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ПЕРЕВТОМА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 
 

Перевтома – це патологічної стан, що розвивається в людини 
внаслідок хронічної фізичної чи психологічної перенапруги, клінічну 
картину якого визначають функціональні порушення в центральній 
нервовій системі. 

В основі захворювання лежить перенапруга збуджувального чи 
гальмового процесів, порушення їхнього співвідношення в корі великих 
півкуль головного мозку. Це дозволяє вважати патогенез перевтоми 
аналогічним патогенезу неврозів. Істотне значення в патогенезі 
захворювання має ендокринна система й у першу чергу гіпофіз і кора 
наднирковиків. Так, за даними Г. Сельє (1960), при дії сильного 
подразника (стресора) в організмі розвивається адаптаційний синдром, чи 
стрес, у процесі якого підсилюється діяльність передньої частки гіпофіза і 
кори наднирковиків. Ці зміни в ендокринній системі багато в чому 
визначають розвиток адаптаційних реакцій в організмі до інтенсивної 
фізичної чи психологічної діяльності. Однак хронічна перенапруга може 
привести до виснаження кори наднирковиків і тим самим до порушення в 
організмі вироблених раніше адаптаційних реакцій. Варто підкреслити, що 
в процесі розвитку перестомлюваності центральна нервова система 
включає і регулює стресорні реакції. В основі ж патогенезу 
перестомлюваності лежить порушення процесів коркової нейродинаміки 
аналогічно тому, як це має місце при неврозах. При неврозі змінюється 
також функціональний стан нижчележачих відділів центральної нервової 
системи. При цьому вісцеральні розлади, що спостерігаються часто при 
перевтомі, можна розглядати як наслідок змін функціонального стану 
мозку, що регулюють нейрогуморальні процеси в організмі і контролюють 
вегетативні, гормональні і вісцеральні функції. 

Звичайно в клініці захворювання виділяють нечітко відмежовані 
один від одного три стадії: 

I стадія. Для неї характерна відсутність скарг, зрідка людина 
скаржиться на порушення сну, що виражається в поганому засипанні і 
частих пробудженнях. Дуже часто відзначається відсутність почуття 
відпочинку після сну, зниження апетиту, концентрації уваги і рідше – 
зниження працездатності. Об’єктивними ознаками захворювання є 
погіршення пристосовності організму до психологічних навантажень і 
порушення найтонших рухових координацій, сили). 

II стадія. Для неї характерні численні скарги, функціональні 
порушення в багатьох органах і системах організму і зниження фізичної 
працездатності. Так, люди пред’являють скарги на апатію, млявість, 



сонливість, підвищену дратівливість, на зниження апетиту. Багато людей 
скаржаться на легку стомлюваність, неприємні відчуття і болі в області 
серця, на уповільнене втягування в будь-яку роботу. У ряді випадків така 
людина скаржиться на втрату гостроти м’язового почуття, на появу 
неадекватних реакцій на фізичне навантаження (Літунів С.П., 
Мотилянская Р. Е., 1975; Venerando А., 1975). Прогресує розлад сну, 
подовжується час засипання, сон стає поверхневим, неспокійним з частими 
сновидіннями нерідко кошмарного характеру. Сон, як правило, не дає 
необхідного відпочинку і відновлення сил. У стані перевтоми в людини 
можуть виявлятися ознаки гноблення адренокортикотропної функції 
передньої частки гіпофіза і недостатність діяльності кори надпочечников 
(Літунів С.П., Мотилянская Р.Е., 1975). Так, у стані перевтоми в крові 
людини визначається зменшення гормонів кори наднирників і 
еозинофілія.У людини в стані перевтоми часто має місце підвищена 
пітливість. У жінок відзначаються порушення менструального циклу, а в 
чоловіків у ряді випадків може бути чи зниження чи підвищення статевої 
потенції. В основі цих змін лежать нервові і гормональні розлади. Усі 
відзначені при II стадії перевтоми зміни є наслідком порушення регуляції 
діяльності і зниження функціонального стану органів, систем органів і 
всього організму людини. Вони також пояснюють зниження, що 
спостерігається при перевтомі, опірності організму до шкідливого впливу 
факторів зовнішнього середовища і, зокрема, до інфекційних захворювань. 
Останнє багато в чому визначається також зниженням основних 
імунобіологічних захисних реакцій організму, а саме зниженням 
фагоцитарної здатності нейтрофілів крові, бактерицидних властивостей. 
(Немироиич-Данченко О. Р., 1975; Ілясов Ю. М., Левин М. Я., 1977; Вязь-
менский В. Ю. і ін., 1977; Шубик В. М., 1978; Іванов Н. И., Талько В. В., 
1981). 

III стадія. Для неї характерний розвиток неврастенії гіперстенічної 
чи гіпостенічної форми і різке погіршення загального стану. Перша форма 
є наслідком ослаблення гальмового процесу, а друга-перенапруги 
збуджувального процесу в корі головного мозку. Клініка гиперстенической 
форми неврастенії характеризується підвищеною нервовою збудливістю, 
почуттям втоми, втомлення, загальною слабістю і безсонням. Клініка 
гіпостенічної форми неврастенії характеризується загальною слабкістю, 
швидкою стомлюваністю, апатією і сонливістю вдень. 

Ступінь втомлення, як і швидкість відновлення, обумовлена 
складною взаємодією багатьох факторів, серед яких основне значення 
мають: характер проробленої роботи, її спрямованість, обсяг і 
інтенсивність, стан здоров’я, рівень підготовленості, вік і індивідуальні 
особливості що тренується, попередній режим, рівень технічної 
підготовки, уміння розслаблюватися й ін. Якщо це змагання, то істотну 



роль грає ступінь їхньої напруженості і відповідальності, співвідношення 
сил, тактичний план їхнього проведення. Експериментально доведена 
виборча дія різних тренувальних навантажень і режимів роботи на руховий 
апарат і вегетативне його забезпечення при стомленні і відновленні. 
Істотний вплив на відбудовні процеси робить і кумуляція втомлення при 
визначених режимах тренування. 

Тривалість відновлення різна від декількох хвилин до багатьох годин 
і доби в залежності від виразності перерахованих факторів. Ніж швидше 
відновлення, тим краще адаптація організму до наступного навантаження, 
тим більшу роботу з більш високою результативністю він може при цьому 
виконати, а отже, тим у більшому ступені ростуть його функціональні 
можливості і вище ефективність тренування. При повторних великих 
фізичних напругах в організмі можуть розвиватися два протилежних 
стани: 

а) наростання тренованості і підвищення працездатності, якщо 
процеси відновлення забезпечують заповнення і нагромадження 
енергетичних ресурсів; 

б) хронічне виснаження і перевтома, якщо відновлення систематично 
не настає. 

Отже, прискорення відновлення – спрямована дія на відбудовні 
процеси – один з діючих важелів керування тренувальним процесом. 
Прискорення відновлення можна домогтися як природним шляхом, так і 
спрямованим впливом на плин процесів відновлення з метою їхнього 
стимулювання. 

Використання допоміжних засобів може дати відповідний ефект 
тільки в сполученні з природним шляхом прискорення відновлення, 
обумовленим наростанням тренованості. 
 


