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В роботі представлені результати вивчення впливу систематичних 

занять силовим фітнесом на показники клітинного та гуморального імунітету, 

фізичної працездатності у молодих чоловіків, які не займались спортом до їх 

участі у даному дослідженні і спортсменів баскетболістів високого класу. 

Фізичне навантаження в сучасній науковій літературі розглядається, як 

фактор, що призводить до розвитку стресової реакції та подальшої адаптації 

до запропонованого виду фізичної діяльності. Адаптація до гострого 

одноразового нетривалого навантаження може бути реалізована за 

допомогою лише агентів симпато-адреналової фази. Всі зміни, які виникають 

протягом такого навантаження відбуваються короткочасно та можуть 

призвести до швидкого відновлення біохімічних показників та 

функціональних можливостей.  

Дія стресового фактору, такого, як фізичне навантаження може 

призвести до функціональних та, навіть структурних змін в організмі при 

систематичних та довготривалих впливах. Так, активація другої, гіпоталамо-

надниркової фази адаптації викликає нервові гуморальні механізми адаптації. 

Глюкокортикоїди, найважливіші з гормонів цієї фази підтримують активність 

адренорецепторів та ініціюють процеси глюконеогенезу. Біохімічні зсуви під 

час довготривалого стресу призводять до гальмування синтезу білку, в той 

час як пластичні матеріали витрачаються на синтез вуглеводів в процесі 

глюконеогенезу.  



Накопичення глікогену відбувається паралельно з синтезом глюкози 

при безпосередньому впливі глюкокортикоїдів, а також інсуліну під час 

відпочинку. Синтез імунних білків може бути загальмованим під дією 

фізичного навантаження в результаті активації механізму глюконеогенезу. 

Вплив глюкокортикоїдів на клітини, що розмножуються та диференціюються 

є гальмівним. До таких відносяться клітини імунітету, тобто лейкоцити, які 

поновлюються постійно, а особливо лімфоцити, які набувають спеціалізації 

шляхом диференціювання в тимусі та червоному кістковому мозку. Важке та 

інтенсивне фізичне навантаження може мати негативний вплив на мітоз 

стовбурових клітин та подальше диференціювання лімфоцитів. Дозоване 

фізичне навантаження на тлі повноцінного та достатнього відпочинку може 

створювати оптимальні умови для відновлення та збільшення спроможності 

імунних клітин та імунної відповіді в цілому. В цій роботі представлене 

дослідження з використанням спеціальної методики, яка надавала можливість 

тренування, адаптації та відновлення для всіх залучених учасників. 

Населення України в останні десятиліття катастрофічно зменшується. 

У складі населення переважають люди старшого віку, і смертність переважає 

над народжуваністю. Збереження здоров'я нації багато в чому залежить від 

створення умов повноцінного і гармонійного розвитку дітей та збереження 

здоров'я людей репродуктивного віку. Виховання здорової молоді є одним із 

пріоритетних завдань українського суспільства. Поняття «Здоров'я» 

кваліфікується за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я як стан 

повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних дефектів. Все сказане змушує дослідників 

різних наукових областей, в тому числі і біології, шукати шляхи поліпшення 

умов життя молодих українців для досягнення комфортного і здорового 

існування. 

Різні галузі біології та спортивної медицини також спрямовані на 

вивчення компонентів здоров'я. Однак їх зусилля головним чином спрямовані 

на дослідження показників здоров'я, якості життя та можливості підвищення 



їх у спортсменів. Метою подібних досліджень зазвичай є виявлення 

додаткових можливостей для покращення спортивних професійних 

результатів. Вплив систематичних занять спортом на різні фізіологічні 

функції організму, на психологічний стан і соціальну адаптацію також 

досліджено щодо людей, зайнятих у професійному спорті. Вплив занять 

різними видами спорту на жителів України, які не є спортсменами і 

займаються іншими видами професійної діяльності, залишається поза 

сферою уваги досліджень фізіологів, фармакологів, епідеміологів і фахівців 

інших наукових напрямків.  

Малорухливий спосіб життя в останні десятиліття стає проблемою 

міських жителів у всіх розвинених країнах. Прийнято вважати, що 

малорухливий спосіб життя засвоюється дитиною у шкільному віці, коли 

його привчають бути "посидючим", що в прямому сенсі означає 

наполегливість в отриманні знань, але нав'язується дітям як стиль поведінки. 

Дитина знаходить потребу сидіти за партою в школі, за письмовим столом у 

процесі виконання домашніх завдань і різних видів рукоділля. Дисципліна в 

школі сприяє зменшенню прояву будь-якої фізичної та емоційної активності. 

Одночасно з цим перевантаження навчальними заняттями не залишає часу на 

прогулянки, активний відпочинок і заняття спортом. Розвиток електроніки 

призводить до зменшення частки живого спілкування між людьми, і 

додатково нав'язує малорухливий спосіб проведення часу. Багато 

дослідницьких груп спрямовують свої зусилля на вивчення шкідливого 

впливу побутової гіподинамії на здоров'я молодого населення. Однак, дане 

питання не досліджується в Україні, де як і раніше основні зусилля 

спортивних фізіологів спрямовані на дослідження функціональних систем 

професійних спортсменів. 

Для підвищення фізичної активності молодих чоловіків в даній роботі 

була використана авторська методика Гончаренка О.Ю., як система фізичних 

вправ фізкультурно-оздоровчої спрямованості, з переважанням вправ з 

обтяженням та опором. 



У даній роботі зроблена спроба встановити відмінності між впливом 

занять силовим фітнесом на імунну резистентність та фізичну працездатність 

у молодих людей, займаються спортом професійно, і тими, хто почав 

займатися силовим фітнесом в умовах даного дослідження і планує зберігати 

надалі режим більш високої фізичної активності.  

Наукова новизна роботи, яка надається полягає в отриманні нових 

свідчень стосовно клітинної ланки імунної відповіді у молодих чоловіків, які 

не займались спортом у спокої та після двох місяців систематичних занять 

силовим фітнесом, такі як підвищення кількості Т-лімфоцитів та Т-хелперів 

під впливом тренувань СФ, а також підвищення ІРІ. 

Вперше виявлені особливості гуморальної ланки імунітету у молодих 

чоловіків, які не займались спортом до початку тренувань та після двох 

місяців систематичних занять силовим фітнесом, а саме підвищення вмісту 

IgG та IgM, зменшення вмісту IgE під впливом методів СФ. 

Визначено механізми змін імунного статусу спортсменів наприкінці 

тренувально-змагального сезону та після двох місяців міжсезонного 

відпочинку за показниками клітинного та гуморального імунітету. Виявлені 

відмінності у процесах відновленні імунної резистентності спортсменів 

високого класу, які проходили двомісячний курс тренувань за методикою 

силового фітнесу та тих, які мали пасивний відпочинок протягом 

міжсезонних канікул. 

Здобута нова інформація про підвищення фізичної працездатності в 

результаті використання методики СФ, за результатами PWC170 у людей, які 

не мали спортивного досвіду та у спортсменів.  

Вперше була використана авторська методика Гончаренка О.Ю. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], за допомогою якої враховувались 

індивідуальні особливості кожного учасника дослідження, задля підвищення 

клітинного та гуморального імунітету та покращення показників фізичної 

працездатності молодих чоловіків з різним рівнем фізичної активності. 



У даній роботі зроблена спроба встановити відмінності між впливом 

занять силовим фітнесом на імунну резистентність та фізичну працездатність 

у молодих людей, займаються спортом професійно, і тими, хто почав 

займатися силовим фітнесом в умовах даного дослідження і планує зберігати 

надалі режим більш високої фізичної активності. 

Отримані результати демонструють широкі можливості щодо 

поліпшення фізичної працездатності у молодих чоловіків. Так, наприклад, 

показано, що в результаті проби РWC170 у молодих чоловіків, які підвищили 

рівень фізичної активності за час участі в дослідженні, використовуючи 

запропоновану їм програму силового фітнесу фізична працездатність зросла 

на 26,5% (р<0,05). Одночасно з цим встановлено, що спортсмени високого 

класу також мали зміни фізичної працездатності під впливом тренувань за 

методикою силового фітнесу на 5,1%. 

Відновлення частоти серцевих скорочень у пробі Мартіне-

Кушелевського змінилося в результаті помірного фізичного навантаження у 

молодих чоловіків, які збільшили фізичну активність шляхом занять за 

методикою силового фітнесу протягом дослідження на 40,6% (р<0,05). Даний 

показник говорить про більш високий рівень фізичної працездатності за 

рахунок активації різних функціональних систем в ході ліквідації кисневого 

боргу. У спортсменів результати проби Мартіне-Кушелевського показали 

поліпшення показника на 20%, що само по собі свідчить про користь 

активного відпочинку в період міжсезонних канікул для цієї нечисленної 

групи людей. 

Індекс фізичної активності, який розраховується на підставі частоти, 

інтенсивності і тривалості занять фізичними вправами, підвищувався під 

впливом занять силовим фітнесом у молодих чоловіків, які не займалися 

спортом до початку їх залучення в дане дослідження з 4 до 48, тобто в 12 

разів. Спортсмени високого класу продемонстрували деяке зниження даного 

індексу. Останнє зрозуміло, враховуючи, що спортивна, тренувальна та 



змагальна діяльність є для них повсякденною, а заняття силовим фітнесом – 

допоміжними в період міжсезонних канікул. 

Багатьма авторами акцентується виявлення впливу підвищення 

фізичної активності на такі функціональні системи, як система кровообігу і 

дихання. Що стосується імунної системи, більшість опублікованих робіт 

вказує на швидкі зміни, які наступають в результаті одноразового фізичного 

навантаження різної інтенсивності. Так, відомо, що одноразове помірне 

фізичне навантаження призводить до короткочасного швидкоплинного 

підняття імунної реактивності. У багатьох роботах показано також зниження 

якості імунної відповіді в осіб з вираженою перетренованістю. Однак, 

залишається відкритим питання про механізми підвищення імунної 

резистентності у людей, які займаються спортом систематично протягом 

тривалого часу. Не встановлено також, який час є достатнім для підвищення і 

утримання активності імунної системи на досить високому рівні для захисту 

від зовнішніх патологічних чинників, але ще не агресивних по відношенню 

до самої особи, яка тренується. 

Серед якісних показників здоров'я в цій роботі розглядаються зміни 

імунних показників під впливом систематичних занять силовим фітнесом. 

Так у молодих чоловіків, які не займалися спортом до початку даного 

дослідження, було виявлено збільшення концентрації імуноглобулінів А на 

25,7% (р<0,05) при одночасному зменшенні концентрації імуноглобулінів Е 

на 19,9% (р<0,05), що може свідчити про підвищення імунної резистентності 

на тлі зниження автоімунної агресії. У спортсменів високого класу були 

виявлені ще більш помітні зміни. Так, концентрація імуноглобулінів А 

підвищилася на 23,4% (р<0,05), імуноглобулінів G - на 25,8% (р<0,05), 

імуноглобулінів М на 66,4% (р<0,05). Кількість імуноглобулінів Е 

зменшилася на 20,4% (р<0,05).  

Відомо, що спортивна, тренувальна та змагальна діяльність, має 

великий вплив на різні функціональні системи організму. Імунна система 

залишається все ще недостатньо вивченою щодо відповіді на короткочасні 



фізичні навантаження, на систематичні фізичні навантаження у людей не 

спортивних професій і навіть у професійних спортсменів. У нашому 

дослідженні результати змін концентрацій імуноглобулінів показують 

можливість підвищення імунної відповіді на впровадження антигена, але 

зниження імуноглобулінів класу Е показує зменшення алергічного і 

автоімунного реагування в групі спортсменів більше, ніж у молодих 

чоловіків, які почали займатися спортом вперше в ході даного дослідження. 

Останнє також може говорити про те, що більш тривала спортивна діяльність 

розвиває імунну систему, що допомагає їй адекватно реагувати на 

запропоноване навантаження. 

Показники клітинного імунітету, які були досліджені в даній роботі, 

теж змінилися більш виражено у спортсменів високого класу, ніж у молодих 

чоловіків, які почали тренуватися за запропонованою методикою вперше і не 

займалися спортом до початку дослідження. Так, в групі спортсменів були 

отримані наступні результати. Кількість Т-лімфоцитів у крові підвищилася на 

7,8% (р<0,05), Т-хелперів на 29,5% (р<0,05), а кількість Т-супресорів 

зменшилася на 8,4%. Імунорегуляторний індекс підвищився на 40,5% 

(р<0,05). Загалом отримані зміни демонструють поліпшення якості клітинної 

ланки імунної відповіді. У групі молодих здорових чоловіків, які не 

займались раніше спортом, результати були такими. Концентрація Т-

лімфоцитів підвищилася на 1,3%, Т-хелперів на 6,7%, кількість Т-супресорів 

зменшилася на 6,7%, а імунорегуляторний індекс збільшився на 14,5% 

(р<0,05). Зміни концентрації Т-лімфоцитів, Т-хелперів та Т-супресорів у 

даній групі не були достовірними і мали характер тенденції, а 

імунорегуляторний індекс збільшився достовірно. Таким чином, видно, що 

імунна система спортсменів реагувала на запропоноване помірне 

навантаження більш повноцінно, як і у випадку з показниками 

імуноглобулінів, так і показників клітинного імунітету. Що ж стосується 

молодих чоловіків, які почали займатися спортом в період проведення даного 

дослідження, то можна припустити, що більш тривалі заняття за методикою 



силового фітнесу підвищать досягнуті результати щодо фізичної 

працездатності, як і функціонування імунної системи. 

Отримані результати свідчать про ефективність застосування 

авторської методики силового фітнесу, запропонованої учасникам даного 

дослідження, щодо імунної системи, а також фізичної працездатності. 

Методика враховує індивідуальні можливості і ступінь підготовленості до 

фізичного навантаження, дозволяє планувати підвищення фізичного 

навантаження в залежності від динаміки показників кожного окремого 

учасника. 

Практичне значення одержаних результатів. В даній роботі показана 

нова можливість корекції наслідків низької фізичної активності людей 

молодого віку. Розроблено комплекс прийомів фізичної активності на 

підставі методів і засобів силового фітнесу, які найбільш ефективні для 

усунення наслідків низької фізичної активності людей молодого віку. 

Встановлено показники імунної резистентності та функціональної 

працездатності, які можуть бути використані для оцінки відповідності 

фізичного навантаження до індивідуального рівня фізичної підготовленості 

учасника тренувальної діяльності. 

Результати, які отримані в даній роботі, мають також і теоретичну 

цінність, оскільки отримані нові відомості про динаміку основних показників 

імунної резистентності у процесі систематичних занять силовим фітнесом. 

Інформація, яка здобута в результаті дослідження, використана для 

викладання в навчальних закладах спортивного та медичного профілів 

Отримані результати свідчать про ефективність застосування 

авторської методики силового фітнесу, запропонованої учасникам даного 

дослідження, щодо імунної системи, а також фізичної працездатності. 

Методика враховує індивідуальні можливості і ступінь підготовленості до 

фізичного навантаження, дозволяє планувати підвищення фізичного 

навантаження в залежності від динаміки показників кожного окремого 

учасника. 



Ключові слова: імунна система, Т-лімфоцити, імуноглобуліни, 

силовий фітнес, фізична працездатність, молоді чоловіки, спортсмени 

високого класу. 

 

 

ABSTRACT 

 

Goncharenko O. Yu. Correction of functional state of an organism in 

conditions of power fitness. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences (Doctor of 

Philosophy) in the specialty 091 – Biology. – National University of Physical 

Education and Sports of Ukraine, Kyiv, 2020.  

The paper presents the results of studying the impact of regular strength 

fitness on the indicators of cellular and humoral immunity and physical 

performance in young men who did not play sports before their participation in this 

study and athletes of the level of higher sports achievements. 

Exercise is considered in the modern scientific literature as a factor that 

leads to the development of stress response and further adaptation to the proposed 

type of physical activity. Adaptation to acute one-time short-term loading can be 

realized only by means of agents of a sympatho-adrenal phase. All changes that 

occur during such a load are short-lived and can lead to a rapid recovery of 

biochemical parameters and functionality. 

The action of a stress factor, such as physical activity can lead to functional 

and even structural changes in the body with systematic and long-term exposure. 

Thus, the activation of the second, hypothalamic-adrenal phase of adaptation 

causes neural humoral mechanisms of adaptation. Glucocorticoids, the most 

important of the hormones in this phase, support the activity of adrenoceptors and 

initiate gluconeogenesis. Biochemical shifts during long-term stress lead to 

inhibition of protein synthesis, while plastic materials are spent on the synthesis of 

carbohydrates in the process of gluconeogenesis. 



The accumulation of glycogen occurs in parallel with the synthesis of 

glucose under the direct influence of glucocorticoids, as well as insulin during rest. 

The synthesis of immune proteins can be inhibited by exercise as a result of 

activation of the mechanism of gluconeogenesis. The effect of glucocorticoids on 

proliferating and differentiating cells is inhibitory. These include immune cells, ie 

leukocytes that are constantly renewed, and especially lymphocytes that acquire 

specialization by differentiation in the thymus and red bone marrow. Heavy and 

intense exercise can adversely affect stem cell mitosis and subsequent lymphocyte 

differentiation. Dosed exercise on the background of complete and adequate rest 

can create optimal conditions for the recovery and increase the capacity of immune 

cells and the immune response in general. This paper presents a study using a 

special technique that provided the opportunity for training, adaptation and 

recovery for all involved participants.  

Ukraine's population has been declining catastrophically in recent decades. 

The population is dominated by older people, and mortality prevails over fertility. 

Preservation of the nation's health largely depends on the creation of conditions for 

the full and harmonious development of children and the preservation of the health 

of people of reproductive age. Educating healthy youth is one of the priorities of 

Ukrainian society. The concept of "Health" qualifies according to the World Health 

Organization as a state of complete physical, mental and social well-being, and not 

only the absence of disease and physical defects. All these forces researchers of 

various scientific fields, including biology, to look for ways to improve the living 

conditions of young Ukrainians to achieve a comfortable and healthy existence.  

Various branches of biology and sports medicine are also aimed at studying 

the components of health. However, their efforts are mainly focused on the study 

of health indicators, quality of life and opportunities to improve them in athletes. 

The purpose of such research is usually to identify additional opportunities to 

improve professional sports results. The influence of regular sports on various 

physiological functions of the body, on the psychological state and social 

adaptation has also been studied in relation to people engaged in professional 



sports. The impact of various sports on the population of Ukraine, who are not 

athletes and engaged in other professional activities, remains beyond the scope of 

research of physiologists, pharmacologists, epidemiologists and specialists in other 

scientific fields. Sedentary lifestyle in recent decades has become a problem for 

urban residents in all developed  

However, the question of the mechanisms of increasing immune resistance 

in people who exercise regularly for a long time remains open. It is also not 

established what time is sufficient to increase and maintain the activity of the 

immune system at a high enough level to protect against external pathological 

factors, but not yet aggressive towards the body of the person being trained 

countries. It is believed that a sedentary lifestyle is learned by a child at school age, 

when he is taught to be "sedentary", which literally means persistence in acquiring 

knowledge, but is imposed on children as a style of behavior. The child finds the 

need to sit at a desk at school, at a desk in the process of homework and various 

types of needlework. Discipline at school helps to reduce the manifestation of any 

physical and emotional activity. At the same time, the overload of training does not 

leave time for walking, recreation and sports. The development of electronics 

reduces the share of live communication between people, and additionally imposes 

a sedentary way of spending time. Many research groups are focusing their efforts 

on studying the harmful effects of domestic hypodynamics on the health of young 

people. However, this issue is not studied in Ukraine, where the main efforts of 

sports physiologists are still aimed at studying the functional systems of 

professional athletes.  

To increase the physical activity of young men in this work was used the 

author's method Goncharenko OY, as a system of physical exercises of physical 

culture and health, with a predominance of exercises with weights and resistance. 

In this paper, an attempt is made to distinguish between the effect of strength 

fitness on immune resistance and physical performance in young people who play 

sports professionally, and those who began to do strength fitness in this study and 

plan to maintain a higher level of physical activity.  



The scientific novelty of the work provided is the acquisition of new 

evidence for the cellular immune response in young men who did not exercise at 

rest and after two months of regular strength training, such as an increase in T-

lymphocytes and T-helpers under the influence of SF training, as well as increasing 

IRI. For the first time, the peculiarities of the humoral part of immunity in young 

men who did not exercise before training and after two months of regular strength 

training, namely, an increase in IgG and IgM, a decrease in IgE under the influence 

of SF methods.  

The mechanisms of changes in the immune status of athletes at the end of 

the training and competition season and after two months of off-season rest in 

terms of cellular and humoral immunity are determined. Differences in the 

processes of restoring the immune resistance of high-class athletes who underwent 

a two-month course of strength fitness training and those who had passive rest 

during the off-season vacation were revealed. New information on the increase of 

physical performance as a result of the use of the SF technique, according to the 

results of PWC170 in people who did not have sports experience and in athletes. 

For the first time the author's technique of O.Yu. Goncharenko was used, 

which took into account the individual characteristics of each study participant, in 

order to increase cellular and humoral immunity and improve the physical 

performance of young men with different levels of physical activity. 

The results show a wide range of opportunities to improve physical 

performance in young men. For example, it was shown that as a result of the 

PWC170 test in young men who increased the level of physical activity during 

participation in the study, using their proposed strength fitness program, physical 

performance increased by 26.5% (р<0,05). At the same time, it was found that 

basketball players of the level of higher sports achievements also had changes in 

physical performance under the influence of training in the method of strength 

fitness by 5.1%.  

The recovery of heart rate in the Martin-Kushelevsky test changed as a 

result of moderate exercise in young men who increased physical activity by 



strength training during the study by 40,6% (р<0,05). This indicator indicates a 

higher level of physical performance due to the activation of various functional 

systems during the elimination of oxygen debt. In basketball players, the results of 

the Martin-Kushelevsky test showed an improvement of 20%, which in itself 

indicates the benefits of active recreation during the off-season vacation for this 

small group of people.  

The index of physical activity, which is calculated based on the frequency, 

intensity and duration of exercise, increased under the influence of strength fitness 

in young men who did not play sports before their involvement in this study from 4 

to 48, is that 12 times. Athletes basketball players of the level of higher sports 

achievements showed some decrease in this index. The latter is clear, given that 

sports, training and competitive activities are every day for them, and strength 

training - ancillary during.  

Many authors focus on identifying the effects of increased physical activity 

on various functional systems, however, relatively well studied are currently 

changes in the circulatory and respiratory systems as a result of physical activity 

the off-season holidays. 

As for the immune system, most of the published works indicate rapid 

changes that occur as a result of a single exercise of varying intensity. Thus, it is 

known that a single moderate physical activity leads to a short-term rapid rise in 

immune reactivity. Many studies have also shown a decrease in the quality of the 

immune response in people with severe overtraining.  

Among the qualitative indicators of health in this work are considered 

changes in immune parameters under the influence of regular strength training. 

Thus, young men who did not exercise before this study showed an increase in the 

concentration of immunoglobulin A by 25,7% (р<0,05) while reducing the 

concentration of immunoglobulin E by 19,9% (р<0,05), which may indicate an 

increase in immune resistance with a decrease in autoimmune aggression. Even 

more noticeable changes were revealed in basketball players of the level of higher 

sports achievements. Thus, the concentration of immunoglobulins A increased by 



23,4% (р<0,05), immunoglobulins G - by 25,8% (р<0,05), immunoglobulins M by 

66.4% (р<0,05). The amount of immunoglobulin E decreased by 20,4% (р<0,05).  

It is known that sports, training and competitive activities have a great 

influence on various functional systems of the body. The immune system is still 

poorly understood in response to short-term exercise, regular exercise in people of 

non-sports professions and even professional athletes.  

In our study, the results of changes in immunoglobulin concentrations show 

the possibility of increasing the immune response to antigen administration, but a 

decrease in class E immunoglobulins shows a decrease in allergic and autoimmune 

reactions in the group of athletes more than in young men who started sports for 

the first time in this study. The latter may also indicate that longer sports activities 

develop the immune system, which helps it to adequately respond to the proposed 

load.  

The indicators of cellular immunity, which were studied in this work, also 

changed more markedly in athletes of higher athletic achievement than in young 

men who began to train according to the proposed method for the first time and did 

not play sports before the study. Thus, the following results were obtained in the 

group of professional athletes. The number of T-lymphocytes in the blood 

increased by 7,8% (р<0,05), T-helpers by 29,5% (р<0,05), and the number of T-

suppressors decreased by 8,4% (р<0,05). The immunoregulatory index increased 

by 40,5% (р<0,05). In general, the obtained changes demonstrate an improvement 

in the quality of the cellular component of the immune response. In the group of 

young healthy men who had not played sports before, the results were as follows. 

The concentration of T-lymphocytes increased by 1,3%, T-helpers by 6,7%, the 

number of T-suppressors decreased by 6,7%, and the immunoregulatory index 

increased by 14,5% (р<0,05). Changes in the concentration of T-lymphocytes, T-

helpers and T-suppressors in this group were not significant and tended, and the 

immunoregulatory index increased significantly. Thus, it is seen that the immune 

system of athletes responded to the proposed moderate load more fully, as in the 

case of immunoglobulins and cellular immunity. As for young men who started 



exercising during this study, it can be assumed that longer classes in strength 

fitness will increase the results achieved in terms of physical performance, as well 

as the functioning of the immune system. 

The practical significance of the obtained results. This paper shows a new 

possibility of correcting the effects of low physical activity of young people. A set 

of physical activity techniques based on strength fitness methods and tools has 

been developed, which are the most effective for eliminating the consequences of 

low physical activity of young people. Indicators of immune resistance and 

functional performance have been established, which can be used to assess the 

compliance of physical activity to the individual level of physical fitness of a 

participant in training activities.  

The results obtained in this work also have theoretical value, as new 

information about the dynamics of the main indicators of immune resistance in the 

process of regular strength training. The information obtained as a result of the 

research was used for teaching sports and medical profiles in educational 

institutions. The obtained results testify to the effectiveness of the author's method 

of strength fitness, proposed to the participants of this study, in relation to the 

immune system, as well as physical performance. 

The obtained results testify to the effectiveness of the author's method of 

strength fitness, proposed to the participants of this study, in relation to the immune 

system, as well as physical performance. The technique takes into account 

individual capabilities and the degree of preparedness for physical activity, allows 

you to plan an increase in physical activity depending on the dynamics of each 

individual participant. 

The obtained results testify to the effectiveness of the author's technique of 

strength fitness, proposed to the participants of this study, in relation to the immune 

system, as well as physical performance. The technique takes into account 

individual capabilities and the degree of preparedness for physical activity, allows 

you to plan an increase in physical activity depending on the dynamics of each 

individual participant.  
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