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Понадінтенсивні фізичні навантаження, зроста-
ючий обсяг та тривалість змагальної діяльності, 
порушення реактивності і резистентності організму 
під впливом несприятливих факторів зовнішнього 
середовища, тощо, обмежують адаптаційні можли-
вості організму і, відповідно, знижують можливу ме-
жу фізичної та функціональної підготовленості і пси-
хологічної стійкості спортсменів та сприяють виник-
ненню захворювань, що дуже часто призводить до 
відсторонення від тренувального процесу. На сьо-
годні з метою забезпечення повноцінного функціо-
нування організму спортсменів в умовах підвище-
них вимог до стану здоров’я, рівня функціональної, 
спеціальної фізичної та психологічної підготовлено-
сті є необхідним комплексний медико-біологічний 
підхід, включаючи психологічну підтримку. 

В умовах спортивної діяльності з максималь-
ними та граничними фізичними навантаженнями 
будь-які, навіть незначні відхилення параметрів 
гомеостазу, негативним чином впливають на ефек-
тивність занять спортом, що виявляється у знижен-
ні змагального результату, веде до передчасного 
завершення кар'єри чи ранньої інвалідизації спорт-
смена. Тому дуже актуальним на сьогоднішній 
день є питання попередження вичерпання та від-
новлення адаптаційних можливостей організму 
людини. Одним з актуальних методів відновного 
лікування, який дозволяє вирішити ці задачі, є кріо-
терапія. 

Кріотерапія – сукупність фізичних методів ліку-
вання, що базується на використанні холодового 
фактора, проте вона досі не знайшла широкого 
застосування у вітчизняній спортивній медицині. З 
метою аналізу результатів дослідження впливу 
кріотерапії на стан спортсменів у роботі системати-
зовано та узагальнено дані наукової літератури. 

Загальна кріотерапія подразнює все рецептор-
не поле шкіри і впливає на центральну нервову 
систему, локальна ‒ викликає місцеві ефекти. Ос-
новні біологічні ефекти загальної кріотерапії для 
спортсменів: знеболюючий, гартуючий, протизапа-
льний, протинабряковий, регенеративний, імуномо-

дулюючий, антидепресивний. Завдяки цим ефек-
там курсовий вплив загальної кріотерапії приво-
дить до підвищення сили м’язів, нормалізації бала-
нса парасимпатичної та симпатичної нервової сис-
теми, поліпшення сна та підвищення настрою 
(корекція психоемоційного стану спортсмена). Мо-
жливості застосування кріотерапії в спортивній 
медицині досить широкі. Це купірування болю, лі-
кування, реабілітація та профілактика спортивних 
травм та їх віддалених наслідків, підвищення пра-
цездатності та психоемоційної стійкості спортсме-
нів безпосередньо перед змаганнями, відновлення 
та реабілітація після змагань. 

Доцільність і нагальна необхідність включення 
кріотехнологій в індустрію спорту виходять із мож-
ливостей кріотерапії, за рахунок своїх біологічних 
ефектів, вирішувати наступні задачі: стабілізація та 
зростання високих спортивних показників, стимуля-
ція фізичних, фізіологічних і емоційно-психологіч-
них якостей спортсмена, швидке відновлення після 
спортивних травм.  

Ключові слова: кріотерапія, терморегуляція, 
знеболюючий ефект, спортивна медицина. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано відповідно до 
плану науково-дослідної роботи «Розробка безпеч-
них методик екстремальної кріотерапії в клінічній 
практиці», № державної реєстрації 0111U005113. 

Вступ. Фізична культура є досить ефективним 
засобом зміцнення здоров'я, поліпшення фізичного 
розвитку і загартованості організму людини [1], а 
спорт, особливо професійний несе в собі багато 
ризиків для здоров’я спортсменів. Він корисний для 
здоров’я лише в тому випадку, коли навантаження 
на організм є помірними, але у професійному спор-
ті часто навантаження на всі системи людини є 
надмірними: організм відчуває стрес і відбувається 
виснаження всіх систем організму, формуються 
хронічні захворювання. 

Спортсмени за час своєї кар'єри страждають 
від серйозних травм, проте, завдяки сучасним  
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медичним технологіям, і вони можуть відновитися 
та продовжувати свою кар'єру на найвищому рівні. 
Допомога у випадках гострої спортивної травми, 
зниження ризику віддалених негативних наслідків, 
в тому числі і від специфічних хронічних спортив-
них травм, притаманних окремим видам спорту, 
залишаються актуальними [2].  

На сьогодні став необхідним медико-
біологічний, включаючи і психологічні методи за-
безпечення спортивної підготовки, комплексний 
підхід для забезпечення повноцінного функціону-
вання організму спортсменів в умовах підвищених 
вимог до стану здоров'я, рівня функціональної, 
спеціальної фізичної та психологічної підготовле-
ності.  

Завдяки комплексному медико-психологічному 
контролю можливо забезпечити оцінку всіх основ-
них компонентів тренувального процесу, включаю-
чи інтегральні характеристики змагальної і трену-
вальної діяльності, стан здоров'я, рівень функціо-
нальної, спеціальної фізичної, техніко-тактичної та 
психологічної підготовленості, а також ефективнос-
ті відновних заходів. Також актуальним залишаєть-
ся необхідність використання відновлюваних мето-
дів впливу, які можуть підвищувати адаптаційні 
резерви організму спортсменів. Одним з таких від-
носно нових методів відновлення організму є кріо-
терапія. Даний вид відновного лікування стає істот-
ним компонентом спортивної медицини, реабіліта-
ції та програм відновлення. Кріотерапія ‒ сукуп-
ність фізичних методів лікування, заснованих на 
використанні холодового фактора [3]. Основу дії 
кріотерапії на організм становить швидке зниження 
температури (охолодження) тканин під впливом 
холодового фактора в межах кріостійкості (5-10°С) 
без виражених зрушень терморегуляції організму 
[4, 5, 6]. Основними видами кріотерапії є загальна 
та локальна, які, незважаючи на подібність фізич-
ного впливу, мають різні біологічні ефекти та да-
ють принципово різні результати. 

Мета дослідження – обґрунтування на основі 
аналізу та узагальнення даних існуючої літератури 
доцільності застосування методу кріотерапії в 
практиці підготовки спортсменів. 

Матеріали та методи дослідження. В ході 
дослідження використано теоретичний аналіз, сис-
тематизація та узагальнення наукової літератури 
та документальних джерел та визначено основні 
біологічні ефекти кріотерапії у спортсменів. 

Результати аналіза та їх обговорення. Тер-
морегуляція організму є одним з альтернативних 
ресурсів і повною мірою може відповідати високим 
вимогам спортивних навантажень, але особливості 
її дії до теперішнього часу не викликали інтересу у 
фахівців зі спортивної медицини. Як правило, по-

няття терморегуляції у спортсменів зводилося до 
проблеми створення теплової енергії під впливом 
фізичного навантаження, іншими словами, до зви-
чайної розминки. Інша сторона цього регуляторно-
го механізму, а саме, взаємодії тепла і холоду, на-
грівання та охолодження, до недавнього часу не 
привертала уваги дослідників [7, 8, 9, 10]. Проте 
терморегуляція організму людини є, з урахуванням 
цілого ряду причин, важливим і значним фактором, 
що визначає рівень спортивних показників. У видах 
спорту, пов’язаних з витривалістю, тепло, яке ви-
робляється в процесі тривалого тренування, має 
охолоджуватися для підтримки організму в актив-
ному стані, а це вимагає великих енергетичних 
витрат. Щоб підтримувати оптимальний баланс між 
холодними і теплими температурами, особливо у 
видах спорту, пов'язаних з витривалістю, близько 
75% енергії (залежно від інтенсивності і тривалості 
тренування) йде на охолодження організму і лише 
25% ‒ витрачається на забезпечення роботи м’язів 
[10, 11]. Слід зазначити, що збільшення інтенсив-
ності і тривалості тренування в поєднанні з підви-
щенням температури навколишнього середовища, 
вимагає зростання необхідної кількості енергії для 
охолодження, що призводить до зниження актив-
ності енергетичних процесів, необхідних для підт-
римки роботи скелетних м’язів. Зазначені процеси 
терморегуляція свідчать про актуальність дослі-
джень впливу систематичного охолодження на 
досягнення спортивних результатів. Зворотний бік 
цієї регуляторної системи – кореляція між теплом і 
холодом, розігрівом і охолодженням – залишалася 
поки що поза полем пильної уваги дослідників [12]. 

Кріотерапія – метод, заснований на зниженні 
температури тіла без зрушень самостійної термо-
регуляції організму. Першим і досить очевидним 
показанням до застосуванням кріотерапії в спорті є 
пригнічення травматичного болю. Цей напрямок 
практичного застосування кріотерапії випливає з 
традиційних методів швидкого пригнічення болю, 
таких як крижані компреси або зрошення зони тра-
вми хлоретилом. Саме традиційні методи пригні-
чення болю за допомогою локального охолоджен-
ня складають основи кріотерапії, як найбільш фізі-
ологічного і ефективного методу знеболення. 

Час загального знеболюючого ефекту після 
процедури кріотерапії становить від 1 до 6 годин. 
Цей ефект пояснюється короткочасним збуджен-
ням периферійних шкірних рецепторів (первинна 
відповідь), яке потім переходить в пригнічення і 
частковий параліч з різким зниженням провідності 
нервової тканини і блокадою аксон-рефлексів, нор-
малізацією антидромної збудливості нейронів спин-
ного мозку і активацією ендорфінних систем галь-
мування, а також зменшенням запальної реакції і 
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регуляцією судинного тонусу, що веде до розриву 
порочного кола «біль – м’язовий спазм – біль» [3].  

Можливість регулювання м'язового тонусу – 
одне з найбільш цінних властивостей кріотерапії. 
Реакція міостимуляції / міорелаксації носить фазо-
вий характер і залежить від динаміки охолодження. 
За даними В. В. Портнова, холод ефективний як 
для зняття м'язового спазму, так і для підвищення 
м'язового тонусу [3], що досягається варіацією тем-
пературного режиму, інтенсивності та тривалості 
кріовпливу. Зняття м'язового спазму має велике 
практичне значення у лікування дегенеративно-
дистрофічних захворювань. Релаксацію м'язів від-
значають за умовою тривалого охолодження в діа-
пазоні температур близько 0°С або під час корот-
кочасного, але інтенсивного охолодження. Змен-
шення вираженості м’язового спазму пов’язують з 
охолодженням нервово-м’язових структур і обумо-
вленим цим уповільненням провідності, переважно 
позбавленими мієліну нервовими С-волокнами, а 
також зі зниженням активності м’язових веретен і 
зменшенням ефекту розтягування. Підвищення 
м’язового тонусу досягається більш короткочасним 
впливом низьких температур (близько 0°С). Курсо-
ве короткочасне стимулювання м’язів низькою тем-
пературою веде до зростання сили і витривалості 
м'язів [13, 14]. 

Важливо розуміти, що загальна кріотерапія 
подразнює все рецепторне поле шкіри і впливає на 
центральну нервову систему. Тому ії ефекти зага-
льні і реалізуються через гуморальну та нервову 
системи. Після курсу процедур загальної кріотера-
пії поліпшуються показники клітинного та гумо-
рального імунітету, що підтверджується збільшен-
ням числа Т-лімфоцитів і зростанням продукції 
антизапальних цитокінінів. Про поліпшення показ-
ників гуморального імунітету свідчить стійке підви-
щення вмісту лізосомальних білків у гранулоцитах 
периферійної крові, збільшення у сироватці крові 
рівня імуноглобуліну А та, навпаки, зниження рівня 
інтерлейкінів (IL-1, IL-6) і фактору некрозу пухлини 
(TNF) [3]. 

Особливу цінність має той факт, що кріотера-
пія не просто усуває больові відчуття, а ще й прис-
корює процеси регенерації. Регенеративний ефект 
полягає у поліпшенні трофіки тканин, за рахунок 
чого стимулюються процеси регенерації, в тому 
числі м’язової, кісткової і хрящової тканин. Спосте-
реження за результатами застосування загальної 
кріотерапії в лікувальній практиці показали, що 
зрощення переломів і лікування опіків прискорю-
ється в 3 рази [15, 16]. 

Всупереч очікуванням багатьох авторів [3], за-
гальна кріотерапія не зможе замінити експрес-
анестезію, наприклад, з використанням хлоретилу. 

Хлоретил різко охолоджує шкіру та викликає зне-
болювання, внаслідок її ішемії і значного зниження 
чутливості, що вкрай необхідне при спортивних 
травмах. Кріотерапія спричиняє комплексний 
вплив та може розглядатися тільки як курсовий 
метод прискореного знеболювання при травмах. 
Однак саме здатність швидко знімати біль, надава-
ти імуномодулюючу дію, прискорювати регенерати-
вні процеси забезпечує успішне застосування кріо-
терапії в спортивній травматології [17]. Кріотерапія 
має також протизапальну дію за рахунок дегідрата-
ції тканин внаслідок зниження гіперемії, набряку, 
стазу, нормалізації лімфообігу, зменшення актив-
ності медіаторів запалення та інактивації ензиму 
колагенази. 

Протинабряковий ефект кріотерапії проявля-
ється у тому, що ліквідуються набряки лімфатично-
го походження, поліпшується відтік лімфи і мікро-
циркуляції крові в тканинах. Відбувається помірне 
поліпшення венозного і лімфатичного відтоку, а 
також зменшення кількості внутрішньосуглобового 
випоту. Протизапальний ефект проявляється у 
пригніченні запального процесу з максимумом 
ефекту протягом гострого періоду [3, 18]. 

Кріотерапія може сприяти покращенню психое-
моційного стану спортсменів. Було показано, що 
вже після першої процедури практично всі спорт-
смени, які проходили курс відновлення у кріогенних 
повітряних установках, відзначали поліпшення на-
строю, появу відчуття свіжості, легкості і навіть 
невеликої ейфорії. Зниження депресії проявляєть-
ся в зменшенні рівня особистісної тривожності, 
емоційної пригніченості, напруженості, що обумов-
люється викидом ендорфінів і енкефалінів [19, 20]. 

Існує точка зору, згідно з якою загальна повіт-
ряна кріотерапія, завдяки здатності збільшувати 
викид ендорфінів в плазму крові та ініціювати від-
повідь по осі «гіпофіз ˗ гіпоталамус ˗ залоза», є 
ідеальним засобом підвищення стійкості до стре-
сів, відновлення гомеостатичних механізмів і трені-
нгу фізіологічних резервів. Встановлено, що протя-
гом курсу кріовпливу відбувається поступове зни-
ження рівня кортизолу в сироватці крові обстежу-
ваних. Ці зміни стають достовірними з 4-го тижня 
кріотерапії, що говорить про стабілізацію процесів 
адаптації організму людини до кріовпливів, почина-
ючи з 31-ї хвилини сумарного часу впливу [4, 21, 
22]. 

Під час курсової дії екстремально низької тем-
ператури в організмі людини активується низка 
взаємопов’язаних адаптаційно-компенсаторних 
механізмів, які призводять до зниження напруги та 
оптимізації функціонування систем організму. Це 
здійснюється шляхом зниження активності центра-
льного контуру регуляції, підвищення активності 
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автономного контуру регуляції, що викликає збіль-
шення функціональних резервів організму людини, 
оптимізацію її психофізіологічного стану та прояв-
ляється в оптимізації показників артеріального тис-
ку, збільшенні максимальної вентиляції легень, 
зниженні хронаксії, поліпшенні самопочуття, актив-
ності, настрою обстежуваних, підвищенні їх працез-
датності та неспецифічної резистентності до не-
сприятливих факторів навколишнього середовища. 
Ці дані є науковим обґрунтуванням безпеки та ефе-
ктивності застосування екстремального кріовпливу 
в умовах кріокамери в практичній медицині [21, 22].  

Виходячи з результатів клінічних спостережень 
і клініко-експериментальних досліджень, відомо, 
що кріовплив, завдяки своєму терапевтичному 
ефекту, веде до значного підвищення сили муску-
латури, підвищення рівня фізичної форми, балансу 
психіки, поліпшення сну і підвищення настрою. Крі-
отерапія є потужним засобом психологічної та фі-
зичної реабілітації та відновлення резервних мож-
ливостей організму для здорових осіб, які мають 
високий рівень фізичної підготовки, але водночас з 
порушеннями перебігу процесів адаптації [3]. 

Базуючись на наведених даних, можна говори-
ти про те, що технології кріогенної аеротерапії відк-
ривають для спортивної медицини широкі можли-
вості, а саме: купірування, лікування, реабілітація 
та профілактика спортивних травм та їх наслідків, 
підвищення фізичної працездатності та психоемо-
ційної стійкості спортсменів безпосередньо перед 
змаганнями, прискорення відновних процесів у 
спортсменів після змагань. 

Ця багатобічна дія кріотерапії базується на 
існуванні в цього методу таких біологічних ефектів 
як гартувальний, протизапальний, знеболюючий, 

протинабряковий, регенеративний, імуномодулюю-
чий, антидепресивний, що сприяє розширенню 
адаптаційних можливостей організму спортсмена.  

Висновки 
1. На снові вивчення та узагальнення даних літера-

тури визначено основні біологічні ефекти кріоте-
рапії у спортсменів, а саме, знеболюючий, гарту-
ючий, протизапальний, протинабряковий, реге-
неративний, імуномодулюючий, антидепресив-
ний.  

2. Аналіз даних досліджень доводить, що кріотера-
пія може бути ефективним методом для зростан-
ня результатів тренувальної та змагальної діяль-
ності шляхом стимуляції фізичних, фізіологічних 
та емоційно-психологічних характеристик спорт-
сменів. 

3. Дані літератури вказують, що процедури загаль-
ної кріотерапії не тільки оптимально готують 
організм до інтенсивних навантажень і пом’якшу-
ють негативні наслідки перевантажень і травм, а 
й можуть бути використані як самостійний метод 
стимуляції тренувального ефекту регулярних 
фізичних навантажень. 

4. Доцільність і необхідність включення кріотехно-
логій медико-біологічне забезпечення рухової 
активності і спорту вищих досягнень, зокрема, 
витікають з даних щодо ефективності кріотерапії 
при лікуванні спортивних травм та порушень 
адаптаційних можливостей організму за одно-
часної відсутності побічної дії на організм спорт-
смена, що виявляється у позитивному впливі 
кріотерапії на змагальні результати. 
Перспективи подальших досліджень. Надалі 

планується продовжувати на доказовому рівні оці-
нювати ефективність застосування методу кріоте-
рапії у спортсменів та усебічно сприяти впрова-
дженню застосування її у спорті. 
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УДК 615.832.9+613.735:796-051 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КРИОТЕРАПИИ:  
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  
В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
Панченко О. А., Онищенко В. О., Сердюк И. А. 
Резюме. Сверхинтенсивные физические нагрузки, возросший объем тренировочной и соревнователь-

ной деятельности, нарушения реактивности и резистентности организма в условиях активизации влияния 
неблагоприятных факторов внешней среды снижают адаптационные возможности организма и увеличи-
вают заболеваемость спортсменов. Стал необходим комплексный медико-биологический подход для 
обеспечения полноценного функционирования организма спортсменов в условиях повышенных требова-
ний к состоянию здоровья, уровня функциональной, физической и психологической подготовленности.  

В условиях спортивной деятельности с максимальными и запредельными физическими нагрузками 
любые, даже незначительные отклонения параметров гомеостаза, самым негативным образом влияют 
на эффективность занятий спортом, вплоть до преждевременного завершения карьеры или ранней инва-
лидизации спортсмена. Поэтому актуальным на сегодняшний день является вопрос предупреждения 
исчерпания и восстановление адаптационных возможностей организма. Одним из актуальных методов 
восстановительного лечения, позволяющим решить эти задачи, является криотерапия. Криотерапия ˗ 
совокупность физических методов лечения, основанных на использовании холодового фактора. Основ-
ные виды криотерапии: общая и локальная, несмотря на схожесть физического воздействия, дают прин-
ципиально разные результаты. Общая криотерапия раздражает все рецепторное поле кожи, и воздейст-
вует на центральную нервную систему. Локальная криотерапия вызывает местные эффекты. Основные 
биологические эффекты криотерапии для спортсменов: обезболивающий, закаливающий, противовоспа-
лительный, противоотечный, регенеративный, иммуномодулирующий, антидепрессивный эффекты. Бла-
годаря этим эффектам, курсовое общее криотерапевтическое воздействие приводит к повышению силы 
мышц, нормализации баланса парасимпатической и симпатической нервной системы, улучшению сна и 
повышению настроения. Возможности применения криотерапии в спортивной медицине: купирование, 
лечение, реабилитация и профилактика острых и хронических спортивных травм, повышение физиче-
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ской работоспособности и психоэмоциональной устойчивости спортсменов непосредственно перед со-
ревнованиями, восстановление и реабилитация спортсменов после соревнований.  

Целесообразность и необходимость включения криотехнологий в практику подготовки спортсменов 
заключается в возможности криотерапии за счет своих биологических эффектов способствовать стиму-
ляции физических, физиологических и эмоционально-психологических качеств спортсменов и соответст-
вующему росту спортивных результатов, а также более быстрому восстановлению после спортивных 
травм. 

Ключевые слова: криотерапия, терморегуляция, обезболивающий эффект, спортивная медицина. 
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Biological Effects of Cryotherapy:  
Justification of the Application in the Training of Sportsmen 
Panchenko O., Onishenko V., Serdyuk I. 
Abstract. Excessive physical exertion, an increased volume of competitive activity, the reactivity and resis-

tance disorders in conditions of the increased influence of adverse environmental factors are constantly reduc-
ing the adaptive capabilities of the body and increasing the sickness rate of athletes. A complex medical and 
psychological approach has become necessary to improve the functioning of the body of athletes in conditions 
of increased requirements for health, level of functional, physical and psychological readiness. 

In conditions of sporting activity with maximum and transcendental physical exertion, any, even slight devia-
tions of the parameters of homeostasis affect the effectiveness of sports in the most negative way. It can cause 
reducing athletic performance, retirement, disability of athletes. Nowadays the issue of preventing the exhaus-
tion and restoration of human adaptive capabilities is very relevant. One of the new relevant methods of restor-
ing therapy is cryotherapy. This method is a combination of physical treatments based on the use of the cold 
factor.  

The main types of cryotherapy are general and local, despite the similarity of physical effects, give funda-
mentally different results. General cryotherapy irritates the entire receptor field of the skin and affects the central 
nervous system. Local cryotherapy causes local effects. The main biological effects of cryotherapy for athletes 
are painkilling, hardening, anti-inflammatory, decongestant, regenerative, immunomodulating, antidepressant 
effects. Cryotherapy due to its therapeutic effect leads to a significant increase in muscle strength, increase in 
physical fitness, mental balance, improves sleep and mood. Application of cryotherapy in sport medicine: reha-
bilitating and preventing acute and chronic sport injuries, increasing the physical performance and psycho-
emotional stability of athletes.  

Conclusion. The expediency and nessessity of including cryotechnologies in the sports come out of possibil-
ity of cryotherapy, due to its biological effects, to solve problems of stabilization and growth of high athletic per-
formance, stimulation of the physical, physiological and emotional-psychological qualities of athletes. 

Keywords: cryotherapy, thermoregulation, analgesic effect, sport medicine. 
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