

важливій функції оновлення клітинних мембран [149], у біосинтезі ряду 

біологічно активних речовин, проведенні нервового імпульсу [285] та є 

необхідним ланцюгом окиснювального фосфорилювання (ОФ) в 

мітохондріях [200; 319]. 

Отже, на майже одностайну думку, що сформувалася раніше, й існує 

зараз, підтримка високого рівня адаптації до максимальних і 

субмаксимальних фізичних навантажень, які супроводжують тренувальну і 

змагальну діяльність, призводить до значної активації процесів ПОЛ, [206; 

223; 235; 273; 303] і накопичення вiльних радикалiв, що, в свою чергу, сприяє 

утворенню токсичних продуктів метаболізму, якi порушують структуру та 

функцiю клiтинних мембран і призводить до погіршення бiоенергетичних 

механізмів та, відповідно, зниження фізичної працездатності [45; 47].  

Доведено, що продукти ПОЛ порушують осмотичну резистентність і 

електричний потенціал мембран, розривають ланцюги нуклеїнових кислот, 

денатурують білки, пошкоджують амінокислоти, сприяють деградації 

макромолекул сполучної тканини [157]. 

Велика кількість токсичних продуктів ПОЛ може пригнічувати 

активність ключових ферментів гліколізу, а також таких важливих 

ферментів, як РНК-ази, сукцинатдегідрогенази, ацетилхолінестерази та ін., 

що може негативно впливати на фізичну працездатність спортсменів [91]. 

Інтенсивнi фiзичнi навантаження та притаманнi їм різноманітні 

метаболiчнi зрушення супроводжуються негативними змінами 

антиоксидантного захисту [44], а чим більше утворюється продуктів ВРО, 

тим більша потреба у речовинах з антиоксидантною дією [68].  

Активація ПОЛ при одночасному пригніченні активності власної 

(ендогенної) антиоксидантної системи, що постійно супроводжує 

тренувальний процес кваліфікованих спортсменів, викликає виникнення 
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окисного стресу [50] і може призвести не тільки до значного збільшення 

«ціни адаптації» [68], а й до порушення всієї системи пристосувальних 

можливостей організму, зриву адаптаційних механізмів і, як наслідок, до 

розвитку перевтоми і зниження фізичної працездатності [188]. 

Інтенсивність процесів ПОЛ може зростати у нетренованих людей і 

тварин навіть під впливом фізичних навантажень невеликої потужності, які 

для них все ж є стресовими [152; 242], тобто окисний стрес – це явище 

універсальне та має спочатку фізіологічний, а потім – патофізіологічний 

характер [77]. 

Надмірне утворення високоактивних вільнорадикальних форм кисню є 

початковим етапом розвитку даного процесу. Вільні радикали (оксиданти) − 

нестабільні, хімічно активні сполуки, що утворюються при використанні 

кисневого «палива» в клітинах. Їх нестабільність обумовлена 

незбалансованою кількістю електронів відносно заряду ядра. Такі 

неврівноважені молекули намагаються відновитися, віддавши свій зайвий 

електрон або відірвавши бракуючий від іншої молекули [105]. 

У свою чергу, інша молекула стає неврівноваженою і прагне до 

збалансованості, продовжуючи реакцію. У невеликих кількостях вільні 

радикали відіграють корисну роль у підтримці життєдіяльності та здоров’я, 

беручи участь в багатьох хімічних реакціях, які постійно відбуваються в 

клітинах [111]. Однак вплив інтенсивного фізичного навантаження 

призводить до порушень природних механізмів контролю, і тоді активність 

вільних радикалів різко зростає, руйнуючи структурні одиниці клітин, 

тканин, органів та організму в цілому [13]. 

Також за недостатньої потужності власної антиоксидантної системи 

АФК руйнують клітини, пошкоджуючи клітинні та субклітинні мембрани, 

викликаючи мутації, змінюють структуру ДНК [210; 340]. Вільні радикали 

можуть також зв’язувати разом дві молекули, після чого останні не можуть 

правильно функціонувати [92]. Представниками АФК є супероксид і 

гідроперекисний радикал, які мають токсичну і мутагенну дію на всі види 
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клітин внаслідок окисного пошкодження мембранних ліпідів, білків і ДНК 

[154]. Однак велику небезпеку представляють супероксидні радикали, 

оскільки стають джерелом інших форм АФК, таких як: перекис водню 

(H2O2), гідроксильний радикал (HO˙), гіпохлорит (HOCl), озон (О3), 

синглетний кисень (1О2) [164]. 

З іншої сторони, відомо, що активні форми кисню відіграють важливу 

роль в клітинному метаболізмі. Наприклад, супероксидрадикал і перекис 

водню є месенджерами в деяких шляхах сигнальної індукції і необхідні в 

захисних реакціях, у проведенні сигналу небезпеки, при утилізації утворених 

токсичних і тому зайвих для організму речовин. Утворення ROS має 

контролюватися, і роль контролерів за різних умов фізіологічних та 

патологічних станів відіграють антиоксидантні системи [111; 291; 312]. 

В організмі існує два рівні антиоксидантної системи, перший з яких – 

неферментативний, який визначається наявністю в тканинах і клітинах 

організму антиоксидантів і відновників, що гальмують розвиток процесів 

ПОЛ. Це так звана «перша лінія» антиоксидантного захисту, яка включає 

відновлений глутатіон, церулоплазмін, сечову кислоту, мелатонін, білірубін 

та поліаміни. Тобто, неферментативні антиоксиданти представлені 

молекулами, що характеризуються здатністю швидко інактивувати радикали 

та окислювачі [268]. Механізм дії неферментативних антиоксидантів полягає 

в тому, що вони, взаємодіючи з вільними радикалами, інактивують їх і таким 

чином запобігають неконтрольованому розвитку процесів ПОЛ [83]. 

Незважаючи на те, що ця перша лінія антиоксидантного захисту досить 

потужна, вона не може повністю виконати функції супротиву надмірної 

кількості вільних радикалів в організмі. Це пов’язано з тим, що концентрація 

антиоксидантів має певну межу, а при взаємодії з вільними радикалами вони 

витрачаються в еквімолекулярних кількостях. Коли концентрація 

антиоксидантів зменшується нижче певного рівня, то вони вже не здатні 

впливати на рівень вільних радикалів, і ПОЛ знову інтенсифікуються: так 

формується ланцюгова реакція. Крім того, молекули антиоксидантів, 
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інактивуючи вільні радикали, самі перетворюються при цьому в досить 

стабільні вільні радикали, які при накопиченні в клітинах у високих 

концентраціях можуть несприятливо впливати на клітинні структури [140; 

231]. 

У зв’язку з цим у клітинах існує ще одна система захисту від процесів 

перекисного окислення – ферментативна. До неї належать ферменти і 

ферментативні системи, що здійснюють інактивацію вільних радикалів і 

перекисів, а саме: супероксиддисмутаза (СОД), яка зв’язує активні форми 

кисню з утворенням перекису водню; каталаза (КТ), яка деструктурує 

перекиси в ліпідні гідропероксиди; глутатіонпероксидаза, що редукує ліпідні 

гідропероксиди за рахунок окислення глутатіону; глутатіонредуктаза, яка 

відновлює глутатіон шляхом окислення НАДФ-Н+, останній, в свою чергу, 

відновлюється через цитохромний ланцюг і систему природних 

антиоксидантів [68; 155]. Ферментативній антиоксидантній системі належить 

велика роль у захисті організму при інтенсивних фізичних навантаженнях, 

коли активні форми кисню, які також визначаються як ROS (див. вище), 

накопичуються в дуже значній кількості, особливо при тренуваннях значної 

тривалості [208]. 

Реактивні види кисню − ROS, або АФК − утворюються живими 

клітинами як нормальні побічні продукти клітинного метаболізму. В умовах 

окисного стресу надмірної вираженості клітини виробляють численні ROS, а 

живі організми з часом розвивають низку механізмів відповіді, щоб 

адаптуватися до впливу ROS, а також використовувати їх як сигнальні 

молекули. Молекули ROS викликають окислювальний стрес у механізмі 

зворотного зв’язку, що включає багато фізіологічних процесів, такі як 

апоптоз, некроз та аутофагія [257; 337]. 

Слід додати, що апоптоз та некроз − це два основних способи 

програмованої загибелі клітин, молекулярні механізми яких були широко 

вивчені. Хоча спочатку вважалося, що вони складають взаємовиключні 

клітинні стани, останні результати виявляють клітинні контексти, які 
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вимагають збалансованої взаємодії між цими двома способами клітинної 

гибелі. Кілька молекул ініціатора смерті та ефекторних молекул, сигнальних 

шляхів та субклітинних ділянок були ідентифіковані як ключові медіатори в 

обох процесах, або складаючи загальні модулі, або альтернативно, 

функціонуючи як комутатор, що дозволяє клітинам «вирішувати», який шлях 

пройти, залежно від конкретної ситуації. Важливо, що аутофагія, яка є 

переважно цитозахисним процесом, була пов’язана з обома типами загибелі 

клітин, слугуючи або функцією прожиття, або смерті [277]. В усіх трьох 

процесах АФК відіграють важливу роль. Інтенсивні фізичні навантаження, 

які до того ж постійні та тривалі, не є виключенням [345; 234]. Тому в таких 

системоутворюючих процесах як апоптоз і некроз, що постійно протікають в 

організмі та посилюються під час тренувальних та змагальних навантажень, 

активні форми кисню відіграють дуже важливу роль. І це не може у 

спортивній біохімії та фармакології не бути однією з точок вивчення тонких 

механізмів корекційного впливу на організм спортсмена та його фізичну 

підготовленість за допомогою антиоксидантних чинників. 

ROS відіграють вирішальну роль як сигнальні молекули протягом 

усього шляху загибелі клітин. Понаднормове продукування ROS може 

зруйнувати структуру органел і біомолекул, що призводить до запальної 

реакції, яка є відомою основою механізму розвитку значної кількості 

патофізіологічних станів (онкологічні захворювання, виразкова хвороба, 

хронічні обструктивні захворювання легень, діабет, у спорті – 

перетренованість) [208; 293]. Ферменти цитохрому Р450 (CYP) 

розглядаються як маркери окисного стресу, можуть перетворювати токсичні 

метаболіти в ROS, такі як аніон супероксиду, перекис водню та 

гідроксильний радикал, що може спричинити пошкодження клітин. 

Відповідно, клітини розвинули збалансовану систему для нейтралізації 

зайвих ROS, а саме антиоксидантних систем, що складаються з 

ферментативних антиоксидантів, таких як супероксиддисмутаза (СОД), 

каталаза (САТ) та глутатіонпероксидази (ГПх), тиоредоксин (Trx) [278], а 
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також неензиматичні антиоксиданти, які в сукупності знижують вираженість 

окислювального стану [219; 239].  

Ще одну лінію захисту складають аліментарні, тобто харчові, чинники, 

насамперед збалансоване співвідношення між ненасиченими ліпідами і 

антиоксидантами їжі. Сукупність цих трьох систем захисту та їх взаємодія й 

формують антиоксидантну систему організму [140]. 

Речовини, відомі як антиоксиданти, відіграють надзвичайно важливу 

роль у попередженні та контролі негативних зрушень в організмі. Ці 

речовини діють як нейтралізатори вільних радикалів – знаходять їх і 

припиняють їх шкідливу діяльність. Антиоксиданти – це сполуки, що мають 

надлишок «вільних електронів», які охоче зв’язуються з вільними 

радикалами і не викликають ланцюгову реакцію. Вони сприяють 

нейтралізації негативних явищ ліпопереокислення в організмі спортсменів 

під час тривалих та інтенсивних фізичних навантажень [65; 92]. Численними 

дослідженнями останніх років показано, що основними зонами їхнього 

впливу в клітині організму є мембрани і ядерний геном. Вбудовуючись у 

мембрани клітин, антиоксиданти стають ефективними інгібіторами 

вільнорадикальних ланцюгових реакцій. Нестача мембранотропних 

антиоксидантів призводить до незворотних ушкоджень мембран продуктами 

ПОЛ, що викликає виникнення патологічних станів, зниження тривалості 

життя і в ряді випадків – смерть живого організму [140]. 

Загалом, можна зробити висновок, що порушення антиоксидантної 

системи виникає як при недостатньому надходженні антиоксидантів, так і 

при їх надмірній кількості. Регуляція сталості концентрації перекисів ліпідів 

в біологічних мембранах здійснюється значною мірою за рахунок 

збалансованої взаємодії реакцій утворення цих продуктів (реакції оксидації) і 

механізмів контролю, які ведуть до гальмування їх утворення (реакцій 

антиоксидації) [147; 317]. 

Таким чином, у зв’язку з цим досить актуальним є питання щодо 

можливості безпосереднього впливу на стан антиоксидантної системи та 



56 
 
пошук ергогенних засобів з подібним вектором спрямованості серед 

біологічно активних добавок і фармакологічних препаратів з метою 

підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності, а також 

прискорення процесів відновлення у спортсменів, які знаходяться під 

тривалим впливом фізичних навантажень граничної інтенсивності з 

необхідністю підтримки високого рівня функціональної підготовленості 

протягом досить тривалого часу. 

 

1.3. Бурштинова кислота як енерго- і мембранопротектор. Роль в 

захисті від окисного стресу при фізичних навантаженнях 

 

Останнім часом особливу актуальність у спорті у зв’язку з 

необхідністю бурхливого росту спортивних результатів на фоні постійно 

зростаючих за інтенсивністю та обсягом фізичними навантаженнями, набула 

проблема підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності 

[8]. Сучасний спорт вищих досягнень невід’ємно пов’язаний з постійними 

високоінтенсивними фізичними навантаженнями, і зміни інтенсивності по-

різному можуть позначатися на внутрішній реакції організму [203; 286].  

Збільшення обсягу та інтенсивності фізичних навантажень призводять 

до посилення зсувів в функціональному стані різних систем та органів, до 

виникнення та поглиблення процесів втоми і гальмування відновних 

процесів. Специфічність адаптації проявляється навіть при виконанні вправ 

однакових за обсягом, інтенсивністю та спрямованістю, але різних за 

характером [18; 184]. 

Відомим фактом є те, що фізична працездатність організму спортсменів 

істотно обмежена його фізіологічними можливостями стосовно доставки 

кисню до інтенсивно працюючих тканин та його утилізації. Цей фактор 

головним чином визначається концентрацією гемоглобіну, кількістю 

циркулюючих еритроцитів та ефективністю їх функцій. Навіть поодинокий 

вплив фізичних навантажень і, тим більше, повторне фізичне навантаження 
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може змінити морфологічні показники крові. Гематологічні показники у 

деяких спортсменів, особливо у тих, хто виконує вправи на витривалість, 

знижуються у стані спокою [316; 319], що супроводжується розвитком 

анемії. 

Цей тип анемії був названий «спортивною анемією», «анемією 

спортсменів» або «анемією після навантаження», щоб підкреслити її 

характер. Серед багатьох можливих причин, які можуть спричинити розвиток 

спортивної анемії, найпоширенішими є такі: розшарування плазми після 

навантаження, посилений гемоліз під час фізичних зусиль, дефіцит заліза, а 

також деякі порушення в еритропоезі [246].  

Максимальні фізичні навантаження у спортсменів викликають також 

посилене генерування ROS та розвиток окисного стресу [199; 218]. 

Посилення вільнорадикальних реакцій є швидкодіючим механізмом, що 

лежить в основі перебудови енергетичного обміну на рівні організму, і 

пусковою ланкою, яка визначає напрям перехідних процесів при фазових 

змінах адаптації при регулярних фізичних навантаженнях.  

В сучасній науковій літературі продовжують накопичуватися дані 

стосовно високої біологічної активності сполук, які утворюються в реакціях 

ВРО та ПОЛ при формуванні адаптаційної відповіді в рамках фізіологічного 

реагування організму на фізичні навантаження [179; 194]. Фізичні 

навантаження супроводжуються великими витратами енергії, значною 

нервово-психічною напругою в регуляції діяльності м’язів, їх високою 

функціональною здатністю, змінами можливостей алактатної та лактатної 

енергетичної систем і обсягів запасів макроергів, що зумовлює підвищення 

потреби організму в енергії [138]. Метаболічний ацидоз, що виникає під час 

інтенсивної фізичної роботи, пов’язаний з прискореним утворенням протонів 

в АТФ-азних реакціях при відносній недостатності аеробного 

енергоутворення у зв’язку з розвитком тканинної гіпоксії навантаження [22; 

192].  
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Результати досліджень свідчать, що для підтримки високого рівня 

спортивної працездатності необхідне надходження в організм речовин у 

відповідних кількостях і в оптимальних для їх засвоєння співвідношеннях 

[168]. Потреба спортсменів в енергії і нутрієнтах залежить від інтенсивності 

метаболічних процесів, що перебігають в організмі під час фізичного 

навантаження. Найбільш доцільним вважається застосування засобів 

багатосторонньої дії з фізіологічним механізмом впливу на стимуляцію 

фізичної працездатності і забезпечення адаптації до фізичних навантажень 

[237]. Важлива роль в даному аспекті відводиться позатренувальним 

ергогенним засобам, що містять у своєму складі біологічно активні речовини 

та не належать до допінгових, тобто заборонених, для цілеспрямованого 

впливу на різні функціональні та метаболічні ланки, які є найбільш 

уразливими при фізичних навантаженнях, а також на організм спортсмена в 

цілому [43; 65].  

Одним із шляхів корекції порушень метаболізму внаслідок інтенсивних 

фізичних навантажень є застосування речовин, які беруть участь в 

енергетичному обміні. До числа досить поширених хімічних сполук, що 

володіють ергогенним ефектом, належить бурштинова кислота (Acidum 

succinicum) − природний компонент циклу Кребса, яка окислюється з 

утворенням великої кількості енергії у вигляді АТФ [23; 61; 183]. За хімічною 

структурою бурштинова кислота є етан-1,2-дикарбоновою кислотою. Модель 

молекули бурштинової кислоти, розрахована на основі геометричної 

оптимізації, наведена на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Структура молекули бурштинової кислоти (блакитним 

позначено атоми вуглецю, червоним – атоми кисню, сірим – атоми водню)  
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В ході наукових досліджень було встановлено, що природна 

бурштинова кислота міститься в багатьох рослинах, фруктах, а синтетична 

виробляється в процесі переробки природного бурштину (за що й отримала 

свою назву). Це повністю безпечний продукт, що володіє рядом корисних 

якостей, у вигляді білого кристалічного порошку, на смак схожого з 

лимонною кислотою. В організмі бурштинова кислота активна у формі 

аніонів і солей, які мають назву «сукцинати» та є натуральними 

регуляторами роботи організму. Активність сукцинатів пов’язана з 

утворенням енергії, що витрачається на забезпечення життєдіяльності усіх 

тканин живого організму, а в спорті, в першу чергу, потрібна для реалізації 

скорочувальної здатності скелетних м’язів та тканин серця (міокарда). 

Механізм енергоутворення, що використовує сукцинат, працює в сотні разів 

ефективніше, ніж всі інші механізми виробництва енергії в організмі. Саме 

сукцинати мають здатність попереджати небезпечне для здоров’я окислення 

ліпідів [125; 160]. Однією з найцінніших для практичної спортивної 

фармакології властивостей бурштинової кислоти є також її здатність 

посилювати утилізацію молочної кислоти (лактату). 

Бурштинова кислота − універсальний проміжний метаболіт, який 

утворюється при взаємоперетворенні вуглеводів, білків і жирів, тобто у 

процесі фундаментальних метаболічних реакцій. Ефективність впливу 

бурштинової кислоти на обмінні процеси полягає в модифікованому впливі 

та оптимізації параметрів процесів тканинного метаболізму, клітинного 

дихання, іонного транспорту, синтезу білків [88; 112; 236]. 

Бурштинова кислота для клітини є субстратом («паливом»), який 

забезпечує процеси накопичення енергії в мітохондріях [88; 337]. 

Мітохондрії − це внутрішньоклітинні органели, які у великій кількості 

присутні у всіх клітинах і споживають до 90% кисню, що надходить в 

організм. Мітохондрії здійснюють інтеграцію численних процесів клітинного 

метаболізму, однак основна їх функція полягає в синтезі високоенергетичних 

сполук, тому їх часто справедливо називають енергетичними станціями 
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клітини [174]. У мітохондріях відбувається найважливіша для клітинної 

біоенергетики реакція фосфорилювання аденозиндифосфорної кислоти з 

утворенням АТФ − універсального енергетичної субстанції для всіх видів 

синтезу в клітині, за рахунок енергії окислення органічних сполук 

молекулярним киснем [86]. 

Саме в мітохондріях відбувається вироблення бурштинової кислоти і її 

використання для подальших енергетичних реакцій. У звичайній 

послідовності реакцій в мітохондріях (у циклі Кребса) бурштинова кислота є 

одним з проміжних сполук [108]. Як показали результати фундаментальних 

досліджень професора М.Н. Кондрашової (1971), енергетична потужність 

процесу синтезу АТФ при окисленні бурштинової кислоти істотно вище, ніж 

при окисленні будь-якого іншого субстрату [61]. Але не тільки висока 

енергетична потужність окислення бурштинової кислоти дозволяє віддати їй 

перевагу перед іншими субстратами. При будь-якому досить інтенсивному 

фізичному навантаженні розвивається так звана робоча гіпоксія, коли 

споживання кисню в реакціях енергетичного обміну перевищує можливості 

його доставки до клітин. При гіпоксії дихальний ланцюг мітохондрій не 

може прийняти на себе водень від будь-якого іншого субстрату, крім 

бурштинової кислоти [211]. При окисленні органічних кислот відщеплюється 

водень, який за допомогою ферментів переноситься на кисень. Саме в реакції 

взаємодії водню з киснем вивільняється енергія. У цьому випадку окислення 

бурштинової кислоти в мітохондріях залишається одним з небагатьох джерел 

АТФ [67]. 

Для поповнення пулу всіх органічних кислот циклу Кребса у людини 

достатнім виявилося екзогенне введення лише одного сукцинату, який є 

стимулятором синтезу відновних еквівалентів в клітині. Біологічне значення 

даного явища полягає в швидкому ресинтезі клітинами АТФ і в підвищенні 

їх антиоксидантної резистентності [105]. 

Бурштинова кислота, яка утворюється в мітохондріях, там же миттєво 

використовується, тому концентрація присутньої в тканинах бурштинової 
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кислоти не перевищує в кожен момент часу 10-20 мг×кг-1 маси тканини і, як 

правило, з мітохондрій не виходить [108]. Поза мітохондріями, поза 

клітиною в кровотоці цієї речовини практично немає; вона з’являється поза 

мітохондріями під час важкого анаеробіозу або при глибокій гіпоксії в якійсь 

ділянці тканини. У таких випадках рецепторні керуючі системи організму 

оцінюють появу в кровообігу бурштинової кислоти як сигнал про те, що в 

якійсь ділянці тіла не вистачає енергетичних ресурсів або є кисневе 

голодування [334]. 

Активізуючи і захищаючи мітохондрії, бурштинова кислота підвищує 

стійкість організму до усіх без виключення стресових впливів і допомагає 

організму захищатися від інфекційного, радіаційного, кліматичного та інших 

негативних зовнішніх чинників шляхом вираженого посилення 

енергозабезпечення клітин [54; 163; 243]. Як важливий енергетичний 

субстрат вона стимулює ріст і розвиток тканин, що є дуже важливим при 

значних фізичних навантаженнях [134], особливо силового характеру, коли 

відбувається деструкція значної частини клітин м’язової тканини та міокарда 

під дією навантаження субмаксимальної потужності; також сукцинат 

позитивно впливає на процеси імунного захисту [322] і сприяє нормалізації 

кислотно-лужної рівноваги [52]. 

Активація організму при інтенсивних фізичних навантаженнях 

призводить до вибіркового збільшення вкладу в дихання мітохондрій 

найбільш потужного процесу енергозабезпечення − циклу Кребса – через 

окислення бурштинової кислоти [85]. Це обумовлено включенням більш 

швидкого, ніж цикл трикарбонових кислот, циклу окислення, який 

представляє собою шунт циклу Кребса глутамат-оксалоацетат-трансамінази, 

що призводить до прискореного утворення кетоглутарату і сукцинату в обхід 

«вузьких місць» окислення лимонної кислоти. При більш інтенсивній дії 

окислення сукцинату посилюється, переходячи в гіперактивацію. Одночасно 

розвивається зустрічний процес − ступеневе інгібування 

сукцинатдегідрогенази і гальмування окислення сукцинату [256]. 
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Обговорюється в сучасній літературі й компенсаторна роль для 

процесів енергозабезпечення сукцинат-оксидазного шляху окислення [126; 

263]. Наслідками окисного стресу, в першу чергу, є нездатність клітини 

виконувати свої функції з одночасним пригніченням синтезу енергії, 

результатом чого є збільшення тяжкості перебігу патологічних процесів 

[108]. 

Бурштинова кислота є інгібітором вільнорадикальних процесів 

перекисного окислення ліпідів, впливає на фізико-хімічні властивості 

мембрани, підвищує вміст полярних фракцій ліпідів в мембрані, зменшує 

відношення холестерол / фосфоліпіди, зменшує в’язкість біліпідного шару і 

збільшує щільність мембрани, поліпшує енергетичний обмін в клітині, 

зменшує в плазмі крові рівень загального холестерину і ліпопротеїдів низької 

щільності і збільшує концентрацію ліпопротеїдів високої щільності [108; 

343]. 

Як згадувалося вище, однією з найцінніших для практичної спортивної 

фармакології властивостей бурштинової кислоти є також її здатність 

посилювати утилізацію лактату, яка накопичується в організмі на ранніх 

стадіях гіпоксії [3; 105]. Гіпоксія є універсальним патологічним процесом, 

який супроводжує і визначає розвиток найрізноманітнішої патології. У 

найбільш загальному вигляді гіпоксію можна визначити як невідповідність 

енергопотреби клітини енергопродукції в системі мітохондріального 

окисного фосфорилювання. Причини порушення продукції енергії в 

гіпоксичній клітині неоднозначні: розлади зовнішнього дихання, кровообігу 

в легенях, кисневотранспортної функції крові, порушення системного, 

регіонарного кровообігу і мікроциркуляції [116]. 

Антигіпоксичний ефект бурштинової кислоти може бути пов’язаний не 

тільки з активацією сукцинатдегідрогеназного окиснення, а й з відновленням 

активності ключового ферменту окиснювально-відновної активності 

мітохондрій – цитохромоксидази. За умов стресу та гіпоксії утворення 

ендогенної бурштинової кислоти підвищується за рахунок окисного 
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дезамінування α-кетаглутарової кислоти в печінці [301]. Біодоступність 

сукцинату збільшується при комбінованому введенні з іншими метаболітами, 

які сприяють його кращому надходженню в клітини [214]. Застосування 

органічних похідних сукцинату також полегшує його проникнення крізь 

біологічні мембрани [105]. При застосуванні фізіологічних доз бурштинової 

кислоти відмічається пряма дія на клітинний метаболізм і транспорт вільного 

кисню в тканини [76; 127]. 

Бурштинова кислота є антиоксидантом спрямованої мітохондріальної 

дії [122], та її вплив визначає, насамперед, здатність стабілізувати 

біомембрани клітин та субклітинних органел, модулювати роботу 

рецепторних комплексів і проходження іонних струмів, посилювати 

зв’язування ендогенних речовин, покращувати синаптичну передачу і 

взаємозв’язок структур [105; 324]. Антиоксидантний ефект бурштинової 

кислоти реалізується за рахунок активації поглинання та зниження 

концентрації кисню в цитозолі клітин, що перешкоджає утворенню його 

агресивних форм. Сполука запобігає накопиченню напіввідновленої форми 

коензиму Q (СоQ10), прискорює дезактивацію ксантиноксидази – джерела 

вільних радикалів; знижує концентрацію первинних (дієнових кон’югатів) та 

вторинних (малонового діальдегіду) продуктів перекисного окиснення 

ліпідів; підвищує утилізацію заліза за рахунок утворення комплексів, які 

швидко всмоктуються в тонкому кишечнику. Відмічається позитивний вплив 

бурштинової кислоти на регуляцію активності ферментативних чинників 

антиоксидантної системи − СОД, КТ, глутатіонпероксидази [95]. 

Саме тому деякі енергозалежні процеси (акумуляція іонів Са2+, процеси 

біосинтезу Н
+
), підтримка та енергетичне забезпечення систем організму 

реалізується за рахунок даної сполуки. Окиснення бурштинової кислоти у 

шостій реакції циклу Кребса здійснюється за допомогою 

сукцинатдегідрогенази, активність якої не залежить від концентрації 

окисненої та відновленої форми НАД(Ф)Н2, що дозволяє зберегти 

енергосинтезуючу функцію мітохондрій за умов гіпоксії та ішемії при 
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порушенні НАД-залежного дихання клітин. Феномен швидкого окиснення 

бурштинової кислоти сукцинатдегідрогеназою, що супроводжується АТФ-

залежним відновленням пулу піримідинових динуклеотидів, дістав назву 

«монополізація дихального ланцюга». Біологічне значення його полягає в 

швидкому ресинтезі АТФ клітинами та підвищення їхньої антиоксидантної 

активності [105; 143]. 

Бурштинова кислота володіє унікальною дією: вона накопичується 

саме в тих тканинних областях організму, які її потребують, «ігноруючи» 

здорові тканини. Відновлюючи баланс біохімічних реакцій в організмі, 

сукцинати таким чином нормалізують функції всіх органів і тканин. Тобто 

вони є універсальними адаптогенами, що збільшують опірність організму 

несприятливим факторам зовнішнього середовища.  

Більш перспективним, ніж пряме введення сукцинату, для корекції 

екстремальних станів може бути підвищення активності 

сукцинатдегідрогенази, активація ендогенного утворення сукцинату, в тому 

числі, за рахунок введення його попередників, або застосування різних 

гетероциклічних сукцинатвмісних сполук, які сприяють його проникненню в 

клітину [99]. Використання органічних похідних сукцинату також сприяє 

більш гарному проникненню його через біологічні мембрани. При цьому 

після надходження речовини в клітину відбувається його дисоціація або 

відщеплення молекули сукцинату. Основна частина молекули може 

вбудовуватися в фосфоліпідну мембрану, впливаючи на її фізико-хімічні 

властивості, а сукцинат використовується безпосередньо дихальним 

ланцюгом в якості енергетичного субстрату. 

До числа транспортних форм (мають здатність проникати усередину 

клітини) бурштинової кислоти відносять її натрієві солі, метилові ефіри та 

інші похідні. При дисоціації або відщепленні молекули сукцинату основна 

частина молекули може вбудовуватися у фосфоліпідну мембрану, впливаючи 

на її фізико-хімічні властивості, а сукцинат використовується безпосередньо 

дихальним ланцюгом як енергетичний субстрат. Біодоступність сукцинату 
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можна збільшити при комбінованому його введенні з деякими метаболітами, 

що сприяють кращому його проникненню в клітину, зокрема, з ізолимонною, 

лимонною, яблучною кислотами [99]. Абсолютна нешкідливість 

бурштинової кислоти і її солей, її здатність надавати позитивний ефект навіть 

при дуже низьких дозах (10 мг×кг-1) роблять її дуже цінним компонентом при 

розробці нового покоління засобів, так званих «розумних» ліків і харчових 

добавок.  

Типовим представником сукцинатергічних засобів є препарат мексидол 

– за хімічною структурою сукцинат-2-етил-3-метил-3-оксіпіридин, який 

поєднує антиоксидантні властивості основи (похідне 3-оксіпіридину) з 

антигіпоксичною активністю сукцинату [6; 99]. Захисна дія мексидолу 

вперше проявилася в експериментах на ізольованому серці щурів: препарат 

зменшував викликане гіпоксією пошкодження механічної функції серця, 

запобігаючи при цьому падінню вмісту АТФ, і прискорював відновлення 

кардіоміоцитів в постгіпоксичний період. Мексидол підвищував стійкість 

організму до кисневозалежних патологічних станів − шоку, порушення 

мозкового кровообігу [145]. Антигіпоксична активність мексидолу в різних 

клінічно значущих екстремальних станах оцінюється як помірна. 

Мексидол також завдяки антиоксидантній активності є активним 

антигіпоксантом. Разом з тим, в умовах гіпоксії препарат викликає 

компенсаторну активацію аеробного гліколізу і зменшує пригнічення 

окислювальних процесів в циклі Кребса з підвищенням вмісту АТФ і 

креатинфосфату, активацією енергосинтезуючої функції мітохондрій, 

стабілізацією клітинних мембран. У присутності мексидолу відзначена 

активація сукцинатоксидазного шляху окислення, яка в умовах обмеження 

НАД-залежного окиснення на ранніх стадіях гіпоксії дозволяє зберегти 

здатність цитохромної ділянки дихального ланцюга до утворення енергії [81; 

114]. 

Мексидол, як й інші похідні бурштинової кислоти, в умовах гіпоксії, 

що супроводжує фізичні навантаження, надає антиоксидантну дію, зберігає і 
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відновлює рівень аденілових нуклеотидів, нікотинамідних коферментів, 

креатинфосфату, стимулює активність аденілатциклази, фосфодіестерази, 

ацетил-холінестерази, активує при гіпоксії гліколіз, сприяє відновленню 

мітохондріальних окисно-відновних процесів, що є дуже великою для 

підтримки енергозабезпечення та фізичної працездатності [114]. 

Під час аналізу джерел літератури було розглянуто біологічну 

активність ще одного похідного бурштинової кислоти − ефіру 

диметиламіноетанолу та його яблучнокислої солі у вигляді харчової добавки 

Антилактат, яку апробовано у спорті вищих досягнень [56; 136]. Цей продукт 

є водночас похідним бурштинової та яблучної кислот, тобто тих речовин, які 

завжди присутні в організмі людини та є необхідними компонентами 

нормального обміну речовин. За рахунок свого впливу на енергетичний 

метаболізм Антилактат збільшує споживання кисню і глюкози тканинами 

мозку, печінки, міокарда, скелетних м'язів, сприяє виведенню з тканин м'язів 

і утилізацію в печінці молочної кислоти, тим самим забезпечуючи 

підвищення стійкості організму до інтенсивних фізичних навантажень [4; 

114; 135]. 

В останні роки розроблені ефективні вітчизняні засоби енерготропної 

дії [2; 123], в тому числі, − засоби на основі бурштинової кислоти та її 

похідних (препарат Армадін та Армадін лонг, спеціальна дієтична, або 

харчова, добавка для застосування при фізичних навантаженнях − Янтарін-

Спорт), які перевершують багато закордонних препаратів метаболітно-

енерготропного ряду [84; 102]. 

Таким чином, можна вважати, що бурштинова кислота та її похідні, що 

володіють багатогранним впливом на різні боки обміну речовин, здійснюють 

позитивну дію на фізичну працездатність спортсменів в умовах інтенсивних 

фізичних навантажень, що й обґрунтовує доцільність та ефективність 

застосування таких засобів у практиці підготовки кваліфікованих 

спортсменів. 
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Резюмуючи, слід сказати, що біогенез такої субклітинної органели як 

мітохондрія є супутнім успадкуванням органели під час ділення клітин. 

Необхідно, щоб органели подвоювали свій розмір і ділилися, щоб створити 

дві однакові дочірні клітини. Біогенез мітохондрій відбувається шляхом 

росту та поділу вже існуючих органел і тимчасово координується з подіями 

клітинного циклу. Однак мітохондріальний біогенез активується не лише у 

зв’язку з поділом клітин. 

У спорті з його високими інтенсивними навантаженнями, часто 

граничного характеру, він може виникати у відповідь на окислювальний 

стимул, на збільшення енергетичних потреб клітин, на тренування. Отже, 

мітохондріальний біогенез визначається як процес, завдяки якому клітини 

збільшують свою індивідуальну мітохондріальну масу. Мітохондрії як 

головний виробник ROS та, водночас, антиоксидантів відіграють вирішальну 

роль у процесах взаємодії клітин, таких як апоптоз, детоксикація, буферність 

Са2+ та ін. Ця ключова роль робить мітохондрії потенційною мішенню для 

корекції стану енергетичних процесів в організмі спортсмена через 

регулювання вираженості окисних та антиоксидантних процесів. 

Мітохондріальним біогенезом можна, як вважає відомий грецький дослідник 

Т. Валеро з Афінського університету спорту, фармакологічно маніпулювати 

[311]. В цьому процесі регулювання бурштинова кислота посідає далеко не 

останнє місце, але її можливості при фізичних навантаженнях у спорті вищих 

досягнень далеко не остаточно вивчені, що й обумовлює актуальність даного 

дисертаційного дослідження. 

 

Висновки до розділу 1 

Результати аналізу даних літератури свідчать про те, що напружена 

м’язова діяльність призводить до формування гіпоксичного стану з 

характерним йому перерозподілом метаболічних, структурних ресурсів 

організму в інтересах тієї тканини, де відбуваються адаптаційні перебудови. 

Недостатність утворення енергії у зв’язку з розвитком даного стану 
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призводить до дисфункції мітохондріального апарату, що в подальшому 

спричиняє порушення процесів енергозабезпечення, антиоксидантного 

захисту, стабільності мембран внаслідок інтенсифікації перекисного 

окиснення ліпідів і призводить до апоптозу клітин. Це формує передумови 

для виникнення перевтоми та перенапруження з наступним зниженням 

фізичної працездатності атлетів. 

Розвиток окисного стресу та порушення клітинної енергетики є 

первинною ланкою переважної більшості системоутворюючих 

гомеостатичних зрушень в організмі спортсменів і змінює життєво важливу 

структуру і функцію білків клітинних і субклітинних мембран. Зміни в 

кількісному та якісному складі ліпідних компонентів мембран, пригнічення 

активності ключових ферментів гліколізу, а також погіршення 

біоенергетичних механізмів, виникають внаслідок накопичення вільних 

радикалів внаслідок активації перекисного окислення ліпідів. Розвиток 

метаболічної ішемії внаслідок порушення балансу між доставкою кисню до 

кардіоміоцитів і потребою в ньому міокарда супроводжується спочатку 

гальмуванням процесу окислення глюкози і підвищенням використання 

жирних кислот, а потім − накопиченням лактату з розвитком ацидозу 

внутрішньоклітинного середовища і порушенням здатності міоцитів та 

кардіоміоцитів до розслаблення і скорочення.  

Ефективність впливу бурштинової кислоти полягає в модифікованому 

впливі та оптимізації параметрів процесів тканинного метаболізму, 

клітинного дихання, іонного транспорту, синтезу білків. Крім активації 

анаеробного метаболізму в мітохондріях відмічається позитивний вплив 

бурштинової кислоти на регуляцію активності ферментативних чинників 

антиоксидантної системи. Антиоксидантний ефект бурштинової кислоти 

реалізується за рахунок активації поглинання та зниження концентрації 

кисню в цитозолі клітин, що перешкоджає утворенню його агресивних форм.  

Виявлення вищезазначених змін дозволяє своєчасно попередити і 

корегувати негативні наслідки асоційованого з понадінтенсивними 
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фізичними навантаженнями окисного стресу та формує уявлення про 

можливі напрямки профілактики та корекції подібних негативних проявів на 

організм спортсмена. 

Результати дослідження, представлені у цьому розділі подано у 

роботах автора [22, 28; 34; 35, 36, 335]. 
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РОЗДІЛ 2 
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали дослідження 

 

В цьому підрозділі описано властивості фармакологічних субстанцій та 

тест-систем, що використано під час виконання дисертаційної роботи, та дана 

характеристика експериментальним тваринам, у яких моделювали фізичне 

навантаження, та спортсменам, що дали інформовану згоду на участь у 

дослідженні. 

 

2.1.1. Характеристика використаних фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти 

 

Бурштинова, або рідше − янтарна, кислота – двохосновна насичена 

карбонова (бутандіонова, або етан-1,2-дикарбонова) кислота, яка широко 

представлена в організмі ссавців і людини та відіграє багатогранну роль у 

численних біохімічних та фізіологічних процесах [15]. 

1) Для визначення механізмів ергогенної дії було обрано 

фармакологічний засіб, оригінальний вітчизняний препарат − армадін®лонг 

виробництва НПФ ООО «Мікрохім» (№ UA/9896/01/01 від 30.05.2019). Крім 

того, для порівняння механізмів впливу на гомеостатичні параметри та 

фізичну працездатність було використано один з основних метаболітів циклу 

Кребса − бурштинову кислоту у вигляді натрієвої солі, зокрема, дієтичну 

добавку (ДД) «ЯнтарІн-Спорт» (ТУ У 15.8.-20990275.001-2001) розробки 

вітчизняної фірми ТОВ «Сигма-Південь» (м. Одеса).  

Армадін®лонг за структурою є 2-етил-6-метил-3-

гідроксипіридином сукцинатом та вміщує в кожній таблетці 300 мг активної 

речовини. Дія даного фармакологічного комплексу обумовлена 
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властивостями діючої речовини армадіну. Препарат армадін®лонг має 

широкий спектр фармакологічної дії: підвищує стійкість організму до стресу, 

чинить анксіолітичну дію, яка не супроводжується сонливістю та 

формуванням міорелаксуючого ефекту; володіє ноотропними, 

антиоксидантними та антигіпоксичними властивостями; маючи 

опосередкований вплив на нервову тканину, сприяє підвищенню концентрації 

уваги та працездатності центральної нервової системи (ЦНС). Препарат 

покращує кровопостачання і метаболізм тканин мозку, а також оптимізує 

процеси мікроциркуляції та реологічні властивості крові, зменшує агрегацію 

тромбоцитів, стабілізує мембранні структури клітин крові (еритроцитів і 

тромбоцитів), протидіючи таким шляхом їх гемолізу; зменшує вміст 

загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності, тобто чинить 

антиатерогенну дію [5]. 

Механізм дії препарату, в першу чергу, зумовлений його 

антиоксидантною та мембранопротекторною активністю. Він інгібує ПОЛ, 

підвищує активність супероксиддисмутази, покращує співвідношення «ліпід-

білок» в мембранах і зменшує їхню в’язкість. Водночас армадін®лонг 

модулює активність мембранозв’язаних ферментів (кальційнезалежної 

фосфодіестерази, аденілатциклази, ацетилхолінестерази), рецепторних 

комплексів (бензодіазепінового, ГАМК, ацетилхолінового), що посилює їх 

можливість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню структурно-

функціональної організації біомембран, транспортуванню нейромедіаторів і 

покращенню синаптичної передачі. В умовах ішемії тканин похідні 

бурштинової кислоти, й армадін®лонг не є виключенням, посилюють 

компенсаторну активацію аеробного гліколізу та знижують ступінь 

пригнічення окисних процесів у циклі Кребса, що є особливо важливим в 

умовах нестачі енергії при понадінтенсивних силових навантаженнях [5]. 

Дуже важливо, що армадін®лонг покращує функціональний стан 

міокарда при виникненні гіпоксії та ішемії, сприяє збереженню цілісності 

кардіоміоцитів і підтримці їх функціональної активності та ефективно 
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відновлює скоротливість міокарда при зворотній серцевій дисфункції [5]. Це 

обумовлює можливість використання препарату за робочої гіпоксії при 

регулярних тренуваннях зі значною інтенсивністю, властивої для силового 

спорту, з метою поліпшення постачання кисню до міокарда, на який 

створюється велике навантаження у цих умовах.  

Таким чином, властивості препарату армадін®лонг є корисними для 

забезпечення параметрів загальної та спеціальної фізичної та розумової 

працездатності спортсменів, зокрема, при силових тренуваннях граничного 

обсягу, що базується на тонких метаболічних перебудовах, в тому числі, й на 

рівні клітинних та субклітинних мембран. 

2) Оцінка механізмів біохімічного впливу бурштинової кислоти на 

реалізацію ергогенної дії проведена із використанням вітчизняної створеної 

українськими вченими спеціально для спорту вищих досягнень ДД «ЯнтарІн-

Спорт» на основі бурштинової, або янтарної, кислоти.  

Бурштинова кислота (Acidum succinicum) та її похідні та композиції на 

її основі, які є основними складовими цих ДД, позитивно впливає на 

працездатність спортсменів, володіє вираженою антиоксидантною дією. Вона 

є одним з основних метаболітів циклу трикарбонових кислот (циклу Кребса) і 

пов’язана з утворення великої кількості енергії у вигляді АТФ [183]. 

Бурштинова кислота є проміжним продуктом обміну речовин, що 

утворюються в процесі окиснення й взаємоперетворення білків, жирів і 

вуглеводів у живій клітині. Аніони (складові частини хімічної речовини, які, 

з’єднуючись із іншою речовиною, утворюють сіль) і солі бурштинової 

кислоти називаються сукцинатами, а оскільки в організмі бурштинова 

кислота представлена в основному аніонами, термін «сукцинат» часто 

застосовується як синонім бурштинової кислоти. Бурштинова кислота має 

антигіпоксичний захисний ефект, наприклад, обговорюється роль 

бурштинової кислоти − одного з природних компонентів циклу Кребса − і 

компенсаторна роль сукцинат-оксидазного шляху окислення при гіпоксичних 

станах різного ґенезу [126]. Проте введення екзогенної бурштинової кислоти 
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не завжди є достатньо ефективним у зв’язку з низькою проникністю її крізь 

біологічні мембрани, тоді як рядом авторів наголошується високий 

терапевтичний ефект похідних сукцинату [97; 280]. Тому для кращої 

проникності бурштинової кислоти у клітину ДД ЯС додатково вміщує 

глутамінову кислоту, аргінін, пантотенат кальцію, вітаміни РР і В6, які 

обумовлюють синергічний ефект і підсилюють дію сукцинату. Але 

ефективність та механізми розвитку ергогенних властивостей бурштинової 

кислоти та фармакологічних засобів на її основі як антиоксидантів для 

подальшого обґрунтованого впровадження в практику спортивної підготовки 

досліджено недостатньо.  

3) В роботі були застосовані імуноферментні набори (ELIZA-kits) 

американських фірм «Sigma» та «Abcam» для визначення вмісту фактору 

росту ендотелію судин (VEGF) та гіпоксія-індуцібельного фактору (HIF-1α) 

відповідно; реактиви − 2-тіобарбітурова кислота (ТБК) виробництва «Serva» 

(Німеччина); розчини уранілацетату і цитрату свинцю виробництва «Sigma» 

(США); епон-аралдіт виробництва фірми «Fluka» (Швейцарія); витратні 

матеріали − набори реактивів та тест-системи для автоматичних та 

напівавтоматичних аналізаторів. Слід додати, що застосована апаратура є 

дозволеною МОЗ України для використання у медичній практиці. 

 

2.2. Моделювання фізичних навантажень та характеристика 

експериментальних тварин 

 

Експериментальні дослідження змін, котрі відбуваються при тривалому 

фізичному навантаженні (ФН) у тканині серця та тканині литкового м’язу 

було проведено на 30 статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар масою 220-

250 г (дослідна група, n=10) розведення віварію Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України, яких утримували на стандартному 

раціоні. ФН моделювали плаванням тварин у підігрітій до 30-320С воді; 

висота водяного стовпа становила 80 см, що не дозволяло тваринам стояти на 
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задніх лапах. Тритижневе щоденне плавання щурів протягом 30 хв 

проводилося з додатковим навантаженням, яке підбирали індивідуально 

задля того, щоб швидкість споживання кисню досягала 70-75 % від 

максимальної (VO2max) і характеризувала VO2, після досягнення якої 

підвищення ФН не було пов’язано з її подальшим зростанням (±5 %) (1-а 

дослідна група) [20]. Бурштинову кислоту вводили щурам per os у водному 

розчині під час експерименту з моделюванням фізичного навантаження. 

Добова доза бурштинової кислоти за фізичних навантажень залежно від їх 

інтенсивності зазвичай становить 750 мг. З урахуванням значної 

інтенсивності та тривалості навантажень в поставленому експерименті, у 

перерахунку 750 мг на середню масу 250 г, добова доза активної речовини 

повинна складати не менш ніж 2,5 мг на тварину (2-а дослідна група). 

Контрольна група тварин складалася з 10 інтактних щурів, тобто за кількістю 

тварин контрольна та дві дослідні групи були репрезентативні. Через три 

тижні (по закінченні експерименту) тварин декапітували під слабким 

ефірним наркозом. 

Роботу на усіх етапах експерименту виконували відповідно до 

Положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для експериментальних та інших цілей» [72], та принципів 

Ѓельсінської Декларації [40]. Утримання і використання лабораторних 

тварин відповідало методам, які рекомендуються Національними нормами з 

біоетики [12]. 

Експериментальні дослідження було проведено з допомогою 

співробітника відділу вивчення гіпоксичних станів Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН України канд. біол. наук К.Р. Тимошенко. 

 
2.3. Дослідження у спортсменів 

 

Дослідження у спортсменів було проведено у двох напрямках – 

лабораторна оцінка вираженості порушень окисного гомеостазу за 



75 
 
комплексом обраних параметрів при тривалих понадінтенсивних фізичних 

навантаженнях, з одного боку, дослідження ефективності впливу 

застосованих фармакологічних засобів на фізичну працездатність, з іншого 

(педагогічна оцінка). 

Дослідження у спортсменів виконували з дотриманням усіх положень 

біоетики: з учасниками випробувань фармакологічних засобів при визначенні 

механізмів антиоксидантної дії та оцінки їхньої ефективності стосовно 

фізичної працездатності було підписано «Інформовану згоду» (Додаток 1), в 

якій учасники добровільно підтверджували свою згоду на участь у 

дослідженні після ознайомлення з усіма його особливостями, які можуть 

вплинути на їх рішення (Постанова МОЗ України «Про затвердження 

документів з питань стандартизації, реєстрації і проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів» 42-7.0:2005, п. 3.3 від 22.07.2005 р. № 373). 

«Інформована згода» передбачала також гарантію організаторів дослідження, 

що фармакологічний препарат або дієтична добавка не належить до переліку 

заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) субстанцій; 

учасникам роз’яснювалось, що отримані цифрові результати увійдуть до 

дисертаційного дослідження. При застосуванні фармакологічних субстанцій 

не перевищували рекомендованої добової та курсової терапевтичної дози. 

Дослідження фармакологічних засобів за фізичних навантажень були 

рандомізованими сліпими плацебо-контрольованими. 

 

2.3.1. Характеристика обстежених спортсменів і загальні 

принципи участі у дослідженні  

 

Для оцінки змін параметрів окисного гомеостазу під впливом 

регулярних інтенсивних фізичних навантажень було сформовано групу з 108 

осіб, що спеціалізуються, по-перше, у циклічних – веслування на байдарках і 

каное (38 осіб), біг на середні дистанції (30 осіб) та, по-друге, силових видах 

спорту – важка атлетика (40 осіб). Дослідження було проведено у динаміці на 
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спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду, тобто під час фізичних 

навантажень граничної інтенсивності. Для оцінки ефективності впливу на 

фізичну працездатність у динаміці тренувального процесу переважно 

обирався 21-денний мезоцикл, і дослідження проводилися до його початку та 

по закінченні. 

У представників циклічних видів спорту обирали відповідний термін 

дослідження (мезоцикл) з силовою спрямованістю. Усі спортсмени-чоловіки 

віком від 17 до 26 років, були кваліфікованими − першорозрядники та 

кандидати у майстри спорту України (КМС України). Для порівняння 

досліджені показники гомеостазу було проаналізовано також у 12 здорових 

нетренованих осіб (донори) аналогічної статі (чоловіки) та віку. 

Визначення впливу метаболічних механізмів бурштинової кислоти у 

вигляді дієтичної добавки «ЯнтарІн-Спорт» та її похідного у вигляді 

препарату армадін®лонг на ефективність тренувальної діяльності 

(ергогенний ефект незаборонених фармакологічних засобів) у кваліфікованих 

спортсменів було сполучено з процесом оцінки дії цих субстанцій на деякі 

маркерні лабораторні показники, зокрема, параметри прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги та гематологічного гомеостазу, а також на зміни 

вмісту основного ангіогенного фактору VEGF та фактору HIF-1α, що 

індукується гіпоксією. 

У представників контрольних груп як плацебо використовували 

капсули з крохмалем. За антропометричними характеристиками, віком та 

спортивною кваліфікацією спортсмени в основних та контрольних групах в 

усіх дослідженнях були репрезентативні. 

Лабораторні дослідження у сироватці крові спортсменів до початку і по 

закінченні прийому ергогенних фармакологічних засобів здійснювали на базі 

лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті 

вищих досягнень (зав. – д-р біол. наук Гуніна Л.М.) НДІ Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) і на базі 

Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії 
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МОЗ України (за допомоги канд. мед. наук. Кузьменка О.В.). Це 

співробітництво здійснювалося у межах Меморандуму щодо покращення 

процесу підготовки українських спортсменів між НОК України та цим 

медичним Центром. 

Дослідження стосовно оцінки показників фізичної працездатності 

проведено у Науково-навчальному інституті спеціальної фізичної і бойової 

підготовки і реабілітації Національного університету державної податкової 

служби України за сприяння канд. наук з фізичного виховання та спорту 

доцента Р.В. Головащенка (консультування здійснено д-ром наук з фізичного 

виховання і спорту професором В.Г. Олешком) і на базі лабораторії 

спортивної функціональної діагностики «VO2maxLab» за допомогою магістра 

з фізичного виховання В.В. Ткаченка. 

При підборі спортсменів виходили з наступних обов’язкових умов, 

прийнятих у спортивній фармакології: для проведення досліджень 

ефективності біологічно-активних речовин в практиці спортивної підготовки: 

кількість обстежуваних має складати не менше шести осіб у кожній групі; 

стать – чоловіча; рівень кваліфікації – не нижчий за І розряд; контрольна 

група за складом має бути ідентична дослідній; проведення досліджень 

здійснюється у ході уніфікованого тренувального процесу [43]. 

 

2.3.2. Організація досліджень щодо визначення 

механізмів впливу фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти на показники фізичної працездатності 

спортсменів  

 

Лабораторні та педагогічні дослідження у всіх спортсменів проводили 

двічі – до початку і по закінченні курсу прийому препаратів або плацебо 

(початок та кінець передзмагального мезоциклу). Дослідження механізмів 

ергогенної дії фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти при 

фізичних навантаженнях проводили у представників циклічних (у 
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веслувальників та бігунів на середні дистанції) та силових (важка атлетика) 

видів спорту, розподілених на основні та контрольні групи. В основних і 

контрольних групах у динаміці досліджуваного мезоциклу спортсмени як 

базову застосовували стандартну схему фармакологічного супроводу 

(пластичні та енергетичні субстрати, полівітамінні препарати, адаптогени, 

імуномодулятори). Схема прийому препарату армадін®лонг в основних 

групах спортсменів – протягом 21 дня по 2 таблетки тричі на добу; ДД ЯС 

застосовували по 2 капсули тричі на добу. Плацебо в контрольних групах 

застосовували за тією ж схемою та тривалістю. Тобто дизайни досліджень 

було у представників різних видів спорту сформовано як рандомізовані сліпі 

плацебо-контрольовані (РСПКД); рандомізацію проведено за схемою простої 

стратифікації, й учасників розподілено на репрезентативні за кількістю та 

спортивною кваліфікацією учасників групи.  

1) У циклічних видах спорту в динаміці розвитку силових здібностей 

дослідження фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти – 

препарату армадін®лонг і ДД «ЯнтарІн-Спорт», по-перше, проведено у 38 

веслувальників на байдарках і каное (чоловіки у віці від 18 до 23 років, 

середній вік 20,6±3,8 роки; спортивна кваліфікація − І розряд та КМС 

України), з яких в основні групи увійшли 26 (по 13 учасників), решта 12 – в 

контрольну. По-друге, подібне дослідження проведено у 30 бігунів на середні 

дистанції (чоловіки у віці від 19 до 26 років, середній вік 21,6±4,4 роки; 

спортивна кваліфікація − І розряд та КМС України). Спортсмени основних 

групи протягом обраного мезоциклу приймали препарат армадін®лонг та ДД 

ЯС на фоні схеми загальноприйнятого фармакологічного забезпечення, 

учасники контрольної групи – плацебо (капсули з крохмалем). 

2) У представників силових видів спорту дослідження 

фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти – препарату 

армадін®лонг і ДД «ЯнтарІн-Спорт» проводили у 40 важкоатлетів (чоловіки 

віком від 17 до 23 років, середній вік 18,9±3,8 роки), що мали спортивну 

кваліфікацію І розряд i КМС України), 32 з яких склали основні групи (І ОГ – 



79 
 
16, ІІ ОГ − 16), а решта 8 − контрольну. Спортсмени основних груп, крім 

загальноприйнятого фармакологічного забезпечення (див. вище), додатково 

застосовували армадін®лонг або ДД ЯС, спортсмени контрольної групи – 

плацебо. Біохімічні дослідження проводили двічі – до початку і по закінченні 

курсу прийому препарату (початок та кінець передзмагального мезоциклу).  

 

2.4. Методологія досліджень 

 

У роботі використовувався наступний комплекс методів дослідження, 

який дозволив сформувати цілісне сприйняття стосовно механізмів 

ергогенної дії ергогенних фармакологічних засобів на основі бурштинової 

кислоти (рис. 2.1). 

1. Лабораторні методи (гематологічні: визначення еритроцитарних 

характеристик; біохімічні: вираженість окисного стресу на рівні клітинних 

мембран із застосуванням «тіней» еритроцитів, дослідження параметрів ПАР 

у сироватці крові; оцінка вмісту лактату (La); визначення рН крові та 

активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ); імуноферментні: 

визначення вмісту HIF-1α та VEGF. 

2. Морфологічні методи (електронна мікроскопія тканин скелетних 

м᾽язів і міокарда, міоцитів та кардіоміоцитів; оцінка кількісних та якісних 

параметрів мітохондріуму). 

3. Педагогічні дослідження (визначення параметрів загальної та 

спеціальної фізичної працездатності). 

4. Методи математичної статистики. 

 

2.4.1. Лабораторні методи дослідження 

 

Застосований комплекс досліджень, що включав біохімічні, 

гематологічні, імуноферментні методи, дозволив отримати результати щодо 

багатогранних взаємопов’язаних змін гомеостазу, які формуються під час 



80 
 
інтенсивних фізичних навантажень граничної інтенсивності та можуть бути 

скориговані при застосуванні бурштинової кислоти та її похідних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Методологія досліджень механізмів дії фармакологічних 
засобів на основі бурштинової кислоти на формування фізичної 
працездатності 
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Комплекс лабораторних досліджень в експериментальних тварин та у 

спортсменів при застосуванні фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти включав, по-перше, визначення ряду параметрів з двох 

стандартних панелей показників, а саме, біохімічної та гематологічної; по-

друге, визначення активності окисного гомеостазу у сироватці крові і 

дослідження ПАР на мембранному рівні в експериментальних тварин і 

спортсменів; по-третє, визначення у сироватці крові спортсменів вмісту 

факторів, які пов’язані з розвитком гіпоксії, у тому числі, гіпоксії 

навантаження − HIF-1α та VEGF, а також вмісту лактату у циркулюючої 

крові та значення її рН. 

Для дослідження використовували венозну кров, що у тварин брали з 

хвостової вени, і периферичної (ліктьової) вени спортсменів (у день 

дослідження зранку натщесерце в кількості 5 мл у стані відносного м’язового 

спокою до початку навантажень). Після відбору цільної крові та виділення 

еритроцитів для подальшого прискорення отримання сироватки 

застосовували поліпропіленові пробірки Eppendorf з гранулами та 

активатором згортання; для гематологічних досліджень застосовували 

спеціальні пробірки, попередньо для попередження згортання, оброблені 

етилендіамінтетраацетатом (ЕДТА), в які набирали 0,2 мл крові. 

1)  Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), який 

відображає активність процесів згортання крові та є показником 

вимірювання ефективності «внутрішнього» (шлях контактної активації) і 

загального шляху згортання, вимірювали за допомогою напівавтоматичного 

коагулометра «Thrombotimer» (Behnk Elektronik, Німеччина) і виражали у 

секундах (с). 

Вміст накопиченого і циркулюючого лактату (молочної кислоти) 

проводили в капілярній крові спортсменів з використанням портативного 

аналізатора «Accutrend Plus» (Roche Diagnostics GmbH, Швейцарія-

Німеччина) і контрольного розчину для тест-смужок «BM-Lactate» та 

виражали у ммоль×л-1. 
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Результуючий показник кислотно-лужного стану крові ‒ рН ‒ визначали 

за допомогою аналізатору газів крові та електролітів «Osmetech OPTI CCA» 

(США) із застосуванням для кожного спортсмена одноразових 

вимірювальних касет та контрольних аутентичних касет того ж виробника. 

2) Гематологічний аналіз, що включав визначення еритроцитарних 

характеристик (або еритроцитарних індексів) − абсолютного вмісту 

внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну (MCH − від англ. Mean Corpuscular 

Hemoglobin, пг), середнього об’єму еритроцитів (МСV − від англ. Mean 

Corpuscular Volume, фл, або 10-15×л-1) та ступеня анізоцитозу (RDW, %) − 

проводили до початку та по закінченні обраного мезоциклу в спортсменів 

основних та контрольних груп. Вимірювання вищезазначених показників 

проводили за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора «ERMA 

210» (ERMA Ltd, Японія) при використанні аутентичних витратних 

матеріалів.  

Результати, отримані у вигляді роздруківки безпосередньо з 

аналізатора (рис. 2.2), переводили у табличний режим для наступної обробки 

та аналізу. 

3) Вивчення параметрів вираженості окисного стресу, що формується 

внаслідок впливу фізичних навантажень граничної інтенсивності, визначали 

згідно змін відношення вмісту основних про- та антиоксидантних факторів. 

Методологія оцінки ПАР заснована на спектрофотометричних вимірюваннях 

оптичної густини продуктів пероксидації еритроцитів периферичної крові з 

подальшим розрахунком за формулою умовних кількісних показників. 

Вимірювання проводили на спектрофотометрі «Becton PU-65» 

(«BectonDickenson», США).  
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Рис. 2.2. Приклад отримання результатів гематологічного аналізу 

спортсмена 
 

Біохімічні дослідження ПАР у клітинних мембранах еритроцитів 

спортсменів здійснювали, використовуючи суспензію («тіні») мембран 

еритроцитів, оскільки вони є достатньо адекватною моделлю загального пулу 

клітинних мембран організму [73], яку отримували після триразової обробки 

зразка крові, стабілізованої 3,8 % розчином натрію цитрату, за допомогою 

ізотонічного розчину натрію хлориду з наступним центрифугуванням при 

3000 хв-1 протягом 10 хв. Осад еритроцитів відмивали від залишків плазми в 

155 мМ розчині натрію хлориду та центрифугували ще раз за таких самих 

умов [139]. Оцінку ПАР проводили за змінами активності перекисного 

окислення ліпідів та ступеня антиоксидантного захисту у мембранах. 

Визначення активності ПОЛ у мембрані еритроцитів проводили шляхом 

дослідження вмісту одного з ТБК-активних продуктів – малонового 

діальдегіду із спектрофотометричним визначенням різниці поглинання при 

довжинах хвиль 532 і 580 нм. Антиоксидантну активність досліджували за 

змінами вмісту відновленого глутатіону (GSH) після інкубації 

еритроцитарної суспензії з реактивом Еллмана при вимірюванні оптичної 

густини утвореного продукту реакції (тіонітрофенильні аніони) при довжині 

хвилі 412 нм. Як результуюче відображення оксидативних та 
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антиоксидантних чинників розраховували також прооксидантно-

антиоксидантний коефіцієнт (Кпа) за формулою 2.2: 

вмістGSH
вмістМДАК па =   

де: Кпа – прооксидантно-антиоксидантний коефіцієнт, ум. од.; 

 МДА – концентрація малонового діальдегіду, нмоль×10–6 ер.; 

 GSH – концентрація глутатіону, 1012ммоль×ер.–1 

 

Вибір лише двох методів дослідження змін окисного гомеостазу був 

обумовлений тим, що в практиці підготовки спортсменів, з її динамічністю та 

необхідністю достатньо швидко отримувати результати медико-біологічних 

обстежень, зокрема, поточних і під час тренувальних зборів, виникає 

необхідність термінової оцінки функціонального стану спортсменів. На жаль, 

в цій ситуації немає можливості проводити тривалі складні дослідження, які 

потребують наявності спеціального обладнання та значної кількості реагентів 

і часу. Тому в лабораторній діагностиці спортивної діяльності більш 

доцільними є такі методології, які за умов достатньо високої 

інформативності, можуть бути виконані за короткий проміжок часу та будуть 

доступні для розуміння тренером та спортивним лікарем-практиком. З огляду 

на це, запропонований прооксидантно-антиоксидантний коефіцієнт - Кпа, що 

відображає співвідношення активності процесів перекисного окислення 

ліпідів та антиоксидантного захисту на мембранному рівні, на базі 

вимірювання лише двох біохімічних показників дає достатньо інформативну 

кількісну оцінку вищеназваних процесів та корелює із загальновідомими, 

проте досить складними, індексами, розробленими для оцінки окисного 

гомеостазу при фізичних навантаженнях у спортсменів. Зокрема, при 

здійсненні кількісної інтегральної оцінки окисного стресу за фізичних 

навантажень за відомим алгоритмом М.М. Абакумова, що базується на 

визначенні співвідношення вмісту та активності максимальної кількості про- 

та антиоксидантних показників у сироватці (плазмі) крові та еритроцитах 
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[121], встановлено, що значення обчисленого в наших більш ранніх 

дослідженнях коефіцієнту, залежно від включених до розрахунку параметрів, 

коливаються від 0,545 до 1,12 в контролі (здорові нетреновані особи) та від 

0,766 до 1,85 – у спортсменів, що зіставимо з результатами, одержаними при 

використанні лише значень МДА та GSH [51]. Відомо, що під час оцінки 

вираженості окисного стресу, що є невід’ємною складовою медико-

біологічного контролю стану спортсменів [113], доцільно використовувати 

не більш ніж 2-3 параметри, які бажано для більшої наочності переводити в 

уніфіковану форму у вигляді коефіцієнтів або індексів [38]. 

4) Імуноферментні дослідження рівня VEGF і HIF-1α у динаміці 

обраного мезоциклу підготовки проводили до початку, а також через 24 год 

після закінчення силових тренувань, на мікропланшетному фотометрі 

«Sunrise» (Tecan, Австрія). Вміст основного ангіогенного фактора VEGF в 

сироватці крові оцінювали імуноферментним методом при довжині хвилі 

492 нм з використанням тест-систем ELIZA-kits (Sigma, США); концентрацію 

фактора виражали в пг×мл-1. Дослідження вмісту фактора, індукованого 

гіпоксією − HIF-1α людини, також проводили імуноферментним методом в 

сироватці крові, використовуючи набори ELIZA-KITs (Abcam, США); 

результати виражали в нг×мл-1. Ці дослідження здійснювали за допомогою 

канд. мед. наук О.В. Носач на базі Національного наукового центру 

радіаційної медицини НАМН України. 

 

2.4.2 Електронно-мікроскопічні дослідження 

 

Препарати для електронно-мікроскопічних досліджень виготовляли за 

загальноприйнятою методикою, котра включала фіксацію біологічного 

матеріалу при миттєвому внесенні зразків в забуферений 2,5 % розчин 

глютарового альдегіду з дофіксацією за допомогою реактиву Колфілда на 

основі 2 % OsO4, pH 7,4. Зневоднення проводили в спиртах зростаючої 
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концентрації, абсолютному спирті та ацетоні з наступною заливкою в епон-

аралдіт [79]. 

Ультратонкі зрізи товщиною 40-60 нм контрастували за допомогою 1 % 

розчину уранілацетату і розчину цитрату свинцю і переглядали в 

електронному мікроскопі «ПЕМ-124с» (Росія). Морфометричні підрахунки 

виконували за допомогою комп'ютерної програми ImageTool (США) на 130-

150 полях для кожної групи зразків експериментальних тварин. 

На електронних мікрофотографіях проводили морфометричну оцінку 

середньої арифметичної товщини гістогематичних бар’єрів (ГГБ) в 

литковому м᾽язів та міокарді (τ) та їх окремих шарів принципом випадкового 

відбору зразків (по 80 при кожному впливі) [19]. 

Морфометричні характеристики мітохондрій (загальна кількість МХ – 

nМХ; кількість структурно змінених МХ – dMX; середній діаметр МХ – d; 

Sitot – (суму поверхонь МХ в одиниці об’єму тканини) визначали за 

допомогою комп’ютерної програми ImageTool (США) на 130-150 полях для 

кожної серії досліджень. 

Загальну кількість функціонуючих капілярів (ФК) визначали згідно з 

методикою, запропонованою H. Hoppeler та співавт. [233; 267] на екрані 

електронного мікроскопа при малому (× 1600-2000) збільшенні. 

Ці дослідження здійснювали за допомогою наукового співробітника 

Тимошенко К.Р. на базі Інституту фізіології ім.. О.О.Богомольця НАН 

України. 

 

2.4.3 Педагогічні методи дослідження 

 

Педагогічні методи включали методологію оцінки у динаміці 

дослідження кваліфікованих представників циклічних і силових видів спорту 

показників фізичної працездатності, включаючи показники спеціальної 

фізичної працездатності, а також динаміку рухових якостей під впливом 

фармакологічних незаборонених засобів. Критерієм ефективності зростання 
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фізичної працездатності при застосуванні обраних нами субстанцій на основі 

бурштинової кислоти були показники приросту рухових якостей та 

функціональних можливостей організму спортсмена. 

1) Як педагогічні критерії фізичної працездатності у бігунів на середні 

дистанції було обрано визначення загальної витривалості за результатами 

бігу на 3000 м. Для оцінки спеціальної фізичної працездатності 

веслувальників на байдарках і каное використовували 12-хвилинний тест на 

веслувальному тренажері «Concept-2» (Concept, США) з визначенням 

пройденої відстані, потужності роботи і темпу; для визначення силових 

показників застосовували тягу за 2 хв на тренажері «Діна» (Inter Atletika, 

Україна) з фіксацією кількості повторень і докладених зусиль; для 

визначення швидкісних характеристик використовували однохвилинний 

максимальний тест на веслувальному ергометрі «Concept» з визначенням 

пройденої відстані, потужності роботи і темпу. 

2) Педагогічні дослідження у представників силових видів спорту (на 

прикладі висококваліфікованих важкоатлетів) проводили в стандартних 

умовах у динаміці (до початку та по закінченні) ударного 21-денного 

передзмагального мезоциклу в структурі спеціально-підготовчого етапу 

підготовчого періоду з однорідною групою спортсменів. Педагогічні методи 

контрольного тестування включали визначення загальної силової 

працездатності важкоатлетів, контроль за змінами загальної і спеціальної 

фізичної працездатності важкоатлетів.  

Дослідження проводилося в передзмагальному ударному тижневому 

мікроциклі (третій тиждень курсового прийому антиоксидантів) із загальною 

інтенсивністю 87 % при стандартних умовах з однорідною групою 

досліджуваних. 

Визначення рівня вибухової сили м’язів нижніх кінцівок (спеціальна 

фізична працездатність) спортсменів здійснювали за загальновживаною 

методикою [1], що широко використовується на практиці, з вимірюванням 

висоти (см) і часу (с) виконання спортсменами контрольних вправ (висота 
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стрибка з місця зі штангою, висота підйому штанги у ривковій тязі, час 

виконання вправ). Вимірювання проводилися перед тренуванням без 

виконання розминки у стандартних умовах до початку курсового прийому 

препарату і по його закінченні. Спортсмени виконували по три спроби 

стрибка з місця вгору, та по три спроби у ривковій тязі; для подальшого 

аналізу використовували середнє значення з трьох спроб. 

 

2 . 4 . 4  Ме тод и  м ат е м ат и ч н о ї  с т ат и с т и к и  

 

Отримані дані обробляли за загальноприйнятими методами 

параметричної та непараметричної статистики [96]. Розрахунки проводили на 

персональному комп’ютері за допомогою ліцензійної програми 

GraphPadInStat (GraphPad Software, USA), прикладних пакетів «Microsoft 

Excel» та «Origin Pro» [100]. Під час обробки даних вираховували: середнє 

арифметичне значення (х), середнє квадратичне відхилення (S), коефіцієнт 

варіації (V), помилку репрезентативності (m). Оцінку відповідності 

показників нормальному закону розподілу перевіряли за допомогою W-

критерію Шапіро-Уілкі. Для визначення статистичної значимості різниці між 

показниками вибірок використовувався критерій Стьюдента (t) за умови, коли 

розподіл вибірок відповідав нормальному закону. За умови, якщо вибірка не 

відповідала нормальному закону розподілу, використовувалися критерії 

Вілкоксона (для зв’язаних вибірок) та Манна-Уїтні (для незв’язаних вибірок) 

[75]. Задавали рівень надійності Р=95% (імовірність помилки 5 %, тобто 

рівень значимості р=0,05). За достовірне приймали значення P <0,05. 

Обрахування коефіцієнтів кореляції (r) проводили за допомогою 

інтегрованого статистичного прикладного пакету програм Excel ХР. 

Основні положення розділу висвітлено у таких публікаціях автора, як 

[23, 24, 25, 27, 29, 31, 35]. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕННЯХ ГРАНИЧНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ 

 

Фізичні навантаження та тренування на витривалість на сьогодні 

розглядаються як засіб захисту організму від серцевих порушень в 

експерименті та клініці. Висловлюється навіть думка, що сприятливий вплив, 

що виникає внаслідок підвищення рівня фізичної активності, відбувається на 

різних рівнях клітинної організації, оскільки мітохондрії - є переважними 

цільовими органелами. В даний час, проте, залишається не остаточно 

з’ясованим, які захисні механізми мають надважливе значення для захисту 

міокарда від пошкоджень, спричинених ФН. Запропоновані механізми 

пояснення кардіопротекторних ефектів фізичних вправ опосередковуються, 

принаймні частково, окислювально-відновлювальними змінами і включають 

підвищення регуляції мітохондріальних шаперонів, покращення 

антиоксидантної здатності та/або підвищення вмісту інших захисних 

молекул, дія яких спрямована проти клітинної загибелі (некрозу, апоптозу) 

[175]. Проте, існує й інший бік питання, коли йде мова про фізичні 

навантаження граничної інтенсивності з одночасним виникненням тканинної 

гіпоксії, що притаманне не оздоровчим вправам, а спорту вищих досягнень. І 

тому пошуки в експерименті та практиці тренувального процесу 

фармакологічних засобів, які б мали змогу пом’якшити негативні наслідки 

понадінтенсивних тривалих фізичних навантажень, не припиняються. 

Як відомо, бурштинова кислота (БК) є природною малотоксичною 

сполукою, яка не справляє мутагенної і тератогенної дії [144]. БК і її солі 

(сукцинати) являють собою універсальний внутрішньоклітинний метаболіт, 

широкого спектру дії: приймає участь в обмінних реакціях організму, в 
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клітинному обміні через участь в циклі трикарбонових кислот, в процесах 

окисного фосфорилювання. Доведено, що БК здатна поліпшувати роботу 

багатьох органів (серця та серцевого м'язу, нирок, кишечника), зміцнює 

нервову систему, вживається як протизапальний і антитоксичний засіб. Ще 

Х. А. Кребсом та Б. Чансом у 60-і роки минулого століття досліджувався 

феномен активного окислення БК сукцинатдегідрогеназою, котрий отримав 

назву «монополізація дихального ланцюга», біологічне значення якого 

полягає в швидкому ресинтезі АТФ клітинами і підвищенні їх 

антиоксидантної активності [197; 249]. Проте до теперішнього часу в 

науковій літературі обговорюється компенсаторна роль сукцинату для 

процесів енергозабезпечення сукцинат-оксидазного шляху окислення [252]. 

Це питання є надважливим для необхідності підвищення адаптаційних 

можливостей організму, зокрема спортсменів, особливо у спорті високих 

досягнень [62]. Фізична працездатність значною мірою обмежена 

фізіологічними можливостями механізмів доставки кисню до інтенсивно 

працюючих тканин, в першу чергу, скелетних м’язів та міокарда і розвитком 

внаслідок цього енергетичного дефіциту, котрий сприяє формуванню 

тканинної гіпоксії. Одним з шляхів корекції метаболічних зрушень внаслідок 

інтенсивних фізичних навантажень є застосування речовин, які беруть участь 

в енергетичному обміні, до котрих належить і БК та її похідні [307]. 

В теперішній час показано, що порушення енергетичного обміну тісно 

пов'язане з структурно-функціональними перебудовами в тканинах організму 

[132] і в першу чергу − з розвитком мітохондріальної та/або ендотеліальної 

дисфункції, які, з одного боку, обумовлюють інтенсивність кровообігу в 

капілярному руслі, а, отже, постачання тканини та працюючого органу в 

цілому киснем, що безпосередньо визначає рівень тканинної гіпоксії, з 

іншого − безпосередньо впливають на інтенсивність та адекватність 

енергетичного метаболізму в тканинах організму. Зазначені перебудови 

стосуються як змін ультраструктури, так й функціонування 

мітохондріального апарату клітин, та відіграють важливу роль у забезпеченні 
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життєдіяльності організму, оскільки пошкодження мітохондрій (МХ), які є 

найбільш чутливими до гіпоксії клітинними органелами, спричиняє 

порушення енергозабезпечення, антиоксидантного захисту й обумовлене, 

головним чином, зміною стабільності мембран внаслідок інтенсифікації 

ПОЛ. Показано, що такі зміни є органо (тканинно) специфічними [238; 302]. 

Задля усунення подібних структурних змін та їх наслідків ймовірно 

може ефективно застосовуватись бурштинова кислота. Активізуючи 

морфогенез МХ і захищаючи останні БК може підвищувати стійкість 

організму до усіх стресових впливів, внутрішніх і зовнішніх чинників, до 

яких належить і фізичне навантаження, шляхом сприяння вираженому 

посиленню енергозабезпечення клітин [62]. 

Для того, щоб оцінити вплив БК на ультраструктуру тканин при 

фізичному навантаженні (ФН) з метою оцінки ефективності цієї субстанції у 

підвищенні адаптаційних резервів та витривалості організму, необхідно, в 

першу чергу, оцінити ті морфофункціональні зміни, що відбуваються за 

таких умов. Нами були вивчені порушення, які мають місце при ФН у 

тканині литкового м’язу, як характерної тканини, що активно залучається до 

навантаження при обраній моделі ФН – тренування за допомогою плавання, а 

також у міокарді, як тканині органу, що забезпечує киснепостачання 

організму. Детальна оцінка функціонального стану вказаних тканин 

необхідна для прогнозу спортивного результату, раннього виявлення ознак 

дезадаптації при постійних тренуваннях та запобігання формування 

патологічних станів у спортсменів. 

 

3.1. Вплив фізичного навантаження на ультраструктуру 

скелетних м’язів і міокарда 

 

При застосованій нами моделі дослідження було встановлено наявність 

гіпоксії навантаження субкомпенсованого ступеня, виходячи з чого ми й 

аналізували отримані дані. Перед початком аналізу отриманих морфо- та 
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стереометричних результатів ми вважали за доцільне навести зображення 

ультраструктури литкового м’язу та міокарда контрольних тварин (рис. 3.1). 

  
а б 

Рис. 3.1. – Ультраструктура м᾽язової тканини (а) та міокарда (б) у 

контрольних щурів. МФ – міофібрили, МХ – мітохондрії, р – рибосоми, К – 

капіляр, ГГБ – гістогематичний бар'єр, ен – ендотелій, пкп – перикапілярний 

простір (збільшення – 1600, масштаб - 1 мкм)  

 

3.1.1. Зміни ультраструктури литкового м'язу під 

впливом на фізичного навантаження 

 

В ультраструктурі тканини литкового м’язу щурів при тривалому ФН 

нами виявлено збільшенням гіпергідратації тканини, яке, зокрема, 

виражалося у набряку гістогематичного бар’єру зі збільшенням його 

середньої гармонічної товщини (ГГБ – зростання на 65,5 %) за рахунок 

перикапілярного простору (ПКП – зростання на 50,0 %) та дещо більшою 

мірою − ендотеліальної устілки капілярів (ЕН – зростання на 57,0 %) (рис. 

3.2). 
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Рис. 3.2. Зміни товщини гістогематичного бар'єру в тканині литкового 

м'язу під впливом фізичного навантаження. ГГБ − гістогематичний бар’єр, 

ПКП − перикапілярний простір, ЕН − ендотеліальна устілка капілярів. * − 

р < 0,05 відносно контрольних значень 

 
В ендотеліальній устілці капілярів спостерігали активацію піноцитозу з 

утворенням значної кількості піноцитозних везикул, чим у даному шарі ГГБ, 

певної мірою, пояснювалося зростання його товщини (рис. 3.3). 

Активацію піноцитозу прийнято розглядати як елемент посилення 

обмінних і транспортних процесів у клітині, і цей процес відносять до 

компенсаторної і, навіть, адаптивної реакції на несприятливі або напружуючі 

ендо- або екзогенні фактори [288; 289]. Щодо ПКП, то зростання його 

товщини також можна розглядати з точки зору адаптації, оскільки цей шар 

ГГБ, за аналогією з інтерстицієм аерогематичного бар’єру легень, здатен до 

збільшення зв’язування рідини з метою локалізації набряку з подальшим її 

видаленням через лімфатичну систему [128]. 

Однак, слід зазначити, що обидва вказані механізми нарізно є 

адаптивними, проте у сполученні призводять до суттєвого зростання 

дифузійного шляху для кисню при ФН, що супроводжується погіршенням 
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його доставки по судинах до тканин організму і, відповідно, до формування 

проявів вторинної тканинної гіпоксії [104].  

 
Рис 3.3. Ультраструктура гістогематичного бар’єра в тканині 

литкового м'язу при фізичному навантаженні. пкп − перикапілярний простір, 

ен − ендотеліальна устілка капілярів, мпв – мікропіноцитозні везикули, К− 

капіляр (збільшення - 1600, масштаб – 0,5 мкм) 

 

Поряд з вказаними системними змінами ультраструктури, мозаїчно, 

спостерігали утворення вакуолей у м’язових волокнах, появу ділянок 

краєвого набряку клітин біля сарколеми, що вказує на наявність в м’язовій 

тканині проявів вторинної тканинної гіпоксії, а також формування 

ультраструктурного компоненту сарколемальної дисфункції, що свідчить про 

порушення міжклітинного обміну [254].  

До адаптивних перебудов в тканині скелетного м’язу слід віднести і 

зміни його капіляризації. Після тримісячного ФН середня кількість капілярів 

на одиницю площі м’язу зростала більш, ніж на 57% (табл. 3.1).  

У зразках м’язової тканини практично не спостерігали порожніх, а 

також спалих капілярів. Таку динаміку слід розглядати як оптимізацію 

процесу мікроциркуляції крові, яка сприяє оптимізації трофічних і 

газотранспортних процесів у м’язі завдяки формуванню компенсаторних 

реакцій у відповідь на ФН та ультраструктурних проявів адаптації м’язів. 
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Суттєве зростання кількості функціонуючих капілярів, на нашу думку, 

можна розглядати як ознаку первинного ангіогенезу, котрий є 

компенсаторною відповіддю на ФН [191]. Така динаміка змін капіляризації, 

яка проявляється після 20-25 доби від початку впливу стресорного чинника, 

виявлена, наприклад, при ішемічному ураженні [137]. 

 
Таблиця 3.1 

Зміни морфометричних та стереометричних характеристик тканини 

литкового м’язу (M±m) при фізичному навантаженні 

Показники  Контрольна 
група (n=10) 

1-а дослідна 
група (n=10) 

Кількість функціонуючих капілярів, 
од.×мкм-2 

15,6±1,9 24,5±2,7* 

Загальна кількість мітохондрій, од.×мкм-2: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
16,3±2,8 
8,4±2,3 

 
25,8±3,3* 
14,2±2,1* 

Кількість структурно змінених мітохондрій, %: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
4,2±0,9 
1,3±0,7 

 
15,4±1,7** 
8,6±3,0** 

Середній діаметр мітохондрій, мкм: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
0,37±0,07 
0,61±0,05 

 
0,50±0,05* 
0,78±0,09* 

Сума поверхонь мітохондрій в одиниці об’єму 
м’язової тканини, мкм2: 

субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
 

6,6±1,2 
4,8±0,8 

 
 

10,1±1,5* 
7,6±0,6* 

Примітки: * – різниця достовірна (р < 0,05) відносно даних контрольної 

групи, ** – різниця достовірна (р <0,01) відносно даних контрольної групи 
 
До адаптивних змін у тканині литкового м’язу відноситься також 

активація морфогенезу МХ як субсарколемальної (СС МХ), так і 

інтраміофібрилярної (ІМФ МХ) субпопуляцій (див. табл. 3.1): зростання 

загальної кількості органел становило 58,3% та 69,0% відповідно. Остання 

величина є особливо цікавою відносно забезпечення адекватного 
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енергетичного метаболізму при ФН, оскільки вважають, що ІМФ МХ 

характеризуються спеціалізацією на синтезі креатинфосфату [16; 124]. 

Збільшення загальної кількості МХ призводило до зростання суми 

поверхонь мітохондрій в одиниці об’єму м’язової тканини: щодо СС МХ – на 

47,0 %, щодо ІМФ МХ – на 41,7 % (в усіх випадках р < 0,05). Величина цього 

показника має відігравати значну роль у функціонуванні мітохондріального 

апарату, оскільки cума поверхонь МХ в одиниці об’єму (Sitot) відповідно до 

стереометричного підходу, в кінцевому рахунку, віддзеркалює кількість 

мембран МХ в об’ємі досліджуваної тканини [151]. Оскільки синтез АТФ 

відбувається саме на мембранах МХ, то зростання кількості мембранних 

структур (за відсутності первинної тканинної гіпоксії з пошкодженням та/чи 

інактивацією ферментів) призводить до підвищення енергетичної потужності 

МХ [216; 250].  

Перетворення біологічної енергії в мітохондріях здійснюється за 

допомогою мембранних білкових комплексів дихального ланцюга та 

мітохондріальної АТФ-синтази у внутрішніх мембранних кристах. 

Нещодавні досягнення електронної мікроскопії дали можливість зрозуміти 

структурну та функціональну структуру цих комплексів у мембрані та те, як 

вони змінюються з віком [250]. Завдяки їх здатності ефективно генерувати 

АТФ, необхідний для підтримання нормального функціонування клітин, 

мітохондрії часто вважають «силовими клітинами клітини». Однак розуміння 

ролі мітохондрій у клітинній біології нещодавно розширилось, коли було 

визнано, що вони є ключовою платформою для безлічі каскадів клітинної 

сигналізації. Ця функціональна універсальність МХ тісно поєднана з 

постійною перестановкою клітинної мітохондріальної мережі в серії 

процесів, які спільно називають динамікою мітохондріальної мембрани, що 

включає злиття і поділ органели, а також ультраструктурне перепланування 

мембрани. Відповідно, мітохондріальна динаміка впливає і часто управляє не 

тільки метаболізмом, але й складними подіями клітинної сигналізації, такими 

як ті, що беруть участь у регуляції клітинної плюрипотентності, поділу, 
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диференціації, старіння та клітинної смерті (апоптозу). У свою чергу, 

динаміка мітохондріальної мембрани широко регулюється 

посттрансляційними модифікаціями її механізму та формуванням 

мембранних контактних ділянок між мітохондріями та іншими органелами, 

обидва з яких мають здатність інтегрувати входи з різних шляхів. Тому 

динаміка мітохондріальної мембрани та їх регуляція біоенергетичних 

процесів та клітинної сигналізації тісно пов’язані з цими динамічними 

змінами морфології мітохондрій [216]. Тому отримані нами 

експериментальні дані щодо змін мітохондріального комплексу в тканинах 

литкового м’язу мають високе практичне значення. 

У нашому дослідженні також спостерігалося збільшення середнього 

діаметра МХ: на 35,1 % у СС МХ і на 27,9 % у ІМФ МХ (в усіх випадках 

р < 0,05). Таке зростання також можна віднести до компенсаторно-

пристосувального, оскільки на теперішній час доведено, що помірне 

набухання МХ зі збільшенням їх діаметру в межах 20-30% свідчить про 

активацію синтезу макроергів, можливо, за рахунок активації 

мітохондріального К+
АТФ-залежного каналу [148; 270]. Подекуди у МХ 

виявляється просвітлення матриксу, що, поряд з набуханням органел, може 

свідчити також й про активацію гліколізу під впливом ФН [104]. 

Виражені пристосувальні ультраструктурні перебудови в 

мітохондріальному апараті литкового м’язу у відповідь на ФН значною 

мірою нівелювалися різким зростанням кількості структурно пошкоджених 

органел: серед СС МХ їх кількість збільшувалася у 3,7 разів відносно 

контрольних величин, серед ІМФ МХ − збільшення досягало 6,6 разів. 

Основні порушення полягали у наявності частково або повністю 

вакуолізованих МХ (рис. 3.4). Якщо характеризувати ультраструктуру 

литкового м’язу щурів, які тривало піддавалися впливу інтенсивних ФН, слід 

вказати, що у м’язовій тканині мали місце ділянки гіпертрофії міофібрил, 

проте без втрати їх регулярної структури та проявів деструкції, збільшення 

кількості вакуолей між ними. 
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Рис. 3.4. Ультраструктура мітохондрій литкового м’язу при фізичному 

навантаженні. МФ – міофібрили, МХ – мітохондрії (збільшення - 2000, 

масштаб - 1 мкм) 

 

Отже, нами було виявлено, що, незважаючи на формування в 

литковому м’язі виражених компенсаторно-пристосувальних реакцій у 

відповідь на ФН, відбувався розвиток структурного компоненту 

мітохондріальної дисфункції, котра, як правило, призводить до вторинної 

тканинної гіпоксії зі зниженням енергетичної потужності МХ. Такий 

розвиток подій вказує на зниження фізичної працездатності як окремого 

м’язу, так і, ймовірно, організму в цілому, за рахунок виникнення 

енергетичного дефіциту, обумовленого, зокрема порушенням 

ультраструктури МХ. 

 

3.1.2. Зміни ультраструктури тканини серця у відповідь на 

фізичне навантаження 

 

Значна кількість змін ультраструктури міокарда після тривалого ФН 

подібна до виявлених у тканині литкового м’язу і вирізняється переважно у 
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ступені їх вираженості. Так, ступінь гіпергідратації ГГБ в міокарді був 

меншим, ніж у відповідному бар’єрі м’язової тканини (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Зміни товщини гістогематичного бар'єру в міокарді під 

впливом фізичного навантаження: ГГБ − гістогематичний бар’єр, ПКП − 

перикапілярний простір, ЕН − ендотеліальна устілка капілярів; * − р < 0,05 

відносно контрольних значень 

 

Особливо слід підкреслити, що зростання середньої гармонічної 

товщини ендотеліальної устілки капілярів було відносно незначним (хоча і 

достовірним) і становило усього 23,3 % (для порівняння – 67,7 % в ГГБ 

литкового м’язу). Тобто, по-перше, менш вираженою, порівняно зі змінами у 

м’язовій тканини, була ультраструктурна складова ендотеліальної 

дисфункції, по-друге, шлях дифузії для О2 зростав також значно меншою 

мірою, оскільки загальна товщина ГГБ, через який саме відбувається дифузія 

з крові до кисеньспоживаючих органел, в міокарді визначалася на 25,2 % 

меншою, ніж у м’язовій тканині (в усіх випадках р < 0,05). 

Що ж стосується капіляризації, міокарда, то спостерігається значне 

зростання кількості капілярів на одиницю площі тканини серця (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Зміни морфометричних та стереометричних характеристики тканини серця 

при фізичному навантаженні (M±m) 

Показники  Контрольна 
група (n=10) 

Дослідна 
група (n=10) 

Кількість функціонуючих капілярів, 
од.×мкм-2 

 
20,6±1,5 

 
34,5±2,7* 

Загальна кількість мітохондрій, од.×мкм-2: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
22,4±2,1 
10,1±1,7 

 
36,0±4,8* 
19,3±2,2* 

Кількість структурно змінених мітохондрій, %: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
4,7±0,5 
2,0±0,7 

 
10,8±2,8** 
6,8±2,2** 

Середній діаметр мітохондрій, мкм: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
0,54±0,06 
0,67±0,04 

 
0,71±0,03* 
0,84±0,05* 

Сума поверхонь мітохондрій в одиниці об’єму 
м’язової тканини, мкм2: 

субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
 

9,2±0,7 
7,8±0,5 

 
 

15,1±1,0* 
11,9±1,8* 

Примітка. * – різниця достовірна (р < 0,05) відносно даних контрольної 

групи 

 

Збільшення кількості функціонуючих капілярів у міокарді, відносно 

контрольної їх кількості, досягало 67,5 %, що перевищує величини, визначені 

у м’язовій тканині (р < 0,05) (див. п. 3.1.1). Такі зміни приводять до суттєвого 

зростання інтенсивності кровообігу по мікроциркуляторному руслу та 

поліпшення енергозабезпечення скоротливої діяльності кардіоміоцитів за 

рахунок покращення киснепостачання тканини, що є надважливим для 

забезпечення працездатності організму при ФН. Збільшення інтенсивності 

капілярного кровообігу свідчить також про зростання кількості 

циркулюючих еритроцитів в капілярах і кисневої ємності крові та, 

відповідно, зменшення вираженості тканинної гіпоксії у міокарді [306]. Така 

пристосувальна спрямованість є адекватною саме для міокарда, особливо за 

інтенсифікації процесів ПОЛ, оскільки енергетика тканини серця 
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відрізняється низкою суттєвих особливостей, котрі, найголовніше, полягають 

у тому, що серце не має скільки-небудь істотних запасів енергетичних 

субстратів [297; 320]. Натомість гліколіз відіграє вельми незначну роль в 

енергетичному метаболізмі міокарда − в серцевому м’язі він має аеробний 

характер [177]. Важливим є й те, що особливе місце в енергетиці міокарда 

займає лактат, різке збільшення використання якого серцевим м’язом при ФН 

лише через один проміжний етап (утворення і декарбоксилювання пірувату) 

надходить до циклу трикарбонових кислот [331]. Оскільки екстракція кисню 

з крові, що притікає до міокарда є дуже ефективною − якщо в середньому в 

організмі поглинається з крові до 30 % кисню, то клітинами міокарда його 

екстрагується до 70-75 %, навіть в умовах відносного м’язового спокою − і 

будь-яке збільшення функціонального навантаження, що підвищує потреби 

міокарда в кисні, вимагає відповідного збільшення швидкості та об’єму 

коронарного кровообігу [120; 260].  

При ФН надзвичайно важливо зберігати відповідність швидкості та 

об’єму коронарного кровообігу рівню запиту щодо кисневої потреби 

міокарда. При зменшенні постачання серця кров’ю швидко порушується 

аеробний енергетичний метаболізм в міокарді і погіршується скоротлива 

функція серцевого м’язу, котра значною мірою обумовлюється 

порушеннями, що виникають в мітохондріальному апараті кардіоміоцитів 

[120].  

Нами встановлено, що тривале ФН спричиняло в міокарді більш 

виражену активацію морфогенезу МХ, ніж у м’язовій тканині (див. табл. 3.1, 

3.2). Так, кількість СС МХ зростала на 60,7 %, а ІМФ МХ – на 91,1 % (в усіх 

випадках р < 0,05). Збільшення середнього діаметру МХ відповідало тому, 

що мало місце в клітинах литкового м’язу: зростання становило 31,5 % у СС 

МХ і 25,0 % − щодо вихідного рівня цього показника у ІМФ МХ (в усіх 

випадках р < 0,05). Отже, як вже зазначалося, такі зміни є маркером активації 

синтезу макроергів, що пов’язують з функціонуванням мітохондріального 

К+АТФ-залежного каналу (див. п. 3.1.1). 
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Завдяки значному збільшенню загальної кількості МХ в міокарді, що 

спричинено інтенсивними тривалими ФН, також достовірно і більш суттєво, 

ніж у м’язовій тканині, зростав показник Sitot: у СС МХ – на 64,1 %, у ІМФ 

МХ – на 52,6 % (в усіх випадках р < 0,05), що, як також раніше відмічалося, є 

компенсаторно-пристосувальною реакцією в умовах ФН [323]. Результати, 

отримані в роботі [204] з моделюванням навантаження in vivo та наступним 

дослідженням тканин серця у перфузійній системі Лангендорфа показали 

викликане тренуваннями збільшення аеробної здатності та відношення маси 

тіла до маси серця. 

Кількість структурно пошкоджених органел також, як і у литковому 

м’язі, зростала (див. табл. 3.2), проте, нашу увагу привернув той факт, що 

кількість змінених органел була значно меншою порівняно з даними, 

отриманими при ультраструктурному дослідженні м’язової тканині. Для 

порівняння можна зазначити, що у литковому м’язі збільшення змінених 

органел сягало 3,7 разів для СС МХ, порівняно із вихідними даними, в 

міокарді – 2,3 рази; для ІМФ МХ цей показник склав 6,6 разів та 3,4 рази 

відповідно. Такі відмінності у плані пристосування до ФН є фізіологічно 

обґрунтованими, оскільки працюючий м’яз досить ефективно може 

використовувати такі анаеробні шляхи синтезу АТФ як, по-перше, 

креатинфосфокіназна реакція, де ресинтез АТФ в результаті перенесення 

фосфатної групи від креатинфосфату на АДФ, яка накопичується в м’язових 

клітинах в результаті розщеплення АТФ; при цьому АДФ перетворюється в 

АТФ, а креатинфосфат – у креатин [282], і, по-друге, АДФ та гліколіз, де 

ресинтез АТФ здійснюється внаслідок ферментативного розпаду вуглеводів 

до молочної кислоти [195]. В міокарді, як підкреслювалося, анаеробне 

підтримання анаеробного енергетичного метаболізму є малоефективним, 

особливо щодо його гліколітичної ланки [89; 325].  

Отже, одержані при проведенні дослідження наші експериментальні 

дані свідчать про те, що тривале ФН викликає в організмі розвиток низки 

компенсаторно-пристосувальних реакцій, спрямованих на оптимізацію 
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мікроциркуляції крові, поліпшення киснепостачання скелетних м᾽язів та 

міокарда, підтримання адекватного рівня метаболізму. Проте, дані вказують 

й на те, що реакції, які розвиваються, можуть бути недостатньо ефективними, 

оскільки в досліджуваних тканинах ФН призводить до формування 

структурного компоненту ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції 

різного ступеня залежно від типу тканини. Така ситуація вимагає 

застосування ефективних засобів, котрі, з одного боку, здатні справляти 

позитивний вплив принаймні на мітохондріальний апарат клітин, а отже, на й 

їх енергетичний метаболізм, і, з другого боку, таких, які не класифікуються 

як заборонені речовини (допінги), що надзвичайно важливо для спортивної 

практики. Саме до таких належить застосована нами при ФН бурштинова 

кислота. 

 

3.2. Вплив бурштинової кислоти на ультраструктуру литкового 

м'язу та міокарда при фізичному навантаженні 

 

Як вже зазначалося, до числа поширених хімічних сполук, що мають 

ергогенний ефект, належить й бурштинова кислота (БК) − природний 

компонент циклу Кребса, в якому утворюється найбільш значна, порівняно з 

іншими механізмами енергозабезпечення, кількість енергії у вигляді АТФ, а 

також речовина, яка безпосередньо впливає на енергетичний обмін в 

мітохондріях. Однією з найцінніших для практичної спортивної фармакології 

властивостей БК є також її здатність посилювати утилізацію лактату, що є 

особливо важливо для забезпечення діяльності серця [307], а з огляду на 

особливості міокардіального метаболізму – переважно його лактатну 

спрямованість при ФН. Більш тонкі дані, отримані за допомогою таких 

методологій як культивування кардіоміоцитів експериментальних тварин, 

проточної цитометрії та вестерн-блот аналізу, доповнюють ці 

фундаментальні положення, розкриваючи участь БК (у дозуванні 400 мг×л-1) 

в таких процесах як апоптоз кардіоміоцитів, інгібування експресії білка 
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розщепленою каспазою-3, спричиненої ішемічними змінами кардіоміоциту 

(що повною мірою можна віднести до інтенсивних ФН). Більш того, 

бурштинова кислота може пригнічувати некроз, викликаний 

гіпоксією / реоксигенацією кардіоміоцитів, активуючи Akt-фосфорилювання 

шляхом збільшення експресії білка в кардіоміоцитах Akt [321]. На сьогодні 

відома також важлива роль бурштинової кислоти (сукцинату) у відкритих 

недавно реакціях сукцинілювання (сукциніляція відноситься до модифікації 

залишків лізину сукцинільними групами, що надходять з сукциніл-КоА). Ця 

реакція виникає як важливий регулятор мітохондріальних білків і 

енергетичного метаболізму внаслідок основної ролі сукцинату в процесі 

циклу трикарбонових кислот (ТКА) [156; 305]. Постійно відбувається 

збільшення кількості доказів, які свідчать про те, що сукцинілювання лізину 

активно взаємодіє з численними ферментами в енергетичному обміні в 

міокарді та інших тканинах організму, включаючи м’язову тканину, де вони 

(сукцинільовані ферменти) беруть участь у шляхах метаболізму жирних 

кислот [190; 198]. 

Отже, вивчення впливу БК на стан як мітохондріального апарату 

м’язової тканини та міокарда, так і тканин організму в цілому, може 

допомогти з’ясувати вплив сукцинату на формування компенсаторно-

пристосувальних реакцій, спрямованих на підтримання адекватного 

енергозабезпечення, а, отже, й на фізичну працездатність при навантаженнях, 

особливо граничної інтенсивності. 

В теперішній час для оцінки інтенсивності ФН і супутній їм гіпоксії та 

вираженості пошкоджень, зокрема, м’язової тканини, використовується 

достатня кількість біомаркерів [286]. При цьому як маркер пошкодження 

розглядають гіперферментемію, котра спричиняє зміну структури 

внутрішньоклітинних мембран і їх проникності, порушення бар’єрної 

функції мембран [70; 217]. Тому для нас певною мірою дискутабельним є 

твердження про те, що екзогенне введення БК в організм не завжди є досить 

ефективним задля підтримки процесу енергозабезпечення у зв’язку з 
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низькою проникністю цієї речовини крізь біологічні мембрани і необхідність 

збільшення її біодоступності завдяки комбінуванню з метаболітами, які 

сприяють кращому її проникненню у клітину [153; 175]. Оскільки основна 

частина молекули БК може вбудовуватися в фосфоліпідний шар мембрани, 

впливаючи на її фізико-хімічні властивості [49; 180; 207; 230], а сама 

бурштинова кислота використовується безпосередньо дихальним ланцюгом 

як енергетичний субстрат, такий метаболічний шлях є можливим при 

зростанні проникності біологічних мембран під впливом ФН. 

Оскільки зміни, які спостерігалися у міокарді та м’язовій тканині при 

ФН у тварин із застосуванням БК, мали однакову спрямованість, ми 

вважаємо доцільним аналізувати їх паралельно (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Зміни морфометричних та стереометричних характеристик (M±m) м’язової 
тканини та міокарда при фізичному навантаженні на фоні застосування 

бурштинової кислоти 

Показники  М’язова 
тканина Міокард 

Кількість функціонуючих капілярів, од.×мкм-2 33,9±3,5* 43,6±1,9* 
Загальна кількість мітохондрій, од.×мкм-2: 

субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
26,6±2,4 
15,2±2,8 

 
38,5±3,7* 
25,9±3,0* 

Кількість структурно змінених мітохондрій, %: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
10,2±2,1 
6,1±1,1 

 
6,4±1,2* 
3,3±0,8* 

Середній діаметр мітохондрій, мкм: 
субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
0,42±0,03 
0,69±0,05 

 
0,61±0,02* 
0,70±0,03* 

Сума поверхонь мітохондрій в одиниці об’єму 
м’язової тканини, мкм2: 

субсарколемальні мітохондрії 
інтраміофібрилярні мітохондрії 

 
 

13,8±1,3 
9,0±1,0 

 
 

19,4±2,3* 
14,1±1,5* 

Примітки: 1. * – різниця достовірна (р < 0,05) відносно даних у м᾽язовій 

тканині; 2. порівняння йде також з вихідними даними, наведеними у табл. 

3.1, 3.2 
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Застосування БК як в м’язовій тканині, так і в міокарді, 

супроводжувалося ще більш вираженим збільшенням кількості 

функціонуючих капілярів (ФК), ніж це встановлено нами в якості 

компенсаторно-пристосувальної відповіді на ФН. Кількість ФК у 2-й 

дослідній групі відносно 1-ї дослідної групи зростала в м’язовій тканині на 

38,3 %, а у міокарді – на 26,4 %. Якщо ж порівняти виявлені зміни з 

контролем, то виявляється, що кількість ФК при такій постановці 

експерименту зростала в литковому м’язі більш, ніж у 2 рази, а в міокарді – 

на 71,9 % (в усіх випадках р < 0,05). 

Ми вже вказували на ймовірність запуску ангіогенезу у відповідь на 

тривале ФН, і це узгоджується із даними світової літератури щодо зростання 

вмісту ангіогенних факторів та ангіогенних медіаторів у сироватці крові [227; 

284]. За умов застосування БК активність індукованого ангіогенезу може 

зростати [189]. Механізми, які пригнічують даний процес, до теперішнього 

часу детально не вивчені. Однак експериментально показано, що підвищення 

концентрації сукцинат-вмісних речовин, активуючи GPR-91, призводить до 

збільшення продукції ряду факторів ангіогенезу, в тому числі, основного 

ангіогенного чиннику − фактору росту ендотелію судин (VEGF) [306]. 

Ймовірним механізмом є інгібування гідроксилаз, відповідальних за 

дезактивацію індукованого гіпоксією (зокрема, вторинною тканинною 

гіпоксією, котра має місце при ФН) фактора (HIF-1α), що призводить до 

збільшення транскрипції VEGF [244; 292]. Таким чином, БК має сприяти 

поліпшенню мікроциркуляції крові. Більш виражене зростання кількості ФК 

в м’язовій тканині, порівняно з міокардом, може бути обумовленим тим, що 

при ФН саме скелетні м’язи вважаються [158] найбільш працюючою 

тканиною, в ній різко зростає кисневий запит та кисневий борг, що вимагає 

максимально ефективного постачання кисню, особливо при аеробних 

вправах.  

Іншою стороною, що характеризує функціонування капілярів, крім їх 

кількості, є стан капілярної стінки, зокрема, товщина ГГБ. Нами показано, що 
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в тканині литкового м’язу застосування БК при ФН сприяє зменшенню 

гіпергідратації ГГБ, а, отже, його товщини, причому, більшою мірою за 

рахунок ендотеліального шару: середня арифметична товщина ГГБ 

зменшується на 27,6 %, ПКП – на 17,5 %, а ендотеліального шару – на 18,4 % 

(в усіх випадках р < 0,05) (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Зміни товщини гістогематичного бар’єру в тканині литкового 

м’язу під впливом застосування бурштинової кислоти на фоні фізичного 

навантаження: ГГБ − гістогематичний бар’єр, ПКП − перикапілярний 

простір, ЕН − ендотеліальна устілка капілярів; * − р < 0,05 відносно значень 

1-ої дослідної групи 

 

Аналогічна динаміка змін спостерігається й в ГГБ міокарда: середня 

арифметична товщина ГГБ зменшується на 20,1%, ПКП – на 15,0%, а 

ендотеліального шару – на 17,1% (рис. 3.7). У другому випадку ступінь 

зниження була дещо меншою, однак, теж достовірною (в усіх випадках 

р < 0,05). 

Отримані дані свідчать про те, що при застосуванні БК зменшуються 

структурні прояви ендотеліальної дисфункції (ЕД) та скорочується шлях 

дифузії для О2 при ФН. Попри те, що за розвиток ЕД відповідає низка 

механізмів, до одного з провідних при різних типах стресорних впливів 
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відносять зменшення утворення АТФ і пригнічення транспорту електронів по 

дихальному ланцюгу з розвитком оксидативного стресу та накопиченням 

вільних радикалів [74; 141; 205; 320], За такий перебіг подій в клітинах 

відповідає саме мітохондріум [162; 329]. Тому результати дослідження стану 

мітохондріального апарату в досліджуваних тканинах може пролити світло 

на один з механізмів дії БК при ФН. 
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Рис. 3.7. Зміни товщини гістогематичного бар'єру в міокарді під 

впливом застосування бурштинової кислоти на фоні фізичного 

навантаження: ГГБ − гістогематичний бар’єр, ПКП − перикапілярний 

простір, ЕН − ендотеліальна устілка капілярів; * − р < 0,05 відносно значень 

1-ої дослідної групи 

 

Нами встановлено, що застосування БК більш суттєво (порівняно лише 

із самими ФН) стимулювало морфогенез МХ (див. табл. 3.3). Цей результат є 

досить очікуваним, оскільки згідно даних наявних наукових та клінічних 

досліджень, передумовою використання препаратів БК слугувала, в першу 

чергу, здатність сукцинату підтримувати енергогенеруючу здатність клітин в 

умовах гіпоксії, що було показано, зокрема, при патології міокарда [10; 165; 

275; 304]. Цікавим же виявився той факт, що на відміну від збільшення 

ступеня капіляризації, зростання кількості МХ було у м’язовій тканині, 

порівняно з ФН без застосування БК, більш значущим, ніж у міокарді: у СС 
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МХ на 63,2 % відносно контролю та на 4,9 % відносно даних у 1-ій дослідній 

групі; у ІМФ МХ на 81,4% відносно контролю та на 12,4% − у 1-ій дослідній 

групі (в усіх випадках р < 0,05). У міокарді зростання загальної кількості 

органел складало: у СС МХ на 71,8 % відносно контролю та на 11,1 % 

відносно даних у 1-ій дослідній групі; у ІМФ МХ − більше, ніж у 1,6 рази, 

відносно контролю та на 65,5 % відносно даних у 1-ій дослідній групі (в усіх 

випадках р < 0,05). Слід звернути увагу, що тенденція щодо більш вираженої 

активації морфогенезу в ІМФ субпопуляції МХ, відносно СС субпопуляції 

МХ, зберігалася й при використанні БК на фоні ФН. Отже, результати цього 

фрагменту нашого дослідження свідчать, що застосування БК справляє 

потужній протективний вплив на оптимізацію енергетичного метаболізму 

м’язової тканини і, особливо, міокарда.  

Відповідно таким змінам зростав і показник Sitot (див. табл. 1-3). Якщо 

згадати, що ця морфометрична характеристика безпосередньо пов’язана з 

протяжністю мітохондріальних мембран в одиниці об’єму тканини, що 

комплекси дихального ланцюга є мембранозвʼязаними [266; 346], а саме 

розташованими на внутрішній мітохондріальній мембрані [186], то можна 

певною мірою пояснити підґрунтя, механізм та причини зростання 

енергетичної потужності МХ за дії БК, котра має доведений ергогенний 

ефект, є природним компонентом циклу Кребса, окислюється з утворенням 

великої кількості енергії у вигляді АТФ через безпосередній вплив на 

енергетичний обмін в мітохондріях [143; 166]. Більш того, зниження за 

допомогою БК вираженості не тільки окисного стресу, що притаманний 

фізичним навантаженням, але й факторів апоптозу, відкриває шлях до 

підтримання власного геному мітохондрій, який кодує гени, критичні для 

мітохондріальної функції [251]. Пошкодження мітохондріальної ДНК можуть 

спричинити мутації та наступні перебудови з негативним впливом на 

дихальні функції клітин будь-яких тканин організму [186]. Фактори 

відновлення ДНК здатні локалізуватися в мітохондріях, щоб відновити 

цілісність мтДНК та забезпечити її належне успадкування [314]. Це є 
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критично важливим, оскільки відповідає за збереження і передачу інформації 

щодо функціонування мітохондрій як енергетичних органел клітини та 

попереджує їхній апоптоз [339]. 

Серед перерахованих основних напрямків зміни мітохондрій важливим 

є збільшення кількості цих органел, яке може або супроводжуватися або, 

навіть, не супроводжуватися, змінами їх розмірів. Ми особливо виділяємо 

саме цей напрямок, оскільки даний процес є безпосереднім морфологічним 

проявом зміни морфогенезу МХ. На теперішній час показано, що морфогенез 

(біогенез) мітохондрій у відповідь на збурюючий фактор супроводжується 

експресією всіх ядерних генів, що відповідають за продукування МХ, і 

координацією їх експресії з генами мтДНК [332]. Виходячи з цього, кількісні 

зміни в мітохондріальному апараті клітин можуть бути непрямим свідченням 

активації експресії генів. Такий ефект від застосування БК може бути певною 

мірою закономірним, оскільки на даний час показаний ДНК-протекторний та 

генопротекторний ефект БК та її похідних [112; 115]. Отже, ми передбачили 

можливість і такого механізму позитивного впливу БК при ФН. 

При застосуванні БК знижується кількість структурно пошкоджених 

МХ, також більш значуще в міокарді, порівняно із клітинами скелетних 

м᾽язів (див. табл. 3.1-3.3). Такий факт може, з одного боку, бути 

обумовленим утворенням нових МХ або їх поділом (цей процес більшою 

мірою притаманний міокарду) при застосуванні БК, оскільки цей процес 

окрім наявності пластичного матеріалу є енергозатратним і вимагає значної 

кількості АТФ [14]. З іншого боку, зниження кількості пошкоджених органел 

може пояснюватися їх утилізацією, наприклад, з допомогою процесу 

аутофагії (мітофагії) − катаболічного процесу, спрямованого на утилізацію 

клітинних компонентів та пошкоджених органел у відповідь на зміну 

факторів внутрішнього середовища організму [253]. Відомо, що даний 

процес активується при стресі, при фізичному навантаженні та належить до 

захисних механізмів при активізації ліпопероксидації для підтримання 

якісного складу МХ [77; 172; 209]. Саме активацію цього процесу ми 
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спостерігали за даних умов експерименту як у тканині литкового м’язу, так і 

у тканині серця (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Аутофагія мітохондрій при фізичному навантаженні та 

застосуванні бурштинової кислоти (як приклад, приведено зміни у литковому 

м᾽язі): МФ – міофібрили, МХ – мітохондрії, А – аутофагосоми на різних 

стадіях утворення (збільшення – 2000, масштаб − 1 мкм) 

 

При проведенні досліджень з’ясувалася ще одна особливість: за ФН 

нами було виявлено помірне, проте достовірне, збільшення середнього 

діаметру МХ (див. табл. 3.1, 3.2). У пп. 3.1.1 та 3.1.2 було зазначено, що такі 

зміни вважають свідченням активації синтезу макроергів. Однак, 

застосування БК призводило до зменшення величини цього показника, більш 

вираженого в міокарді (див. табл. 3.3); при цьому вони набували більш 

округлої форми (рис. 3.9). 

В науковій літературі існують дані про те, що у тварин під час 

формування адаптивних реакцій, зокрема в умовах гіпоксичної гіпоксії і 

розвитку вторинної тканинної гіпоксії, спостерігаються зміни 

ультраструктури пристосувального характеру, які в міокарді полягають у 

збільшенні кількості і зменшенні розміру мітохондрій та набуття останніми 
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більш енергетично вигідної кулеподібної форми [129; 130]. Ймовірно, що 

такі зміни можна очікувати і в м’язовій тканині.  

 
Рис. 3.9. Ультраструктура мітохондрій при фізичному навантаженні та 

застосуванні бурштинової кислоти (як приклад, наведені зміни у міокарді): К 

– капіляр, МХ – мітохондрії (збільшення – 2000, масштаб − 1 мкм) 

 

Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити, що при 

ФН у тканині литкового м’язу та міокарді відбуваються зміни, які частково 

можна віднести до компенсаторно-пристосувальних. Такі перебудови 

стосуються переважно мітохондріального апарату досліджуваних тканин, 

зокрема, активації морфогенезу МХ. Проте значна кількість структурно 

пошкоджених органел вказує на розвиток структурних ознак 

мітохондріальної дисфункції. Інші зміни слід класифікувати як свідчення 

дезадаптації, і це стосується гіпергідратації гістогематичних бар’єрів, 

зокрема ендотелію капілярів, що вказує на розвиток структурних ознак 

ендотеліальної дисфункції. Отже, для підтримки функціонального стану, 

збереження енергогенеруючих потенцій клітини, необхідним є використання 

засобів, здатних посилювати саме компенсаторно-пристосувальну ланку 

відповіді на вплив ФН.  
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Висновок до розділу 3 

Таким чином, отримані нами дані при моделюванні тривалого 

фізичного навантаження у тварин в експерименті свідчать про його 

негативний вплив на ультраструктуру литкового м’язу та міокарда. 

Доведено, що фізичні навантаження у тварин призводять до розвитку 

структурного компоненту мітохондріальної дисфункції, котра, в більшості 

випадків, призводить до вторинної тканинної гіпоксії зі зниженням 

енергетичної потужності мітохондрій. Встановлено, що фізичне 

навантаження в досліджуваних тканинах призводить до формування 

структурного компоненту ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції 

різного ступеня залежно від типу тканини, що вказує на зниження фізичної 

працездатності як окремого м’язу, так і, ймовірно, організму в цілому. 

Застосування бурштинової кислоти в умовах експерименту, здійснює 

потужній протективний вплив на оптимізацію енергетичного метаболізму 

м’язової тканини і, особливо, міокарда, а також впливає на зниження 

вираженості окисного стресу, що притаманний фізичним навантаженням. 

Вищезазначене можна вважати передумовою для подальшого застосування 

даної субстанції у спортсменів з метою підтримки функціонального стану, 

збереження енергогенеруючих потенцій клітини у відповідь на вплив 

фізичного навантаження. 

Основні положення розділу висвітлено у таких публікаціях автора, як [26, 27, 
33, 36, 55]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДІЇ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ 

НА ОСНОВІ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ ФІЗИЧНИХ 

НАВАНТАЖЕННЯХ ГРАНИЧНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ 

У СПОРТСМЕНІВ 

 

Сучасний рівень підготовки спортсменів вимагає докладання під час 

тренувань та змагань зусиль, які знаходяться на фізіологічній межі 

можливостей організму людини, що може досить часто призводити до появи 

суттєвих порушень в системі гомеостазу, що виникають в умовах напруженої 

та регулярної роботи м’язів [57]. Під впливом фізичних навантажень 

відбувається інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів. Поряд з 

окисненням субстратів у тканинах організму, яке протікає в мітохондріях, у 

мембранах клітин постійно відбувається вільнорадикальне окиснення 

органічних речовин. Активація ВРО ліпідів мембран може бути показником 

первинної метаболічної відповіді організму на різноманітні екстремальні 

чинники. Зміна адаптаційного потенціалу при фізичних навантаженнях 

вказує на зниження адаптаційних можливостей організму [41]. Розвиток 

дезадаптації зазвичай виражається у формуванні стомлення і перевтоми, 

підвищенні рівня тривожності та дратівливості спортсменів у напружених 

умовах тренувального процесу, що призводить до зниження працездатності і, 

як наслідок, до погіршення ефективності тренувальної і змагальної діяльності 

[7].  

Педагогічні чинники, які регламентують планомірне збільшення 

напруженості тренувальної роботи, слугують факторами, що відображають 

успішність тренувального процесу, а також результативність у змаганнях і 

дають змогу керувати цими показниками. Дія даних чинників спрямована на 

управління окремими параметрами тренувальних навантажень з метою 
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створення умов, які здатні стимулювати адаптаційні можливості організму 

спортсмена. 

Додатковими, хоча й вкрай важливими, є також позатренувальні 

фактори, що виступають як регулятори підтримки гомеостатичної рівноваги 

організму спортсменів на усіх етапах тренувального процесу та 

опосередковано сприяють стимуляції фізичної працездатності. В цьому 

аспекті визначення параметрів загальної та спеціальної працездатності є 

достатньо інформативним для прийняття судження про доцільність та 

ефективність використання позатренувальних ергогенних засобів, а саме 

ергогенних фармакологічних засобів (ЕФЗ), в тому числі, з антиоксидантною 

спрямованістю дії. 

 

4.1 Вплив засобів на основі бурштинової кислоти на 

ефективність тренувальної діяльності представників важкої атлетики 

 

Застосування засобів ‒ фармакологічних препаратів та дієтичних 

добавок ‒ на основі бурштинової кислоти, позитивно впливає на 

працездатність спортсменів, здійснює виражену антиоксидантну дію, а також 

володіє багатогранним впливом на різні боки обміну речовин, що є цілком 

обґрунтованим та ефективним методом профілактики стомлення і зниження 

працездатності кваліфікованих спортсменів [183]. Але ефективність та 

механізми розвитку ергогенних властивостей бурштинової кислоти та засобів 

на її основі як антиоксидантів для подальшого обґрунтованого впровадження 

в практику спортивної підготовки досліджені недостатньо. Основною 

метаболічною ланкою для оцінки ефективності використання ЕФЗ після 

окремих тренувань і в процесі підготовки в цілому з оцінкою показників 

загальної та спеціальної працездатності та розкриттям механізмів 

опосередкованого впливу цих засобів повинне ґрунтуватися в першу чергу на 

врахуванні процесів ПОЛ та антиоксидантного захисту в клітинних 

мембранах. Структурно-функціональна перебудова останніх є ланкою, що 
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ініціює наступні метаболічні зрушення, які виникають під впливом 

інтенсивних фізичних навантажень, призводять до накопичення токсичних 

метаболітів в організмі і уповільнюють відновлення організму спортсмена. 

Оцінка ефективності використання важкоатлетами в період підготовки 

до змагань, уточнення тонких механізмів впливу на стимуляцію 

працездатності та оцінка ефективності застосування у практиці спортивної 

підготовки засобів на основі бурштинової кислоти при силових 

навантаженнях граничної інтенсивності і стали метою даного фрагменту 

роботи. 

 

4 . 1 . 1  З м і н и  п а р а м е т р і в  с п е ц і а л ь н о ї  

п р а ц е з д а т н о с т і  в а ж к о а т л е т і в  п р и  з а с т о с у в а н н і  

п р е п а р а т у  а р м а д і н ® л о н г  

 

Як відомо, серед додаткових резервів підвищення рівня розвитку 

провідних рухових якостей і технічної майстерності важкоатлетів основна 

роль належить швидкісно-силовим можливостям. Найбільш інформативними 

показниками, що характеризують резервні можливості важкоатлетів, є 

величини вибухової сили у стрибку і в ривку, при виконанні тяги. Тому 

розкриття закономірностей, що лежать в основі формування структури 

підготовленості важкоатлетів відносно оцінки динаміки показників вибухової 

сили, є доцільним як в педагогічному процесі спортивної підготовки в 

цілому, так і для визначення метаболічних основ формування ефективності 

впливу засобів на основі бурштинової кислоти на показники спеціальної 

працездатності важкоатлетів, підвищення витривалості у процесі підготовки 

спортсменів, а також для прискорення відновлювальних процесів після 

фізичних навантажень, особливо граничної інтенсивності. 

Методи визначення рівня вибухової сили м’язів нижніх кінцівок 

(спеціальна фізична працездатність) спортсменів з вимірюванням висоти (см) 

і часу (мс) виконання спортсменами контрольних вправ (висота стрибка з 
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місця зі штангою, висота підйому штанги у ривковій тязі, час виконання 

вправ) є загальновживаними [1; 119], а також мають високу інформативність 

під час визначення рівня спеціальної підготовленості спортсмена. 

З даних таблиці 4.1 видно, що застосування похідного бурштинової 

кислоти у вигляді препарату армадін®лонг супроводжується покращенням 

параметрів спеціальної фізичної працездатності. Так, у спортсменів основної 

групи спостерігається більш виражене − на 15,6 % − зростання показника 

висоти підйому штанги у стрибку з місця з паралельним зниженням часу 

виконання тестувальної вправи на 14,0 % порівняно з даними групи 

контролю, де висота підйому штанги у стрибку з місця зростає лише на 

7,11 %, а час виконання вправи знижується на 8,0 % (в усіх випадках 

р < 0,05). 

 

Таблиця 4.1 

Вплив препарату армадін®лонг у динаміці дослідження на показники 

спеціальної працездатності важкоатлетів за граничних силових навантажень 

Групи спортсменів і 
термін досліджень 

Показники спеціальної 
працездатності (M±m) 

Р 

стрибок  ривкова тяга Р1 Р2 
висота, 

см 
час, 
мс 

висота, 
см 

час, 
мс 

  

вихідні дані  
до початку дослідження 
(n=32) 

57,21± 
4,97 

0,50± 
0,05 

64,1± 
5,12 

0,71± 
0,05 ‒ ‒ 

контрольна по закінченні 
дослідження (n=16) 

61,28± 
4,36 

0,46± 
0,06 

70,64± 
0,64 

0,66± 
0,04 <0,05 ‒ 

основна по закінченні 
дослідження (n=16) 

66,13± 
2,10 

0,43± 
0,04 

75,68± 
0,78 

0,61± 
0,03 <0,05 <0,05 

Примітки: 1. Р1 порівняно з вихідними даними до початку дослідження; 

2. Р2 порівняно з даними по закінченні дослідження в контрольній групі; 

3. застосовані непараметричні критерії оцінки достовірності розбіжностей 

 

У більшості атлетів спрямованість змін спеціальної працездатності 

відповідає загальній тенденції – такий показник, як висота підйому у 
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ривковій тязі відносно вихідних даних до початку курсового прийому 

достовірно збільшується на 18,07 %, а час виконання вправи зменшується на 

14,08 %, на відміну від показників у контрольній групі, де висота підйому 

штанги у ривковій тязі, збільшується на 10,2 %, а час виконання вправи 

зменшується на 7,04 % (в усіх випадках р < 0,05).  

Тобто, під впливом фармакологічного засобу армадін®лонг висота 

підйому штанги у стрибку з місця та у ривковій тязі зростають, а час 

виконання вправ − зменшується. Це вказує на підвищення фізичної 

працездатності та покращення адаптаційних можливостей, що, на нашу 

думку, можна пояснити здатністю бурштинової кислоти ефективно 

пригнічувати утворення вільних радикалів та відновлювати швидкість 

перебігу природних реакцій мобілізації енергетичного обміну [87]. 

На нашу думку, одним з шляхів впливу армадіну®лонг на 

пристосування організму до значного обсягу фізичних навантажень з 

відповідним зростанням параметрів спеціальної тренованості в основній 

групі важкоатлетів є виражена антиоксидантна дія та мембранопротекторні 

властивості ергогенних засобів у вигляді препарату та спеціальної дієтичної 

добавки, які вміщують бурштинову кислоту, що й розглянуто у наступному 

фрагменті досліджень.  

 

4.1.2. Вплив курсового прийому засобів на основі 

бурштинової кислоти на регуляцію антиоксидантних процесів 

на рівні клітинних мембран у спортсменів 

 

На першому етапі цього фрагменту дослідження з метою наступного 

порівняння зі зрушеннями під впливом систематичних тренувань силового 

характеру були встановлені значення показників ПАР, що вивчались, у 

мембранах еритроцитів практично здорових осіб чоловічої статі (донорів), 

які спортом не займалися. Встановлене значення вмісту МДА дорівнювало 

2,44±0,32 нмоль×10–6 ер., рівень GSH складав 2,18±0,43 ×1012ммоль×ер.–1; 
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відповідно, величина Кпа у обстежених не перевищувала 1,12±0,18 ум. од (в 

усіх випадках р < 0,05). В той же час тривалі інтенсивні силові навантаження 

накладають свій відбиток на зміни досліджених параметрів ПАР, зокрема, на 

рівні клітинних мембран (табл. 4.2). В цьому послідовному дослідженні 

спортсменів було розподілено на три групи: плацебо-контроль (КГ) та дві 

основних: І − із застосуванням препарату армадін®лонг; ІІ – із застосуванням 

дієтичної добавки ЯС. 

 
Таблиця 4.2 

Вплив засобів на основі бурштинової кислоти у динаміці фізичних 

навантажень у важкоатлетів на показники прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги в клітинних мембранах  

Терміни 
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені показники (M±σ) 
МДА, 

нмоль×106 ер. 
GSH, 

10-12ммоль×ер.-1 Кпа, ум.од. 

Плацебо-контроль (n=8), КГ  
до початку 5,12±0,04 2,21±0,09 2,32±0,08 
по закінченні 7,21±0,05* 1,45±0,05* 4,97±0,10* 

Армадін®лонг (n=16), І ОГ 
до початку  5,22±0,03 2,39±0,08 2,18±0,09 
по закінченні 5,96±0,04*# 2,43±0,07# 2,45±0,11# 

Янтарін-Спорт(n=16), ІІ ОГ 
до початку  5,18±0,05 2,32±0,06 2,23±0,08 
по закінченні 6,04±0,05*# 2,50±0,05# 2,42±0,10# 

Примітки: * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними до початку 

дослідження у відповідних групах; #‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із 

даними у контрольній групі 

 

Так, представники КГ мають значні зміни прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги, що відображається зростанням Кпа більш ніж 

удвічі наприкінці дослідження, порівняно з тими результатами, що були у 

спортсменів, які у динаміці тренувань використовували засоби на основі 

бурштинової кислоти. Зростання Кпа у контролі відбувається за рахунок змін 

обох ланок ПАР: на 40,8 % зростає вміст тіобарбітурат-залежних продуктів (а 
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саме МДА) перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і більш, ніж на третину, 

зменшується вміст у клітинних мембранах одного з основних 

неферментативних антиоксидантів ‒ відновленого глутатіону. В той же час 

при застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти знижується 

активність перекисного окислення ліпідів, про що свідчить зменшення вмісту 

МДА в мембранах еритроцитів, з одночасним накопиченням в них одного з 

основних природних антиоксидантів неферментативного характеру ‒ GSH. 

Такі сприятливі зміни вказують на переважання процесів антиоксидантного 

захисту в організмі (див. табл. 4.2), що підтверджується відповідним 

достовірним зниженням Кпа у представників основних груп проти значень у 

контрольній. 

Однією з найцінніших властивостей бурштинової кислоти для спорту 

вищих досягнень з притаманними йому тривалими понадінтенсивними 

фізичними навантаженнями є саме спроможність прискорювати утилізацію 

лактату, який виходить назовні з деструктованих міоцитів та накопичується у 

кровоносному руслі [261]. І хоча лактат, як сьогодні вважають, може бути й 

чинником прискорення регенерації м’язів, що підтримується далеко не усіма 

дослідниками [245], на першому етапі відновлення після тренувань 

збільшення його концентрації є більшою мірою негативним фактором [281]. 

Тому, активізуючи і захищаючи мітохондрії, бурштинова кислота підвищує 

стійкість організму до усіх без виключення стресових впливів і сприяє 

зростанню ступеня захисту від негативного впливу фізичних навантажень, а 

також дії інших зовнішніх чинників, шляхом вираженого посилення 

енергозабезпечення клітин [169; 178]. 

Саме тому, на заключному етапі лабораторних досліджень вивчали 

динаміку вмісту лактату в капілярній крові спортсменів при прийомі 

фармакологічного засобу армадін®лонг протягом (n=16) трьох тижнів 

тренувань. Встановлено, що до початку дослідження у спортсменів у 

контрольній групі (n=8) величина цього показника відразу після I 

тренувального заняття зростала від вихідних 5,61±0,92 ммоль×л-1 до 
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10,54±1,18 ммоль×л-1 (p < 0,01), а через 1,5 год вміст лактату у них 

зменшувався до 7,45±0,71 ммоль×л-1 (p < 0,05). Що ж стосується результатів, 

проведених на момент закінчення дослідження, то спостерігалася інша 

динаміка: до початку останнього навантаження у представників контрольної 

групи цей показник знаходився на рівні 7,24±1,16 ммоль×л-1, по його 

закінченні зростав до 14,32±2,11 ммоль×л-1 (p < 0,01), а через 1,5 год 

знижувався всього лише до 9,87±1,44 ммоль×л-1 (p < 0,05) (рис. 4.1), що може 

свідчити на користь розвитку процесів стомлення із властивими йому 

різноманітними біохімічними проявами [273], включаючи приріст значення 

рН і наступні дизрегуляторні зрушення [272; 295]. В той же час в основній 

групі спортсменів під час силових навантажень граничної інтенсивності 

суттєвих негативних зрушень цього параметру не спостерігається. 

 
Рис. 4.1. Зміни вмісту лактату протягом останнього тренувального 

навантаження під впливом препарату армадін®лонг у динаміці дослідження 

 

Вимірювання значення рН у спортсменів контрольної групи (n=8) на 

початку та наприкінці дослідження довело, що під впливом силових 

навантажень прояви ацидозу виражені більшою мірою порівняно з даними в 

основній (n=16) групі спортсменів (рис. 4.2). Оскільки зниження значення рН 
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крові у спортсменів переважно пов’язано саме з накопиченням лактату, який 

є одним з основних факторів виникнення стомлення під час силових 

навантажень [170; 226; 228], то отримані результати надають переконливе 

свідчення позитивного впливу засобів на основі бурштинової кислоти у 

вигляді препарату армадін®лонг та ДД ЯC на формування лактат-ацидозу. 

 
Рис. 4.2. Вплив засобів на основі бурштинової кислоти на рН крові у 

динаміці фізичних навантажень у важкоатлетів 

 

Результати проведення кореляційного аналізу вказують, що між 

показниками ПАР та рН, з одного боку, та параметрами спеціальної 

працездатності, з іншого, існують значущі зв’язки. Так, наприклад, між Кпа, 

рН та висотою стрибка вверх зі штангою дорівнюють r1 = -0,682 (р=0,037) та 

r2 = +0,718 (р=0,029) відповідно, а між цими показниками та часом виконання 

вправи кореляційні зв’язки у кількісному вимірюванні складають r3 = -0,646 

(р=0,039) та r4 = +0,658 (р=0,037) відповідно. Однотипні залежності існують 

між вищеназваними лабораторними показниками та параметрами виконання 

ривкової тяги. 

Отримані дані уточнюють механізми тонкого, на рівні клітинних 

мембран, впливу фармакологічних засобів на основі бурштинової кислоти на 

підвищення фізичної працездатності. З урахуванням вираженої 

антиоксидантної і мембранопротекторної дії фармакологічного засобу 
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армадін®лонг та ДД «Янтарін-Спорт» можна припускати також участь 

бурштинової кислоти в процесах гальмування програмованої клітинної 

смерті [201; 265], що може бути додатковим фактором підтримання 

працездатності спортсменів і подальшого її зростання. 

Таким чином, отримані дані підтверджують нашу думку стосовно 

негативного впливу зростання вмісту прооксидантних факторів, зокрема на 

рівні клітинних мембран, та зниження значення рН у бік формування 

ацидозу, притаманного силовим навантаженням і обумовленого 

накопиченням лактату у сироватці крові з уповільненням його елімінації з 

крові до органів природної детоксикації, на прискорення стомлення та 

погіршення спеціальної тренованості спортсменів. Застосування препарату 

армадін®лонг та ДД «Янтарін-Спорт» сприяє зростанню спеціальної 

фізичної працездатності спортсменів при силових тренуваннях граничного 

обсягу, що базується на позитивних тонких метаболічних перебудовах, 

зокрема, змін вираженості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, в тому 

числі, й на рівні клітинних мембран. 

 

4.1.3. Зміни еритроцитарних характеристик як один з 

механізмів зростання спеціальної працездатності важкоатлетів 

при застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти 

 

Однією з найважливіших складових киснево-транспортної системи 

крові є еритроцити, які здійснюють перенесення кисню шляхом його 

приєднання до молекули гемоглобіну, що знаходиться у цій 

високоспеціалізованій клітині, до всіх органів і систем організму [232]. Будь-

які різноспрямовані зміни гомеостазу призводять до порушення структурно-

функціонального стану клітинної мембрани еритроциту. Конформація 

мембрани при фізичних навантаженнях супроводжується подальшими 

негативними гомеостатичними зрушеннями, зокрема, виникненням такого 



124 
 
патофізіологічного стану як функціональна спортивна анемія, що є одним з 

факторів погіршення загальної і спеціальної працездатності [277]. 

Нами в рандомізованому сліпому плацебо-контрольованому 

дослідженні було встановлено, що за інтенсивних фізичних навантажень 

силового характеру зміни ПАР, які відбуваються у клітинних мембранах 

червоних клітин крові спортсменів контрольної групи, супроводжуються 

відповідними негативними зрушеннями еритроцитарних характеристик, 

оскільки все, що відбувається стосовно зрушень форми і розміру еритроцитів 

залежить виключно від стану їх мембрани [326; 342]. Зростання параметру 

середнього об’єму червоних клітин крові віддзеркалюється також 

збільшенням анізоцитозу на 17,8 % (р < 0,05) (табл. 4.3).  

 
Таблиця 4.3 

Вплив засобів на основі бурштинової кислоти у динаміці фізичних 

навантажень у важкоатлетів на еритроцитарні характеристики та реологічний 

стан крові  

Терміни 
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені показники (M±σ) 
Середній об’єм 
еритроцитів, фл Анізоцитоз, % Активований частковий 

тромбопластиновий час, с 
Плацебо-контроль (n=8), КГ  

до початку 77,82±1,6 14,6±0,8 25,4±0,3 
по закінченні 88,43±2,1* 17,2±0,5* 32,6±1,1* 

Армадін®лонг (n=16), І ОГ 
до початку  76,52±2,14 13,9±0,7 26,8±1,2 
по закінченні 77,3±1,93# 14,1±0,4# 27,8±0,9# 

Янтарін-Спорт(n=16), ІІ ОГ 
до початку  78,04±1,86 14,8±0,6 25,9±1,2 
по закінченні 80,25±2,20# 15,2±0,8# 28,8±1,4# 

Примітки: * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними до початку 

дослідження у відповідних групах; #‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із 

даними у контрольній групі 

 
Зростання параметру середнього об’єму еритроцитів є суттєвим 

фактором погіршення насиченості еритроцитів гемоглобіном [333]. Крім 
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того, у спортсменів в групі плацебо-контролю наприкінці дослідження 

відзначається згущення крові, яке відображається зростанням АЧТЧ на 

28,3 % (р < 0,05). Такі зміни, які спостерігаються у спортсменів після 

тривалих інтенсивних навантажень, притаманних етапу передзмагальної 

підготовки, свідчать про уповільнення руху крові у мілких ‒ артеріолах і 

капілярах ‒ кровоносних судинах і, відповідно, погіршується доставка кисню 

в артеріальному руслі до працюючих м’язів спортсменів [330]. На цьому фоні 

зростання значення системної гемореологічної характеристики ‒ АЧТЧ ‒ 

лише погіршує процес переносу у мікросудинах і, слід, є опосередкованим 

фактором зниження фізичної працездатності. Зростання АЧТЧ, як відомо, 

залежить від рівня високомолекулярного кініногену, прекалікреїну та 

факторів згортання XII, XI, VIII та ін. З іншого боку, відомо, що зниження рН 

є тригерним механізмом активації ХІІ фактору (фактору Хагемана) з 

наступною активацією калікреїн-кінінової системи [271; 283]. Основна діюча 

речовина цієї системи ‒ поліпептид брадикінін, який є важливим чинником 

спазму судин. Тобто увесь комплекс негативних змін, які відбуваються під 

впливом інтенсивних силових навантажень, є асоційованим зі зниженням 

загальної та спеціальної фізичної працездатності. В обох основних групах 

важкоатлетів, які протягом періоду спостереження використовували засоби 

на основі бурштинової кислоти, подібних негативних явищ не 

спостерігається. 

Даний факт говорить на користь профілактичного застосування 

подібних фармакологічних засобів і дає змогу говорити про їхні ергогенні 

властивості, які реалізуються через складні різноманітні метаболічні шляхи. 

 

4.1.4. Вплив силових тренувань у важкоатлетів на 

вираженість гіпоксії навантажень та активність ангіогенезу 

 

До теперішнього часу існує недооцінка ролі формування гіпоксії як 

чинника, що сприяє підвищенню працездатності спортсменів в динаміці 
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розвитку силових якостей. Однак є дані, які вказують на те, що тканинна 

гіпоксія не тільки провокує розвиток окисного стресу, але й без цього 

призводить до збільшення вмісту індукованого гіпоксією фактору HIF-1α у 

сироватці крові у здорових добровольців [215] і спортсменів [224]. 

За останнє десятиліття з’явилася значна кількість даних, що істотно 

модифікують і / або спростовують раніше існуючі погляди щодо лактату і 

гіпоксії при фізичних навантаженнях [213]. Однак вони переважно мають 

відношення до навантажень аеробного характеру в циклічних видах спорту, 

де ступінь активації фактору росту ендотелію судин VEGF є досить значним. 

При цьому висока швидкість ангіогенезу, опосередкована збільшенням 

концентрації НIF-1α і реалізована через активацію фактору росту VEGF, 

необхідна для інтенсифікації кисень-транспортної функції крові [258; 268] 

оскільки за таких умов відбувається зростання протяжності та об’єму 

артеріолярної та капілярної мережі. Тому доцільність проведення досліджень 

щодо вмісту основного ангіогенного фактору при анаеробних гліколітичних 

навантаженнях вельми висока і актуальна, оскільки активізація процесу 

компенсаторного зростання новоутворених капілярів і артеріол при 

формуванні тканинної гіпоксії є одним з важливих компонентів збільшення 

силової працездатності організму людини [310]. 

Було встановлено, що постійний вплив тренувальних навантажень 

призводить до достовірного зростання як вмісту гіпоксія-індукованого 

фактору HIF-1α, так і основного ангіогенного фактору VEGF, що свідчить 

про розвиток гіпоксії навантаження з відповідною активацією процесу 

утворення нових кровоносних судин (табл. 4.4). 

З урахуванням вираженої антиоксидантної і мембранопротекторної дії 

дослідженого препарату можна припускати також участь бурштинової 

кислоти в процесах гальмування програмованої клітинної смерті [201], що 

може бути додатковим фактором підтримання працездатності спортсменів і 

подальшого її зростання. 
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Крім того, було встановлено вплив на досліджувані показники 

вираженості гіпоксії та ангіогенезу також окремого тренувального 

навантаження силової спрямованості. Показано, що через 30 хв після 

тренувального заняття в кровоносному руслі збільшується вміст як HIF-1α, 

так і VEGF, що підтверджує теоретичні передумови про тісний взаємозв'язок 

цих біологічно активних факторів. Більш того, і через 24 год після закінчення 

дії навантаження на організм спортсменів ці зміни тільки посилюються 

порівняно з вихідними даними. При цьому вміст фактору, індукованого 

гіпоксією, збільшується майже в три рази, а концентрація основного 

ангіогенного фактору теж, хоча і повільно, але зростає. 

 
Таблиця 4.4 

Динаміка вмісту фактору росту ендотелію судин залежно від часу, що 

пройшов після навантаження 

Групи спортсменів Вихідні 
дані (n=32) 

Термін дослідження 
через 30 хв після 

навантаження (n=16)  
через 24 год після 

навантаження (n=16) 
Вміст VEGF (пг×мл-1) і термін дослідження 

Контрольна (n=16) 
33,89±1,45 

35,67±1,59* 43,95±1,25# 
Основна (n=16) 39,71±1,28* 52,11±1,41# 

Вміст HIF-1α (нг×мл-1) і термін дослідження 
Контрольна (n=16) 

0,97±0,06 
1,38±0,06* 2,61±0,35# 

Основна (n=16) 2,87±0,04* 3,21±0,38# 

Примітки: 1. * − достовірно (P < 0,05) порівняно з вихідними даними у 

спортсменів; 2. # − достовірно (P < 0,05) порівняно з даними через 30 хв після 

навантаження; 3. застосовані непараметричні критерії достовірності 

розбіжностей# 

 

Таким чином, отримані результати вказують на те, що навіть після 

окремого навантаження силового характеру починається формування 

структурно-функціонального сліду, який є одним з основних чинників 

адаптації організму до будь-яких стресорних впливів, включаючи фізичні 
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навантаження [106]. Активізація процесу формування новостворених 

кровоносних судин, яка опосередкована впливом гіпоксичних чинників [258], 

належить саме до цих проявів структурно-функціональних перебудов, що 

значною мірою лежать в основі зростання фізичної працездатності 

спортсменів. 

Про тісний зв'язок цих біологічних факторів, які були нами вивчені, 

свідчать коефіцієнти кореляції, які є значущими і достовірними. Так, між 

змістом HIF-1α і VEGF r1, r2 і r3 дорівнюють +0,72, +0,69 і +0,81 відповідно 

до навантаження (р <0,05 в усіх випадках) і r4=+0,81, r5=+0,73 і r6=+0,76 

відповідно через 24 год після навантаження (р <0,05 в усіх випадках). 

 

4.2. Метаболічні перебудови в організмі та зміни працездатності 

представників циклічних видів спорту під час силових навантажень на 

фоні засобів на основі бурштинової кислоти 

 

Аналогічні дослідження із застосування препарату армадін®лонг і ДД 

«ЯнтарІн-Спорт» було проведено у представників циклічних видів спорту у 

динаміці розвитку силових характеристик на спеціально-підготовчому етапі 

підготовчого періоду. По-перше, було встановлено, що розвиток силових 

якостей у представників циклічних видів спорту − веслувальників на 

байдарках і каное та легкоатлетів-бігунів на середні дистанції (3000 м) має 

певні метаболічні відмінності формування окисного стресу порівняно з 

аналогічними показниками у важкоатлетів у зв’язку з особливостями 

механізмів енергозабезпечення у представників цих двох груп видів спорту 

(табл. 4.5). 

Слід відразу вказати, що до початку дослідження рандомізовано 

сформовані групи спортсменів були репрезентативними як за 

антропометричними та кваліфікаційними характеристиками, так й за 

притаманними представникам циклічних видів спорту параметрами 

окислювального стресу, що були вищими порівняно з даними у 



129 
 
представників силових видів спорту. Але в цілому спрямованість змін 

співпадала з даними у представників силових видів спорту, хоча на себе 

звертало увагу більш різке зниження вмісту основного природного 

антиоксиданту – відновленого глутатіону (див. п. 4.1.4). 

 

Таблиця 4.5 

Вплив засобів на основі бурштинової кислоти у представників циклічних 

видів спорту на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу в клітинних 

мембранах еритроцитів у динаміці силових навантажень  

Терміни 
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені показники (M±σ) 
МДА, нмоль×106 ер. GSH, 10-12ммоль×ер.-1 Кпа, ум.од. 

Плацебо-контроль (n=28), КГ  
до початку  6,84±0,09 2,78±0,07 2,38±0,07 
по закінченні 8,42±0,07* 1,22±0,04* 6,90±0,12* 

Армадін®лонг (n=20), І ОГ 
до початку  6,36±0,03 2,49±0,08 2,55±0,09 
по закінченні 5,78±0,04*# 2,32±0,07# 2,49±0,08# 

Янтарін-Спорт(n=20), ІІ ОГ 
до початку  6,42±0,06 2,57±0,05 2,41±0,06 
по закінченні 5,99±0,08*# 2,36±0,07# 2,54±0,09# 

Примітки: 1. * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними до 
початку дослідження у відповідних групах; 2. #‒ зміни достовірні (P<0,05) 
порівняно із даними у контрольній групі; 3. порівняння розбіжностей із 
використанням непараметричних критеріїв 
 

Проте в той же час між показниками ПОЛ та антиоксидантного захисту 

у І та ІІ основних групах достовірних відмінностей не відзначено, і це дало 

нам підґрунтя поєднати представників циклічних видів спорту в одну групу 

при визначенні впливу засобів на основі бурштинової кислоти (табл. 4.6). 

З даних таблиці 4.6 чітко видно, що у групі плацебо-контролю 

спостерігається не лише достовірне збільшення середнього об’єму 

еритроцитів, що ми пов’язуємо зі зрушеннями прооксидантно-

антиоксидантного балансу безпосередньо у мембранах червоних клітин крові 

(див. табл. 4.5), але й анізоцитозу, що водночас вказує й на сполучений викид 
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молодих еритроцитів з депо під впливом тренувальних занять з аеробним 

механізмом енергозабезпечення [247]. 

Таблиця 4.6 

Вплив засобів на основі бурштинової кислоти у представників циклічних 

видів спорту на еритроцитарні характеристики та реологічний стан крові у 

динаміці силових фізичних навантажень граничної інтенсивності  

Терміни 
дослідження 

Застосовані засоби і досліджені показники (M±σ) 

Середній 
об’єм 

еритроцитів, 
фл 

Анізоцитоз,
% 

Активований 
частковий 

тромбопластиновий 
час, с 

Середній 
вміст 

гемоглобіну в 
еритроциті, 

пг 
Плацебо-контроль (n=28), КГ  

до початку 72,31±3,2 15,8±1,1 31,5±0,8 31,02±0,87 
по закінченні 83,24±2,5* 17,8±0,9* 36,4±1,2* 28,48±0,78* 

Засоби на соснові бурштинової кислоти (n=40), ОГ 
до початку  73,41±2,10 15,7±0,8 32,4±1,0 31,04±0,68 

по закінченні 75,22±1,5# 13,6±0,5*# 28,9±1,2*# 34,21±0,81*# 
Примітки: * ‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними до початку 

дослідження; #‒ зміни достовірні (P<0,05) порівняно із даними у контрольній 

групі; 3.  використанно непараметричні критерії достовірності розбіжностей  

 

Що стосується результуючого показника реологічних характеристик 

крові, то значення АЧТЧ, яке зростає у представників контрольної групи, в 

основній групі під впливом засобів на основі бурштинової кислоти 

наприкінці мезоциклу навіть достовірно знижується на 8,9 % (р < 0,05) 

порівняно з даними до початку досліджень. Цей феномен вказує на 

покращення кисень-транспортної функції крові, оскільки зниження в’язкості 

крові пришвидшує кровообіг не лише в крупних, але й в мілких кровоносних 

судинах – артеріолах і капілярах, що неодмінно супроводжується зростанням 

інтенсивності аеробного механізму енергозабезпечення фізичної 

працездатності притаманного представникам циклічних видів спорту [300; 

338]. І хоча мова йде про розвиток силових якостей спортсменів, основний 
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механізм синтезу АТФ – аеробний з утворенням енергії в мітохондріях через 

окислювальне фосфорилювання − залишається незмінним [37]. 

На підтвердження покращення переносу кисню під впливом засобів на 

основі бурштинової кислоти вказує й зростання показника вмісту 

внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну на 10,21 % у спортсменів основної 

групи порівняно даними у контролі, де, навпаки, спостерігається достовірне 

зниження цього чинника на 8,72 % (р <0,05 в усіх випадках) (див. табл. 4.6). 

Більш тонкі механізми формування аеробних здатностей спортсменів 

віддзеркалюються у результатах, наведених у таблиці 4.7.  

Таблиця 4.7 

Вплив засобів на основі бурштинової кислоти на метаболічні зрушення в 

організмі представників циклічних видів спорту під час фізичних силових 

навантажень граничної інтенсивності 

Групи спортсменів 
Термін дослідження 

до початку по закінченні 
Лактат, ммоль×л-1 

Контрольна (n=28) 4,78±0,31 14,26±1,06* 
Основна (n=40) 4,81±0,29 9,32±0,44*# 

рН 
Контрольна (n=28) 7,34±0,08 7,20±0,05* 
Основна (n=40) 7,31±0,09  7,36±0,11*# 

Вміст VEGF, пг×мл-1  
Контрольна (n=18) 56,24±3,47 63,35±3,12 
Основна (n=38) 59,26±2,78 78,44±2,98*# 

Вміст HIF-1α, нг×мл-1  
Контрольна (n=18) 2,78±0,05 2,98±0,08* 
Основна (n=38) 2,87±0,04 3,21±0,38*# 

Примітки: 1. * − достовірно (P < 0,05) порівняно з даними до початку 

дослідження; 2. # − достовірно (P < 0,05) порівняно з даними в контрольній 

групі; 3. застосовані непараметричні критерії достовірності розбіжностей#; 

4. визначення показаників HIF-1α та VEGF проведено у частини досліджених 

спортсменів 
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Зрушення змін вмісту лактату у периферичній крові спортсменів, що 

спеціалізуються з циклічних видів спорту та розвивають в той час силові 

якості, за спрямованістю відповідають даним у важкоатлетів, проте 

вираженість змін є суттєво значнішою – більш ніж у 2 рази; те саме 

стосується відповідно, і змін рН. Це пояснюється аеробним механізмом 

забезпечення скоротливої діяльності м᾽язів та тривалістю виконань 

тренувальних вправ у циклічних видах спорту − в легкій атлетиці та 

веслуванні на байдарках і каное [259]. 

Звертає на себе увагу значне більш суттєве, порівняно з результатами у 

представників силових видів спорту, зростання у сироватці крові вмісту 

фактору, індукованого гіпоксією HIF-1α та основного ангіогенного фактору 

VEGF (див. табл. 4.7). Це стосується як представників контрольної 

(зростання складає 12,6 %), так й основної групи, де останній показник 

збільшується майже на третину та опосередковується значно більш 

вираженим ступенем гіпоксії порівно з представниками важкої атлетики.  

Таким чином, у представників обох груп видів спорту – силових і 

циклічних у динаміці граничних за інтенсивністю навантажень під впливом 

засобів на основі бурштинової кислоти спостерігаються односпрямовані 

метаболічні зрушення, які носять компенсаторно-пристосувальний характер 

та стосуються різних боків гомеостазу – гематологічного, реологічного, 

окисного та фізіологічних характеристик важливих для здійснення такої 

роботи – зростання ангіогенних стимулів під впливом гіпоксії та стимуляції 

росту новостворених судин. 

Що стосується педагогічного оцінювання ергогенного впливу засобів на 

основі бурштинової кислоти, то час проходження змодельованої змагальної 

дистанції 3000 м у представників легкої атлетики при цьому зменшується в 

середньому з 8 хв 42 с–9 хв 26 с до 8 хв 12 с−9 хв 03 с (для КМС України та 

першорозрядників, відповідно). У веслувальників на байдарках і каное в 

основній групі на 14,8 % збільшується такий показник спеціальної 

працездатності як середній темп гребків за хвилину – від 112 гребків за 
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хвилину в контрольній групі та, порівняно з контрольними даними, зростає 

довжина прокату човна на 11,4 %. Вищенаведені педагогічні дані є 

реалізацією відповідних метаболічних перебудов при граничних силових 

навантаженнях та їх нівелюванні під час застосування препарату 

армадін®лонг та дієтичної добавки «ЯнтарІн-Спорт». Можна вважати, що 

вплив бурштинової кислоти викликає в організмі спортсменів зміни, які 

носять компенсаторно-пристосувальний характер, і це обґрунтовує 

доцільність використання подібних фармакологічних засобів у процесі 

підготовки спортсменів. 

 

Висновки до розділу 4 

Таким чином, отримані в ході комплексних досліджень дані стосовно 

як метаболічних параметрів організму так і педагогічних показників, 

дозволяють зробити висновок про те, що застосування засобів на основі 

бурштинової кислоти, яка володіє багатогранним впливом на різні боки 

обміну речовин, є цілком обґрунтованим та ефективним з метою стимуляції 

працездатності кваліфікованих спортсменів.  

Комплексне застосування засобів на основі бурштинової кислоти 

протягом 21-денного мезоциклу в динаміці тренувального процесу до його 

початку та по закінченні супроводжується покращенням параметрів 

спеціальної фізичної працездатності та покращенням адаптаційних 

можливостей. Встановлено, що у спортсменів основної групи спостерігається 

більш виражене зростання висоти підйому штанги у стрибку з місця на 

15,6 % з паралельним зниженням часу виконання тестувальної вправи на 

14,0 % в порівнянні з групою контролю (на 7,11 % і на 8,0 % відповідно). 

Слід зазначити, що під впливом засобу на основі бурштинової кислоти 

супроводжується достовірним збільшенням висоти підйому у ривковій тязі 

відносно вихідних даних до початку курсового прийому, а час виконання 

вправи зменшується (на 18,07 % і на 14,08 % відповідно), на відміну від 
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показників у контрольній групі, де висота підйому штанги у ривковій тязі, 

збільшується на 10,2 %, а час виконання вправи зменшується на 7,04 %.  

Аналіз показників структурно-функціонального стану еритроцитарних 

мембран у спортсменів показав, що при застосуванні засобів на основі 

бурштинової кислоти знижується активність перекисного окислення ліпідів, 

про що свідчить зменшення вмісту МДА в мембранах еритроцитів, з 

одночасним накопиченням в них одного з основних природних 

антиоксидантів неферментативного характеру ‒ відновленого глутатіону. Такі 

сприятливі зміни вказують на переважання процесів антиоксидантного 

захисту в організмі, що підтверджується відповідним достовірним зниженням 

Кпа у представників основної групи проти значень у контролі. 

При оцінці динаміки вмісту лактату в капілярній крові спортсменів 

було встановлено, що до початку і наприкінці дослідження у спортсменів 

контрольної групи спостерігається зростання вмісту лактату в капілярній 

крові спортсменів, що може свідчити на користь розвитку процесів 

стомлення із властивими йому різноманітними біохімічними проявами, 

включаючи приріст значення рН і наступні дизрегуляторні зрушення. При 

курсовому застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти протягом 

трьох тижнів спостерігається пригнічення зниження рН внутрішнього 

середовища організму та позитивний вплив на виникнення лактат-ацидозу. 

Під час оцінки змін вмісту VEGF доведено здатність засобів на основі 

бурштинової кислоти прискорювати процеси ангіогенезу, а відповідно, й 

транспорт кисню до працюючих м'язів спортсмена. Інтенсивність утворення 

нових кровоносних судин відображається зростанням у сироватці крові 

вмісту основного ангіогенного чинника – фактору росту ендотелію судин. 

Показано, що через 30 хв після тренувального заняття збільшується вміст в 

кровоносному руслі VEGF (р <0,05 у всіх випадках). Більш того, і через 24 

години після закінчення дії навантаження на організм спортсменів ці зміни 

тільки посилюються порівняно з вихідними даними (p <0,05 у всіх випадках). 

При цьому вміст фактору, індукованого гіпоксією, збільшується майже в три 
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рази, а концентрація основного ангіогенного фактору теж, хоча і повільно, 

але зростає.  

Показано, що зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, які 

відбуваються у клітинних мембранах червоних клітин крові спортсменів КГ, 

супроводжуються відповідними негативними зрушеннями еритроцитарних 

характеристик. Зростання параметру середнього об’єму червоних клітин 

крові віддзеркалюється також збільшенням анізоцитозу на 17,8 % та 

згущенням крові, яке відображається зростанням АЧТЧ на 28,3 %. В обох 

основних групах спортсменів, які використовували засоби на основі 

бурштинової кислоти подібних негативних явищ не спостерігали. 

Встановлено зниження середнього вмісту внутрішньоеритроцитарного 

гемоглобіну при інтенсивних тривалих силових навантаженнях у спортсменів 

основних груп проти значень в плацебо-контролі, а також поліпшення 

структурно-функціонального стану мембран і приросту абсолютного 

середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті після курсового прийому 

бурштинової кислоти (у вигляді препарату армадін®лонг). 

На підтвердження покращення переносу кисню під впливом засобів на 

основі бурштинової кислоти у представників циклічних видів спорту вказує в 

першу чергу, зростання показника вмісту внутрішньоеритроцитарного 

гемоглобіну на 10,21 % у спортсменів основної групи порівняно даними у 

контролі, де, навпаки, спостерігається зниження цього чинника на 8,72 % 

(р <0,05 в усіх випадках). Встановлені односпрямовані, але більш виражені 

кількісно зміни досліджених показників гомеостазу у представників 

циклічних видів спорту свідчать про універсальність окисного стресу як 

системоутворюючого чинника подальших метаболічних перетворень  

організмі спортсменів під впливом тренувальних навантажень. В цьому 

випадку ми також спостерігаємо ергогенний ефект засобів бурштинової 

кислоти, який ґрунтується на їхніх антиоксидантних властивостях. 

Підтвердженням ергогенного впливу засобів на основі бурштинової 

кислоти у легкоатлетів є зменшення часу проходження змодельованої 
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змагальної дистанції 3000 м у представників легкої атлетики при цьому 

зменшується в середньому з 8 хв 42 с–9 хв 26 с (8,56±0,54) до 

8 хв 12 с−9 хв 03 с (8,08±0,29, p <0,05) для КМС України та 

першорозрядників відповідно. У веслувальників на байдарках і каное в 

основній групі на 14,8 % збільшується такий показник спеціальної 

працездатності як середній темп гребків за хвилину – від 112 гребків за 

хвилину в контрольній групі (108,4±6,9, p <0,05) та, порівняно з 

контрольними даними, зростає довжина прокату човна на 11,4 %. 

Отже, визначений комплекс показників формує уявлення про основні 

ланки порушень гомеостазу, що відбуваються за окисного стресу та 

накопичення лактату. Отримані результати дозволяють рекомендувати 

застосування засобів на основі бурштинової кислоти з метою профілактики 

та корекції подібних негативних проявів тривалого впливу навантажень 

високої інтенсивності на організм спортсмена. 

Основні положення розділу висвітлено у таких публікаціях автора, як 

[23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 55] 
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РОЗДІЛ 5 
 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проведений аналіз даних літератури свідчить про те, що останнім 

часом особливу актуальність у спорті набула проблема підвищення 

ефективності тренувальної та змагальної діяльності у зв’язку з постійно 

зростаючими фізичними навантаженнями [187], які різним чином 

позначаються на внутрішній реакції організму [203]. Слід вважати важливим, 

що основними системами організму, які лімітують зростання фізичної 

працездатності у представників майже усіх видів спорту, є серцево-судинна 

та м’язова. Внаслідок ураження судин серця та мікросудин артеріолярної 

мережі відбувається недостатнє надходження крові до серцевого м’язу, що, в 

свою чергу, призводить до порушення рівноваги між доставкою і потребою в 

кисні, а в подальшому супроводжується формуванням гіпоксії навантаження. 

Зазначені перебудови мають важливе значення, оскільки пошкодження 

мітохондрій, які є найбільш чутливими до гіпоксії органелами, спричиняє 

порушення енергозабезпечення, антиоксидантного захисту, стабільності 

клітинних і субклітинних мембран внаслідок інтенсифікації перекисного 

окиснення ліпідів, що може призвести до різних патологічних проявів [309]. 

Збільшення обсягу та інтенсивності фізичних навантажень призводять до 

посилення зсувів в функціональному стані різних систем та органів, до 

виникнення та поглиблення процесів втоми, гальмування відновних процесів, 

що, відповідно, пов’язано з суттєвими зрушенням різноманітних 

гомеостатичних параметрів в організмі спортсмена. 

Тому проведене дисертаційне дослідження ставило за мету вивчення 

механізмів погіршення процесів енергозабезпечення при граничних за 

інтенсивністю фізичних навантаженнях та розробку шляхів запобігання 

цьому явищу, яке негативно відбивається на гомеостатичній рівновазі та, у 

кінцевому наслідку, ефективності змагальної діяльності спортсменів. 
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Для досягнення поставленої мети у дослідженні було використано 

комплексний підхід: лабораторні дослідження, проведені з метою оцінки 

змін вираженості порушень окисного гомеостазу та стану ПАР на рівні 

мембран за комплексом параметрів при тривалих інтенсивних фізичних 

навантаженнях, включали біохімічні, гематологічні, гемореологічні, 

імуноферментні методи; морфологічні та електронно-мікроскопічні методи 

застосовані для оцінки стану мітохондріуму та дослідження кількості 

функціонуючих капілярів у тканинах кардіоміоцитів та міоцитів; педагогічні 

методи використано для оцінки показників загальної та спеціальної 

працездатності спортсменів – представників силових і циклічних видів 

спорту. Дизайн дослідження включав поєднання експериментального 

підходу та досліджень в масштабі часу real-time в ході тренувального 

процесу кваліфікованих спортсменів. Слід зазначити, що оцінка ефективності 

впливу засобів на основі бурштинової кислоти у спортсменів було 

побудовано на принципах доказової медицини із застосуванням результатів 

рандомізованих сліпих плацебо-контрольованих досліджень [146; 196]. 

На основі даного комплексу досліджень було вивчено вплив змін 

балансу про- та антиоксидантних факторів, зокрема на рівні клітинних 

мембран та зрушення значення рН у бік формування ацидозу, притаманного 

силовим навантаженням і обумовленого накопиченням лактату у сироватці 

крові з уповільненням його елімінації з крові до органів природної 

детоксикації, на прискорення стомлення та погіршення спеціальної 

тренованості спортсменів. Крім того, проведено оцінювання вираженості 

реологічного стану крові, активності процесів гіпоксії, що формується за 

фізичних навантажень, та ангіогенезу, який у даному випадку виступає як 

компенсаторний чинник, що допомагає забезпеченню тканин киснем, в 

першу чергу, тих, що лімітують зростання фізичної працездатності – 

скелетних м᾽язів і міокарду. 

Отримані при експериментальному дослідженні дані із моделюванням 

фізичного навантаження на ультраструктурному рівні дозволили підтвердити 
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негативний вплив граничних фізичних навантажень на тканини серця та 

литкового м’язу у тварин. Так, було показано, що, залежно від типу тканини, 

під впливом тривалого ФН відбувається формування проявів 

ультраструктурного компоненту ендотеліальної та мітохондріальної 

дисфункції різного ступеня, для яких характерними є активація піноцитозу, 

утворення вакуолей у м’язових волокнах, поява ділянок краєвого набряку, а 

також наявність частково або повністю вакуолізованих МХ, що вказує на 

зниження фізичної працездатності та розвиток енергетичного дефіциту на 

рівні ультраструктури мітохондрій. Саме тому детальна оцінка 

функціонального стану вказаних тканин необхідна для раннього виявлення 

ознак дезадаптації при постійних тренуваннях та запобігання формування 

патологічних станів у спортсменів і прогнозу спортивного результату. 

Зважаючи на таку ситуацію, досить важливим залишається пошук засобів 

котрі здатні справляти позитивний вплив принаймні на мітохондріальний 

апарат клітин, а отже, на їх енергетичний метаболізм, для ефективного 

усунення однієї з першопричин негативних наслідків дії граничних за 

інтенсивністю фізичних навантажень на організм спортсменів. 

Одним із шляхів корекції порушень метаболізму внаслідок інтенсивних 

фізичних навантажень є застосування речовин, які беруть участь в 

енергетичному обміні. Саме тому, до числа досить поширених хімічних 

сполук, що володіють ергогенним ефектом, належить бурштинова кислота 

(Acidum succinicum) − природний компонент циклу Кребса, яка окислюється 

з утворенням великої кількості енергії у вигляді АТФ, а також безпосередньо 

впливає на енергетичний обмін в мітохондріях. Бурштинова кислота є 

субстратом циклу Кребса [249], в якому у вигляді АТФ утворюється енергія, 

що потрібна для забезпечення скорочувальної здатності м’язів та тканин 

серця, сприяє пом’якшенню проявів окисного стресу та відновленню 

перебігу процесів енергообміну. Бурштинова кислота − це не просто 

звичайний адаптоген, а й речовина, яка сприяє поліпшенню адаптації 

організму до фізичних навантажень, інтенсифікації метаболізму, і, в першу 
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чергу, анаболізму, протягом максимальних фізичних навантажень. Даний 

факт є важливим чинником і в умовах звичайного тренувального процесу, а 

також при високоінтенсивних навантаженнях і підготовки спортсменів до 

змагань [143]. 

В ході попередніх наукових досліджень інших авторів було 

встановлено, що ендогенне походження (наявність в організмі), 

нешкідливість (відсутність токсичності) у широкому діапазоні доз, 

відсутність побічних ефектів, тощо, дають змогу віднести бурштинову 

кислоту до так званих метаболітних фармакологічних засобів [80; 103], які на 

сьогодні займають окрему дуже важливу позицію у спортивній фармакології 

[8; 53; 54; 280]. 

Нами в експериментальному дослідженні із створенням моделі 

фізичного навантаження показано, що застосування БК сприяє зменшенню 

проявів структурних ознак ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції, 

сприяючи, відповідно до своїх відомих властивостей, оптимізації 

енергетичного метаболізму за таким можливим сценарієм: енергетичний 

обмін за участю циклу Кребса, сукцинат-оксидазного шляху окислення, 

посилення утилізації лактату тощо, у сполученні з ДНК-протекторним та 

геномопротекторним ефектом викликає активізацію морфогенезу і захист 

мітохондрій із нівелюванням структурних проявів мітохондріальної 

дисфункції. Це, в свою чергу, призводить до зменшення гіпергідратації 

гістогематичних бар’єрів із суттєвим усуненням структурних проявів 

ендотеліальної дисфункції, як енергоємного процесу, що веде до покращення 

дифузії кисню з крові до клітин, а отже, й до мітохондрій, і супроводжується 

оптимізацією продукції макроергів, як це сумовано нами на рисунку 5.1.  

Отримані нами дані довели ефективність застосування бурштинової 

кислоти для підвищення адаптаційних резервів та витривалості організму 

при навантаженнях, особливо граничної інтенсивності, і дозволили вперше 

впровадити цю речовину в комплекс позатренувальних чинників 
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забезпечення підготовки кваліфікованих спортсменів з різним механізмом 

енергозабезпечення м'язової діяльності при силових навантаженнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема механізмів впливу бурштинової кислоти на оптимізацію 

процесів енергозабезпечення 
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Але введення самої екзогенної бурштинової кислоти в організм не 

завжди є достатньо ефективним для підтримки процесу енергозабезпечення у 

зв’язку з низькою проникністю сукцинату крізь біологічні мембрани [150; 

176]. Його біодоступність можна збільшити шляхом комбінування з 

метаболітами, які сприятимуть кращому проникненню бурштинової кислоти 

в клітину, наприклад, з ізолимонною, лимонною, яблучною, глутаміновою, 

аспарагіновою кислотами [170]; цьому процесові сприяє також застосування 

органічних похідних сукцинату [101]. При цьому після надходження 

речовини в клітину відбувається його дисоціація або відщеплення молекули 

саме бурштинової кислоти. Основна частина молекули може вбудовуватися в 

фосфоліпідний шар мембрани, впливаючи на її фізико-хімічні властивості 

[222], а сама бурштинова кислота дихальним ланцюгом використовується 

безпосередньо як енергетичний субстрат. Фармакологічні властивості 

бурштинової кислоти можуть бути також посилені введенням в композицію 

піридоксальфосфату, таурину та ін. Збагачення фармакологічної композиції 

на основі бурштинової кислоти за рахунок вітаміну В6 та інших вітамінів 

групи В, а також незамінних амінокислот, для кращого проникнення 

сукцинату в клітину, здатне істотно підвищити ефективність засобів на його 

основі [230].  

У спортивній практиці бурштинова кислота та її похідні достатньо 

давно використовуються як недопінгові (незаборонені) засоби для 

підвищення витривалості під час змагань і в процесі підготовки, а також для 

прискорення відновлювальних процесів після фізичних навантажень, 

особливо граничної інтенсивності у представників циклічних видів спорту. 

Сукцинат (та його похідні) застосовують як складову продуктів спортивного 

харчування і спортивних напоїв. У чистому вигляді як фармакологічний 

препарат бурштинова кислота випускається в таблетках по 100 мг, входить 

також до складу комбінованого препарату лимонтар, а на основі похідних 

бурштинової кислоти створений препарат мексидол (мексикор). У вигляді 

дієтичних добавок різні її похідні випускаються під назвами янтавіт, енерліт і 
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мітомін [299]. Добові дози сукцинату для використання в практиці 

спортивної підготовки, за даними різних авторів, коливаються від 50 мг до 

декількох грамів [170; 299]. 

В продовження цих досліджень ми застосували, по-перше, препарат на 

основі бурштинової кислоти армадін®лонг виробництва НПФ ООО 

«Мікрохім» (№ UA/9896/01/01 від 30.05.2019), який за структурою подібний з 

мексидолом та є 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридином сукцинатом і вміщує в 

кожній таблетці 300 мг активної речовини, а, по-друге, дієтичну добавку 

«ЯнтарІн-Спорт» (ТУ У 15.8.-20990275.001-2001) розробки вітчизняної 

фірми ТОВ «Сигма-Південь». Всі складові компоненти даних препаратів 

володіють вираженою антиоксидантною та мембранопротекторною 

активністю, дозволяють прискорити процес виведення недоокислених 

продуктів обміну, посилюють компенсаторну активацію аеробного гліколізу 

та знижують ступінь пригнічення окисних процесів у циклі Кребса. Але до 

теперішнього часу ефективність та механізми розвитку ергогенних 

властивостей бурштинової кислоти та фармакологічних засобів на її основі 

як антиоксидантів для подальшого обґрунтованого впровадження в практику 

підготовки представників силових видів спорту досліджені недостатньо. 

Зазначені обставини стали підґрунтям для проведення поглибленого 

дослідження з метою визначення ролі фармакологічного засобу 

армадін®лонг, дія якого обумовлена властивостями діючої речовини 

армадіну, а також ДД «ЯнтарІн-Спорт», що, крім бурштинової кислоти, 

додатково вміщує глутамінову кислоту, аргінін, пантотенат кальцію, вітаміни 

РР і В6, які обумовлюють синергічний ефект і підсилюють дію сукцинату 

[62]. Основні складові даних засобів забезпечують широкий спектр їх дії 

шляхом впливу на гомеостатичні параметри та фізичну працездатність у 

спортсменів при регулярних тренуваннях зі значною інтенсивністю. 

Дослідження, згідно принципів доказової медицини, були сформовані 

як рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані (РСПКД); рандомізацію 

проведено за схемою простої стратифікації. У представників контрольних 
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груп як плацебо в сліпих контрольованих дослідженнях використовували 

капсули з крохмалем. За антропометричними характеристиками, віком та 

спортивною кваліфікацією основні та контрольні групи в усіх дослідженнях 

були репрезентативні. Для порівняння усі біохімічні дослідження проведено 

також у донорів відповідного віку та статі. Обстеження учасників досліджень 

проводили до початку і по закінченні прийому ергогенних фармакологічних 

засобів в лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у 

спорті вищих досягнень НДІ Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

Аналіз результатів проведеного дослідження, по-перше, показав, що 

застосування похідного бурштинової кислоти у вигляді препарату 

армадін®лонг супроводжується зростанням параметрів спеціальної фізичної 

працездатності важкоатлетів, що проявлялось у вираженому зростанні висоти 

підйому штанги у стрибку з місця з паралельним зниженням часу виконання 

тестувальної вправи. Імовірно, властивості складових фармакологічних 

засобів на основі бурштинової кислоти є корисними для забезпечення 

параметрів загальної та спеціальної фізичної працездатності спортсменів, 

зокрема, при силових тренуваннях граничного обсягу, що базується на 

тонких метаболічних перебудовах, в тому числі, й на рівні клітинних та 

субклітинних мембран.  

Також слід зазначити, що тривалі інтенсивні силові навантаження 

накладають свій відбиток на зміни досліджених параметрів ПАР. Саме тому 

нами було досліджено вираженість окисного стресу на рівні клітинних 

мембран, які є адекватною моделлю загального пулу клітинних мембран 

організму [90; 255] із застосуванням «тіней» еритроцитів [139]. 

Результати досліджень підтвердили, що застосування засобів на основі 

бурштинової кислоти сприяє зниженню активності перекисного окислення 

ліпідів за рахунок зменшення вмісту МДА в мембранах еритроцитів, з 

одночасним накопиченням відновленого глутатіону, що вказує на 

переважання процесів антиоксидантного захисту в організмі та 
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підтверджується відповідним достовірним зниженням Кпа у представників 

основної групи проти значень у контрольній. Окрім того, результати 

досліджень свідчили, що інтенсивні силові навантаження супроводжуються 

незначним, але достовірним, зниженням рН у спортсменів КГ, в той час як в 

обох основних групах зрушень цього параметру не спостерігається, що 

можна пояснити здатністю бурштинової кислоти посилювати утилізацію 

молочної кислоти, яка накопичується в організмі спортсменів при 

систематичних та інтенсивних силових навантаження на ранніх стадіях 

гіпоксії (коли споживання кисню в реакціях енергетичного обміну перевищує 

можливості його доставки до клітин) [281]. 

Отримані дані в ході лабораторних досліджень дають змогу також 

резюмувати, що позитивний ефект при застосуванні засобів на основі 

бурштинової кислоти у представників циклічних видів спорту значною 

мірою базується на гальмуванні процесів ПОЛ та зростанні 

антиоксидантного захисту в клітинних мембранах, тобто на нормалізації 

ПАР, що призводить до покращення структурно-функціонального стану 

клітинної поверхні та сприяє кращому протіканню біохімічних процесів, які 

базуються на мембранних реакціях. 

Відомо, що гіпоксія є універсальним патологічним процесом, який 

визначається як невідповідність енергопотреб клітини енергопродукції в 

системі мітохондріального окисного фосфорилювання та характеризується 

перерозподілом та збільшенням енергетичних, метаболічних, структурних 

ресурсів організму в інтересах тієї тканини, де відбуваються адаптаційні 

перебудови [9]. Зазначені перебудови мають важливе значення, оскільки 

пошкодження мітохондрій, які є найбільш чутливими до гіпоксії 

субклітинними органелами, спричиняє порушення процесів 

енергозабезпечення, антиоксидантного захисту, стабільності мембран 

внаслідок інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів [309]. Додаткове 

надходження бурштинової кислоти може істотно покращити процеси 

забезпечення життєдіяльності організму та сприяти збереженню його 
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структурної цілісності при розвитку гіпоксичного стану. Поза мітохондріями, 

поза клітиною в кровотоці бурштинової кислоти практично немає. Поза 

мітохондріями вона з’являється лише під час важкого анаеробіозу або при 

глибокій гіпоксії в якійсь ділянці тканин. Відповідно, організм реагує на цей 

сигнал зрушеннями в нейроендокринній, гормональній регуляції, 

поліпшенням периферичного кровотоку, підвищенням сили серцевих 

скорочень, полегшенням віддачі кисню оксигемоглобіном і рядом інших 

фізіологічних і біохімічних компенсаторних реакцій. Це є реакціями 

мобілізації енергетичного обміну [238]. Окислення бурштинової кислоти є 

способом енергозабезпечення для всього організму за будь-яких умов, в тому 

числі, при інтенсивних навантаженнях, не тільки аеробної, але, як нами 

доведено, й силової спрямованості. Як наслідок, недостача бурштинової 

кислоти в організмі, особливо під час навантажень граничної інтенсивності, 

можна назвати основною причиною порушення нормальної роботи клітини, 

органу, всього організму [321]. 

Антигіпоксичний ефект сукцинату базується на низькій чутливості 

системи окиснювання бурштинової кислоти до дефіциту кисню, її впливу на 

вміст медіаторних амінокислот, а також за рахунок збільшення вмісту g-

аміномасляної кислоти в клітинах мозку, зменшення агрегації тромбоцитів, 

що в свою чергу підвищує реологічні властивості крові та мікроциркуляцію в 

органах і тканинах [3; 82; 144]. 

Існують дані, що тканинна гіпоксія не тільки провокує розвиток 

окисного стресу, але й призводить до збільшення вмісту фактору 

індукованого гіпоксією (HIF-1α) [344]. Він вважається провідним 

транскрипційним регулятором генів, відповідальних за реакцію на дефіцит 

кисню, і активується в фізіологічно важливих місцях регуляції кисневих 

шляхів, забезпечуючи швидкі і адекватні відповіді на гіпоксію, і в тому числі 

експресію генів, що регулюють процес ангіогенезу [48]. При цьому HIF-1α 

сприяє ініціації васкулярних факторів, а саме, фактору росту зовнішнього 

судинного шару або фактору росту ендотелію судин VEGF [161]. 
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Фізіологічний ангіогенез, який відображує швидкість утворення і росту 

кровоносних судин, в першу чергу, мікроциркуляторного русла, як відомо, 

активується в умовах відносної тканинної гіпоксії та відображає ступінь 

пристосувальних реакцій до зростаючого навантаження [62]. Постійний 

вплив тренувальних навантажень призводить до зростання як вмісту гіпоксія-

індукованого фактору HIF-1α, так і основного ангіогенного фактору VEGF. 

Тому доцільність проведення досліджень вмісту основного ангіогенного 

фактору при анаеробних гліколітичних навантаженнях досить висока, 

оскільки активізація процесу зростання новоутворених капілярів і артеріол 

при формуванні тканинної гіпоксії є одним з важливих компонентів 

зростання працездатності організму спортсмена. 

Отримані нами дані в ході імуноферментного дослідження рівня VEGF 

і HIF-1α у динаміці досліджень протягом 21-денного мезоциклу довели що, 

постійний вплив тренувальних силових навантажень граничної інтенсивності 

призводить до достовірного зростання вмісту основного ангіогенного 

фактору VEGF, що опосередковано свідчить про розвиток гіпоксії 

навантаження з відповідною активацією процесу утворення нових 

кровоносних судин і належить саме до проявів компенсаторно-адаптаційних 

структурно-функціональних перебудов, що значною мірою лежать в основі 

зростання фізичної працездатності спортсменів. Даний факт переконливо 

свідчить про позитивний ефект застосування засобів на основі бурштинової 

кислоти у спортсменів, що може бути пояснено сформованими 

адаптаційними механізмами у відповідь на тривалі фізичні навантаження 

високої інтенсивності. 

Підтвердженням наявності тісного зв’язку цих біологічних факторів, 

які було нами вивчено, свідчать коефіцієнти кореляції, які є значущими і 

достовірними. Розрахунки довели, що найбільш значущі кореляційні 

залежності існують між змістом HIF-1α і VEGF r1, r2 і r3 дорівнюють +0,72, 

+0,69 і +0,81 відповідно до навантаження (P <0,05 у всіх випадках) і +0,81, 
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+0,73 і +0,76 відповідно через 24 год після навантаження (P <0,05 в усіх 

випадках). 

Іншими авторами також було показано позитивний вплив 

бурштинової кислоти на функціональний стан спортсменів в комплексному 

лікуванні перевтоми та зриву адаптаційних механізмів [188]. 

Відомо також, що ПОЛ здійснює негативний вплив на показники крові, 

що пов’язано, насамперед, з високою чутливістю еритроцитарної мембрани. 

Цей фактор головним чином визначається концентрацією гемоглобіну, який 

здатний до генерації вільних радикалів [91; 149; 155; 202; 328], кількістю 

циркулюючих еритроцитів та ефективністю їх функцій. Поодинокий вплив 

фізичних навантажень і, тим більше, повторне фізичне навантаження може 

змінити морфологічні показники крові. Гематологічні показники у деяких 

спортсменів, особливо у тих, хто виконує вправи на витривалість, 

знижуються в спокої [246; 316; 318]. Тому слід зазначити, що за інтенсивних 

фізичних навантажень силового характеру зміни ПАР, що відбуваються у 

клітинних мембранах червоних клітин крові спортсменів, супроводжуються 

відповідними негативними зрушеннями еритроцитарних характеристик, 

оскільки все, що відбувається стосовно зрушень форми і розміру еритроцитів 

залежить виключно від стану їх мембрани. Так, зростання параметру 

середнього об’єму червоних клітин крові віддзеркалюється також 

збільшенням анізоцитозу, що є суттєвим фактором погіршення насиченості 

еритроцитів гемоглобіном. Крім того, у спортсменів в групі плацебо-

контролю наприкінці дослідження відзначається згущення крові, яке 

відображається зростанням АЧТЧ на 28,3 %, що свідчить про зміни 

агрегатного стану крові і погіршення доставки кисню в артеріолярному і 

капілярному руслі до працюючих м’язів спортсменів за фізичних 

навантажень. Однак, представлені результати використання засобів на основі 

бурштинової кислоти, свідчать про позитивний ефект, що говорить на 

користь профілактичного застосування подібних фармакологічних засобів і 
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дає змогу говорити про їхні ергогенні властивості, які реалізуються через 

складні різноманітні біохімічні шляхи. 

Отримані результати досліджень у представників циклічних видів 

спорту в динаміці розвитку силових здібностей підтверджують факт 

поліпшення структурно-функціонального стану мембран і приросту 

абсолютного середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті, про що свідчить 

зростання показника вмісту внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну у 

спортсменів основної групи порівняно з даними у контролі, де, навпаки, 

спостерігається зниження цього чинника, в першу чергу, за рахунок змін 

структури клітинної мембрани. Такі результати вказують на позитивний 

ефект застосування засобів на основі бурштинової кислоти та їх ефективності 

у практиці спортивної підготовки. 

Застосування засобів на основі бурштинової кислоти призводить до 

покращення показників фізичної працездатності у представників й цих видів 

спорту, де спостерігається достовірне зменшення часу проходження 

змодельованої змагальної дистанції в бігунів, збільшення темпу гребків за 

хвилину та значення довжини прокату човна у веслувальників на байдарках і 

каное. 

Таким чином, на основі співставлення отриманих нами результатів та 

проаналізованих даних сучасної літератури можна зробити висновок, що 

застосування засобів на основі бурштинової кислоти дають змогу покращити 

перебіг метаболічних процесів, сприяють нормалізації функціонального 

стану клітинних мембран, підвищення енергетичного статусу клітин, що в 

цілому сприяє відновленню енергетики, а також підвищує у спортсменів 

педагогічні показники загальної та спеціальної працездатності, необхідних 

для досягнення високого спортивного результату. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

На основі результатів проведених досліджень розроблені практичні 

рекомендації, дотримання яких сприятиме оптимізації тренувальної 

діяльності та підвищенню фізичної працездатності у кваліфікованих 

спортсменів, а саме: 

1. При застосуванні фармакологічних засобів, запропонованих як ЕФЗ 

антиоксидантного характеру, бажано не перевищувати добову та курсову 

дози, що наведені в інструкціях виробника, які складають для армадін®лонг 

по дві таблетки тричі на добу протягом 21 дня, для ДД «Янтарін-Спорт» - по 

дві капсули тричі на добу протягом 21 дня. 

2. Для визначення показників фізичної працездатності використовувати 

методику визначення рівня вибухової сили м’язів нижніх кінцівок 

(спеціальна фізична працездатність) спортсменів за загальновживаною 

методикою, з вимірюванням висоти (см) і часу (мс) виконання спортсменами 

контрольних вправ (висота стрибка з місця зі штангою, висота підйому 

штанги у ривковій тязі, час виконання вправ). 

3. Для оцінки вираженості окисного стресу та наступних метаболічних 

перебудов, що виникають за надмірних фізичних навантажень у спортсменів 

рекомендовано використовувати, як мінімум, наступний комплекс 

біохімічних показників, а саме: вміст у клітинних мембранах малонового 

діальдегіду, відновленого глутатіону. 

4. З метою контролю за розвитком лактат-ацидозу, що може призвести до 

зриву адаптації і протидіяти стимуляції фізичної працездатності, для оцінки 

динаміки вмісту лактату рекомендовано використовувати комплекс 

показників − вміст накопиченого і циркулюючого лактату (молочної 

кислоти) у сироватці крові поряд з визначенням результуючого показника 

кислотно-лужного стану крові (рН). 
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5. Для опосередкованої оцінки кисень-транспортної функції крові слід 

використовувати оцінку параметрів гематологічного гомеостазу із 

визначенням еритроцитарних характеристик (або еритроцитарних індексів) − 

абсолютного вмісту внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну (MCH), 

середнього об’єму еритроцитів (МСV) та ступеня анізоцитозу (RDW) у 

зв’язку з можливістю виявити негативні зрушення викликані надмірними 

фізичними навантаженнями у спортсменів-представників різних видів 

спорту. 

6. Для оцінки вираженості ангіогенезу у динаміці обраного мезоциклу 

підготовки до початку та після закінчення силових тренувань можливо 

рекомендувати використання імуноферментних досліджень рівня вмісту 

основного ангіогенного чинника – фактору росту ендотелію судин (VEGF) та 

вмісту фактора, індукованого гіпоксією − HIF-1α. 

7. Такі дані обґрунтовують доцільність застосування засобів на основі 

бурштинової кислоти для попередження негативних метаболічних змін та з 

метою покращання адаптаційних перебудов і уповільнення настання 

стомлення при інтенсивних силових фізичних навантаженнях у 

представників різних видів спорту. 

8. Подібний аналізаторний комплекс може бути рекомендований для 

оцінки змін основних системоутворюючих чинників гомеостазу, важливих 

для стимуляції фізичної працездатності, у представників й інших видів 

спорту та інших екстремальних умов професійної діяльності людини. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення важливого наукового завдання стосовно обґрунтування 

механізмів впливу на системоутворюючі метаболічні показники організму 

незаборонених позатренувальних фармакологічних засобів на основі 

бурштинової кислоти у представників різних видів спорту з різними 

механізмами енергозабезпечення м’язової діяльності при виникненні гіпоксії 

навантаження та формуванні лактат-ацидозу і внаслідок цього – розвитку 

процесів стомлення. 

1. Аналіз численних даних літератури свідчить про те, що напружена 

м’язова діяльність призводить до формування гіпоксичного стану з 

характерним йому перерозподілом та збільшенням метаболічних та 

структурних ресурсів організму. Недостатність енергоутворення у зв’язку з 

розвитком даного стану супроводжується дисфункцією мітохондріального 

апарату, що в подальшому спричиняє порушення енергозабезпечення, 

антиоксидантного захисту, стабільності клітинних і субклітинних мембран 

внаслідок інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів і формує передумови 

для зниження адаптації, виникнення стомлення та перенапруження з 

наступним зниженням фізичної працездатності спортсменів. 

2. Встановлено, що в експерименті тривале фізичне навантаження 

викликає деструктивні зміни в скелетних мʼязах та міокарді щурів, а саме, 

активацію піноцитозу, утворення вакуолей у м’язових волокнах, появу 

ділянок краєвого набряку, формування ультраструктурного компоненту 

сарколемальної дисфункції, гіпертрофію міофібрил та вакуолізацію 

мітохондрій міоцитів і кардіоміоцитів, що свідчить про формування 

ендотеліальної та мітохондріальної дисфункції. Застосування бурштинової 

кислоти в умовах експериментального моделювання навантаження 
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супроводжується позитивним впливом на структуру та функції 

мітохондріуму в клітинах скелетних м’язів і міокарду. 

3. Застосування засобів на основі бурштинової кислоти має позитивний 

ефект на показники структурно-функціонального стану мембран еритроцитів 

в умовах активації окисного стресу, спричиненого інтенсивними фізичними 

навантаженнями. Про це свідчить вірогідне (р<0,05) зменшення вмісту МДА 

в мембранах еритроцитів з 7,21±0,05 нмоль×106 ер. до 6,00±0,05 нмоль×106 ер. 

з одночасним накопиченням в них GSH з 1,45±0,05×10 12 ммоль×ер.-1 до 

2,47±0,06×10-12 ммоль×ер.-1. Також достовірним є зниженням Кпа до 

2,44±0,11 ум.од. (р<0,05), що вказує на переважання процесів 

антиоксидантного захисту над ліпопероксидацією під впливом засобів на 

основі бурштинової кислоти.  

4. При курсовому застосуванні засобів на основі бурштинової кислоти 

протягом трьох тижнів попередньо підвищений вміст лактату в капілярній 

крові спортсменів достовірно знижується з 14,26±1,06 до 

9,32±0,44 мкмоль×л-1 (р<0,05), в той час як в контролі він залишається 

стабільно високим. 

5. Показано, що засоби на основі бурштинової кислоти володіють 

вираженою проангіогенетичною дією: через 24 год після закінчення 

навантаження у спортсменів спостерігається достовірне, порівно з вихідними 

даними, зростання вмісту VEGF з 33,89±1,45 пг×мл-1 до 43,95±1,25 пг×мл-1 

відповідно (p <0,05). 

6. Встановлено, що зміни ПАР у клітинних мембранах еритроцитів 

спортсменів за дії інтенсивних фізичних навантажень достовірно корелюють 

зі збільшенням параметру середнього об’єму червоних клітин крові, 

анізоцитозу (на 17,8 %) та зростанням АЧТЧ, характеризуючого в’язкість 

крові, на 28,3 % (р <0,05 в обох випадках) в контрольних групах спортсменів. 

На фоні застосування засобів на основі бурштинової кислоти у спортсменів 

подібних негативних явищ не спостерігається.  
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7. Доведено позитивний вплив бурштинової кислоти на параметри 

спеціальної фізичної працездатності при силових навантаженнях у 

важкоатлетів, що підтверджується зростанням на 15,6 % висоти підйому 

штанги у стрибку з місця та паралельним зниженням на 14,0 % часу 

виконання тестувальної вправи (р <0,05). 

8. Показано достовірний (р <0,05) позитивний вплив засобів на основі 

бурштинової кислоти у представників циклічних видів спорту на зростання 

вмісту внутрішньоеритроцитарного гемоглобіну на 10,21 % при інтенсивних 

тривалих силових навантаженнях проти значень в контролі (8,72 %), а також 

поліпшення структурно-функціонального стану мембран за нормалізації 

параметрів окислювального гомеостазу. 

9. Засоби на основі бурштинової кислоти є універсальними ергогенними 

чинниками незалежно від механізму енергозабезпечення мʼязової діяльності. 

Їх застосування приводить до покращення показників спеціальної фізичної 

працездатності, що підтверджується достовірним зменшенням часу 

проходження змодельованої змагальної дистанції 3000 м у бігунів (з 

8 хв 42 с–9 хв 26 с до 8 хв 12 с−9 хв 03 с для КМС України та 

першорозрядників, відповідно), достовірним збільшенням темпу гребків за 

хвилину (в основній групі на 14,8 % від 112 гребків за хвилину в контрольній 

групі; р <0,05) та зростанням довжини прокату човна у веслувальників на 

байдарках і каное на 11,4 %. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА СПОРТСМЕНА НА УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ  

 

 

Я, _______________________________________________________, _________року народження,  

(прізвище, ініціали) 

добровільно даю свою згоду на участь в дослідженні ефективності фармакологічного засобу на основі 

бурштинової кислоти _________, що проводяться в ході виконання дисертаційної роботи. 

Я повідомлений про механізм дії фармакологічного препарату (дієтичної добавки), про те, що він(вона) має 

сертифікацію на території України та не містить у своєму складі заборонених WADA речовин. 

Підписуючи дану інформовану згоду, я зобов’язуюсь приймати препарат у відповідності зі схемою, що мені 

повідомили та приймати участь в проведенні необхідних дослідженнях (аналізи, тести) в указані мені 

строки. 

 

 

«_____»_________________20___ р.     ___________________  

       (підпис) 
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Додаток Б 
 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ, Олешко ВГ, Носач ОВ. Оцінка механізмів дії 

фармакологічного засобу на основі похідного бурштинової кислоти при 

фізичних навантаженнях граничної інтенсивності. Світ біології і медицини. 

2018;(3(65)): 28−32. doi: 10.26724/2079-8334-2018-3-65-28-32. Фахове 

видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Web of 

Science. Особистим внеском здобувача є статистична обробка матеріалу, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів, її написання, формулювання 

висновків. 

2. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ, Носач ОВ, Олешко ВГ, Головащенко РВ, 

Рябіна СА, Коцеруба ЛІ, Височін ФС. Засоби на основі бурштинової кислоти 

як безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів гомеостазу за 

фізичних навантажень. Український журнал медицини, біології і спорту. 

2019;4(6(22)): 370−376. doi: 10.26693/jmbs04.06.370. Фахове видання України, 

яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

Особистим внеском здобувача є проведення гематологічних досліджень, 

статистична обробка матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих 

результатів, її написання, формулювання висновків. 

3. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ. Зміни ультраструктури тканин литкового 

м'язу та міокарда під впливом фізичного навантаження в експерименті. 

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 

стоматологічної академії. 2020;20(2): 114−118. Фахове видання України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Особистий 

внесок здобувача полягає у формулюванні завдань дослідження, узагальненні 

та обґрунтуванні особливостей капіляризації тканин міокарда за умов 
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гіпоксії навантаження в експерименті, написання статті та формулювання 

висновків. 

4. Voitenko V, Gunina L, Nosach O, Danilchenko S. Energy producting and 

apoptosis at physical loads: the role of the changes the prooxidant-antioxidant 

balance (a review). Sporto Mokslas. 2020;2: 84−91. 

https://doi.org/10.15823/sm.2020.98.10. Фахове видання країни-члена 

Євросоюзу, яке включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus. Особистим внеском здобувача є бібліографічний пошук та 

систематизація його результатів, написання статті. 

5. Гуніна ЛМ, Войтенко ВЛ, Носач ОВ. Похідні бурштинової кислоти: 

вплив на метаболічні фактори розвитку втоми і працездатність при фізичних 

навантаженнях. Доповіді Національної Академії Наук України. 2021;(1): 93-

99. https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.01.093. Фахове видання України, яке 

входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) Особистим внеском здобувача є статистична 

обробка матеріалу, аналіз та узагальнення отриманих результатів, її 

написання, формулювання висновків. 

6. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ. Вплив бурштинової кислоти на зміни 

мітохондрільного апарату клітин скелетних м’язів при моделюванні фізичних 

навантажень в експерименті. Український журнал медицини, біології і 

спорту. 2021;6(1/29): 293−302. doi: 10.26693/jmbs06.01.293. Фахове видання 

України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus. Особистим внеском здобувача є узагальнення та обґрунтування 

особливостей змін мітохондріуму за умов впливу тривалих фізичних 

навантажень в експерименті, статистична обробка матеріалу, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, написання статті, формулювання 

висновків. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Войтенко ВЛ, Кузьменко МВ, Гуніна ЛМ, Олешко ВГ. Корекція 

процесів енергозабезпечення та профілактика окисного стресу при фізичних 
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навантаженнях за допомогою похідних бурштинової кислоти. Фізіологія – 

медицині, фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення: 

матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих 

вчених з фізіології з міжнародною участю. Харків, 16-17 травня 2018. Харків, 

2018; с. 35‒37. 

2. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ. Механізми ергогенного впливу бурштинової 

кислоти при фізичних навантаженнях силової спрямованості. Сьогодення 

біологічної науки: матеріали І Міжнародної наукової конференції. Суми, 14-

15 червня 2018. Суми, Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018; с. 35‒38. 

3. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ. Бурштинова кислота та її можливості 

корекції втоми при інтенсивних фізичних навантаженнях. Сьогодення 

біологічної науки: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Суми, 09-

11 листопада 2018 р. Суми, Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018; 

с. 181−183. 

4. Войтенко ВЛ. Перший досвід застосування препарату армадін на 

основі похідних бурштинової кислоти при тривалих силових навантаженнях 

у спортсменів. Шевченківська весна: досягнення біологічної науки: 

матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 24-27 квітня 2018 р. Київ, 

Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка; 2018; с. 121–123. 

5. Войтенко ВЛ, Гуніна ЛМ, Кузьменко МВ. Вплив субстратів 

енергетичного метаболізму на зрушення активності перекисного окислення 

ліпідів, структурно-функціонального стану клітинних мембран і фізичної 

працездатності при тривалих силових навантаженнях. Сучасні досягнення 

спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та 

валеології: матеріали XІХ науково-практичної конференції з міжнародною 

участю. Одеса, 4-5 жовтня, 2018. Одеса, Вид-во ОНМедУ, 2018; с. 21−23. 

6. Войтенко ВЛ. Обґрунтування доцільності застосування бурштинової 

кислоти при надмірних фізичних навантаженнях силової спрямованості. 

Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації: 

матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 
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Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р. Ніжин, Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2018; 

с. 41−43. 

7. Войтенко ВЛ. Бурштинова кислота в практиці підготовки спортсменів: 

фізіологічні аспекти впливу на еритроцит. Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти клінічної медицини: матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. Одеса, 18-19 квітня 2019 р. Одеса Вид-во ОНМедУ, 

2019; с. 26. 

8. Войтенко В.Л. Влияние силових тренировок на выраженность 

гипоксии нагрузок и активности ангиогенеза. Инновации в медицине и 

фармации – 2019: сборник материалов дистанционной научно-практической 

конференции студентов и молодых учених; под ред. Сикорского АВ, 

Хрыщановича ВЯ. Минск, Изд-во БГМУ, 2019; с. 463−465. 

9. Войтенко ВЛ. Вплив засобів на основі бурштинової кислоти на 

параметри гомеостазу за інтенсивних фізичних навантажень. Сьогодення 

біологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, Суми, 

15-16 листопада 2019 р. Суми, Вид-во ФОП Цьома СП, 2019; с. 16−19. 

10. Войтенко ВЛ. Процеси енергозабезпечення в клітинах міокарда та 

скелетних м’язів при фізичних навантаженнях. Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах: тези доповідей I міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. Дніпро, 28-29 травня 2020 р. Т. 1; с. 201−203. 

11. Войтенко ВЛ. Експериментальні дослідження структурних перебудов 

м’язової тканини та міокарда при стресорному впливі фізичних навантажень 

Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм. 

Галицькі читання - ІІ. Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої засновникам кафедри патофізіології ТДМІ 110-

річчю проф. Е.Н. Бергера і 90-річчю проф. О.О. Маркової. Тернопіль, 29-30 

жовтня 2020 р. Тернопіль, Вид-во ТДМІ, 2020; с. 20−21. 

12. Гунина ЛМ, Войтенко ВЛ. Необходимость внедрения современных 

нутрициологических технологий в практику подготовки квалифицированных 

студентов-спортсменов. Материалы Международной научно-практической 
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онлайн-конференции «Научно-методическое обеспечение физического 

воспитания и спортивной подготовки студентов», посвященной 100-летию 

БГУ». Минск, 28 января 2021 г. Минск, БГУ, 2021. С. 262-265.  

Наукові праці, які додатково відображають наукові  

результати дисертації 

1. Gunina LM, Mylashyus Kazys, Voitenko VL. Physiological and hereditary 

hyperbilirubinemia in athletes: role in reducing efficiency and correction 

methodology. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020;5(5): 

386−393. doi: 10.26693/jmbs05.05.386. Здобувачем особисто здійснено пошук 

наукової літератури за темою дослідження та оформлення статті. 
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Додаток В 
Апробація результатів дисертації 

Основні результати роботи доповідалися та обговорювалися на наступних 

наукових форумах: 

1. V Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених з 

фізіології з міжнародною участю «Фізіологія – медицині, фармації та 

педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення» (Харків, 2018); 

2. І Міжнародній науковій конференції «Сьогодення біологічної науки» 

(Суми, 2018); 

3. ІІ Міжнародній науковій конференції «Сьогодення біологічної науки» 

(Суми, 2018); 

4. Міжнародній науковій конференції «Шевченківська весна: досягнення 

біологічної науки» (Київ, 2018); 

5. XІХ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного 

виховання та валеології» (Одеса, 2018); 

6. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (Ніжин, 2018); 

7. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (Одеса, 2019); 

8. Дистанционной научно-практической конференции студентов и 

молодых учених «Инновации в медицине и фармации – 2019» (Минск, 

2019); 

9. ІІІ Міжнародній науковій конференції «Сьогодення біологічної науки» 

(Суми, 2019); 

10. I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (Дніпро, 

2020); 

11. XІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 

засновникам кафедри патофізіології ТДМІ 110-річчю проф. 
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Е.Н. Бергера і 90-річчю проф. О.О. Маркової «Галицькі читання – ІІ» 

(Тернопіль, 2020); 

12. Международной научно-практической онлайн-конференции «Научно-

методическое обеспечение физического воспитания и спортивной 

подготовки студентов», посвященной 100-летию БГУ» (Минск, 2021). 
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Додаток Г 
Акти впровадження результатів наукових досліджень, отриманих при 

виконанні дисертаційної роботи 
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	Реактивні види кисню − ROS, або АФК − утворюються живими клітинами як нормальні побічні продукти клітинного метаболізму. В умовах окисного стресу надмірної вираженості клітини виробляють численні ROS, а живі організми з часом розвивають низку механізм...
	Слід додати, що апоптоз та некроз − це два основних способи програмованої загибелі клітин, молекулярні механізми яких були широко вивчені. Хоча спочатку вважалося, що вони складають взаємовиключні клітинні стани, останні результати виявляють клітинні ...
	В останні роки розроблені ефективні вітчизняні засоби енерготропної дії [2; 123], в тому числі, − засоби на основі бурштинової кислоти та її похідних (препарат Армадін та Армадін лонг, спеціальна дієтична, або харчова, добавка для застосування при фіз...
	Лабораторні дослідження у сироватці крові спортсменів до початку і по закінченні прийому ергогенних фармакологічних засобів здійснювали на базі лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих досягнень (зав. – д-р біол. на...
	Дослідження стосовно оцінки показників фізичної працездатності проведено у Науково-навчальному інституті спеціальної фізичної і бойової підготовки і реабілітації Національного університету державної податкової служби України за сприяння канд. наук з ф...

	Вибір лише двох методів дослідження змін окисного гомеостазу був обумовлений тим, що в практиці підготовки спортсменів, з її динамічністю та необхідністю достатньо швидко отримувати результати медико-біологічних обстежень, зокрема, поточних і під час ...
	4) Імуноферментні дослідження рівня VEGF і HIF-1α у динаміці обраного мезоциклу підготовки проводили до початку, а також через 24 год після закінчення силових тренувань, на мікропланшетному фотометрі «Sunrise» (Tecan, Австрія). Вміст основного ангіоге...
	Ці дослідження здійснювали за допомогою наукового співробітника Тимошенко К.Р. на базі Інституту фізіології ім.. О.О.Богомольця НАН України.
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