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Вступ. Сучасний спорт вищих досягнень перебуває на межі фізіологічних можливостей людини.
Високі фізичні й психічні навантаження диктують
жорсткі умови відносно функціональних систем
спортсмена. Одним із засобів, які допомагають
нівелювати негативні наслідки таких навантажень
і прискорити процес відновлення, є спортивна
фармакологія. Даний медико-біологічний напрямок підвищення фізичного й психічного потенціалу спортсмена в справжній час переживає період
свого бурхливого розвитку. Спектр застосовуваних у спорті фармакологічних препаратів досить
широкий і продовжує поповнюватися. Доведено,
що більшість антропогенних факторів сприяє посиленню неферментативного вільнорадикального
пероксидного окиснення біополімерів за рахунок
посилення генерації активних форм кисню. Антиоксидантний захист нівелює ці зміни [2,3,4,6]. Нами
було встановлене посилення пероксидизації при
різних інтоксикаціях і запаленнях не тільки ліпідних
мембран, але й білків і нуклеїнових кислот (збільшення частки 8-оксогуаніну й зменшення частки
5-метилцитозину) [2]. У цих умовах дуже позитивно
показав себе препарат гормон епіфізу – мелатонін.
Є наукові публікації про позитивний вплив антиоксидантів на фізичну працездатність у спорті [5].
Але у доступній нам науковій літературі відсутні
дані про роль антиоксидантів у підвищенні фізичної
працездатності спортсменів, що спеціалізуються

в академічному веслуванні. Таким чином, наукові
дослідження в даній області є актуальними.
Метою роботи було вивчення функціональних
ефектів прийому фізіологічних доз мелатоніну на
підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів.
Об’єкт і методи дослідження. У якості джерела мелатоніну нами був використаний не заборонений Всесвітнім антидопінговим агенством (ВАДА)
фармакологічний препарат «Віта-мелатонін». У дослідженні впливу приймання препарату на фізичну
працездатність взяло участь 20 чоловік – 2 групи по
10 чоловік у кожній. Дослідну й контрольну групи
склали професійні спортсмени, що спеціалізуються в академічному веслуванні. На момент проведення дослідження 3 спортсмени були майстрами
спорту міжнародного класу й 17 – майстрами спорту. Вік учасників обох груп склав від 19 до 25 років.
Спортсмени дослідної групи приймали препарат
цілком добровільно та під наглядом спортивного лікаря протягом 7 днів по 1 пігулці щодня в один і той
же час, перед сном. Дозування фармацевтичного
препарату проводилося строго відповідно до додаваємої до нього інструкції по застосуванню. Контрольна група препарат не приймала.
Проведення біоетичної експертизи справжніх
дисертаційних досліджень підтвердило, що вони
були виконані при суворому дотриманні всіх правил «Конвенції про захист прав і гідності людини
у зв’язку із застосуванням досягнень біології й медицини: Конвенція про права людини і біомедицину» від 04.04.1997 р., Овьєдо, Іспанія.
Для детального вивчення розвитку певних фізичних здібностей веслярів-академістів до початку курсу по прийманню ними препарату, нами
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було розроблено три діагностичні комплекси тестів. Вибір комплексів тестів для проведення дослідження здійснювався з обліком їх специфічності й
інформативності. Комплекси розроблялися згідно
провідним фізичним здібностям в академічному
веслуванні [1]. Дані комплекси були застосовані
й при проведенні заключного тестування, для вивчення очікуваних змін у розвитку фізичних здібностей спортсменів, після приймання ними препарату.
Комплекс діагностики алактатних здібностей
містив у собі тестування швидкісних (біг сходу на
дистанцію 30 м і естафетний тест) і силових (станова динамометрія, стрибок нагору й підйом тулуба в сід протягом 30 сек.) здібностей. Комплекс
діагностики гліколітичних здібностей містив у собі
тестування гліколітичної витривалості (30-секундний Вінгейтський анаеробний тест Вант30 на велоергометрі «KETTLER E3»), швидкісної витривалості
(човниковий біг 4×30 м), динамічної силової витривалості (згинання-розгинання рук в упорі лежачи – віджимання, підйом ніг у висі на поперечині й
вистрибування нагору з положення глибокого присіду, руки на поясі), статичної м’язової витривалості (вис на зігнутих руках, утримання ніг в положенні
лежачи й випад однієї ногою вперед, руки за головою), стійкості до гіпоксії (проба із затримкою подиху на видиху – проба Генчі) і поріг анаеробного
обміну – ПАНО (тест Конконі). Комплекс діагностики аеробної витривалості й фізичної працездатності тестував аеробну витривалість (12-ти хвилинний
біговий тест Купера) і фізичну працездатність (субмаксимальний тест Валунда-Шестранда PWC170 на
гребному ергометрі «Concept 2») відповідно.
Результати дослідження та їх обговорення.
В попередньому тесті Біг з ходу на дистанцію 30 м
спортсмени дослідної групи долали бігову дистанцію за 3,8 с; 3,9 с; 4 с; 4,1; 4,2 с і 4,3 с. В заключному тестуванні 8 спортсменів цієї групи показали
покращення результату до 3,3 с; 3,5 с; 3,6 с і 3,8 с.
У одного досліджуваного змін не спостерігалось і
у одного час проходження бігової дистанції погіршився до 4,3 с. Спортсмени групи порівняння в попередньому тестуванні долали бігову дистанцію за
3,8 с; 4 с; 4,1; 4,2 с і 4,3 с. В заключному тестуванні
2 спортсмени цієї групи показали покращення результату до 3,8 с і 4 с. У одного досліджуваного змін
не спостерігалось і у 6 чоловік час проходження
бігової дистанції погіршився до 3,9 с; 4,1 с; 4,4 с і
4,5 с.
В попередньому Естафетному тесті спортсмени дослідної групи затримували падаючу лінійку ні
відмітках 12 см; 12,3 см; 13 см; 13,6 см; 14,2 см;
15,5 см; 15,8 см; 16 см і 17 см. В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 11 см; 11,8 см; 12 см; 13,4 см; 14,2
см; 14,5 см і 15,4 см. У одного досліджуваного змін
не спостерігалось і у 2 чоловік результат виконання
тесту погіршився до 13,7 см і 14,4 см. Спортсмени
групи порівняння в попередньому тестуванні затримували падаючу лінійку ні відмітках 12 см; 13,2 см;
13,3 см; 13,6 см; 14 см; 14,8 см; 15,5 см; 16,5 см і
17,1 см. В заключному тестуванні 2 спортсмени цієї
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групи показали покращення результату до 13,2 см
і 16,1 см. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось
і у 6 чоловік результат виконання тесту погіршився
до 12,5 см; 13,2 см; 14 см; 14,1 см; 14,2 см; 15 см;
15,2 см; 16,1 см і 17,2 см.
В попередньому тесті Станова динамометрія
спортсмени дослідної групи розвивали зусилля у
межах 120 кг; 122 кг; 128 кг; 134 кг; 137 кг; 141 кг;
146 кг; 150 кг; 152 кг і 155 кг. В заключному тестуванні 8 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 125 кг; 138 кг; 144 кг; 149 кг;
155 кг і 160 кг. У одного досліджуваного змін не спостерігалось і у одного результат виконання тесту
погіршився до 149 кг. В попередньому тестуванні
спортсмени групи порівняння розвивали зусилля
у межах 120 кг; 122 кг; 125 кг; 128 кг; 132 кг; 133 кг;
138 кг; 140 кг; 157 кг і 158 кг. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи показали покращення результату до 126 кг; 135 кг і 160 кг. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у 4 чоловік результат
виконання тесту погіршився до 126 кг; 130 кг; 132 кг
і 138 кг.
В попередньому тесті Проба Абалакова спортсмени дослідної групи показали різницю у вистрибуваннях у межах 38,1 см; 39 см; 40 см; 42,6 см; 44,5
см; 45 см; 45,5 см; 46,2 см і 49 см. В заключному
тестуванні 8 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 40,9 см; 44 см; 48,2 см;
48,7 см; 49,6 см і 50 см. У одного досліджуваного
змін не спостерігалось і у одного результат виконання тесту погіршився до 38 см. В попередньому
тестуванні спортсмени групи порівняння показали
різницю у вистрибуваннях у межах 36 см; 37,3 см;
40,6 см; 42 см; 43,4 см; 43,8 см; 44,2 см; 47 см і
48 см. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї
групи показали покращення результату до 37,4 см;
42,5 см і 44 см. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у 5 чоловік результат виконання тесту погіршився до 39 см; 40 см; 42,4 см; 43 см і 45 см.
В попередньому тесті Підйоми тулуба в сід протягом 30 с спортсмени дослідної групи виконували
підйоми у кількості 24, 25, 26, 27, 28 і 29 разів. В заключному тестуванні 5 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 30 і 32 підйомів.
У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у 2 чоловік результат виконання тесту погіршився до 25 і
28 підйомів. В попередньому тестуванні спортсмени групи порівняння виконували підйоми у кількості
від 24 до 28. В заключному тестуванні 3 спортсмени
цієї групи показали покращення результату до 26,
27 і 30 підйомів. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у 5 чоловік результат виконання тесту погіршився до 22, 23, 24 і 26 підйомів.
В попередньому тесті 30-секундний Вінгейтський анаеробний тест ВАнТ30 спортсмени дослідної групи виконували фізичне навантаження
у межах 8 Вт/кг; 8,2 Вт/кг; 8,3 Вт/кг; 8,5 Вт/кг і 8,6
Вт/кг. В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї
групи показали покращення результату до 8,8 Вт/
кг; 9 Вт/кг; 9,4 Вт/кг; 9,5 Вт/кг і 10 Вт/кг. У одного
досліджуваного змін не спостерігалось і у 2 чоловік
результат виконання тесту погіршився до 8,2 Вт/кг
і 8,3 Вт/кг. В попередньому тестуванні спортсмени
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групи порівняння виконували фізичне навантаження у межах 8 Вт/кг; 8,1 Вт/кг; 8,2 Вт/кг; 8,3 Вт/кг; 8,5
Вт/кг і 8,6 Вт/кг. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи показали покращення результату
до 8,2 Вт/кг; 8,4 Вт/кг і 8,9 Вт/кг. У 3 досліджуваних
змін не спостерігалось і у 4 чоловік результат виконання тесту погіршився до 8 Вт/кг і 8,1 Вт/кг.
В попередньому тесті Човниковий біг 4х30 м
спортсмени дослідної групи долали бігову дистанцію за 21 с; 21,9 с; 22 с; 22,1 с; 22,5 с; 22,6 с і
23 с. В заключному тестуванні 8 спортсменів цієї
групи показали покращення результату до 21,9 с;
22 с; 22,5 с і 23 с. У одного досліджуваного змін не
спостерігалось і у одного час проходження бігової
дистанції погіршився до 23 с. Спортсмени групи порівняння в попередньому тестуванні долали бігову
дистанцію за 22,5 с; 22,6 с; 22,7 с; 22,8 с; 23 с; 23,2 с
і 23,4 с. В заключному тестуванні 2 спортсмени цієї
групи показали покращення результату до 22,5 с і
22,6 с. У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у 5
чоловік час проходження бігової дистанції погіршився до 22,8 с; 22,9 с; 23,4 с; 23,5 с і 23,8 с.
В попередньому тесті Згинання-розгинання рук
в упорі лежачи (віджимання) спортсмени дослідної групи виконували віджимання у кількості 50;
51; 52; 54; 55; 56; 60; 62 і 65 разів. В заключному
тестуванні 6 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 54; 57; 60; 62 і 70 віджимань. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і
у 2 чоловік результат виконання тесту погіршився
до 52 і 60 віджимань. В попередньому тестуванні
спортсмени групи порівняння виконували віджимання у кількості 50; 53; 55; 54; 58; 59; 60 і 61 разів.
В заключному тестуванні один спортсмен цієї групи
показав покращення результату до 51 віджимання.
У 5 досліджуваних змін не спостерігалось і у 4 чоловік результат виконання тесту погіршився до 50; 54;
58 і 59 віджимань.
В попередньому тесті Підйоми ніг у висі на поперечині спортсмени дослідної групи виконували
підйоми у кількості 21; 23; 24; 25; 27; 28 і 29 разів.
В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї групи
показали покращення результату до 27; 28; 30; 31
і 32 підйомів. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у одного результат виконання тесту погіршився до 28 підйомів. В попередньому тестуванні
спортсмени групи порівняння виконували підйоми
у кількості 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28 і 29 разів. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи показали покращення результату до 22 і 30 підйомів.
У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у 4 чоловік результат виконання тесту погіршився до 20; 21;
22 і 25 віджимань.
В попередньому тесті Вистрибування вгору з
положення глибокого присіду, руки за головою
спортсмени дослідної групи виконували вистрибування у кількості 47; 48; 49; 50; 51; 53; 55; 56 і 58
разів. В заключному тестуванні 8 спортсменів цієї
групи показали покращення результату до 50; 51;
55; 57 і 60 вистрибувань. У 2 досліджуваних змін не
спостерігалось і у жодного спортсмена результат
виконання тесту не погіршився. В попередньому
тестуванні спортсмени групи порівняння виконува-

ли вистрибування у кількості 47; 48; 50; 51; 52; 56
і 57 разів. В заключному тестуванні 3 спортсмени
цієї групи показали покращення результату до 50;
52 і 54 вистрибувань. У 2 досліджуваних змін не
спостерігалось і у 5 чоловік результат виконання
тесту погіршився до 46; 47; 50 і 52 вистрибувань.
В попередньому тесті Вис на зігнутих руках
спортсмени дослідної групи утримували положення вису протягом 32,7 с; 36,8 с; 38 с; 39,1 с; 39,2 с;
42,4 с; 42,6 с; 47,5 с; 48 с і 48,5 с. В заключному тестуванні 9 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 35,6 с; 36,9 с; 38,5 с; 39,5 с;
40 с; 44 с; 48 с; 48,4 с і 49 с. У одного досліджуваного змін не спостерігалось і у жодного спортсмена
результат виконання тесту не погіршився. В попередньому тестуванні спортсмени групи порівняння утримували положення вису протягом 32,4 с;
34,8 с; 35 с; 36 с; 38,1 с; 39,5 с; 40,2 с; 42 с; 46,6 с
і 47 с. В заключному тестуванні 2 спортсмени цієї
групи показали покращення результату до 35 с і
40 с. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у
6 чоловік результат виконання тесту погіршився до
32,3 с; 33 с; 35,5 с; 38 с; 40 с і 44,3 с.
В попередньому тесті Утримання ніг у положенні лежачи спортсмени дослідної групи утримували
положення протягом 35 с; 35,5 с; 37,9 с; 38,2 с; 39,8
с; 41,2 с; 41,5 с; 42 с; 46,5 с і 47,8 с. В заключному
тестуванні 8 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 32,8 с; 36,5 с; 38,6 с; 40 с;
42 с; 43 с; 47 с і 48,5 с. У одного досліджуваного
змін не спостерігалось і у одного результат виконання тесту погіршився до 41,1 с. В попередньому
тестуванні спортсмени групи порівняння виконували утримували положення протягом 35,4 с; 36 с;
36,7 с; 39,5 с; 39,8 с; 40 с; 40,2 с; 45,5 с; 46 с і 46,2 с.
В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи
показали покращення результату до 35,8 с; 40,1 с і
46,3 с. У 2 досліджуваних змін не спостерігалось і у
5 чоловік результат виконання тесту погіршився до
33 с; 36,5 с; 39,2 с і 45 с.
В попередньому тесті Випад однією ногою вперед, руки на поясі спортсмени дослідної групи
утримували положення випаду протягом 90,5 с;
94,3 с; 95,7 с; 98,1 с; 100,8 с; 110 с; 112,7 с; 115,6 с;
117,2 с і 118,5 с. В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї групи показали покращення результату до 90,9 с; 100,2 с; 104 с; 102,1 с; 119 с; 120 с і
120,1 с. У одного досліджуваного змін не спостерігалось і у 2 чоловік результат виконання тесту погіршився до 95,6 с і 112,5 с. В попередньому тестуванні спортсмени групи порівняння утримували
положення випаду протягом 94,4 с; 96,2 с; 97,3 с;
97,8 с; 100с; 101,6 с;104 с; 106,7 с; 116,9 с і 117,5 с.
В заключному тестуванні 5 спортсменів цієї групи
показали покращення результату до 94,6 с; 97,7 с;
98,1 с; 104,1 с і 117 с. У 3 досліджуваних змін не
спостерігалось і у 2 чоловік результат виконання
тесту погіршився 94,5 с і 106,3 с.
В попередній Пробі з затримкою дихання на
видиху (проба Генчі) спортсмени дослідної групи
затримували дихання протягом 45,5 с; 46,8 с;
48,3 с; 49,6 с; 50,7 с; 52,1 с; 55,2 с; 56,8 с і 56,9 с.
В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї групи
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показали покращення результату до 47,9 с; 49,8 с;
51,4 с; 52,5 с; 53,3 с; 57 с і 60,2 с. У 2 досліджуваних
змін не спостерігалось і у одного результат виконання тесту погіршився до 48,2 с. В попередньому
тестуванні спортсмени групи порівняння утримували положення випаду протягом 43,5 с; 44,8 с;
47,3 с; 48,6 с; 49,6 с; 50,2 с; 52 с; 55,5 с; 56 с і 56,9
с. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи
показали покращення результату до 43,7 с; 49,9 с
і 57 с. У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у
4 чоловік результат виконання тесту 41,3 с; 44,4 с;
46,9 с і 55 с.
В попередньому Тесті Конконі у спортсменів дослідної групи ЧСС складало 185 уд/хв; 187 уд/хв;
188 уд/хв; 189 уд/хв; 190 уд/хв; 191 уд/хв і 192 уд/
хв. В заключному тестуванні 6 спортсменів цієї групи
показали покращення результату до 189 уд/хв;
190 уд/хв; 191 уд/хв; 192 уд/хв; 193 уд/хв і 194 уд/
хв. У одного досліджуваного змін не спостерігалось
і у одного результат виконання тесту погіршився до
191 уд/хв. В попередньому тестуванні у спортсменів
групи порівняння ЧСС складало 185 уд/хв; 186 уд/хв;
187 уд/хв; 188 уд/хв; 190 уд/хв; 192 уд/хв і 192 уд/
хв. В заключному тестуванні 3 спортсмени цієї групи
показали покращення результату до 191 уд/хв;
192 уд/хв і 193 уд/хв. У 4 досліджуваних змін не спостерігалось і у 3 чоловік результат виконання тесту
погіршився до 185 уд/хв і 189 уд/хв.
В попередньому 12-ти хвилинному біговому
тесті Купера спортсмени дослідної групи долали
бігову дистанцію довжиною 2500 м; 2550 м; 2650
м; 2700 м; 2750 м; 2800 м; 2850 м; 2900 м і 3000 м.
В заключному тестуванні 7 спортсменів цієї групи
показали покращення результату до 2550 м; 2600
м; 2700м; 2800 м; 2900 м і 3050 м. У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у жодного спортсмена
результат виконання тесту не погіршився. В попередньому тестуванні спортсмени групи порівняння
долали бігову дистанцію довжиною 2400 м; 2450
м; 2600 м; 2650 м; 2700 м; 2750 м; 2850 м; 2900 м;
3000 м і 3050 м. В заключному тестуванні 2 спортсмени цієї групи показали покращення результату
до 2800 м і 3050 м. У 4 досліджуваних змін не спостерігалось і у 4 чоловік результат виконання тесту
погіршився до 2600 м; 2750 м; 2850 м і 3000 м.
В попередньому Субмаксимальному тесті Валунда-Шестранда PWC170 спортсмени дослідної
групи виконували роботу у межах 1670 кгм/хв;
1674 кгм/хв; 1700 кгм/хв; 1750 кгм/хв; 1755 кгм/хв;
1835 кгм/хв; 1900 кгм/хв; 2017 кгм/хв і 2100 кгм/хв.

В заключному тестуванні 8 спортсменів цієї групи
показали покращення результату до 1669 кгм/хв;
1714 кгм/хв; 1800 кгм/хв; 1867 кгм/хв; 1912 кгм/хв;
2042 кгм/хв і 2160 кгм/хв. У 2 досліджуваних змін
не спостерігалось і у жодного спортсмена результат виконання тесту не погіршився. В попередньому тестуванні спортсмени групи порівняння виконували роботу у межах 1782 кгм/хв; 1795 кгм/хв;
1820 кгм/хв; 1880 кгм/хв; 1889 кгм/хв; 1891 кгм/хв;
1910 кгм/хв; 1985 кгм/хв; 2055 кгм/хв і 2088 кгм/хв.
В заключному тестуванні 2 спортсмени цієї групи
показали покращення результату до 1913 кгм/хв
і 2065 кгм/хв. У 3 досліджуваних змін не спостерігалось і у 5 чоловік результат виконання тесту погіршився до 1756 кгм/хв; 1783 кгм/хв; 1871 кгм/хв;
1980 кгм/хв і 2080 кгм/хв.
Висновки. Аналіз за результатами заключного
тестування після закінчення спортсменами курсу
по прийому мелатоніну, виявив покращення результатів розвитку рухових здібностей і фізичної
підготовки у них, що свідчить про позитивний вплив
мелатоніну на фізичну працездатність в академічному веслуванні. Короткочасне приймання мелатоніну спортсменами, можна використовувати в
якості ергогенного й адаптогенного засобу у відновлювальний період, а також в умовах тренувальної й змагальної діяльності.
Перспективи подальших досліджень. У
перспективи подальших розробок авторів в галузі спортивної фармакології входить проведення
досліджень функціональних ефектів прийому фізіологічних доз не забороненого ВАДА препарату
«Еспа-Ліпон». Механізм дії препарату засновано на
його здатності регулювати обмін речовин, зокрема
α-ліпоєва кислота бере участь у регуляції вуглеводного (підвищує утилізацію глюкози в м’язовій тканині), ліпідного й холестеринового обміну, а також
є коферментом у реакції окисного декарбоксилювання кетокислот. Крім того, препарат поліпшує
роботу печінки, сприяє виведенню токсинів і захищає гепатоцити від негативного впливу токсичних
речовин. Нейропротекторна дія препарату полягає
в його здатності інгібувати перекісне окиснення
ліпідів у нервовій тканині, стимулювати ендоневральний кровоток, поліпшувати мікроциркуляцію,
полегшувати й збільшувати швидкість проведення
нервових імпульсів по нейронах. Виходячи із фармакологічної дії даного препарату, є доцільним вивчити його вплив на процеси відновлення в спорті
високих досягнень.

Література
1. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей / В. А. Романенко. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 290 с.
2. Цебржинский О. И. Сравнение эффектов и механизмов кверцетина и мелатонина (миниобзор) / О. И. Цебржинский – Вісник
стоматології. – 2010. – № 5 (73). – С. 54-55.
3. Чеботар Л. Д. Адреналінова міокардіодистрофія на тлі гіпомелатонінемії / Л. Д. Чеботар, О. І. Цебржинський // Вісник
Білоцерківського державного аграрного університету. – 2009. – Вип. 60, частина 1. – С. 130-133.
4. Barrenetxe J. Physiological and metabolic functions of melatonin / J. Barrenetxe, P. Delagrange, J. Martinez // J. Physiol. Biochem. –
2004. – V.60 (1). – P. 61-72.
5. Cooper K. H. Antioxidant Revolution / K. H. Cooper // NewYork.: Thomas Nelson, 1997. – P. 198-200.
6. Wiechmann A. F. Regulation of gene expression by melatonin: a microarray survey of theratretina / A. F. Wiechmann – J. PinealRes. –
2002; – V.33. – P. 178-185.

258

Вісник проблем біології і медицини – 2015 – Вип. 4, Том 1 (124)

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА
УДК 796.01:612
ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВЕСЛЯРІВ-АКАДЕМІСТІВ
В УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Козирєв А. В., Гоженко А. І., Цебржинський О. І.
Резюме. Спортивна фармакологія, як галузь спортивної медицини, в справжній час представляє собою
повністю сформований напрям так званої фармакології здорової людини, задачами якої є корекція функціонального стану організму здорової людини, що знаходиться в ускладнених (екстремальних) умовах функціонування. Мова йде про застосування фармакологічних засобів, що полегшують переносимість фізичних
навантажень і прискорюють час відновлення організму спортсмена. У статті розглядається проблема фармакологічної підтримки висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в академічному веслуванні.
Розкривається питання ефективності та доцільності застосування мелатоніну у відновний період, а також
в умовах тренувальної та змагальної діяльності веслярів-академістів. Метою дослідження було вивчення
функціональних ефектів прийому фізіологічних доз мелатоніну на підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів. Показано позитивний вплив препарату на розвиток алактатних і гліколітичних рухових
здібностей, аеробної витривалості і фізичної працездатності спортсменів, що спеціалізуються у академічному веслуванні. Короткочасний прийом запропонованого препарату спортсменами можна використовувати в якості ергогенного й адаптогенного засобу у відновлювальний період, а також в умовах тренувальної
й змагальної діяльності.
Ключові слова: мелатонін, фізична працездатність, весляри-академісти.
УДК 796.01:612
ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Козирев А. В., Гоженко А. И., Цебржинський О. И.
Резюме. Спортивная фармакология как отрасль спортивной медицины, в настоящее время представляет собой полностью сформированное направление так называемой фармакологии здорового человека,
задачами которой является коррекция функционального состояния организма здорового человека, который находится в усложненных (экстремальных) условиях функционирования. Речь идет о применении фармакологических средств, которые облегчают переносимость физических нагрузок и ускоряют время восстановления организма спортсмена. В статье рассматривается проблема фармакологической поддержки
высококвалифицированных спортсменов, которые специализируются в академической гребле. Раскрывается вопрос эффективности и целесообразности применения мелатонина в восстановительный период,
а также в условиях тренировочной и соревновательной деятельности гребцов-академистов. Целью исследования было изучение функциональных эффектов приема физиологичных доз мелатонина на повышение
физической работоспособности гребцов-академистов. Показано позитивное влияние препарата на развитие алактатных и гликолитических двигательных способностей, аэробной выносливости и физической
работоспособности спортсменов, которые специализируются в академической гребле. Кратковременный
прием предложенного препарата спортсменами, можно использовать в качестве эргогенного и адаптогенного средства в восстановительный период, а также в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Ключевые слова: мелатонин, физическая работоспособность, гребцы-академисты.
UDC 796.01:612
INFLUENCE OF MELATONIN ON THE INCREASE OF PHYSICAL CAPACITY OF ACADEMIC ROWERSMANNERS IN THE CONDITIONS OF TRAINING ACTIVITY
Kozyrev A. V., Gozhenko A. I., Tsebrzhinsky O. I.
Abstract. During physical work skeletal muscles are the basic source of formation of active forms of oxygen,
and also one of their main targets. It is well-proven for certain, that high level of active forms of oxygen, that appear
in skeletal muscles during physical exercises related to the damage of muscular fibres parafunction that is accompanied by development of tiredness of muscles. Physical exercises increase the general volume of consumable
oxygen to 20 times in comparing to the calmness. Exercises of high intensity considerably increase the amount of
active forms of oxygen in muscles and liver, that cause the damage of membrane of mitochondria. Intensive and
protracted muscular activity, especially for the untrained man, is serious stress for muscles, that results in formation of active forms of oxygen and damage of muscles. Damaging muscles physical work, eccentric exercises recur
for example, also causes the used for setting fire reaction that increases yet more formation of active forms of
oxygen. The cages of organism adapt to the increased formation of active forms of oxygen, to become more proof
to unfavorable influence of oxidizing stress in the future. It follows to underline that effects of sharp influence of
one exercise and regular physical exercises are very different. Regular physical activity causes numerous positive
effects and organism adapts oneself to the increased level of active forms of oxygen, in that time as in a sharp experiment adaptation is absent. Adaptation is arrived at due to a number of different mechanisms, such as adjusting
of redox-sensitive expression of genes, increase of level and activity of antioxidant enzymes, stimulation of proteometabolism, improvement of DNA-reparation of the systems, increase of biogenesis of mitochondria and content
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in the muscle of albumens of thermal shock. In addition, adaptation positively influences on remodeling of skeletal
muscles after traumas, diminishes inflammation and apoptosis.
Melatonin is a basic hormone of epiphysis. Melatonin is produced by the basic secretory cages of epiphysis –
pinealocytes. Synthesized in the epiphysis of melatonin secreted in blood and neurolymph – a neurolymph, getting
through that, accumulates in a hypothalamus. Except blood and cerebrospinal to the liquid, melatonin found out in
urine, saliva and amniotic liquid. As a amphiphilic antioxidant, melatonin passes in a kernel and protects DNA from
oxidative stress. Melatonin determines periodicity of sleep and seasonal rhythmics, an antioxidant gives, antitumour, antistress and antigeriatric effects. Melatonin is attracted in adjusting of body weight and given, that he can
reduce the percent of fat in an organism (especially in combination with a calcium). Melatonin reduces oxidative
stress, improves sleep and accelerates renewal. It should be noted that researches of functional action of melatonin
and complex of antioxidants on development of motive capabilities, aerobic endurance and physical capacity were
not almost conducted in a boat-racing and sport in general. Also efficiency of application of them was not studied
as facilities of stimulation of physical capacity of sportsmen that is specialized in a boat-racing.
Sporting pharmacology as industry of sporting medicine, presently is the fully formed direction of the so-called
pharmacology of healthy man, the tasks of that is a correction of the functional state of organism of healthy man that
is in the complicated (extreme) operating conditions. The question is about application of pharmacological facilities that facilitate bearableness of physical activities and accelerate time of renewal of organism of sportsman. The
problem of pharmacological support of highly skilled sportsmen that is specialized in a boat-racing is examined in
the article. The question of efficiency and expediency of application of melatonin opens up in a period of rehabilitation, and also in the conditions of training and competition activity of academic rowers-manners. A research aim
was a study of functional effects of reception of physiology doses of melatonin on the increase of physical capacity
of academic rowers-manners. Positive influence of preparation is shown on developing motive flairs, to aerobic
endurance and physical capacity of sportsmen that is specialized in a boat-racing. Brief reception of the offered
preparation by sportsmen, it is possible to use in a period of rehabilitation, and also in the conditions of training and
competition activity.
Keywords: melatonin, physical capacity, academic rowers-manners.
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