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У даний час спостерігається зростаючий інтерес до біологічних додатків, створених з використанням зеленої прісноводної водорості хлорела. У
дослідженні брали участь 30 клінічно здорових
осіб, у віці від 17 до 66 років, 10 чоловіків і 20 жінок. Обстежувані вживали водну суспензію живої
хлорели штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111 концентрацією 19-34 млн кл./мл. Курс прийому становив 28 днів. До і після завершення курсу були проведені наступні дослідження: антропометрія, дослідження композиційного складу тіла, дослідження
фізичної працездатності (тест PWC170), загальний
аналіз крові, біохімічний аналіз крові.
У всіх обстежуваних спостерігалася позитивна
динаміка суб'єктивного самопочуття, обумовлена
підвищенням загального тонусу, зменшенням тривалості необхідного для відновлення сну, а також
нормалізацією роботи кишечника.
При дослідженні динаміки антропометричних
показників не виявлено достовірної зміни ваги обстежуваних, однак, зареєстровано достовірне
зменшення обсягів талії і стегон. Виявлено недостовірні зміни жирової і м'язової складових, тенденція до зниження величини вісцерального жиру
зареєстрована у переважної кількості обстежуваних. Достовірно підвищився показник PWC170/кг
жирової маси. Суттєво підвищилася ефективність
гемодинаміки за рахунок зниження показників систолічного і діастолічного тиску. Дослідження крові
виявили відсутність достовірних змін з боку червоної ланки, але зареєстровано достовірне збільшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів (в межах нормативних показників), що дозволяє зробити припущення про стимуляцію імунної системи крові по
першій лінії захисту.
При дослідженні функціонального стану печінки було виявлено непрямі ознаки поліпшення її
детоксикаційної функції, на що вказує зменшення
коефіцієнту де Ритиса (співвідношення активності
АсТ/АлТ) і в той же час не було зареєстровано достовірних змін показників ліпідного обміну.
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Зв'язок роботи з науковими роботами, планами, темами. Робота є фрагментом НДР
«Розробка програми профілактики передпатологічних станів і захворювань засобами фізичної культури та методами фізичної реабілітації контингенту
осіб з різним рівнем фізичної активності», № держ.
реєстрації 0118U007319.
Вступ. В даний час спостерігається зростаючий інтерес до біологічно активних харчових добавок на основі натуральних, екологічно чистих компонентів. Одним з найбільш перспективних продуктів даного напрямку є біологічні добавки, створені з
використанням зеленої прісноводної водорості
хлорела (Chlorophyta Trebouxiophyceae) [1-5]. Це
пов’язано, в першу чергу, з простотою культивування і низькою ціною даної водорості [6, 7]. До
складу Chlorella входять протеїн, хлорофіл, харчові
волокна, жирні кислоти, каротиноїди, сульфітовані
полісахариди, глікопротеїни, антиоксиданти, нуклеїнові кислоти, мікроелементи, вітаміни, тощо, що
пояснює її значну біологічну активність [8]. У зв'язку з цим зростає кількість робіт, що вивчають Chlorella vulgaris не тільки як джерело корисних речовин
для використання в функціональному харчуванні,
але і можливості її застосування в лікувальних і
профілактичних цілях [9, 10, 11, 12]. Так, є дані про
позитивний вплив хлорели на ступінь кардіоваскулярного ризику [13], її виражений гіпотензивний
ефект [14]. Результатами досліджень відзначено
зниження рівня глюкози крові, підвищення кількості
глутатіон-позитивних клітин при цукровому діабеті,
підвищення відсотку інсулін-продукуючих бетаклітин і глюкогон-продукуючих клітин [15, 16]. Також доведено вплив Chlorella vulgaris на регуляцію
рівня лімфоцитів, гранулоцитів та інших імунокомпетентних клітин [17]. Є дані про позитивні зміни
рівня білірубіну і ферментів печінкового метаболізму [18]. Досить велика кількість робіт присвячено
впливу прийому хлорели на ліпідний обмін [19, 20].
Деякими авторами отримані цікаві дані про вплив
вживання хлорели при окисному стресі: дослідниками виявлено значне підвищення антиоксидантної здатності сироватки крові, зниження загальної
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втомлюваності, тощо [21, 22]. Однак, переважна
більшість цих досліджень виконані на лабораторних тварин, що не дозволяє з достатньою точністю
апробувати отримані дані для клінічних цілей [23,
24]. Додаткову складність вносить той факт, що
хлорела використовується у вигляді порошків, таблеток, суспензій, що не дозволяє точно визначити
який вид водорості і в якій концентрації використовувався.
Мета дослідження ‒ вивчення впливу курсового прийому водної суспензії хлорели (Chlorella
vulgaris) на фізичну працездатність і показники крові у здорових людей.
Матеріал та методи дослідження. У дослідженні брали участь 30 клінічно здорових осіб віком від 17 до 66 років, 10 чоловіків і 20 жінок.
З усіма учасниками дослідження підписували
"Інформовану згоду", в якій коротко наведені дані
щодо відсутності препарату у забороненому списку
WADA, відповідальність учасників дослідження
протягом використання лікарської субстанції.
Обстежувані особи вживали водну суспензію
живої хлорели штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111
концентрацією 19-34·106 кл./мл, виробництва
компанії «Аlgalive» (Україна), в кількості 500 мл на
добу, по 250 мл вранці та ввечері, за 20-30 хв до
прийому їжі. Курс застосування живої хлорели становив 28 днів.
До і після завершення курсу були проведені
наступні дослідження: антропометрія, дослідження
композиційного складу тіла, дослідження фізичної
працездатності (тест PWC170), загальний аналіз
крові, біохімічний аналіз крові.
Для дослідження композиційного складу тіла
використовувався монітор «Omron» BF-512
(Японія), що дозволяв визначати жирову і м'язову
компоненти, а також величину вісцерального жиру.
Дослідження фізичної працездатності проводилося
тестуванням величини PWC170 на велоергометрі
«Torneo» B-507M (Італія) з одночасною реєстрацією частоти пульсу і артеріального тиску. При загальному аналізі крові досліджувалася розгорнута
формула крові. Біохімічний аналіз крові включав
визначення наступних показників: загальний, прямий і непрямий білірубін, аланінамінотрансфераза
(АлТ), аспартатамінотрансфераза (АсТ), гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), загальний холестерин,
тригліцериди, ліпопротеїни низької та високої щільності. Для суб’єктивної оцінки загального стану
обстежуваних використовувався опитувальник
САН (самопочуття, активність, настрій).
Оцінку достовірності змін показників до і після
курсу проводили на основі t-критерію Стьюдента
для зв’язаних вибірок за допомогою програми
XLSTAT.

Результати дослідження та їх обговорення.
По закінченню курсу жоден із обстежених не відчував погіршення самопочуття, навпаки, позитивна
динаміка спостерігалася у 84,3 %, причому 46,7 %
відзначили підвищення загального тонусу, зменшення тривалості необхідного для відновлення
сну, а 30 % відзначили нормалізацію роботи кишечника.
Антропометричні вимірювання показали, що
під впливом курсу прийому хлорели не відбулося
достовірного зміни ваги обстежуваних (Р>0,05), на
це ж вказує відсутність зміни індексу маси тіла
(ІМТ). У той же час відбулося достовірне пропорційне зменшення обсягів талії і стегон (Р<0,05),
внаслідок чого індекс (талія‒стегна) залишився без
змін (Р>0,05).
При дослідженні композиційного складу тіла
виявлено відсутність змін вмісту жирової і м’язової
компоненти (Р>0,05). Також не відбулося зменшення вмісту вісцерального жиру (Р>0,05), однак, зареєстрована чітка тенденція до зниження цього показника на 12% у чоловіків і 8,7% у жінок відповідно.
Оцінка фізичної працездатності не виявила
достовірних змін у значенні величин абсолютної та
відносної працездатності ‒ PWC170 і PWC170/кг
(Р>0,05). Однак, якщо простежити динаміку показника PWC170/кг жирової маси, то спостерігається
достовірне підвищення величини фізичної працездатності, що складає 5,8±3,95 Вт/кг і 8,8±5,99 Вт/кг
(Р<0,01) для абсолютного і відносного показника
працездатності відповідно. Дане спостереження
дозволяє зробити висновок, що показник PWC170/кг
жирової маси є більш чутливим для оцінки динаміки фізичної працездатності, ніж традиційний показник PWC170/кг.
Особливий інтерес представляють зміни, що
відбулися у величинах гемодинамічних параметрів,
як в стані м’язового спокою, так і під час виконання
фізичного навантаження (табл. 1).
Як видно з даних таблиці 1, зареєстрована
статистично недостовірна (Р>0,05), хоча і досить
виражена, тенденція до зниження вихідної величини частоти пульсу. У той же час спостерігається
Таблиця 1 – Динаміка гемодинамічних показників в
стані відносного м'язового спокою під впливом курсового прийому хлорели (X±s)
Параметри
Частота
пульсу, уд./хв
Систолічний
тиск, мм.рт.ст
Діастолічний
тиск, мм.рт.ст

До
курсового
прийому

Після
курсового
прийому

Вірогідність,
Р

74,6±9,15

71,4±7,65

>0,05

124,4±14,89 114,3±14,76

<0,001

79,1±11,79

<0,05
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достовірно значуще зниження величин вихідних
систолічного і діастолічного тиску.
Для оцінки ефективності гемодинаміки при виконанні фізичного навантаження нами розраховувалися величини подвійного видобутку ‒ видобуток
величин частоти пульсу і систолічного тиску та
індекс Робінсона ‒ частка від ділення подвійного
видобутку на величину потужності навантаження.
Дані величини після проведеного курсу достовірно
знизилися, що вказує на істотно підвищення ефективності гемодинамічного забезпечення виконання
фізичного навантаження.
При аналізі змін гематологічного гомеостазу
отримані наступні результати (табл. 2).

Таблиця 3 – Динаміка біохімічних показників під впливом курсового прийому хлорели (X±s)
До
курсового
прийому

Після
курсового
прийому

Вірогідність, Р

13,40±5,26

11,20±6,34

>0,05

2,50±1,18

2,00±1,15

>0,05

10,90±4,39

9,20±5,41

>0,05

АлТ, од/л

28,20±12,51

25,70±11,53

>0,05

АсТ, од/л

33,6±8,18

35,60±10,01

>0,05

1,30±0,47

1,50±0,50

<0,05

5,50±1,30

5,50±1,27

>0,05

1,40±0,65

1,20±0,73

>0,05

1,50±0,41

1,60±0,43

>0,05

3,40±1,05

3,30±0,95

>0,05

24,60±17,26

24,00±17,45

>0,05

Параметри
Загальний
білірубін, мкМ/л
Прямий білірубін,
мкМ/л
Непрямий
білірубін, мкМ/л

Коефіцієнт
де Ритиса, ум.од.
Загальний
холестерин, мМ/л
Після
Вірогідність,
курсового
Тригліцериди,
Р
прийому
мМ/л
Ліпопротеїди
4,7±0,49
>0,05
високої
щільності, мМ/л
142,98±
>0,05
±16,40
Ліпопротеїди
низької
91,1±4,59
>0,05
щільності, мМ/л

Таблиця 2 – Динаміка показників крові під впливом
курсового прийому хлорели (X±s)
Параметри

До
курсового
прийому

Еритроцити,
1012/л

4,8±0,47

Гемоглобін, г/л

138,08±
±27,08

Кольоровий
показник, од.
Лейкоцити, 109/л
Лімфоцити, %
Моноцити, %
Еозинофіли, %
Базофіли, %
Гранулоцити, %

86,9±4,19
5,7±1,15
2,3±0,39
3,2±0,43
2,8±0,63
0,8±0,07
3,3±0,92

6,5±1,68
2,5±0,51
3,1±0,37
2,9±0,57
0,7±0,09
3,6±0,88

<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Загальна кількість еритроцитів та інші еритроцитарні характеристики достовірно не змінилася
(Р>0,05), що може свідчити про відсутність впливу
живої суспензії хлорели на перенос кисню. Але
було зареєстровано достовірне збільшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів (в межах референтних
значень для здорової людини), що дозволяє зробити припущення про стимуляцію першої лінії імунного захисту. Достовірних змін інших характеристик
гематологічного гомеостазу не спостерігалося.
Аналіз динаміки біохімічних показників дав наступні результати (табл. 3). Не було встановлено
достовірних змін вивчених показників білірубіну та
його фракцій, активності маркерних ферментів печінки ‒ встановлені зрушення носили характер тенденції. Відсутність достовірності змін можна пояснити невеликою вибіркою, різною статтю та віком
обстежених. Але зафіксоване достовірне зниження
співвідношення АсТ/АлТ, тобто коефіцієнту де Ритиса (Р<0,05), що має важливе діагностичне значення. У той же час нами не було зареєстровано
достовірних змін з боку показників ліпідного обміну,
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ГГТ, од/л

про які повідомляли ряд авторів [10, 14, 18]. Це
може бути пояснено відмінностями в концентрації і
агрегатному стані використовуваної активного речовини ‒ сухого екстракту хлорели або водної суспензії.
Отримані дані дозволяють зробити наступні
висновки.
1. При вживанні водної суспензії хлорели (Chlorella
vulgaris) здоровими людьми протягом 28 денного
курсу спостерігається позитивна динаміка САН,
включаючи суб'єктивне самопочуття, що обумовлено підвищенням загального тонусу, зменшенням тривалості необхідного для відновлення сну,
а також нормалізацією роботи кишечника.
2. При дослідженні динаміки антропометричних
показників не виявлено достовірної зміни ваги
обстежуваних, однак, зареєстровано достовірне
зменшення обсягів талії і стегон.
3. При дослідженні композиційного складу тіла не
виявлено достовірних змін жирової і м’язової
складових. Зареєстрована чітка тенденція до
зниження величини вмісту вісцерального жиру
як у жінок, так і у чоловіків.
4. Дослідження фізичної працездатності виявило
достовірне підвищення показника PWC170/кг жирової маси, що є більш точним параметром визначення загальної працездатності, ніж просто
підрахунок відношення PWC170/кг загальної маси
тіла.
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5. Зареєстровано суттєве підвищення ефективності гемодинаміки за рахунок зниження показників
систолічного і діастолічного тиску, що виявляється як в стані м'язового спокою, так і при забезпеченні виконання фізичного навантаження.
6. Показаний валив живого екстракту хлорели на
стимуляцію першої лінії імунного захисту.
7. Під впливом курсового прийому хлорели поліпшується функціональний стан печінки, на що
вказує зменшення коефіцієнту де Ритиса.

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані вказують на визначену біологічну активність водної суспензії хлорели щодо основних функціональних систем організму людини та потребують проведення подальших уточнюючих досліджень на різних контингентах. Це створює високу
потенційну можливість використання хлорели для
клінічних і профілактичних цілей, що має стимулювати подальші дослідження в цьому напрямку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУРСОВОГО ПРИЕМА
ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ ЖИВОЙ ХЛОРЕЛЛЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ
Юшковская О. Г., Плакида О. Л.,
Филоненко А. В.
Резюме. В настоящее время наблюдается растущий интерес к биологическим добавкам, созданным
на основе зеленой пресноводной водоросли хлорелла. В исследовании принимали участие 30 клинически
здоровых лиц в возрасте от 17 до 66 лет, 10 мужчин и 20 женщин. Обследуемые употребляли водную
суспензию живой хлореллы штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 концентрацией 19-34 млн кл / мл. Курс
приема составлял 28 дней. До и после завершения курса были проведены следующие исследования:
антропометрия, исследования композиционного состава тела, исследования физической работоспособности (тест PWC170), общий анализ крови, биохимический анализ крови. У всех обследуемых наблюдалась положительная динамика субъективного самочувствия, обусловленная повышением общего тонуса,
уменьшением продолжительности необходимого для восстановления сна, а также нормализацией работы кишечника.
При исследовании динамики антропометрических показателей не выявлено достоверного изменения
веса обследуемых, однако, зарегистрировано достоверное уменьшение объемов талии и бедер. Выявлены недостоверные изменения жировой и мышечной составляющих, тенденция к снижению величины
висцерального жира зарегистрирована у подавляющего числа обследуемых. Достоверно повысился показатель PWC170/кг жировой массы. Существенно повысилась эффективность гемодинамики за счет снижения показателей систолического и диастолического давления. При исследовании крови не обнаружено
достоверных изменений со стороны красного звена, но зарегистрировано достоверное увеличение количества лейкоцитов и лимфоцитов (в пределах нормативных показателей), что позволяет сделать предположение о стимуляции иммунной системы крови по первой линии защиты. При исследовании функционального состояния печени обнаружены косвенные признаки улучшения ее детоксикационной функции
(снижение величины соотношения активности АсТ/АлТ, т.е. коэффициента де Ритиса) и в то же время не
было зарегистрировано достоверных изменений показателей липидного обмена.
Ключевые слова: хлорелла, антропометрия, физическая работоспособность, кровь, биохимические
показатели.
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Research of the Influence of Course intake
of Aqueous Suspension of Live Chlorella on Physical Disability
and Blood Indicators of Healthy People
Yushkovskaya O. G., Plakida O. L., Filonenko O. V.
Abstract. Currently, there is a growing interest to biological supplements created from the green freshwater
algae of chlorella.
Material and methods. The study involved 30 clinically healthy individuals between the ages of 17 and 66,
10 men and 20 women. The subjects used an aqueous suspension of live chlorella strain Chlorella Vulgaris IGF
No. C-111 at a concentration of 19-34 million cells / ml. The course of admission was 28 days. Before and after
the completion of the course, the following studies were conducted: anthropometry, studies of the composition
of the body, studies of physical performance (test PWC170), general blood analysis, biochemical analysis of
blood.
Results and discussion. All subjects had a positive trend in subjective well-being, due to an increase in overall tone, a decrease in the duration needed to restore sleep, and normalization of bowel function. In the study of
the dynamics of anthropometric indicators, no significant change in the weight of the subjects was revealed.
However, a significant decrease in the waist and hip volumes was recorded.
Unreliable changes in fat and muscle components were detected, and a tendency to decrease the amount
of visceral fat was registered. Significantly increased indicator PWC170 / kg fat mass. A significant decrease in
the values of systolic and diastolic pressure in the state of muscular dormancy was recorded. The values of the
indicators of the double product and the Robinson index after the course significantly decreased, which indicates an improvement in hemodynamics during exercise.
During a blood test, an increase in the number of leukocytes and lymphocytes (within normative parameters) was also registered, which let us assume the stimulation of the immune system of the blood on the first line
of protection. When studying the functional state of the liver, indirect signs of an improvement in its detoxification
function were found, and at the same time, there were no significant changes in lipid metabolism.
Conclusion. At the previous dynamics of anthropometric indicators, there are no reliable signs of success.
However, significant changes in performance and hips parameter have been registered. At the same time, when
the compositional warehouse was not registered, there were no reliable reserves of fat and meat storage facilities. Tendencies to lower of visceral fat are registered. It the same times was shown an increase in the indicator
PWC170/kg of fat mass, which is the more accurate parameter for determining the value of physical performance,
just lower of weight and a ratio of PWC170/kg of total mass.
Blood tests revealed no significant changes on the part of the red link, but a significant increase in the number of leukocytes and lymphocytes (within the normative parameters) was registered, which suggests that the
immune system is stimulated by the first line of protection. A decrease AST/ALT ratio was observed which indicated an improvement in detoxification function of liver. At the same time, we did not register significant changes
in terms of lipid metabolism, which were reported by some authors. This can be explained by differences in the
concentration and state of aggregation of the active substance used in the studies: dry chlorella extract or, in our
case, an aqueous suspension.
Keywords: chlorella, anthropometry, physical performance, blood, biochemical indexes.
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