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дихання. У середньому шкільному віці показник ЖЄЛ був вірогідно (р<0,05) більший на 

22,02% у порівнянні з молодшим шкільним віком, що відповідало віковій нормі та 

вказувало на середні можливості дихальної системи.  

Таким чином, більш різкі зміни показників антропометричних,  гемодинамічних та 

зовнішнього дихання при переході від молодшого до середнього шкільного віку  у дітей 

ранкового біоритмологічного типу безпосередньо зумовлені процесами розвитку і росту 

та початком пубертатного періоду, а також не можна виключати навчальне навантаження.  
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Старение – биологический разрушительный процесс, неизбежно развивающийся с 

возрастом, приводящий к ограничению адаптационных возможностей организма..В основе 

которого лежит  нарушение процессов кровообращения. Головной мозг характеризуется 

непрерывно протекающими энергоемкими процессами, требующими потребления глюкозы 

мозговой тканью. В связи с этим головной мозг  в состоянии функционального покоя 

получает около 750 мл/мин крови, что составляет примерно 15% от сердечного выброса. 

К Головному Мозгу кровь поступает по 4 основным магистральным сосудам: (двух 

внутренних сонных и двух позвоночных), а оттекает по двум яремным венам. Говоря об 

особенностям стоит выделить Виллизиев круг - артериальное кольцо, лежащее на основании 

мозга,  состоящий из: двух передних мозговых артерий, между ними  передняя 

соединительная артерия , по бокам задние соединительные, сзади- 2 задние мозговые 

артерии кроме перечисленных артерий, также отрезки внутренних сонных артерий. Еще 

одной из характерных особенностей мозгового кровотока является его относительная 

автономность. Суммарный объемный кровоток мало зависит от изменений центральной 

гемодинамики, поэтому он почти всегда постоянный, но может нарушаться только при резко 

выраженной смене центральной гемодинамики. Автономность мозгового кровотока 

обеспечивается благодаря структурно-функциональным особенностям мозговых сосудов и 

сложной многоуровневой системе регуляции, которая имеет не менее трех контуров 

механизмов регуляции, каждый из которых в свою очередь содержит нейрогенный, 

миогенный и метаболический компоненты. Наибольшее значение для осуществления 
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автономности мозгового кровотока имеют нейрогенные механизмы регуляции, так как 

практически все артерии и вены иннервируются симпатическими нервами.  

Возвращаясь к нарушениям кровообращения в старческом возрасте стоит отметить , что они 

происходят прежде всего в изменения  форменных элементов крови, в частности 

эритроцитов  ,лейкоцитов ,а так же плазмы. Изменяется  структура и химический состав 

мембран эритроцитов: уменьшение содержания АТФ   приводит к нарушению 

энергозависимого транспорта ионов в структуры клетки, уменьшение уровня  2,3-

дифосфоглицерата -снижению отдачи  кислорода тканям (гипоксия головного мозга),  

нарушается пластичность и способность к деформации, изменяется лецитин-

холистерический коэффициент. Ближе к старческом возрасту увеличивается наличие в 

плазме крови фибриногена, антигемофильного глобулина А, что  может привести к 

повышению коагуляционной активности, что приводит к  образованию тромбозов, тканевых 

гипоксий, всегда имеющих место у людей старческого возраста. Постепенно атрофируется и 

уменьшается мышечный слой стенки сосудов, теряется эластичность (что приводит к  

увеличению артериального давления) , появляются склеротические уплотнения -ограничение 

способности сосудов к расширению и сужению. Снижается  минутный объём крови, а это в 

свою очередь приводит к нарушению основного обмена.    

 Нарушение мозгового кровообращения – бомба замедленного действия для 

организма. Они могут быть связаны как с сужением сосудов головного мозга, так и с более 

серьезными сосудистыми поражениями. Применение медикаменты стоит принимать только 

в крайних случаях. В пожилом возрасте следует переходить на правильное питание 

состоящего из оптимального качественного соотношения различных питательных веществ 

(например, микронутриентов: белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1,2:4,6),что 

обеспечит нормальную деятельность организма на долгие годы. 
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 Актуальність проблеми. Різка зміна характеру та інтенсивності навчального процесу у 

студентів молодших курсів порівняно з середньою школою пред’являє підвищені вимоги до 

адаптаційних можливостей організму. Саме в цей період існує ризик функціональних змін 

організму. 


