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ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ 

КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОНТЕРІВ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ 

ПЕРЕБУВАННЯ У ГОРАХ КАРПАТАХ 
 

У роботі досліджено зміну показників функціонального стану та адаптивних можливостей організму досліджуваних віком 16-17 

років в гірських клімато-географічних умовах. Показано, що у після перебування в  горах протягом 12 днів збільшуються 

функціональні можливості серцево-судинної і дихальної систем. Виявлена перебудова кардіогемодинамічних показників свідчить, 

що гірські умови оптимізують вплив вегетативної нервової системи на систему кровообігу. Відпочинок в умовах гір дає суттєве 

розширення адаптаційних можливостей у волонтерівів. Відмічено достовірне збільшення величини затримки дихання на вдиху 

проба Штанге на 6,8 %, зростання систолічного об’єму крові у спокої на 6,04%,  зниження артеріального тиску систолічного після 

періоду перебування на гірському відпочинку на 3,1 %, зниження пульсу на 3,91%, зростання показників PWC170. Перебування в 

горах є ефективним засобом мобілізації функціональних резервів і зростання рівня адаптації організму. 
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ВСТУП. У даний час залишаються 

перспективними дослідження показників 

функціональних систем організму, бо питання 

збереження та покращення здоров’я залишається 

пріорітетним.  На сьогодні, на думку ряду 

дослідників, в основі істотного погіршення 

функціонального стану організму [1;2; 3; 7;8] 

лежить певний комплекс різноманітних причин [1; 

11]. Це перебування майже весь час протягом дня у 

приміщеннях, які погано провітрюються чи взагалі 

не провітрюються, де не дотримано норм щодо 

вологості та температури повітря, яке насичене 

антропогенними та хімічними техногенними 

забруднювачами, поганий стан довкілля, низький 

рівень рухової активності [1]. Важливим є той факт, 

що сучасна людина міста знаходиться в умовах, 

коли на неї діє велика кількість штучних 

електромагнітних полів та випромінювань. 

Статистика свідчить про переважання захворювань 

дихальної системи серед ряду інших.  

Завжди є актуальним пошук засобів 

покращення функціонального стану організму, 

одним із яких може бути відпочинок у горах.  

Вперше, на проблему підготовки спортсменів 

і проведення змагання у гірських умовах 

спеціалісти звернули увагу перед проведенням 

Олімпійських ігор у Мехіко. У сфері спорту 

почали активно проводити дослідження про 

вплив гіпоксії на організм [9; 10], як природньої, 

так і штучної. Встановлено біологічні механізми 

підвищення працездатності спортсменів у 

результаті гірської підготовки. Аналіз літератури 

показав не вивченість питання щодо зміни 

показників кардіореспіраторної системи після 

активного відпочинку у середньогір’ї  Карпат. 

Наше дослідження спрямоване на вивчення 

функціонального стану організму молодих 

людей, що перебували на активному відпочинку 

у горах Закарпаття; який вплив створює на 

кардіореспіраторну систему та на функціональні 

і адаптаційні можливості організму перебування 

у горах. 

Мета нашої роботи - вивчити вплив 

перебування в гірських умовах на 

функціональний стан та адаптивні можливості 

організму респондентів. Для цього необхідно 

було провести  вимірювання показників серцево-

судинної та дихальної системи до та після 

періоду перебування у горах; визначити стійкість 

організму до гіпоксії до та після перебування в 

горах; дослідити зміни фізичної працездатності;  

визначити зміну життєвого індексу. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДСЛДЖЕНЬ 

 Дослідження проводилися у 2017– 2018 році. 

У дослідженні брали участь юнаки (26) . Вік 

волонтерів – 16 - 17 років. Волонтери із 

Харківської області перебували на відпочинку в 

горах Карпатах  у Міжгірському  та 

Воловецькому районах (1000-1100-1200 м). 

Термін перебування в горах  – 12 днів. 

Для вирішення поставленої мети і задач у 

роботі використовувалися такі фізіологічні 

методи: традиційні методи реєстрації частоти 

серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску 
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(АТ); розрахункові методи визначення 

систолічного (СОК) і хвилинного (ХОК) об’ємів 

крові, МСК; визначення адаптаційного 

потенціалу серцево-судинної системи (АП); 

метод індексів (визначення життєвого індекса 

(ЖІ), індексу стійкості до гіпоксії); спірометрія; 

степергометрія, а також статистичні методи 

обробки результатів. 

У спокої та після навантаження 

вимірювалися показники для визначення 

систолічного та хвилинного об’ємів крові.  

Систолічний (ударний) об’єм крові за 

формулою Старра, розраховували ХОК за 

формулою: ХОК (л/хв.) = СОК ∙ ЧСС [4;5;6]. 

Визначення максимального споживання 

кисню та фізичної працездатності здійсювали 

за відповідними методиками емпірично з 

використанням роботи в степ-тесті [4;5]. Також 

було проведено підрахунки життєвого індексу. 

Всі отримані експериментальні дані було 

оброблено за допомогою статистичного пакету 

Microsoft Excell.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 

ОБГОВОРЕННЯ 

 Упродовж відпочинку молоді люди 

тренувалися вранці, виконуючи легкий 

комплекс оздоровчих фізичних та дихальних 

вправ протягом приблизно 30 хвилин, 

проходили кожен день піші маршрути у горах.  

Частота серцевих скорочень є одним із 

фізіометричних показників, який є 

діагностичним і дає інформацію про роботу 

серця та стан людини. Показники частоти 

серцевих скорочень у волонтерів, як видно, у 

нормі (входять у зону 60-80). У групі 

респондентів частота серцевих скорочень 

достовірно знизилася з 70,08+1,21 уд/хв 

67,34+0,92 уд/хв до (на 3,91%) (р≤0,03). 

Динаміка, яка відмічається є позитивною. Це 

вказує на зростання функціональних 

можливостей серця. Чим менше частота 

серцевих скорочень у спокої, тим більш 

позитивний ефект це має для серця. 

Як показали дослідження, у першому 

вимірюванні у групі досліджуваних показники 

діастолічного тиску були у нормі (75,34 +1,2 

мм.рт.ст.). У останньому вимірюванні (при 

перебуванні у горах) діастолічний тиск 

достовірно знизився по групі на 3,41% (р≤0,03) 

(став 72,77+0,93 мм. рт.ст.).  

Позитивна динаміка змін спостерігається і у 

випадку показників артеріального тиску 

систолічного. Відмічено зниження АТС після 

періоду перебування на гірській базі на 3,1 % . 

Це вказує на зростання функціональних 

можливостей серцево-судинної системи. 

Основні показники гемодинаміки, які вказують 

на функціональні можливості кардіо-

респіраторної системи – це систолічний об’єм 

крові (СОК) та хвилинний об’єм крові (ХОК). 

Після періоду перебування на відпочинку у 

горах у групі зросли показники СОК 

(систолічного об’єму крові): з 66,73+1,78 мл до 

71,02+0, 93 мл. Зростання СОК у спокої на 

6,04% (р≤0,03)у групі покращує транспортні 

функції крові, впливає позитивно на 

функціональні резерви та фізичну 

працездатність. Хвилинний об’єм крові (ХОК) 

у спокої збільшився після періоду перебування 

на гірській базі з 4,685+ 0,089 л до 4,782 + 0,11 

л  (це вказує на зростання функціональних 

можливостей серця). Таким чином, 

функціональні можливості кардіореспіра-

торної системи, а отже орієнтовно і адаптивні 

можливості організму, за період перебування 

на відпочинку, покращилися та зросли. 

Ріст резервів кардіореспіраторної системи 

характеризується збільшенням часу затримки 

дихання на вдиху проба Штанге. Це вказує на 

те, що резерви кардіореспіраторної системи 

волонтерів, які перебували у горах, зросли. 

Результати досліджень показують на 

достовірне збільшення величини затримки 

дихання на вдиху (проби Штанге) з 66,8+2,03 

сек до 71,6+ 2,3 ( на 6,8 %). Показники індексу 

Скибинського на початку досліджень були 

4,249+0,021 ум. од., а наприкінці – показники 

зросли до 4,712+0,034 ум. од. Це говорить про 

відмінні, високі функціональні можливості 

органів дихання і високу стійкість організму до 

гіпоксії. Після перебування в гірських умовах 

ці характеристики розширились. Про 

функціональний стан апарату зовнішнього 

дихання говорять показники життєвої ємності 

легенів. На початку досліджень показники по 

групі були на рівні 3,5+0,19 л, а наприкінці 

даний показник покращився і досяг значення 

4,01+0,2 л. Такі зміни вказують на позитивний 

адаптаційний ефект гірського клімату.  
Отже, у волонтерів  після 12 денного 

перебування у горах відбуваються виражені 
зміни зовнішнього дихання і газообміну. 
Збільшення легеневої й альвеолярної 
вентиляції веде до підвищення рО2 в альвеолах, 
що сприяє підвищенню насичення артеріальної 
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крові киснем. Таким чином перебування в 
гірських умовах покращило функціональний 
стан апарату зовнішнього дихання. 

Для отримання розширеної інформаціїї щодо 
функціональних можливостей дихальної системи ми 
визначали життєвий показник на початку періоду 
відпочинку у горах та після його закінчення. За період 
перебування середні показники життєвого індексу 
збільшилися з 54,68+0,49 мл/кг до 62,65+0,56 мл/кг 
(на 8,62 %) (р≤0,03). 

МСК максимального споживання кисню є 
об’єктивним та інформативним показником 
функціонального стану кардіореспіраторної 
системи. Основним джерелом енергії при м’язовій 
роботі є процеси, які відбуваються за участю 
кисню. Після періоду перебування на гірській базі 
показники максимального споживання кисню 
зросли з 2869 мл/хв до 3084 мл/хв.  

Одним із найважливіших механізмів 
підвищення використання кисню артеріальної 
крові в працюючих м'язах є активізація 
периферійного кровообігу за рахунок збільшення 
середнього часу проходження крові через капіляри. 

Величина МСК залежить від діяльності 
різноманітних фізіологічних систем. Не завжди 
фізична працездатність збільшується при збільшенні 
показників МСК. Але у даному випадку збільшення 
показників МСК позначилося на збільшенні фізичної 
працездатності. Як показують результати досліджень 
фізичної працездатності, після перебування в горах 
показники зростають з 1043,2+8,63 кгм/хв до 1201,2+ 
9,32 кгм/хв. До початку відпочинку відносні 
показники PWC170 фізичної працездатності були 
16,3+1,6 кгм/хв на кг, а після - зросли до показників – 
18,2+1,02 кгм/хв на кг(р≤0,03).  

Отже, виявлені динаміки у функціональних 
показниках вказують на позитивні зрушення. За 
період перебування у горах під впливом різних 
факторів (у тому числі, природньої гіпоксії) 
відбувається мобілізація функціональних 
резервів і зростання рівня адаптаційних 
можливостей серцево-судинної системи. 

Як вказують наші дослідження, активний 
відпочинок в горах Карпатах на висоті 1000 м 
та більше здійснює ефективний позитивний 
вплив на організм людини, її працездатність. 
При цьому також відбуваються позитивні 
зміни зовнішнього дихання і газообміну у 
людини. Покращується обмін речовин органів і 
тканин в режимі адаптаційного дихання, яке 
забезпечує розвиток фізіологічних реакцій 
організму в умовах помірно пониженого вмісту 
кисню у повітрі в горах. Літературні дані 
описують застосування гіпоксії, які призводять 
до покращення результатів у спортсменів у 

волейболі, легкій атлетиці, велосипедному 
спорті, ковзанярському спорті, футболі, 
плаванні, циклічних видах спорту [10]. 

Треба відмітити, що група займалася на 
заняттях йоги та дихальних вправ, проводилися 
ранкові зарядки (виконувалися фізичні 
навантаження), кожен день проходила піші 
маршрути в горах.  

Склад повітря в гірській місцевості, фізичні 
чинники, клімат разом із помірними фізичними 
навантаженнями, пішими прогулянками та 
дихальними вправами з активізацією 
діафрагмального дихання, дозволяють забезпечити 
максимальне включення легеневої тканини в 
дихальний акт, збільшуючи дихальну поверхню. 

У силу зниженого рівня кисню та певного 
рівня розрідженості повітря вступає гіпоксійно-
гіперкапнічний фактор, істотно підвищуючи 
адаптаційні можливості і підсилюючи опірність 
організму; обмінні системи клітин 
переключаються на більш ощадливе і 
максимально ефективне використання кисню для 
одержання необхідної енергії. Крім того, 
поступове збільшення вуглекислоти і зменшення 
кисню сприяє розвитку анаеробного (без 
використання кисню) типу дихання, активізуючи 
всі біохімічні процеси, за участю вітамінів і 
ферментів у тому числі, максимально ефективно 
використовуючи резервні сили організму. 

У гірських умовах за період 12 днів збільшуються 
функціональні можливості серцево-судинної і 
дихальної систем. Виявлена перебу-дова 
кардіогемодинамічних показників свідчи-ть, що 
гірські умови оптимізують вплив ВНС на систему 
кровообігу. Відпочинок в умовах гір даної тривалості 
дає суттєве розши-рення адаптаційних можливостей 
у волонтерівів. Врахову-ючи результати досліджень, 
доцільно рекомендувати перебування в середньогір’ї  
Карпат Закарпатської області тривалістю 12 днів,  як 
засіб підвищення адаптаційних можливостей та 
функціонального стану основних систем організму. 

ВИСНОВКИ 
 Дослідження показали на позитивний  

вплив перебування в середньогір’ї  Карпат 
Закарпатської області тривалістю 12 днів на 
функціональні можливості кардіореспіраторної 
системи людини та зростання адаптивних 
можливостей організму.  

1. Виявлено покращення функціонального 
стану серцево-судинної системи у групи молодих 
людей, які відпочивали в горах протягом 12 днів: 
частота серцевих скорочень  знизилася на 3,91%, 
як і показники артеріального тиску діастолічного 
тиску - 3 75,34 +1,2 мм.рт.ст. до 72,77+0,93 мм. 



№ 11/2 (20) листопад 2018 р.   

 
7 

рт.ст. та систолічного тиску – з 123,2+0,97 
мм.рт.ст. до 119,4+0,89 мм.рт.ст. 

2. Показники систолічного об’єму крові зросли з 
66,81+1,78 мл до 71,02+0, 93 мл, що вказує на 
зростання функціональних можливостей серця. 
Показано, що період перебування на відпочинку у 
горах групи волонтерів позитивно вплинув на такий 
гемодинамічний показник кровообігу, як ХОК: 
ХОК зріс з 4,685+ 0,089 л до 4,782 + 0,11 л. 

3. Виявлено покращення функціонального 
стану кардіореспіраторної системи після 
періоду перебування в умовах гір, на що 
вказують зростання ЖЄЛ (до 4,01+0,2 л ) та 
МСК (до 3084 мл/хв). Відмічено підвищення 
фізичної працездатності та адаптивних 
можливостей: фізична працездатність у групі 
зросла з 1043,2+8,63 кгм/хв до 1201,2+9,32 
кгм/хв. 
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 Коц С.М., Коц В.П.  

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  ВОЛОНТЕРОВ 

ПОСЛЕ ПЕРИОДА ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРАХ КАРПАТАХ.  

В работе исследовано изменение показателей функционального состояния и адаптивных возможностей организма испытуемых в 

возрасте 16-17 лет в горных климато-географических условиях. Показано, что  после пребывания в горах в течение 12 дней 

увеличиваются функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обнаружена перестройка 

кардиогемодинамичних показателей, и она свидетельствует, что горные условия оптимизируют влияние вегетативной нервной 

системы на систему кровообращения. Отдых в условиях гор дает существенное расширение адаптационных возможностей у 

волонтеров. Отмечено достоверное увеличение величины задержки дыхания на вдохе проба Штанге на 6,8%, рост систолического 

объема крови в покое на 6,04%, снижение артериального давления систолического после периода пребывания на горном отдыха на 

3,1%, снижение пульса на 3 , 91%, рост показателей PWC170. Пребывание в горах является эффективным средством мобилизации 

функциональных резервов и роста уровня адаптации организма. 

Ключевые слова: функциональные показатели, адаптационные возможности, дыхательная система, сердечно-сосудистая 

система, вегетативная регуляция, гиподинамия, образ жизни, среднегорье, физическая работоспособность. 
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