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Анотації:
Проаналізовано основні меха-
нізми впливу на енергозабезпе-
чення м’язової діяльності бурш-
тинової кислоти та обґрунтовано 
необхідність включення до скла-
ду фармакологічних засобів на її 
основі інших біологічно активних 
речовин. У 30 членів національної 
збірної команди України з легкої 
атлетики на мембранному рівні 
протягом 21 дня проведено до-
слідження механізмів ергогенної 
дії вітчизняної дієтичної добавки 
«ЯнтарІн-Спорт» і встановлено, 
що вона має мембранопротектив-
ний ефект. Крім того, доведено 
позитивну дію «ЯнтарІн-Спорт» 
на еритро- та лейкопоез, зміни 
кислотно-лужного стану крові, 
частоту виникнення ГРВІ тощо. 
Все це дає підґрунтя для включен-
ня засобів на основі бурштинової 
кислоти до схем фармакологіч-
ного забезпечення спорту вищих 
досягнень.

Гунина Л.М. Обоснованность использо-
вания композиций на основе янтарной 
кислоты в спорте высших достижений. 
Проанализированы основные механизмы 
влияния на энергообеспечение мышечной 
деятельности янтарной кислоты и обосно-
вана необходимость включения в состав 
фармакологических средств на ее основе 
других биологически активных веществ. У 
30 членов национальной сборной команды 
Украины по легкой атлетике на мембран-
ном уровне в течение 21 дня проведено 
исследование механизмов эргогенного 
действия отечественной диетической до-
бавки «ЯнтарИн-Спорт» и установлено, что 
она обладает мембранопротекторным эф-
фектом. Кроме того, доказано позитивное 
действие «ЯнтарИн-спорт» на эритро- и 
лейкопоэз, изменения кислотно-щелочного 
состояния крови, а также частоту возникно-
вения ОРВИ у спортсменов. Все это являет-
ся предпосылками для включения средств 
на основе янтарной кислоты в схемы фар-
макологического обеспечения спорта выс-
ших достижений.

Gunina L.М. A validity of the use of 
compositions on the basis of succinic 
acid in higher achievements sports.  
A basic mechanism of influence on 
providing energy of muscular activity 
of succinic acid are analysed and the 
necessity of including in the complement 
of pharmacological facilities on her basis of 
other bioactive substances is reasonabled. 
In the 30 members of national team 
command of Ukraine on track-and-field 
at the level of cellular membranes at 
last 21 days a study of mechanisms of 
ergogenous action of dietary supplement 
“YantarIn-Sport” it was conducted and 
she’s possesses a membranoprotective 
effect it was shown. In addition, a positive 
action of “YantarIn-Sport” on erythro- and 
leucopoiesis changes of bloods acid-base 
stat, as well as frequency of origin of sharp 
respiratory viral infections in sportsmen are 
well-proven. All of it is pre-conditions for 
including of facilities on the basis of succinic 
acid in the charts of the pharmacological 
providing of higher achievements sport.
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Вступ.1

Пошук нових медикаментозних незаборонених 
засобів корекції гомеостазу організму спортсменів 
постійно триває і є важливим завданням спортивної 
медицини. Як ергогенні чинники і з метою підвищен-
ня адаптаційних можливостей спортсменів часто ви-
користовуються лікарські препарати із заданою дією 
[1]. Серед таких фармакологічних засобів в першу 
чергу привертають увагу ті, що стимулюють проце-
си енергозабезпечення в клітинах і одночасно мають 
виразну антиоксидантну дію, оскільки саме актива-
ція перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і зрушення 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги (ПАР) є 
первинною ланкою багатьох гомеостатичних пору-
шень в організмі [2 – 4].

Фізична працездатність істотним чином обмежена 
фізіологічними можливостями механізмів доставки 
кисню до інтенсивно працюючих тканин, в першу 
чергу, скелетних м’язів, і розвитком внаслідок цього 
тканинного ацидозу та енергетичного дефіциту. Ме-
таболічний ацидоз під час інтенсивної фізичної робо-
ти зумовлений прискореним утворенням протонів в 
АТФ-азних реакціях при відносній недостатності ае-
робної енергопродукції у зв’язку з розвитком робочої 
гіпоксії [5, 6].

Саме тому одним з шляхів корекції метаболіч-
них зрушень внаслідок інтенсивних фізичних на-
вантажень є застосування речовин, які беруть участь 
в енергетичному обміні [7, 8]. Як субстрат окислен-
ня при окислювальному фосфорилюванні, особли-
во притаманному, як механізм енергозабезпечення, 
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тривалій циклічній роботі, найбільш значущу біо-
логічну активність мають дикарбонові кислоти – ін-
термедіати циклу трикарбонових кислот (циклу Креб-
са), а саме, бурштинова, яблучна, щавлева, оцтова, 
α-кетоглутарова [9]. Однією з цих метаболітів, що 
мають ергогенний ефект, є саме бурштинова кислота 
(Acidum succinicum) – природний компонент циклу 
Кребса, яка окислюється з утворенням великої кіль-
кості енергії, що акумулюється у вигляді АТФ, а також 
впливає безпосередньо на мітохондрії [10, 11]. Аніон 
бурштинової кислоти – сукцинат – присутній у всіх 
клітинах, здатних до аеробного дихання [12].

Активно обговорюється в науковій літературі й 
компенсаторна роль сукцинату для процесів енерго-
забезпечення сукцинат-оксидазного шляху окислення 
[13, 14]. Однією з найцінніших властивостей буршти-
нової кислоти для спорту вищих досягнень з прита-
манними йому тривалими понадінтенсивними фізич-
ними навантаженнями є також здатність посилювати 
утилізацію лактату [15]. Активізуючи і захищаючи 
мітохондрії бурштинова кислота підвищує стійкість 
організму до усіх без виключення стресових впли-
вів і допомагає організму захищатися від інфекцій-
ного, радіаційного, кліматичного і інших негативних 
зовнішніх чинників шляхом вираженого посилення 
енергозабезпечення клітин [16, 17]. Як показали до-
слідження групи співробітників професора Інституту 
теоретичної і експериментальної біофізики Російської 
Академії наук М.Н. Кондрашовой, енергетична потуж-
ність процесу синтезу АТФ при окисленні сукцинату 
істотно вищий, ніж при окисленні будь-якого іншого 
субстрату [18]. 
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Саме тому багато енергозалежних процесів, напри-

клад акумуляція іонів кальцію і забезпечення процесів 
біосинтезу Н+, можуть протікати лише при окисленні 
бурштинової кислоти [11]. Як важливий енергетич-
ний продукт бурштинова кислота стимулює ріст і 
розвиток тканин, що важливо при значних фізичних 
навантаженнях [19]. Вона також позитивно впливає 
на процеси імунного захисту і сприяє нормалізації 
кислотно-лужної рівноваги [20]. Власне бурштинова 
кислота, а також у вигляді натрієвої солі, обумовлює 
підвищення стійкості організму до дії іонізуючого ви-
промінювання та інфекцій [21].

Але введення екзогенної бурштинової кислоти в 
організм не завжди досить ефективно для підтрим-
ки процесу енергозабезпечення у зв'язку з низькою 
проникністю її крізь біологічні мембрани [22]. Біо-
доступність сукцинату можна збільшити при комбі-
нуванні з метаболітами, які сприяють його кращому 
проникненню в клітину, наприклад, з ізолимонною, 
лимонною, яблучними, глютаміновою, аспарагіновою 
кислотами [23]. Застосування органічних похідних 
сукцинату також сприяє швидшому проникненню 
його крізь біологічні мембрани [24 ]. При цьому піс-
ля вступу речовини в клітину відбувається його дис-
оціація або відщеплення молекули саме бурштинової 
кислоти. Основна частина молекули може вбудовува-
тися у фосфоліпідний шар мембрани, впливаючи на 
її фізико-хімічні властивості [25], а бурштинова кис-
лота використовується безпосередньо дихальним лан-
цюгом як енергетичний субстрат [12]. Фармакологічні 
властивості бурштинової кислоти можуть бути також 
посилені введенням в композицію піридоксальфосфа-
ту, таурину та ін. Збагачення композицій з бурштино-
вою кислотою за рахунок вітаміну В6 і інших вітамінів 
групи В, а також незамінних амінокислот для кращого 
проникнення сукцинату в клітину, здатне істотно під-
вищити ефективність засобів на його основі [16, 26].

У спортивній практиці бурштинова кислота ви-
користовується як недопінговий засіб для підви-
щення витривалості під час змагань і на спеціально-
підготовчому етапі підготовчого періоду, а також для 
прискорення відновних процесів після інтенсивних 
фізичних навантажень [27]. Сукцинат (та його похід-
ні) застосовують як складову продуктів спортивного 
харчування і напоїв. У чистому вигляді, як фармако-
логічний препарат, бурштинова кислота випускається 
в таблетках по 100 мг, входить також до складу комбі-
нованого препарату Лимонтар, а на основі похідних 
створений лікарський засіб Мексидол (Мексикор). У 
вигляді ДД різні похідні бурштинової кислоти випус-
каються під назвами Янтавіт, Енерліт і Мітомін [28]. 
Добові дози сукцинату, за даними різних авторів, ко-
ливаються від 50 мг до декількох грамів [7, 23]. Нашу 
увагу привернула ДД «ЯнтарІн-Спорт» – комплекс, 
спеціально розроблений українськими вченими для 
спорту вищих досягнень. До складу «ЯнтарІн-Спорт» 
входить бурштинова кислота (1,0 г), а для підвищен-
ня її біодоступності додатково були введені вітамі-
ни групи В (В1, В6), глютамінова кислота та аргінін 
(ТУ У 15.8.-20990275.001-2001).

Дослідження проведені у рамках НДР 2.24. «Під-
вищення ефективності тренувальної та змагальної ді-
яльності кваліфікованих спортсменів дозволеними за-
собами відновленнями та стимуляції працездатності» 
(номер держреєстрації 0111U001731) Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 р.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: обґрунтувати доцільність ви-

користання в практиці підготовки спортсменів високої 
кваліфікації вітчизняної дієтичної добавки «ЯнтарІн-
Спорт» на основі бурштинової кислоти (в композиції) 
шляхом визначення оцінки впливу метаболічних зру-
шень і з урахуванням ступеня безпеки фармакологіч-
ного засобу. 

Виходячи з мети дослідження було поставлено на-
ступні завдання:
1. Проаналізувати наукову літературу з теми дослі-

дження для встановлення частоти застосування фар-
макологічних засобів на основі бурштинової кислоти 
у практиці спортивної підготовки, та їхній склад.

2. Провести дослідження впливу нової вітчизняної ді-
єтичної добавки «ЯнтарІн-Спорт» у динаміці підго-
товки спортсменів високої кваліфікації.

3. Визначити основні ланки метаболізму в організмі 
спортсменів, на які може позитивно впливати ді-
єтична добавка «ЯнтарІн-Спорт» під час фізичних 
навантажень.

4. Визначити вплив дієтичної добавки «ЯнтарІн-
Спорт» на показники фізичної працездатності 
спортсменів.

Організація досліджень. Дослідження впливу ДД 
«ЯнтарІн-Спорт» на показники гомеостазу та фізичної 
працездатності проводили у 30 легкоатлетів – членів 
збірної команди України, що тренуються переважно на 
розвиток витривалості протягом 21 дня на спеціально-
підготовчому етапі підготовчого періоду. Були сфор-
мовані 2 групи, репрезентативних за статтю, віком, 
рівнем спортивної майстерності і спеціалізації (по 15 
спортсменів), основна з яких у складі схеми фармако-
логічного забезпечення отримувала «ЯнтарІн-Спорт», 
а контрольна – плацебо (таку ж капсулу з крохмалем). 
Крім того, для порівняння показники гомеостазу були 
проаналізовані у 12 здорових нетренованих осіб (до-
нори) відповідного віку та статі.

Методи дослідження: до початку та по закінченні 
курсового прийому «ЯнтарІн-Спорт»(2 капсули по 1,0 
г 3 рази на день впродовж тритижневого мезоциклу) 
в обох групах оцінювали фізичну працездатність з ви-
користанням двоступінчатої навантажувальної проби 
методом велоергометрії за субмаксимальним тестом 
відносної аеробної потужності (PWC170) і за змінами 
частоти серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою і 
через 3-5 хв після навантаження.

Для оцінки впливу «ЯнтарІн-Спорт» на параме-
три гематологічного гомеостазу в донорів, спортс-
менів основної і контрольної груп на автоматичному 
гематологічному аналізаторі «ERMA-210» (Японія) 
проводили визначення кількості еритроцитів і вміс-
ту гемоглобіну (Hb) в цільній крові, вмісту внутріш-
ньоеритроцитарного гемоглобіну (MCH), концен-
трації лейкоцитів (WBC). Зміни ПАР безпосередньо 
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в мембранах оцінювали за змінами активності ПОЛ 
відповідно до кількості накопиченого малонового 
діальдегіду (МДА) і ступеня антиоксидантного захис-
ту за концентрацією відновленого глутатіону (GSH) 
[25]. Дослідження змін рН крові під впливом ДД 
«ЯнтарІн-Спорт» під час тренувальних навантажень 
проводили за допомогою портативного газоаналізато-
ру «Osmetech OPTI CCA» (США).

Статистичну обробку даних проводили за допо-
могою прикладних пакетів комп’ютерних програм 
«Statgraphics» і «Excel 97». Достовірність змін оціню-
вали з урахуванням t-критерію Ст’юдента.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Було встановлено, що прийом спортсменами 

ДД “ЯнтарІн-Спорт” супроводжується помітними 
змінами показників ПАР в мембранах еритроцитів, які 
достовірно відрізняються від цих параметрів у здорових 
нетренованих осіб, а також показників еритроцитарної 
ланки гематологічного гомеостазу (табл. 1).

З даних таблиці 1 видно, що прийом ДД на осно-
ві бурштинової кислоти стимулює власне еритропоез 
і водночас – синтез гемоглобіну, що підтверджується 
достовірним підвищенням вмісту останнього в само-
му еритроциті (МСН). При цьому рівень Hb має лише 
виразну тенденцію до підвищення, що ймовірно, опо-
середковано, різноспрямованими змінами гематокри-
ту в спортсменів. Під впливом ДД «ЯнтарІн-Спорт» 
знижується активність перекисного окислення ліпідів, 

про що свідчить зменшення вмісту МДА в мембранах 
еритроцитів з одночасним накопиченням GSH. Такі 
сприятливі зміни вказують на переважання процесів 
антиоксидантного захисту над процесами ліпоперок-
сидації в організмі за дії бурштинової кислоти. Крім 
того, в основній групі по закінченні прийому ДД від-
значається цілком помітний лейкоцитоз. Слід зазна-
чити, що встановлені дані відносно зростання вмісту 
лейкоцитів понад референтні значення для спортсме-
нів [29] не супроводжуються погіршенням самопо-
чуття і можуть бути розцінені як адаптивні.

Курсове застосування «ЯнтарІн-Спорт» в основній 
групі спортсменів супроводжується достовірним зни-
женням ЧСС, яку визначали безпосередньо після тесту-
ючого навантаження, і виразним зростанням показника 
PWC170 (рис. 1) порівняно з показниками в контрольній 
групі, що свідчить про ергогенну дію даної ДД. 

Водночас при оцінці частоти виникнення гострих 
респіраторних вірусних інфекцій (ОВРІ) було вста-
новлено, що в основній групі, навіть через зниження 
адаптаційних можливостей організму внаслідок змі-
ни клімату та інтенсифікації фізичних навантажень, 
ОРВІ впродовж тренувального збору в Анталії (Ту-
реччина) виникли лише у одного спортсмена (6,66 %). 
У контрольній групі цей показник склав 20,0 % (3 хво-
рі спортсмени).

На завершальному етапі досліджень було вивче-
но зміни рН венозної крові спортсменів при прийомі 

Таблиця 1.
Зміни  ПАР в мембранах еритроцитів і деяких показників гематологічного гомеостазу спортсменів  

під впливом “ЯнтарІн-Спорт”

Показники, що вивчались
(X ±S) Донори

Групи спортсменів
контрольна

(n=15)
основна
(n=15)

Вміст еритроцитів, 1012×л-1 4,24±0,28 4,76±0,02 5,47±0,14*
Hb, г×л-1 132,6±4,07 141,8±7,5 159,7±6,5
MCH, пг 32,8±4,2 35,4±0,6* 40,8±0,4*
МДА, нмоль×106 ер. 4,26±0,31 7,56±0,45*# 5,61±0,53*
GSH, 10-12ммоль×ер-1. 1,56±0,27 2,39±0,08*# 3,04±0,13*
Вміст лейкоцитів, 109×л-1 5,27±0,39 5,14±0,23 6,18±0,16*

Примітка. * – статистично достовірно порівняно з даними в контрольній групі (P <0,05);  
                         # – статистично достовірно порівняно з даними у донорів.

Рис. 1. Вплив ДД «ЯнтарІн-Спорт» на частоту серцевих скорочень і показник PWC170  
після тестуючого навантаження
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“ЯнтарІн-Спорт” впродовж тритижневого мезоциклу 
і встановлено, що у спортсменів контрольної групи 
величина цього показника на момент закінчення до-
сліджень мала виразну тенденцію до зростання – (з 
7,41±0,02) од. до (7,46±0,02) од. В той же час в основній 
групі спостерігалося достовірне зниження величини 
цього показника з (7,42±0,02) од. до (7,35±0,01) од. 
Таким чином, отримані дані дають можливість резю-
мувати, що “ЯнтарІн-Спорт” при курсовому прийомі 
сприяє зменшенню проявів метаболічного ацидозу в 
легкоатлетів високої кваліфікації під час інтенсивних 
фізичних навантажень.

Висновки. 
Таким чином, встановлено мембранопротектив-

ний та антиоксидантний вплив ДД “ЯнтарІн-Спорт”. 
До того ж, вона сприяє зростанню показників фізич-
ної працездатності, тобто володіє виразною ерго-
генною дією, та попереджує накопичення лактату у 

крові спортсменів за фізичних навантажень. В ціло-
му засоби на основі бурштинової кислоти, до яких 
належить і “ЯнтарІн-Спорт”, не є забороненими [30], 
практично не мають побічних ефектів, добре перено-
сяться, сприяють зростанню фізичної працездатності 
та підвищенню опірності організму до респіраторних 
захворювань. Це дає підстави для використання в тре-
нувальному процесі у спортсменів високої кваліфіка-
ції фармакологічних препаратів і дієтичних добавок, 
що містять бурштинову кислоту.

Перспективи подальших досліджень. Дуже ціка-
вим буде проведення досліджень щодо механізмів ан-
тиацидотичного впливу бурштинової кислоти та по-
дальші дослідження її дії на зміни інших параметрів 
гомеостазу, що сприятиме поглибленню наших уяв-
лень стосовно ролі у фармакологічному забезпеченні 
спорту вищих досягнень цього важливого метаболіту-
інтермедіату циклу Кребса, пов’язаного з енергоза-
безпеченням фізичної роботи.
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