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Можливість занять спортом студентам 
з гіпотонічними проявами
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Анотації:
Висвітлюється питання про норма-
тиви артеріального тиску у спортс-
менів і у різних груп населення 
Нормативи з часом змінюються і 
повинні періодично переглядатися. 
Розглядаються можливості занять 
спортом особами з гіпотонічними 
проявами. Дослідженні чинники, 
які характеризують вплив різних 
порогів навантаження на зміни 
артеріального тиску у осіб, які за-
ймаються певним видом спорту в 
залежності від рівня тренованості 
та спортивного стажу. Надається 
практична характеристика про-
яву гіпотонічної хвороби у людей, 
які займаються спортом, і тих, хто 
займається оздоровчою фізичною 
культурою.

Десятникова Н.В., Десятников Г.А. Возмож-
ность занятий спортом студентам с гипо-
тоническими проявлениями. Освещается 
вопрос о нормативах артериального давления 
у спортсменов и у разных групп населения. 
Нормативы со временем изменяются и долж-
ны периодически пересматриваться. Рас-
сматриваются возможности занятий спортом 
лицами с гипотоническими проявлениями. Ис-
следованы факторы, которые характеризуют 
влияние разных порогов нагрузки на измене-
ния артериального давления у лиц, которые 
занимаются определенным видом спорта в за-
висимости от уровня тренированности и спор-
тивного стажа. Представлена практическая 
характеристика проявления гипотонической 
болезни у людей, которые занимаются спор-
том и тех, кто занимается оздоровительной 
физической культурой.

Desatnikоva N.V., Desatnikоv G.A. 
Possibility of employments by 
sport to the students with low blood 
pressure displays. Lights up a ques-
tion about the norms of arteriotony for 
sportsmen and at the different groups 
of population Norms in course of time 
change and must be periodically 
looked over. Possibilities of employ-
ments are examined by sport by per-
sons with low blood pressure displays. 
Infl uences of different thresholds of 
loading are investigational on chang-
ing of arteriotony for sportsmen with 
the different level of trained and sport-
ing experience. Practical description of 
display of low blood pressure illness is 
given in the groups of sportsmen and 
health physical culture.
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Вступ. 1

Значення правильної клінічної оцінки змін 
артеріального тиску (АТ) у спортсменів не підлягає 
сумніву. Йдеться не тільки про те, чи можна займатися 
спортом особам із зміненим рівнем АТ, але й про 
виявлення та клінічну оцінку ранніх фаз і стадій гіпер- 
і гіпотонічної хвороби. На жаль, дотепер в спортивно-
медичній практиці ще немає ясності і єдності думок 
з цього питання. Проте очевидно, що кожен випадок 
підвищення і пониження АТ як у спортсменів, так і у 
тих, хто займається оздоровчою фізичною культурою, 
обов’язково вимагає диференціально-діагностичного 
аналізу.

Перш ніж перейти до питань клінічної оцінки 
підвищеного і зниженого АТ у спортсменів, необхідно 
скласти ясне уявлення про загальний рівень АТ у 
осіб, що займаються спортом. Ряд робіт [2, 3], в яких 
досліджено велике число спортсменів, в це питання 
внесена певна ясність. Виявилося, що у 70-80 % 
спортсменів АТ знаходиться в межах норми. Проте 
більш ніж у половини АТ знаходиться на нижній межі 
норми, тобто від 100 до 119 мм рт. ст. для систоли і 
60-69 мм рт. ст. - для діастоли [2, 3].

Таким чином, загальний рівень АТ у спортсменів 
понижений, проте це зниження не виходить за межі 
нормативних показників. Що ж до спортсменів з ве-
личиною АТ вище або нижче за норму, то обидві ці 
групи зустрічаються однаково часто (Матіашвілі Д. 
М., 1991 та ін.), і дещо частіше спортсмени з пони-
женим АТ. За даними різних авторів, відсоток спортс-
менів із зниженим АТ складає від 10 до 19%, тоді як з 
підвищеним - від 9 до 13%.

Необхідно наголосити, що йдеться про серед-
ні значення, отримані при дослідженні АТ у вели-
кої кількості спортсменів без урахування статі, віку, 
спрямованості тренувального процесу і кваліфікації. 
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Разом з тим, всі ці чинники впливають на рівень АТ 
у спортсменів і повинні враховуватися при аналізі АТ 
диференційовано.

Питання про те, що гіпотензію слід вважати кла-
сичною ознакою високого рівня тренованості спортс-
мена, повинно бути переглянутим перш за все тому, 
що гіпотензія спостерігається всього у 10-19 % спортс-
менів. Уявлення про спортивну гіпотензію створилося 
тому, що заняття спортом, так само як і фізична праця, 
якщо вони не надмірні, сприяють пониженню АТ, що 
не виходить за межі норми.

Оскільки гіпотензія у спортсменів зазвичай розці-
нювалася як ознака тренованості, вона не привертала 
уваги лікарів, тому дуже мало враховувалася можли-
вість існування патологічних форм гіпотензії.

Число спортсменів з ізольованим зниженням сис-
толи АТ складає від 22 % до 6,9 %, із зниженням тіль-
ки діастоли - від 4,3 % до 6,1 % і з одночасним зни-
женням як систоли, так і діастоли - від 1,5% до 3,5%. 
Спортсмени з одноразовим зниженням АТ складають 
76,2 % від усіх спортсменів з гіпотонією, з багатократ-
но - 19,9% і з постійно пониженим АТ - 3,9 %.

У даній роботі ми не маємо можливості дати де-
тальний аналіз існуючих уявлень про гіпотонічні 
стани взагалі і у спортсменів зокрема. Ці питання де-
тально висловлені в монографії Н. С. Молчанова «Гі-
потонічні стани» (1992) і А. Г. Дембо і М. Я. Льовіна 
«Гіпотонічні стани у спортсменів» (1999).

Слід тільки вказати, що як етіологія, так і патоге-
нез гіпотензії у спортсменів не відрізняються від та-
ких осіб, що не займаються спортом. В основі їх ле-
жать ті ж чинники. 

Разом з тим систематичні заняття фізичними впра-
вами визначають деякі особливості виникнення і пе-
ребігу гіпотонічних станів у спортсменів.

У даний час доведено, що група спортсменів з 
гіпотонією неоднорідна і разом з фізіологічною гі-
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потензією в ній зустрічаються її патологічні форми 
(Коваленко В. Н., 1999, 1995; Дембо А. Р., 1996; Куко-
льовський Р. М., 1995; Льовін М. Я., 1997; Дембо А. Р., 
Льовін М. Я., 1999 та ін.).

Враховуючи, що у спортсменів в значній більшості 
випадків АТ знаходиться на нижній межі норми, слід 
звертати увагу і на показники АТ, що знаходяться на 
верхній межі норми [1, 4,5].

У нашій країні систематично проводяться вимірю-
вання АТ у різних груп населення для раннього ви-
явлення змін АТ, а також вивчення впливу на його рі-
вень зовнішніх чинників (характеру праці, статі, віку і 
т. д.), проте серед спортсменів такі масові дослідження 
проводилися мало. Одержані різними авторами вели-
чини АТ у спортсменів носять випадковий характер, 
що пояснюється, на наш погляд, наступними трьома 
обставинами. По-перше, в більшості випадків обсте-
жувалася невелика кількість осіб – це визначало не-
достатню достовірність одержаних даних. По-друге, 
обстежені групи спортсменів далеко не завжди були 
однорідні, недостатнім був облік спортивної спеціа-
лізації, тренувального періоду і т. д. Разом з тим відо-
мо, що ці, як і інші, чинники (особливо спрямованість 
тренувального процесу) істотно впливають на рівень 
АТ. І, по-третє, різні автори використовували різні 
критерії оцінки нормального АТ. Вагоме значення має 
і методика його визначення.

Питання про нормативи АТ дотепер не може вва-
жатися остаточно вирішеним, тим паче, що з часом ці 
нормативи можуть змінюватися і повинні періодично 
переглядатися. У даний час в нашій країні переважна 
більшість авторів вважає нормальними наступні вели-
чини АТ: систола – 100-129 мм рт. ст., діастола - 60-89 
мм рт. ст.

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького 
державного політехнічного університету імені Ми-
хайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – довести, що існують певні 

аспекти, які дозволяють особам з відхиленням у по-
казниках артеріального тиску займатися спортом. 

Об'єктом дослідження є реабілітація хворих сту-
дентів на гіпотонічну хворобу. 

Предметом дослідження - чинники, які характери-
зують вплив різних порогів навантаження на зміни АТ 
у осіб, які займаються певним видом спорту.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати наукову та медичну літературу з 

обраного питання.
2. Зробити клініко-статистичний аналіз з метою 

прояву первинних і вторинних ознак, що характери-
зують здатність організму до занять спортом осіб, які 
страждають гіпотонічної хворобою.

3. Дати практичну характеристику прояву гіпото-
нічної хвороби у людей, які займаються спортом, і тих, 
хто займається оздоровчою фізичною культурою.

Результати дослідження. 
У відповідності до мети роботи було проведено 

дослідження на предмет можливості займатися спор-
том особам з гіпотонічними проявами.

У дослідженні прийняли участь 2 групи спортс-
менів: експериментальна – до складу якої входили 
спортсмени з пониженим АТ і контрольна — до скла-
ду якої входили спортсмени без особливих зрушень у 
показниках АТ. Вікова градація досліджуваних коли-
валася у межах 18 - 21 років. За статтю переважав жі-
ночий контингент. Представники експериментальної 
групи переважно були спортсменами І розряду. За-
гальний стаж тренування коливався від 5 до 8 років.

Представники контрольної групи - більшою мірою 
спортсмени масових розрядів, їх стаж тренування 4 - 
6 років.

У процесі першого констатуючого експеримен-
ту проведено порівняльний аналіз спортсменів обох 
груп з метою прослідкувати за результатами спортив-
них показників.

Порівняльний клініко-статистичний аналіз групи 
спортсменів різних спортивних спеціалізацій із зни-
женим АТ і повністю аналогічної (за статтю, віком, 
спортивною спеціалізацією, спортивною майстерніс-
тю і т. д.) групи спортсменів з нормальними величи-
нами АТ (17 чоловік в кожній групі), показав, що ці 
групи багато в чому відмінні одна від одної (табл. 1).

Якщо припустити, що гіпотензія у спортсменів за-
вжди є проявом високої тренованості, то при порів-
нянні цих двох груп слід було б чекати, що за станом 
здоров'я і рядом інших ознак показники представни-
ків першої групи будуть більш повноцінними, ніж 
другої. Проте виявилося, що спортсмени з гіпотензі-
єю у багато разів частіше пред'являють різні скарги і 
хворіють на так звані простудні захворювання, серед 
них втричі більше осіб з осередками хронічної інфек-
ції, вони частіше бувають в стані перетренованості і 
т.д. Крім того, з'ясувалося, що спортивні результати у 
спортсменів з гіпотеззією поліпшуються повільніше, 
ніж у спортсменів з нормальним АТ, реакція серцево-

Таблиця 1
Розподіл спортсменів з пониженим АТ за формами гіпотензії і в залежності від спортивної кваліфікації

Спортивна
кваліфікація

Фізіологічна
гіпотензія 
високої

тренованості

Вторинна гіпотензія
як наслідок

Нейроциркуляторна 
дистонія по

гіпотонічному типуінфекції перевтома

І розряд
Масові розряди

28.7
18.5

31.4
27.7

32.8
41.5

7.1
12.3

Всього: 32.3 30.8 29.7 7.7
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судинної системи на фізичне навантаження гірша. На 
ЕКГ спортсменів з гіпотензією частіше визначаються 
зміни, що дозволяють припустити наявність ДМФП, 
негативні зміни після навантаження і різні порушення 
ритму.

Таким чином, клініко-статистичний аналіз показав, 
що стан здоров'я у групи спортсменів ЕГ з гіпотензією 
істотно гірше, ніж у групи спортсменів з нормальним 
АТ (КГ). Оскільки їх відрізняє тільки рівень АТ, ці клі-
нічні відмінності слід пояснювати його впливом.

На підставі цих даних може створитися враження, 
що гіпотензія у спортсменів завжди є патологічним 
проявом. Проте цьому суперечить те, що гіпотензія 
частіше зустрічається у спортсменів з високою спор-
тивною майстерністю, з великим спортивним стажем, 
в основному тренувальному періоді і на неї впливає 
спрямованість тренувального процесу.

Обговорення результатів дослідження. 
Аналіз літературних даних і проведене нами клі-

нічне обстеження числа спортсменів з гіпотензією до-
зволяють стверджувати, що серед спортсменів зустрі-
чається як фізіологічна гіпотензія, що є показником 
стану високої тренованості, так і гіпотонічна хвороба 
і вторинна гіпотензія, яка може або бути наслідком на-
явності осередків інфекції, або виникати в результаті 
перевтоми. У невеликому числі випадків у спортсме-
нів має місце постійна гіпотензія, що не залежить від 
стану тренованості і тренувального періоду і носить 
фізіологічний характер (фізіологічна гіпотензія). Фізі-
ологічна гіпотензія як показник високої тренованості 
спортсмена має скороминущий характер і з'являється 
тільки в стані спортивної форми, в основному трену-
вальному періоді. З погіршенням стану тренованості 
АТ у цих спортсменів в більшості випадків підвищу-
ється і встановлюється на нижній межі норми.

Таким чином, у спортсменів зустрічається своєрід-
ний вид фізіологічної гіпотензії, який названий гіпо-
тензією високої тренованості (Дембо А. Р., Льовін М. 
Я., 1999). Тому в загальноприйнятій класифікації гі-
потензії Н. С. Молчанова фізіологічну гіпотензію слід 
розділити на два види: постійну, властиву даній особі, 
і скороминущу гіпотензію спортсмена як показник ви-
сокої тренованості.

Питання про правильну клінічну оцінку гіпотензії 
у спортсменів має не тільки теоретичне, але й прак-
тичне значення, оскільки залежно від її генезису лікар 
повинен вирішувати питання про подальшу спортив-
ну діяльність. Проте нерідко клінічне обстеження на-
трапляє на цілий ряд труднощів при диференціальній 
діагностиці різних форм гіпотонічних станів у спортс-
менів. Все ж таки ретельно зібраний як медичний, так 
і спортивний анамнез і детальне клінічне обстежен-
ня з аналізом характеру скарг, виявленням осередків 
інфекції дозволяють провести диференціальну діа-
гностику між чотирма основними формами гіпотен-
зії у спортсменів (Дембо А. Р., Льовін М. Я., 1999). 
Величезне значення в диференціальній діагностиці 
різних форм гіпотонії має комплекс спеціальних 
функціональних проб.

Посилаючись на біомеханічні характеристики 
фізичних вправ з відповідним їх впливом на підвищення 
та зниження АТ, була розроблена комплексна методика 
лікувальної фізичної культури для представників ЕГ, 
яку застосовано у проміж тренувального процесу з 
метою діагностування різноманітних форм гіпотонії.

Висновки. 
Враховуючи вище викладене слід визнати, що 

фізіологічна гіпотензія не є перешкодою до занять 
спортом. При гіпотензії, що виникає при перевтомі, 
потрібен відповідний відпочинок, після якого заняття 
спортом можуть бути відновлені. Ліквідація осередків 
інфекції у випадках, де вони є причиною гіпотензії, 
і як наслідок нормалізація АТ у гіпотоніків, роблять 
цих людей здоровими. 

Що ж до хворих на гіпотонічну хворобу, то вони 
можуть займатися спортом тільки під ретельним лі-
карським спостереженням, їм слід постійно рекомен-
дувати заняття оздоровчою фізичною культурою.

На підставі цих даних може створитися враження, 
що гіпотензія у спортсменів завжди є патологічним 
проявом. Проте цьому суперечить те, що гіпотензія 
частіше зустрічається у спортсменів з високою спор-
тивною майстерністю, з великим спортивним стажем, 
в основному тренувальному періоді і на неї впливає 
спрямованість тренувального процесу.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку інших проблем при заняттях спортом сту-
дентам з гіпотонічними проявами.
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