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Анотація. В статті наведені результати вивчення впливу назубоясенних запобіжників на функцію дихання, 
комфорту, а також зміни системи фіксації в залежності від методу їх виготовлення. Аналіз отриманих даних 
показує перевагу індивідуальних запобіжників перед запобіжниками нераціональних конструкцій. Для 
зменшення негативного впливу на функцію дихання і зорового аналізатора, зміни складу крові та негативної 
дії дискомфорту, необхідно забезпечувати спортсменів якісними індивідуальними запобіжниками. 
Ключові слова: зазубоясенний запобіжник, колірний зір, індивідуальний запобіжник, фізичні 
навантаження, зовнішня конфігурація запобіжника, дискомфорт. 
Аннотация. Иванов В.И., Рымарь Н.П. Оценка влияния зубодесневых предохранителей на состояние 
некоторых функциональных показателей во время физической нагрузки. В статье приведены 
результаты изучения влияния зубодесневых предохранителей на функцию дыхания, зрительного 
анализатора, комфорта, а также смены системы фиксации в зависимости от метода их изготовления. Анализ 
полученных данных показывает превосходство индивидуальных зубодесневых предохранителей перед 
предохранителями нерациональных конструкций. Для уменьшения отрицательного влияния на функцию 
дыхания и зрительного анализатора, изменения состава крови и отрицательного действия дискомфорта, 
необходимо обеспечивать спортсменов качественными индивидуальными предохранителями. 
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Annotation. Ivanov V.I., Rymar N.P. Valuation of influence of dentogingival safety devices on the state of 
some functional characteristics during boxers' physical activities. The article deals with the results of 
research of influence of dentogingival safety devices on the function of breathing and visual analyzer, comfort 
and changing of the system of fixation depending on the method of their producing. The analyses of the 
received data show the advantage of individual dentogingival safety devices over safety devices of irrational 
constructions. For decrease of the negative effect by function of respiration and the visual analyzer, a modification 
of a composition of a blood and the negative operation of discomfort, it is necessary to ensure sportsmen with 
qualitative individual fuses. 
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Вступ. 
Зростання популярності «контактних» силових видів спорту і числа їх учасників, зокрема боксу, 

кікбоксингу статистично спостерігається збільшення кількості травматичних пошкоджень зубощелепної 
дялінки серед спортсменів, особливо серед початківців у зв‘язку з недостатньою інформативністю 
попередження травматизму [3, 5], а також при застосуванні неякісних захисних назубоясенних запобіжників 
– амортизаторів, які не враховують індивідуальні конструктивні особливості [2, 12]. 

За даними різних авторів відсоток травм зубощелепної ділянки коливається від 12% до 67% по 
відношенню інших травм у боксі [1, 3, 4]. 

У нашій країні встановлено обов‘язкове застосування захисних назубоясенних запобіжників – 
амортизаторів на спортивних змаганнях по боксу [8]. Однак, це правило не рідко порушується, оскільки 
назубоясенні запобіжники ускладнюють дихання спортсмена, недостатня фіксація їх призводить до 
випадання із порожнини рота. Так, нами у 2006 році відмічено 35 таких випадків, що пов‘язано з 
дискомфортом, відчуття якого у спортсмена зменшує концентрацію уваги [7]. Крім того, вегетативні зміни в 
організмі призводять до розладу функцій зорового аналізатора, а саме колірного зору. Широка вивченість 
функцій колірного зору людини [6, 10, 13, 14] може полегшити кількісний аналіз даних вимірювань. 

Робота виконана за планом НДР ВНДЗУ «УМСА». 
Формулювання цілей роботи.  
Метою дослідження було отримання точних уявлень про зміни функції зовнішнього дихання та 

колірного зору, зміни складу крові спортсмена, вивчення порушень дискомфорту та вивчення кріплення 
різних запобіжників в порожнині рота. 

Методи дослідження. У 32 спортсменів вивчалась роль запобіжників і їх вплив на функцію 
зовнішнього дихання. Спортсмени були розділені на 2 групи: спортсмени, які користуються 
індивідуальними ясеними запобіжниками і запобіжниками, межі яких були збільшені по лінії «А» 
(запобіжники з розширеним базисом). За даними медичної документації ступінь фіксації запобіжника на 
щелепах вимірялась шляхом підвішування до нього важеля [12]. 

Для вияснення ступеню впливу запобіжника на функцію зовнішнього дихання досліджували групу 
боксерів зі стажем занять спортом до 2 років, віком 14 – 15 років, вагові категорії від 57 – 66 кг. В 
дослідженнях прийняли участь 12 спортсменів. За допомогою спеціального пристосування на вусі боксера 
закріплювали кюветний датчик комбінованого оксігенометра 0 – 57 [11]. Вимірювання величини насичення 
крові киснем, обчислювали у відсотках і проводили в період тренування на «лапах» (4 раунда по 2 хв.  з 



перервою на відпочинок між раундами 1 хв.), що давало змогу градуювати ступінь навантаження. До і після 
кожного раунду вимірювали насичення крові киснем. Проведено дві серії досліджень в один час доби, по 1 
серії кожного дня (основний дослід), в контрольному – боксери запобіжників не одягали. 

Кольоророзрізнююча функція очей спортсменів досліджувалась виготовленою нами спеціальною 
кольоровою карточкою, яка представляла собою модифікацію поліхроматичної таблиці 3Б [9]. Час 
експозиції тест – таблиці – 15с. Дослідження за допомогою карточки проводили в нейтральних ситуаціях і 
після фізичного навантаження. 

Реальність такого підходу інтерпретуємо результатами проведеного дослідження. 
Результати досліджень.  
Основним недоліком неякісних запобіжників є їх товстий ступеньковий край в області перехідної 

складки, який призводить до незадовільної їх фіксації в порожнині рота. 
Максимальний тяж, скидаючий з щелепи боксерів запобіжника, виготовлений без обробки – гіпсової 

моделі, знаходиться в межах 130 ± 8 г, при індивідуальній – збільшується до 360 ± 8 г (мал. 1). 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450маса, грам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

число досліджень
індивідуальні запобіжники запобіжники з розширеним базисом

 
Мал. 1. Показники виміру ступеню фіксації запобіжника на щелепах шляхом підвішування. 

 
При вивченні фіксації запобіжника виявлено, що збільшення його піднебінної частини (по лінії А) не 

дає покращення фіксації і стабілізації, а навпаки, підвищує співвідношення і збільшується в 2,5 рази та 
створює у більшості спортсменів відчуття дискомфорту, подвоюється і кількість спортсменів з відчуттям 
дискомфорту (мал. 2), а при вимірюванні насичення крові киснем встановлена понижена оксигенація. 
Відмінності в їх рівнях в порівнянні з основним дослідженням носили виражений характер. 
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Мал. 2. Відсоткове співвідношення показників фіксації та відчуття дискомфорту у боксерів, які 

користуються різними запобіжниками. 
 

При фізичному навантаженні виявлено, що індивідуальні запобіжними незначно змінюють величину 
насичення крові киснем у боксерів і ці дані не є статистично суттєвими. 

Дослідження спортсмена при фізичному навантаженні, на тренуванні на «лапах» виявлено, що більш 
раціональна конструкція запобіжника показує значно кращі результати з боку функції дихання, чим більш 
громіздкі, які достовірно збільшують гіпоксію крові, а їх зовнішня конфігурація є однією із основних 
причин негативної фіксації, дискомфорту та травматизму. 

В той же час нашими даними відмічаються факти поширення цих закономірностей на боксері, які 
стосуються перевірки зорового аналізатора на кольоросприйняття за допомогою модифікаційованих 
поліхроматичних таблиць Е.Б.Рабкіна [9]. Спостерігається деяке збільшення кількості неправильних, 
невпевнених відповідей, знижується швидкість розрізнення кольору при читанні ряду таблиць після 
фізичного навантаження у спортсменів з зубними запобіжниками нераціональних конструкцій, що свідчить 
про тенденцію зміни функції колірного сприйняття в умовах зниження насичення крові киснем. Можливість 
помилкової назви кольору виключена: при перевірці в нейтральних ситуаціях у назві кольору помилок не 
було. 

Оскільки напрями змін в організмі, який досліджується, у переважної більшості спортсменів 
співпадають, то можна припустити, що в наведених даних відкривається негативний вплив неякісних зубних 
запобіжників на виконання фізичного навантаження в тренувальному процесі. 

Висновки.  
З метою запобігання та зменшення кількості випадків травматизму, необхідно проводити 

роз‘яснювальну роботу серед спортсменів, тренерів та спортивного медичного персоналу про виконання 
обов‘язкового положення про застосування ротових запобіжників на змаганнях і тренуваннях з 
«контактних» силових видів спорту. 

Для зменшення негативного впливу на функцію дихання і зорового аналізатора, зміни складу крові та 
негативної дії дискомфорту, необхідно забезпечувати спортсменів якісними індивідуальними 
запобіжниками. 

Розроблений колірний тест дозволяє виявити зміни в функціональному стані боксерів після виконання 
фізичного навантаження. 

Подальші дослідження будуть направлені на вивчення впливу назубоясенних запобіжників на стан 
деяких функціональних показників під час тренування боксерів.  
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