Б

Á²ÎËÎÃ²ß

8

ÓÄÊ 57(075.3)
ÁÁÊ 28ÿ721
Á63
À â ò î ð è: Í.Þ. ÌÀÒßØ, Ë.І. ÎÑÒÀÏ×ÅÍÊÎ,
Î.Ì. ÏÀÑІ×ÍІ×ÅÍÊÎ, Ï.Ã. ÁÀËÀÍ
Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
(Íàêàç Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 10.05.2016 № 491)

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ. Ïðîäàæ çàáîðîíåíî
Åêñïåðòè, ÿêі çäіéñíèëè åêñïåðòèçó ïіäðó÷íèêà ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî âіäáîðó ïðîåêòіâ ïіäðó÷íèêіâ äëÿ ó÷íіâ 8 êëàñó çàãàëüíîîñâіòíіõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ і çðîáèëè âèñíîâîê ïðî äîöіëüíіñòü íàäàííÿ ïіäðó÷íèêó ãðèôà «Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè»:
Êàëóø Ë.Þ., ó÷èòåëü áіîëîãії Øóìñüêîãî ëіöåþ, Øóìñüêîãî ðàéîíó Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòі, çàñëóæåíèé ó÷èòåëü Óêðàїíè;
Êóðòÿê Ô.Ô., êàíäèäàò áіîëîãі÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàâіäóâà÷ êàôåäðè çîîëîãії áіîëîãі÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄÂÍÇ «Óæãîðîäñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò»;
Øàãієâà Ð.Ð., ìåòîäèñò êàáіíåòó ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ ïðåäìåòіâ,
òåõíîëîãіé Ðіâíåíñüêîãî îáëàñíîãî іíñòèòóòó ïіñëÿäèïëîìíîї ïåäàãîãі÷íîї
îñâіòè.
Áіîëîãіÿ : ïіäðó÷. äëÿ 8-ãî êë. çàãàëüíîîñâіò. íàâ÷.
Á63 çàêë. / Í.Þ. Ìàòÿø [òà іí.]. — Êèїâ : Ãåíåçà, 2016. —
288 ñ. : іë.
ISBN 978-966-11-0703-7.
Ïіäðó÷íèê âіäïîâіäàє íàâ÷àëüíіé ïðîãðàìі «Áіîëîãіÿ,
6–9 êëàñè» äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ (çі çìіíàìè, çàòâåðäæåíèìè íàêàçîì ÌÎÍ Óêðàїíè âіä 29.05.2015
№ 585). Äîòðèìàííÿ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó äî çìіñòó
ïіäðó÷íèêà ñïðÿìîâàíå íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïðåäìåòíîї
êîìïåòåíòíîñòі, ñêëàäíèêàìè ÿêîї є: çíàííÿ ç áіîëîãії, ïîçèòèâíî öіííіñíå ñòàâëåííÿ äî âèâ÷åííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè
і ðіçíі ñïîñîáè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
ÓÄÊ 57(075.3)
ÁÁÊ 28ÿ721

ISBN 978-966-11-0703-7
978 966 11 0703 7

© Ìàòÿø Í.Þ., Îñòàï÷åíêî Ë.І.,
Ïàñі÷íі÷åíêî Î.Ì., Áàëàí Ï.Ã., 2016
© Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà»,
îðèãіíàë ìàêåò, 2016
îðèãіíàë-ìàêåò,

Äîðîãі âîñüìèêëàñíèêè!
Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè âèâ÷àëè áіîëîãіþ ðîñëèí, ãðèáіâ, áàêòåðіé і
òâàðèí. Öüîãî ðîêó âè çäîáóâàòèìåòå çíàííÿ ïðî îðãàíіçì ëþäèíè. Çíàííÿ îñíîâ íàóê ïðî ëþäèíó ðîçêðèþòü âàì îñîáëèâîñòі áóäîâè і ôóíêöіé
ñâîãî îðãàíіçìó, âàæëèâіñòü çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, äîïîìîæóòü îðãàíіçóâàòè çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ. Ïіä ÷àñ çàñâîєííÿ öèõ çíàíü âè ïåðåêîíàєòåñÿ,
ùî çäîðîâ’ÿ є íàéáіëüøîþ іíäèâіäóàëüíîþ і ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ. Öå òå,
ùî äàє çìîãó ëþäèíі àêòèâíî æèòè: ó÷èòèñÿ, ïðàöþâàòè, çàõîïëþâàòèñÿ
óëþáëåíîþ ñïðàâîþ.
Ç ìåòîþ êðàùîãî çàñâîєííÿ çìіñòó ïіäðó÷íèêà ìàòåðіàë ó íüîìó ïîäіëåíî
íà òåìè і ïàðàãðàôè. Ïðî÷èòàéòå íàçâó òåìè òà іíôîðìàöіþ ïðî òå, ïðî ùî
âè â íіé äіçíàєòåñÿ. Çâåðíіòü óâàãó íà çàâäàííÿ і çàïèòàííÿ ðóáðèêè Ïðèãàäàéòå. Âîíè äîïîìîæóòü âàì ïðèãàäàòè ìàòåðіàë, çàñâîєíèé ðàíіøå, і
êðàùå ñïðèéíÿòè íîâі çíàííÿ. Ó äåÿêèõ ïàðàãðàôàõ, îñîáëèâî ïî÷àòêîâèõ,
âàì òðàïèòüñÿ ðóáðèêà
à Àêòèâіçóéòå ñâîї çíàííÿ. Ó íіé êîðîòêî ïîâòîðåíî
ìàòåðіàë, ÿêèé âè âæå âèâ÷àëè â êóðñі «Áіîëîãіÿ» ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ, à
òàêîæ ç іíøèõ ïðåäìåòіâ (ÿê-îò, ôіçèêè, õіìії, îñíîâ çäîðîâ’ÿ).
Ðóáðèêà Öіêàâî çíàòè ðîçøèðèòü âàøі çíàííÿ і ñïîíóêàòèìå äî ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà. Ðóáðèêà Çäîðîâ’ÿ ëþäèíè çàêöåíòóє íà
ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàííі çäîáóòèõ çíàíü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Óâàæíî
ðîçäèâëÿéòåñÿ ìàëþíêè ïіäðó÷íèêà, ÷èòàéòå ïіäïèñè íà íèõ, çíàõîäüòå
âñі ïîçíà÷åíі íà íèõ åëåìåíòè. Ó òåêñòі ïàðàãðàôіâ, ïіäïèñàõ ïіä ìàëþíêàìè є ùå é íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ. Ó їõíіé çìіñò çàêëàäåíî âàøó íàâ÷àëüíó
äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíó íà âèâ÷åííÿ òåêñòó, àíàëіç çìіñòó ìàëþíêіâ, íà
ïîðіâíÿííÿ îçíàê.
Ïіñëÿ êîæíîãî ïàðàãðàôà є ðóáðèêà Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ. Ó íіé
âèäіëåíî íîâі äëÿ âàñ ïîíÿòòÿ і òåðìіíè. Çâåðíіòüñÿ äî íèõ ùå ðàç, ïîâòîðіòü їõíє çíà÷åííÿ. Íàäàëі öå äîïîìîæå âàì ó âèâ÷åííі íîâîãî ìàòåðіàëó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà ïàðàãðàôіâ çàâåðøóєòüñÿ ðóáðèêîþ Óçàãàëüíèìî çíàííÿ.
Ïðî÷èòàâøè òåêñò öієї ðóáðèêè, âè ëåãêî ïðèãàäàєòå ãîëîâíі ìîìåíòè
íîâîãî ìàòåðіàëó, âèâ÷åíîãî íà óðîöі.
Íå îìèíàéòå óâàãîþ ðóáðèêè Ïåðåâіðòå òà çàñòîñóéòå çäîáóòі çíàííÿ,
Îáãîâîðіòü ó ãðóïàõ, Ïîìіðêóéòå, Òâîð÷å çàâäàííÿ. Âèêîíàííÿ âìіùåíèõ ó íèõ çàâäàíü äàñòü âàì çìîãó êðàùå çàñâîїòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë,
ñïðèÿòèìå ðîçâèòêîâі іíòåëåêòóàëüíèõ óìіíü: àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè,
óçàãàëüíþâàòè, îöіíþâàòè, ðîáèòè âèñíîâêè, ïåðåäáà÷àòè, çіñòàâëÿòè ôàêòè,
çíàõîäèòè çàêîíîìіðíîñòі, âèñëîâëþâàòè âëàñíі ñóäæåííÿ. Çàâåðøóєòüñÿ
êîæíà òåìà ðóáðèêîþ Ñàìîêîíòðîëü çíàíü ç òåìè, ó ÿêіé çàïðîïîíîâàíî
ðіçíîìàíіòíі êîíòðîëüíі çàâäàííÿ ç óñієї òåìè. Çàñâîєííþ òåîðåòè÷íîãî
ìàòåðіàëó ñïðèÿòèìóòü ëàáîðàòîðíі ðîáîòè òà ëàáîðàòîðíі äîñëіäæåííÿ. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ їõ âè íàáóâàòèìåòå âàæëèâèõ íàóêîâèõ óìіíü і
íàâè÷îê.
Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî öåé ïіäðó÷íèê íå òіëüêè äàñòü âàì íîâі çíàííÿ, à é
äîïîìîæå êðàùå çîðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöії, îòðèìàíіé ïîçà øêîëîþ,
ïіäêàæå, ÿê êðàùå çàñòîñîâóâàòè öі çíàííÿ ó ñâîєìó ïîäàëüøîìó æèòòі.
Óñïіõіâ âàì ó ïіçíàííі!
Àâòîðè
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Âñòóï
Ùî òàêå áіîëîãі÷íà ñèñòåìà?
ßêі є îçíàêè îðãàíіçìó ëþäèíè ÿê áіîëîãі÷íîї
ñèñòåìè? ßêå çíà÷åííÿ ìàþòü çíàííÿ
ïðî ëþäèíó äëÿ çáåðåæåííÿ її çäîðîâ’ÿ?

§ 1. ÎÐÃÀÍІÇÌ ËÞÄÈÍÈ
ßÊ ÁІÎËÎÃІ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
Пригадайте ознаки живого. Які особливості в будові ссавців вирізняють їх серед
інших тварин? Що таке вид, екосистема?

Ìèíóëîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó íà óðîêàõ áіîëîãії âè îçíàéîìèëèñÿ ç äèâîâèæíèì ñâіòîì òâàðèí: âèâ÷àëè éîãî ðіçíîìàíіòíіñòü, îñîáëèâîñòі áóäîâè,
ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі, ïîâåäіíêè, ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ æèòòÿ îêðåìèõ éîãî ïðåäñòàâíèêіâ. Ëþäèíà ìàє áàãàòî ñïіëüíèõ ðèñ іç ïðåäñòàâíèêàìè òâàðèííîãî ñâіòó. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî âñå ëþäñòâî, íåçâàæàþ÷è íà
âіäìіííіñòü êîëüîðó øêіðè òà іíøèõ îçíàê, – öå îäèí âèä (ìàë. 1). Âîíè
òàê êëàñèôіêóâàëè éîãî: òèï Õîðäîâі, ïіäòèï Õðåáåòíі, êëàñ Ññàâöі, ðÿä
Ïðèìàòè, ðîäèíà Ãîìіíіäè, ðіä Ëþäèíà, âèä Ëþäèíà ðîçóìíà (Homo
sapiens). Îäíàê ëþäèíà, íà âіäìіíó âіä òâàðèí, є îñîáèñòіñòþ – íàñàìïåðåä
ñóá’єêòîì ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí (ïðèãàäàéòå, ÿêі âіäíîñèíè íàëåæàòü äî
ñóñïіëüíèõ).

Мал. 1. Усе людство – один біологічний вид
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§1
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: вид – це сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які дають плідне потомство.

Çàãàëüíі îçíàêè, âëàñòèâі îðãàíіçìó ëþäèíè ÿê áіîëîãі÷íіé ñèñòåìі.
Îðãàíіçì ëþäèíè – öå öіëіñíà, âіäêðèòà, ñàìîðåãóëüîâàíà òà âіäíîñíî
ñòіéêà áіîëîãі÷íà ñèñòåìà. Ùî öå îçíà÷àє? Íàñàìïåðåä ç’ÿñóєìî, ùî ñèñòåìà – öå єäèíå öіëå, ÿêå ñêëàäàєòüñÿ ç òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ
îêðåìèõ ÷àñòèí. Áіîëîãі÷íà (æèâà) ñèñòåìà – öå ñòðóêòóðíå é ôóíêöіîíàëüíå îá’єäíàííÿ áіîëîãі÷íèõ åëåìåíòіâ ðіçíîãî ðіâíÿ ñêëàäíîñòі: ìîëåêóë, êëіòèí, òêàíèí, îðãàíіâ òà їõíіõ ñèñòåì, îðãàíіçìіâ òîùî (ïðèãàäàєìî:
ñòðóêòóðà – öå áóäîâà, à ôóíêöіÿ – öå ïåâíèé äіÿëüíèé ñòàí êëіòèíè,
îðãàíà ÷è îðãàíіçìó â öіëîìó).
Äî áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì íàëåæàòü: ñêëàäíі ìîëåêóëè (ÿê-îò ìîëåêóëè
áіëêіâ ÷è íóêëåїíîâèõ êèñëîò); êëіòèíè; îðãàíіçìè; âèäè; åêîñèñòåìè.
Ëþäèíà ÿê ñêëàäíà áіîëîãі÷íà ñèñòåìà ïåðåáóâàє íà îðãàíіçìîâîìó ðіâíі
îðãàíіçàöії. Áіîëîãі÷íі ñèñòåìè íèæ÷îãî ðіâíÿ îðãàíіçàöії є ñêëàäîâîþ
áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì âèùîãî ðіâíÿ. Òàê, áіîëîãі÷íі ìîëåêóëè, íàïðèêëàä
áіëêè, íóêëåїíîâі êèñëîòè, âõîäÿòü äî ñêëàäó êëіòèí, êëіòèíè – äî ñêëàäó
òêàíèí, òêàíèíè – äî ñêëàäó îðãàíіâ, îðãàíè òà їõíі ñèñòåìè – äî ñêëàäó
öіëіñíîãî îðãàíіçìó (ìàë. 2).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñêëàäíі áіîëîãі÷íі ñèñòåìè, ÿê-îò îðãàíіçì ëþäèíè, є
ñóêóïíіñòþ áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì íèæ÷îãî ðàíãó, ÿêі âçàєìîäіþòü ìіæ
ñîáîþ. Ñàìå їõíÿ âçàєìîäіÿ é âèçíà÷àє òàêі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìó ëþäèíè, ÿê öіëіñíіñòü і çäàòíіñòü äî ñàìîðåãóëÿöії. Öі îçíàêè є ñïіëüíèìè
ç îðãàíіçìîâèìè áіîëîãі÷íèìè ñèñòåìàìè іíøèõ áàãàòîêëіòèííèõ æèâèõ
іñòîò: ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè.

Г
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Б

А

Мал. 2. Структурна організація організму людини: молекули нуклеїнових кислот (А) входять
до складу структур ядра клітини – хромосом (Б). Клітини входять до складу тканин (серцевий м’яз, В). З тканин складаються органи (серце, Г), які входять до складу певної системи
органів організму (кровоносна система людини, Д)
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ВСТУП
Îòæå, âñі ñêëàäîâі îðãàíіçìó ëþäèíè íå ïðàöþþòü îêðåìî é íå ìîæóòü
іñíóâàòè íåçàëåæíî îäíà âіä îäíîї. Óñі âîíè є ÷àñòèíîþ îäíîãî íåïîäіëüíîãî öіëîãî – îðãàíіçìó, ÿêèé âіäêðèòî âçàєìîäіє ç äîâêіëëÿì, îñêіëüêè ïîòðåáóє íàäõîäæåííÿ ççîâíі ðå÷îâèí і åíåðãії é âèäіëåííÿ íàçîâíі ïðîäóêòіâ
îáìіíó.
Ïіäòðèìàííÿ âіäíîñíîї ñòàëîñòі õіìі÷íîãî ñêëàäó, áóäîâè, âëàñòèâîñòåé
çàáåçïå÷óє ñàìîðåãóëÿöіÿ îðãàíіçìó ÿê öіëіñíîї áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè. Äîñêîíàëі ðåãóëÿòîðíі ìåõàíіçìè îðãàíіçìó äàþòü ìîæëèâіñòü ëþäèíі іñíóâàòè íå ëèøå çà ïåâíèõ ñòàëèõ óìîâ, à é âèòðèìóâàòè їõíі çìіíè, ïðèñòîñîâóâàòèñü äî íîâèõ óìîâ – àäàïòóâàòèñÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Àäàïòàöіÿ – ñóêóïíіñòü îñîáëèâîñòåé áóäîâè, ôóíêöіé
òà ïîâåäіíêè ïåâíîãî áіîëîãі÷íîãî âèäó, ùî çàáåçïå÷óє éîãî іñíóâàííÿ
â ïåâíèõ óìîâàõ äîâêіëëÿ.

Єäíіñòü óñіõ áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì áàçóєòüñÿ, çîêðåìà, íà єäíîñòі їõíüîãî
õіìі÷íîãî ñêëàäó. Îðãàíіçì ëþäèíè, ÿê áóäü-ÿêà áіîëîãі÷íà ñèñòåìà, íàñàìïåðåä, ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, ÿê Êàðáîí (Ñ), Ãіäðîãåí (Í), Îêñèãåí (Î) і Íіòðîãåí (N). Öі õіìі÷íі åëåìåíòè ïåðåâàæàþòü ó
ñêëàäі ðіçíèõ îðãàíіçìіâ, ñòàíîâëÿ÷è ïîíàä 90 %. Ñàìå âîíè, çîêðåìà
Êàðáîí, є îñíîâîþ îðãàíі÷íèõ ñïîëóê (áіëêіâ, ëіïіäіâ, âóãëåâîäіâ, íóêëåїíîâèõ êèñëîò).
Пригадайте з курсу природознавства, які речовини називають органічними; а з
курсу хіміїї – яке місце розташування хімічних елементів Карбону (С), Гідрогену (Н),
Оксигену (О) і Нітрогену (N) у періодичній системі; схарактеризуйте їх.

Òàêîæ äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè ÿê öіëіñíîї áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè õàðàêòåðíі âñі ïðîÿâè æèâîãî. Ïðèãàäàєìî їõ.
Îáìіí ðå÷îâèí і åíåðãії çäіéñíþєòüñÿ â îðãàíіçìі ëþäèíè òà ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Ó íüîìó áåçïîñåðåäíüî áåðóòü ó÷àñòü òàêі ñèñòåìè
îðãàíіâ: òðàâíà, äèõàëüíà, âèäіëüíà, êðîâîíîñíà. Öі ïðîöåñè çàáåçïå÷óþòü
ïîñòіéíå ñàìîâіäíîâëåííÿ â îðãàíіçìі: çîêðåìà, âіäíîâëþєòüñÿ õіìі÷íèé
ñêëàä êëіòèí і êëіòèííèé ñêëàä îðãàíіçìó. Ïîäðàçëèâіñòü ïîâ’ÿçàíà ç
ðåàêöієþ îðãàíіçìó íà äіþ çîâíіøíіõ і âíóòðіøíіõ ïîäðàçíèêіâ. Öå çàáåçïå÷óє çâ’ÿçîê îðãàíіçìó ç íàâêîëèøíіì òà âíóòðіøíіì ñåðåäîâèùåì, éîãî
іñíóâàííÿ çà ïîñòіéíèõ çìіí ó íèõ òà øâèäêå ðåàãóâàííÿ íà òàêі çìіíè.
Ðîçìíîæåííÿ – çäàòíіñòü îðãàíіçìó ëþäèíè âіäòâîðþâàòè ñîáі ïîäіáíèõ.
Âîíà áàçóєòüñÿ íà ìåõàíіçìàõ çáåðåæåííÿ і ïåðåäàâàííÿ ñïàäêîâîї іíôîðìàöії, çàáåçïå÷óє áåçïåðåðâíіñòü æèòòÿ. Ðіñò і ðîçâèòîê є âіäïîâіäíî
êіëüêіñíîþ і ÿêіñíîþ õàðàêòåðèñòèêàìè îðãàíіçìó ëþäèíè. Ïіä ÷àñ ðîñòó
ïîñòóïîâî çáіëüøóþòüñÿ ìàñà é ðîçìіðè îðãàíіçìó, à ïіä ÷àñ ðîçâèòêó âіí
çìіíþєòüñÿ ÿêіñíî. Ðóõ – öå çìіíà ïîëîæåííÿ îðãàíіçìó ÷è éîãî ÷àñòèí ó
ïðîñòîðі. Ðóõè îðãàíіçìó ëþäèíè çàáåçïå÷óє îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: áіîëîãі÷íà ñèñòåìà, àäàïòàöії.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Організм людини є біологічною системою, якій властиві:
z єдність хімічного складу з іншими біологічними системами;
z рівневість (її складовими є біологічні системи нижчих рівнів: біологічні молекули, клітини, тканини, органи та їхні системи);
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цілісність (усі складові виконують певні функції, взаємодіючи між собою);
відкритість: організм людини потребує постійного надходження з довкілля
речовин та енергії, які зазнають у ньому змін; у довкілля надходять використана енергія у вигляді тепла та кінцеві продукти обміну речовин;
z саморегуляція, яку забезпечують регуляторні системи.
z
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке біологічна система? Які її властивості? 2. Якими є рівні організації
біологічних систем? 3. У чому полягає саморегуляція біологічних систем? 4. На
якому рівні організації перебуває організм людини?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть ознаку живої системи, пов’язану з реакцією організму на дію зовнішніх і внутрішніх подразників: а) рівневість; б) розмноження; в) подразливість;
г) обмін речовин.
2. Укажіть ряд хімічних елементів, які входять до складу всіх органічних сполук:
а) Н, О, С, Si; б) Н, N, О, С; в) Н, Fe, N, С; г) Н, Р, О, С.
3. Укажіть властивість організму людини, яка характеризує здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі: а) цілісність;
б) здатність до рухів; в) формування адаптацій; г) здатність до розмноження.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. У чому суть понять молекулярний, клітинний, тканинний і організмовий рівні організації?
ї
ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного та відмінного між біологічними системами, які перебувають на клітинному рівні організації: а) клітина є складовою певної тканини; б) клітина є самостійним організмом (одноклітинні істоти).
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
1. Обґрунтуйте вислів «Організм людини – цілісна, відкрита, саморегульована
біологічна система». 2. Складіть схеми структурної організації рослини і тварини.

§ 2. ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ ÊËІÒÈÍ
І ÒÊÀÍÈÍ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке дифузія. Які особливості будови клітин рослин, грибів і тварин? Які ви знаєте тканини тварин?

Êëіòèíà ÿê ïðèêëàä áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè. Òіëî ëþäèíè ïîáóäîâàíå ç
êëіòèí. ßê âè ïðèãàäóєòå, êëіòèíà є ñòðóêòóðíîþ (áóäіâåëüíîþ) і ôóíêöіîíàëüíîþ (äіþ÷îþ) îäèíèöåþ áàãàòîêëіòèííîãî îðãàíіçìó. Çàãàëîì
óâåñü íàø îðãàíіçì ñêëàäàþòü ïîíàä 75 òðèëüéîíіâ êëіòèí. Âîíè âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії: òðàíñïîðòíó (åðèòðîöèòè êðîâі), çàõèñíó (ëåéêîöèòè êðîâі), îïîðíó (êëіòèíè êіñòêîâîї òà õðÿùîâîї òêàíèí) òîùî.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: усі клітини тварин побудовані за єдиним планом (мал. 3). Вони складаються з клітинної, або плазматичної, мембрани, яка оточує цитоплазму з одним, кількома або багатьма ядрами. Іззовні плазматична мембрана оточена
тоненькою пружною оболонкою – глікокаліксом. Він утворений молекулами вуглеводів, які можуть сполучатись з молекулами білків і ліпідів. Ядро – неодмінна скла-
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ВСТУП
3

1

6
2

5

4

Мал. 3. Будова клітини: 1 – глікокалікс; 2 – плазматична мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – мітохондрія; 5 – ядро; 6 – лізосома. Завдання. Користуючись малюнком, назвіть основні функції
складових клітини

дова переважної більшості клітин організмів. Воно регулює всі функції клітини і
зберігає спадкову інформацію. Це своєрідний центр керування клітиною. Цитоплазма – це розчин органічних і неорганічних речовин, у якому містяться органели.
У цитоплазмі відбуваються різноманітні біохімічні процеси: утворення одних сполук
і розщеплення інших. Там у вигляді включень можуть зберігатися запасні поживні
речовини (пригадайте, які запасні сполуки відкладаються у клітинах рослин і
тварин). Органели – постійні клітинні структури певної будови, які забезпечують
різні процеси її життєдіяльності. Обов’язковими органелами кожної клітини є мітохондрії. Їх ще називають «енергетичними станціями» клітини людини, оскільки там
утворюються сполуки, які містять багато енергії.

Ðîçãëÿäàþ÷è ìàëþíîê 3 і ïðèãàäóþ÷è ñêëàäîâі êëіòèíè, ÿêі âè âèâ÷àëè
ó 6–7 êëàñàõ, çâåðíіòü óâàãó íà îðãàíåëó, ïîçíà÷åíó öèôðîþ 6. Öå ëіçîñîìà
(âіä ãðåö. ëіçіñ – ðîç÷èíåííÿ òà ñîìà – òіëî). Ëіçîñîìè çàáåçïå÷óþòü ïåðåòðàâëåííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Âîíè ìіñòÿòü òðàâíі ôåðìåíòè, çäàòíі ðîçùåïëþâàòè ðіçíîìàíіòíі ñïîëóêè.
Õіìі÷íèé ñêëàä êëіòèí ëþäèíè. Ó ðіçíèõ êëіòèíàõ òіëà ëþäèíè âèÿâëåíî ïîíàä 80 õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü Ãіäðîãåí (Í), Îêñèãåí (Î), Êàðáîí (Ñ) і Íіòðîãåí (N). Öі òà іíøі
õіìі÷íі åëåìåíòè âõîäÿòü äî ñêëàäó íåîðãàíі÷íèõ òà îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí.
Їõíє ñïіââіäíîøåííÿ ó êëіòèíі ðіçíå. Óìіñò íåîðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ó êëіòèíі ñòàíîâèòü 76,5 %, ç íèõ âîäè 75 %, ìіíåðàëüíèõ ñîëåé 1,5 %. Âîäà є
ðîç÷èííèêîì і ñåðåäîâèùåì äëÿ äèôóçіїї áàãàòüîõ ðå÷îâèí. Âîíà çàáåçïå÷óє ïðóæíіñòü (òóðãîð) êëіòèí і ïðîöåñè îñìîñó. Îòæå, íàÿâíіñòü âîäè –
îáîâ’ÿçêîâà óìîâà àêòèâíîñòі êëіòèíè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Осмос – процес дифузії розчинника з менш концентрованого розчину в більш концентрований через вибірково проникну мембрану (мал. 4). У клітині
такою мембраною є плазматична мембрана.
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Низька концентрація
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§2
Висока концентрація солей
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Мал. 4. А. Змістова схема, що ілюструє рух молекул води через напівпроникну мембрану
з менш концентрованого розчину в більш концентрований. Б. Клітини крові людини – еритроцити, у розчинах з різною концентрацією солей (синіми стрілками позначено напрямок руху
води). 1. У разі рівної концентрації солей в еритроцитах і в зовнішньому середовищі еритроцити зберігають свою звичну форму. 2. Якщо концентрація солей у зовнішньому середовищі
нижча, вода надходить в еритроцити, ті набрякають і можуть зруйнуватись. 3. Якщо концентрація солей поза еритроцитами вища, вода виходить з клітин і вони зморщуються. Завдання.
Поясніть, чому в клітині високий вміст води. Які ще функції може виконувати вода в клітині?

Âìіñò îðãàíі÷íèõ ñïîëóê ó êëіòèíàõ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 23,5 %, ç íèõ
áіëêіâ 15 %, æèðіâ 4,5 %, âóãëåâîäіâ 2,5 %, íóêëåїíîâèõ êèñëîò 1,5 %.
Áіëêè âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії: âõîäÿòü äî ñêëàäó âñіõ êëіòèí,
áåðóòü ó÷àñòü ó ðåãóëÿöії ôóíêöіé îðãàíіçìó, ïðèñêîðþþòü õіìі÷íі ðåàêöії
â êëіòèíі, çàõèùàþòü êëіòèíè é îðãàíіçì âіä õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ і ÷óæîðіäíèõ òіë, ïåðåíîñÿòü ãàçè òà іíøі ðå÷îâèíè òîùî. Æèðè –
âàæëèâèé åíåðãåòè÷íèé ðåçåðâ â îðãàíіçìі. Òàêîæ âîíè âõîäÿòü äî ñêëàäó
ìåìáðàí òà іíøèõ ÷àñòèí êëіòèí. Âóãëåâîäè є îñíîâíèì äæåðåëîì åíåðãії.
Íóêëåїíîâі êèñëîòè çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ і ïåðåäà÷ó ñïàäêîâîї іíôîðìàöії âіä áàòüêіâ íàùàäêàì і áåðóòü ó÷àñòü ó ñèíòåçі âñіõ áіëêіâ îðãàíіçìó.
Ðіçíîìàíіòíіñòü êëіòèí â îðãàíіçìі ëþäèíè. Ìè âæå çãàäóâàëè ïðî âåëè÷åçíó êіëüêіñòü êëіòèí, ÿêі ñêëàäàþòü îðãàíіçì ëþäèíè. Öі êëіòèíè
áóâàþòü ðіçíîї ôîðìè: êóëÿñòîї, äèñêîïîäіáíîї, ïðèçìàòè÷íîї, êóáі÷íîї,
âåðåòåíîïîäіáíîї, çіð÷àñòîї. Їõíі ðîçìіðè òàêîæ ðіçíі – âіä 5–7 äî 40 ìêì
(1 ìêì – ìіëüéîííà ÷àñòêà ìåòðà).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Êëіòèíà є îñíîâíîþ îäèíèöåþ áóäîâè òà ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè. Ãîëîâíі æèòòєâі âëàñòèâîñòі ðіçíèõ êëіòèí
òàêі ñàìі, ÿê і îðãàíіçìó â öіëîìó: îáìіí ðå÷îâèí і åíåðãії, ïîäðàçëèâіñòü, ðîçìíîæåííÿ, ðіñò і ðîçâèòîê, ñàìîðåãóëÿöіÿ òà ñàìîîíîâëåííÿ
(ó ïðîöåñі æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèíè îíîâëþєòüñÿ її õіìі÷íèé ñêëàä).
Ðіçíîìàíіòíіñòü òêàíèí â îðãàíіçìі ëþäèíè. Êëіòèíè ïåâíèõ òèïіâ
ôîðìóþòü ðіçíі òèïè òêàíèí. Òêàíèíè îðãàíіçìó ëþäèíè ìàþòü áàãàòî
ñïіëüíèõ ðèñ ç òêàíèíàìè òâàðèí, çîêðåìà ññàâöіâ. Âè âæå çíàєòå, ùî äî
ñêëàäó òêàíèí òâàðèí, òàê ñàìî ÿê і ëþäèíè, âõîäÿòü íå òіëüêè êëіòèíè,
à é ìіæêëіòèííà ðå÷îâèíà – ïðîäóêò âèäіëåííÿ ñàìèõ êëіòèí.
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ВСТУП
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: тканина – це група клітин і міжклітинної речовини, об’єднаних загальною будовою, функціями і походженням.

Â îðãàíіçìі ëþäèíè ðîçðіçíÿþòü ÷îòèðè ãðóïè òêàíèí: åïіòåëіàëüíі,
âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, ì’ÿçîâі òà íåðâîâó. Îçíàéîìèìîñÿ ç íèìè, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

Îçíàéîìëåííÿ ç ïðåïàðàòàìè òêàíèí ëþäèíè
Îáëàäíàííÿ, ìàòåðіàëè òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: ìіêðîñêîïè, òàáëèöÿ ìіêðîñêîïі÷íîї áóäîâè òêàíèí, ìіêðîïðåïàðàòè åïіòåëіàëüíîї, ì’ÿçîâîї і íåðâîâîї òêàíèí, à òàêîæ òêàíèí âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
1. Ïîâòîðіòü ïðàâèëà ðîáîòè çі ñâіòëîâèì ìіêðîñêîïîì òà ìіêðîïðåïàðàòàìè.
2. Ðîçãëÿíüòå ïіä ìіêðîñêîïîì ãîòîâі ìіêðîïðåïàðàòè åïіòåëіàëüíîї òêàíèíè. Çâåðíіòü óâàãó íà îñîáëèâîñòі її áóäîâè: ôîðìó êëіòèí, ðîçòàøóâàííÿ â òêàíèíі, íàÿâíіñòü
ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè, áàçàëüíîї ìåìáðàíè.

Åïіòåëіàëüíà òêàíèíà, àáî åïіòåëіé, ñêëàäàєòüñÿ ç êëіòèí, ùî ùіëüíî
ïðèëÿãàþòü îäíà äî îäíîї. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ åïіòåëіàëüíîї òêàíèíè є ìàéæå ïîâíà âіäñóòíіñòü ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè é òå, ùî ïіä êëіòèíàìè åïіòåëіþ ðîçòàøîâàíà òîíåíüêà áàçàëüíà ìåìáðàíà, ÿêà їõ ïіäòðèìóє.
Çà ñâîїìè ôóíêöіÿìè âèäіëÿþòü ïîêðèâíèé і çàëîçèñòèé åïіòåëіé.
Ïîêðèâíèé åïіòåëіé (ìàë. 5, 1) âêðèâàє çîâíіøíþ ïîâåðõíþ òіëà, âèñòèëàє âíóòðіøíþ ïîâåðõíþ ïîðîæíèí òіëà (ãðóäíó, ÷åðåâíó, ðîòîâó, íîñîâó),
îðãàíіâ òðàâëåííÿ, äèõàëüíèõ øëÿõіâ (ìèãîòëèâèé åïіòåëіé (ìàë. 5, 2)),
âèâіäíèõ ïðîòîê âèäіëüíîї ñèñòåìè òà êðîâîíîñíèõ ñóäèí. Âіí çàõèùàє
òêàíèíè, ðîçòàøîâàíі ãëèáøå, à òàêîæ ðåãóëþє їõíіé îáìіí ðå÷îâèíàìè іç
çîâíіøíіì òà âíóòðіøíіì ñåðåäîâèùåì (íàïðèêëàä, ãàçîîáìіí, âèäàëåííÿ
ïðîäóêòіâ îáìіíó, âñìîêòóâàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó êèøå÷íèêó òà іí.).
Çàëîçèñòèé åïіòåëіé (ìàë. 5, 3) âõîäèòü äî ñêëàäó çàëîç і âèêîíóє ñåêðåòîðíó ôóíêöіþ, ñèíòåçóþ÷è ïîòðіáíі îðãàíіçìó ðå÷îâèíè – ñåêðåòè. Îòæå,
ïіä ñåêðåöієþ ðîçóìіþòü ïðîöåñ óòâîðåííÿ òà âèäіëåííÿ êëіòèíîþ àáî çàëîçîþ áóäü-ÿêèõ ðå÷îâèí (ñëèç, ãîðìîíè, òðàâíі ôåðìåíòè òîùî). Åïіòåëіàëüíіé òêàíèíі âëàñòèâà âèñîêà çäàòíіñòü äî âіäíîâëåííÿ (ðåãåíåðàöії).
3. Ðîçãëÿíüòå ìіêðîïðåïàðàòè òêàíèí âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà (êðîâі, ñïîëó÷íîї
òêàíèíè), âèÿâіòü їõíі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі. Çâåðíіòü óâàãó íà ðîçìіùåííÿ ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè â òêàíèíі.
а

г
в

1

б

2

б

3

Мал. 5. Різні види епітелію: 1 – покривний багатошаровий; 2 – миготливий: а) війки;
б) базальна мембрана; 3 – залозистий: в) протока залози; г) залозисті клітини
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§2

1

2

3

Мал. 6. Тканини внутрішнього середовища: 1 – кров; 2 – волокниста сполучна; 3 – жирова

Òêàíèíè âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії:
ïіäòðèìàííÿ ñòàëîñòі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, çàõèñíó, æèâèëüíó,
òðàíñïîðòíó, îïîðíó, çàïàñàþ÷ó òîùî. Ñïіëüíèì äëÿ íèõ є íàÿâíіñòü äîáðå
ðîçâèíåíîї ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè. Äî òêàíèí âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà
âіäíîñÿòü êðîâ, ëіìôó, ñïîëó÷íі òà ñêåëåòíі òêàíèíè.
Êðîâ і ëіìôà çàáåçïå÷óþòü òðàíñïîðò ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ïðîäóêòіâ
îáìіíó ðå÷îâèí, ãàçіâ, áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, à òàêîæ çàõèñíі ðåàêöії. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíà íàÿâíіñòü ðіäêîї ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè –
ïëàçìè òà çàâèñëèõ ó íіé êëіòèí (ìàë. 6, 1). Äåòàëüíіøå ïðî áóäîâó òà
ôóíêöії öèõ òêàíèí âè äіçíàєòåñÿ â § 17.
Ñïîëó÷íі òêàíèíè ôîðìóþòü îñíîâó îðãàíіâ, çàáåçïå÷óþòü їõíє æèâëåííÿ
òîùî. Їõíÿ ìіæêëіòèííà ðå÷îâèíà ìàє ðіçíèé ñêëàä, îäíàê íіêîëè íå áóâàє ðіäêîþ. Ïóõêà ñïîëó÷íà òêàíèíà ïðèñóòíÿ â óñіõ îðãàíàõ. Âîíà ìіñòèòü íåâåëèêó êіëüêіñòü áåçëàäíî ðîçìіùåíèõ âîëîêîíåöü. Âîëîêíèñòà ñïîëó÷íà òêàíèíà
(ìàë. 6, 2) ìіñòèòü âåëèêó êіëüêіñòü ùіëüíî ðîçòàøîâàíèõ âîëîêîíåöü (ñóõîæèëëÿ, çâ’ÿçêè òà іí.). Æèðîâà òêàíèíà (ìàë. 6, 3) ðîçìіùåíà ïіä øêіðîþ òà
íàâêîëî äåÿêèõ îðãàíіâ, çàõèùàþ÷è їõ âіä ìåõàíі÷íèõ ïîøêîäæåíü. Ó æèðîâіé
òêàíèíі âіäêëàäàєòüñÿ æèð, ùî є çàïàñíîþ ïîæèâíîþ ðå÷îâèíîþ.
Äî ñêåëåòíèõ òêàíèí íàëåæàòü êіñòêîâà (ìàë. 7, 1) òà õðÿùîâà (ìàë. 7, 2).
Âîíè ñêëàäàþòü îñíîâó îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè ëþäèíè. Êіñòêîâіé òêàíèíі ìіöíîñòі íàäàþòü ìіíåðàëüíі ñîëі. Ïåðåâàæíî ç íåї ïîáóäîâàíèé ñêåëåò äîðîñëîї ëþäèíè. Õðÿùîâà òêàíèíà ìàє ìіæêëіòèííó ðå÷îâèíó ç
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, ùî íàäàє їé åëàñòè÷íîñòі. Іç öієї òêàíèíè â çàðîäêà
ôîðìóєòüñÿ çà÷àòîê ñêåëåòà. Çãîäîì õðÿùîâà òêàíèíà çàìіùàєòüñÿ êіñòêîâîþ і ëèøå ìіæ õðåáöÿìè çàëèøàþòüñÿ õðÿùîâі äèñêè. Õðÿùîâà òêà-

1

3

2

Мал. 7. Скелетні тканини: 1 – кісткова; 2 – хрящова; 3 – кісткова та хрящова тканини у складі
суглоба
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1

2

3

Мал. 8. М’язова тканина: 1 – посмугована скелетна; 2 – посмугована серцева; 3 – непосмугована (гладенька)

íèíà òàêîæ âõîäèòü äî ñêëàäó âóøíèõ ðàêîâèí, ãîðòàíі, ñóõîæèëü і
çâ’ÿçîê, âêðèâàє ñóãëîáîâі ïîâåðõíі êіñòîê.
4. Ðîçãëÿíüòå ìіêðîïðåïàðàòè ì’ÿçîâîї òêàíèíè. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó ì’ÿçîâîї, åïіòåëіàëüíîї òà ñïîëó÷íîї òêàíèí.

Ì’ÿçîâі òêàíèíè âõîäÿòü äî ñêëàäó îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè òà ñòіíîê
áіëüøîñòі âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Ì’ÿçè є òàêîæ ó øêіðі. Âîíè çäàòíі ñêîðî÷óâàòèñü ó âіäïîâіäü íà íåðâîâèé іìïóëüñ. Öå çàáåçïå÷óє ðóõè òіëà òà
îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí, à òàêîæ ïіäòðèìàííÿ ïåâíîї ïîçè, çìіíó äіàìåòðà
çіíèöі òîùî. Ðîçðіçíÿþòü ïîñìóãîâàíó (ïîïåðå÷íîñìóãàñòó) òà íåïîñìóãîâàíó (ãëàäåíüêó) ì’ÿçîâі òêàíèíè.
Ïîñìóãîâàíó ì’ÿçîâó òêàíèíó ïîäіëÿþòü íà ñêåëåòíó òà ñåðöåâó. Ñêåëåòíà ì’ÿçîâà òêàíèíà (ìàë. 8, 1) óòâîðþє ì’ÿçè, ùî çàáåçïå÷óþòü ðóõè
òà ñïîëó÷àþòüñÿ ç êіñòêàìè, à òàêîæ ì’ÿçè ÿçèêà, ãëîòêè, ãîðòàíі, âåðõíüîї ÷àñòèíè ñòðàâîõîäó, äіàôðàãìè. Ñåðöåâèé ì’ÿç (ìàë. 8, 2) – öå îñîáëèâà ïîñìóãîâàíà ì’ÿçîâà òêàíèíà, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó ñòіíêè ñåðöÿ é
çàáåçïå÷óє éîãî ñêîðî÷åííÿ. Íåïîñìóãîâàíà ì’ÿçîâà òêàíèíà (ìàë. 8, 3)
çàáåçïå÷óє ñêîðî÷åííÿ ñòіíîê âíóòðіøíіõ îðãàíіâ: êèøå÷íèêó, ñå÷îâîãî òà
æîâ÷íîãî ìіõóðà, ñóäèí òîùî. Äîêëàäíіøå ïðî îñîáëèâîñòі áóäîâè òà
ôóíêöіé ì’ÿçîâîї òêàíèíè âè äіçíàєòåñÿ â § 31.
5. Ðîçãëÿíüòå ìіêðîïðåïàðàò íåðâîâîї òêàíèíè, çàçíà÷òå її îñîáëèâîñòі.

Íåðâîâà òêàíèíà ñêëàäàєòüñÿ ç íåðâîâèõ êëіòèí – íåéðîíіâ – і êëіòèí, ùî
їõ îòî÷óþòü, – íåéðîãëії. Íåéðîíè çäàòíі ñïðèéìàòè ïîäðàçíèêè (ñèãíàëè),
ïåðåðîáëÿòè їõ ó íåðâîâі іìïóëüñè òà ïðîâîäèòè їõ äî іíøèõ íåéðîíіâ àáî
ïåâíèõ îðãàíіâ. Êîæåí íåéðîí ñêëàäàєòüñÿ ç òіëà òà âіäðîñòêіâ (ìàë. 9, À).
Ó òіëі ðîçòàøîâàíå ÿäðî òà îðãàíåëè. Âіäðîñòêè ìîæóòü áóòè äâîõ òèïіâ.
Äîâãèé, ðîçãàëóæåíèé íà âåðõіâöі âіäðîñòîê ìàє íàçâó àêñîí. Éîãî ôóíêöіÿ – ïðîâåäåííÿ íåðâîâîãî çáóäæåííÿ âіä òіëà íåðâîâîї êëіòèíè äî іíøèõ
íåéðîíіâ àáî ðîáî÷èõ îðãàíіâ. Ïåðåâàæíî êîðîòêі, äåðåâîïîäіáíî ðîçãàëóæåíі âіäðîñòêè íåéðîíà íàçèâàþòü äåíäðèòàìè (âіä ãðåö. äåíäðîí – äåðåâî).
Ïî íèõ íåðâîâå çáóäæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ äî òіëà íåéðîíà.
Êëіòèíè íåéðîãëії (ìàë. 9, Á), íà âіäìіíó âіä íåéðîíіâ, íå ïðîâîäÿòü
íåðâîâèõ іìïóëüñіâ. Âîíè âèêîíóþòü ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії: æèâèëüíó, ñåêðåòîðíó, îïîðíó, çàõèñíó, âіäíîâëþâàëüíó òîùî. ×àñòèíà ç íèõ óòâîðþє
іçîëþþ÷і îáîëîíêè íàâêîëî âіäðîñòêіâ íåéðîíіâ і çàáåçïå÷óє ïðîâåäåííÿ
íåðâîâèõ іìïóëüñіâ ïåâíèìè, ÷іòêî âèçíà÷åíèìè øëÿõàìè.
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§ 13
дендрити

тіло

клітини
нейроглії

нейрон

аксон

цитоплазма
А
ядро

Б
Мал. 9. А. Будова нейрона. Б. Нервова тканина

ЦІКАВО ЗНАТИ! Кількість клітин нейроглії в 10–50 разів може перевищувати кількість нейронів.

Íåðâîâà òêàíèíà âõîäèòü äî ñêëàäó ãîëîâíîãî і ñïèííîãî ìîçêó, óòâîðþє
íåðâîâі âóçëè і íåðâè. Çàâäÿêè òàêèì âëàñòèâîñòÿì, ÿê çáóäëèâіñòü і ïðîâіäíіñòü, âîíà çàáåçïå÷óє ðåãóëÿöіþ äіÿëüíîñòі ðіçíèõ ñèñòåì îðãàíіâ, ôóíêöіé
öіëіñíîãî îðãàíіçìó òà çâ’ÿçîê îðãàíіçìó іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ëіçîñîìè, íåéðîí, íåéðîãëіÿ, äåíäðèòè,
àêñîí.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Організм людини складається з величезної кількості клітин, різних за формою, розмірами і функціями. Основу хімічного складу клітин становлять чотири
елементи: Гідроген (Н), Оксиген (О), Карбон (С) і Нітроген (N). Із цих елементів
переважно утворюються прості й складні органічні сполуки. До складу клітин
входять також неорганічні сполуки: вода, мінеральні солі тощо.
z Сукупність клітин, спільних за походженням, подібних за будовою і функціями, називають тканиною. Розрізняють такі групи тканин організму людини: епітеліальні, внутрішнього середовища, м’язові й нервову.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які функції лізосом у клітині? 2. Яка роль неорганічних та органічних речовин
у клітині? 3. Які функції епітеліальних тканин? 4. Які тканини внутрішнього середовища ви знаєте? Які їхні функції? 5. Які тканини належать до скелетних?
Які їхні функції? 6. Які ви знаєте м’язові тканини? 7. У чому полягає особливість
нервової тканини? Який її склад?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тканину, яка є складовою верхнього шару шкіри: а) епітеліальна;
б) сполучна; в) м’язова; г) нервова.
2. Виберіть тканину, якій властиві збудливість і провідність: а) епітеліальна;
б) сполучна; в) скелетна; г) нервова.
3. Виберіть властивість, притаманну м’язовій тканині: а) збудливість і скоротливість; б) збудливість і здатність утворювати секрети; в) здатність утворювати
гормони; г) здатність транспортувати кисень.
4. Укажіть тканини, які переважають у складі опорно-рухової системи: а) м’язові
та сполучні; б) кісткова та хрящова; в) епітеліальна та нервова; г) епітеліальна
та сполучна.
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ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Органи людини зазвичай складаються з різних типів
тканин. Назвіть органи, у яких переважає певний тип тканин.
ПОМІРКУЙТЕ. Людина належить до еукаріотів, тобто організмів, клітини яких
мають ядра. Разом з тим в організмі людини трапляються деякі види клітин
(еритроцити), позбавлені ядер. Чим можна пояснити це явище? Пригадайте
клітини рослин, які також позбавлені ядер.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте функції і будову тканин організму людини з
функціями і будовою тканин рослин. Виявіть тканини людини і рослин, які
виконують подібні функції. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

§ 3. ÎÐÃÀÍÈ, ÔІÇІÎËÎÃІ×ÍІ ÒÀ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍІ
ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, які органи і системи органів є у хребетних тварин різних груп.

Ùî òàêå îðãàí? Âè âæå çíàєòå ïðî âåëè÷åçíå ðіçíîìàíіòòÿ êëіòèí â
îðãàíіçìі ëþäèíè, ÿêі óòâîðþþòü ÷îòèðè òèïè òêàíèí (ïðèãàäàéòå, ÿêі).
Ðіçíі òêàíèíè, ó ñâîþ ÷åðãó, óòâîðþþòü ðіçíîìàíіòíі îðãàíè.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: орган – це частина тіла, яка має певну форму і будову, займає певне
положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій.

Äî ñêëàäó ïåâíîãî îðãàíà âõîäÿòü ðіçíі âèäè òêàíèí (ìàë. 10). Òàê, äî
ñêëàäó ñåðöÿ âõîäÿòü ì’ÿçîâà, ñïîëó÷íà, åïіòåëіàëüíà òêàíèíè. Îäíàê ó ïåâíîìó îðãàíі çàçâè÷àé ïåðåâàæàє îäíà òêàíèíà, ùî âèçíà÷àє éîãî îñíîâíó
ôóíêöіþ. Íàïðèêëàä, ó ñåðöі òàêîþ òêàíèíîþ є ñåðöåâèé ì’ÿç, ó ìîçêó –
íåðâîâà òêàíèíà, ó çàëîçàõ – çàëîçèñòèé åïіòåëіé.
Îðãàíè ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà âèêîíàííі ïåâíèõ ôóíêöіé, ïîòðіáíèõ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìó. Ïðèìіðîì, ñåðöå âèêîíóє ôóíê-

Мал. 10. До складу руки входять різні типи тканин. Завдання. Користуючись малюнком,
назвіть тканини, які входять до складу руки, і поясніть їхнє значення в цьому органі
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Мал. 11. Порожнини тіла людини: 1 – грудна; 2 – черевна;
3 – діафрагма, яка розділяє грудну та черевну порожнини.
Завдання. Користуючись знаннями з курсу біології 7 класу,
спробуйте визначити органи, розташовані в грудній та
черевній порожнинах

1

öіþ íàñîñà, ùî áåçïåðåðâíî ïåðåêà÷óє â îðãàíіç3
ìі êðîâ; íèðêè – ôóíêöіþ âèäіëåííÿ ç îðãàíіçìó
êіíöåâèõ ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí; ïå÷іíêà
2
áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ òðàâëåííÿ, îáìіíó ðå÷îâèí, çíåøêîäæåííі òîêñè÷íèõ ñïîëóê òîùî.
Îðãàíè, ùî ìіñòÿòüñÿ â ïîðîæíèíàõ òіëà, íàçèâàþòü âíóòðіøíіìè. Â îðãàíіçìі ëþäèíè є
ïëîñêèé ì’ÿç – äіàôðàãìà, ùî ïîäіëÿє ïîðîæíèíó
òіëà íà ãðóäíó òà ÷åðåâíó. Òîæ ÷àñòèíà âíóòðіøíіõ îðãàíіâ ðîçòàøîâàíà
ó ãðóäíіé ïîðîæíèíі, ÷àñòèíà – ó ÷åðåâíіé (ìàë. 11).
Ôіçіîëîãі÷íі ñèñòåìè îðãàíіçìó ëþäèíè. Îðãàíè, ÿêі âèêîíóþòü ñïіëüíі
ôóíêöії, îá’єäíóþòüñÿ â ñèñòåìè îðãàíіâ. Їõ ùå íàçèâàþòü ôіçіîëîãі÷íèìè ñèñòåìàìè. Çîêðåìà, øêіðà òà ñëèçîâі îáîëîíêè óòâîðþþòü ñèñòåìó
ïîêðèâіâ òіëà. Âîíà çàõèùàє îðãàíіçì âіä øêіäëèâèõ çîâíіøíіõ âïëèâіâ
і çàáåçïå÷óє êîíòàêòè ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì.
Îïîðíî-ðóõîâó ñèñòåìó ñêëàäàþòü ñêåëåò і ì’ÿçè, çàâäÿêè ÿêèì íàøå
òіëî ïіäòðèìóєòüñÿ â ïåâíîìó ïîëîæåííі (ìàë. 12). Ìè òàêîæ ìîæåìî
çäіéñíþâàòè ðіçíîìàíіòíі ðóõè òà ïåðåñóâàòèñÿ â ïðîñòîðі (õîäèòè, áіãàòè,
ñòðèáàòè, ëàçèòè òîùî).
Îðãàíè òðàâíîї ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè íàäõîäæåííÿ, ìåõàíі÷íîї òà õіìі÷íîї îáðîáêè їæі, âñìîêòóâàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó êðîâ і
ëіìôó, âèâåäåííÿ íàçîâíі íåïåðåòðàâëåíèõ ðåøòîê (ìàë. 13). Âàæëèâó
ôóíêöіþ ãàçîîáìіíó çäіéñíþє äèõàëüíà ñèñòåìà (ìàë. 14). Çàâäÿêè íàäõîäæåííþ êèñíþ â îðãàíіçì îêèñíþþòüñÿ îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè і âèâіëüíÿєòüñÿ åíåðãіÿ, ïîòðіáíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі.
Äèõàëüíà ñèñòåìà òàêîæ çàáåçïå÷óє âèâåäåííÿ ç îðãàíіçìó âóãëåêèñëîãî
ãàçó, ùî óòâîðèâñÿ ó ïðîöåñі îêèñíåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Êіíöåâі ïðî-

Мал. 12. Опорно-рухова
система людини

Мал. 13. Травна
система людини

Мал. 14. Дихальна
система людини
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Мал. 15. Видільна
система людини

Мал. 16. Кровоносна (1) і лімфатична (2) системи людини

Мал. 17. Нервова
система людини

äóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, íåïîòðіáíі àáî øêіäëèâі äëÿ îðãàíіçìó, âèäàëÿþòü
îðãàíè âèäіëüíîї ñèñòåìè (ìàë. 15).
Ñåðöåâî-ñóäèííà (êðîâîíîñíà) і ëіìôàòè÷íà ñèñòåìè (ìàë. 16) òðàíñïîðòóþòü ïî îðãàíіçìó ïîæèâíі ðå÷îâèíè, ïðîäóêòè îáìіíó, êèñåíü і âóãëåêèñëèé ãàç, áіîëîãі÷íî àêòèâíі ñïîëóêè, à òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó çàõèñíèõ
ðåàêöіÿõ îðãàíіçìó. Íåðâîâà ñèñòåìà ñïðèéìàє âïëèâè çîâíіøíüîãî і çìіíè âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, àíàëіçóє öþ іíôîðìàöіþ і âіäïîâіäíî çìіíþє
äіÿëüíіñòü îðãàíіâ àáî ñèñòåì îðãàíіâ (ìàë. 17). Öі çìіíè ñïðÿìîâàíî íà çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі îðãàíіçìó, éîãî ôóíêöіîíàëüíîї єäíîñòі.
Ðîçðіçíÿþòü öåíòðàëüíó і ïåðèôåðè÷íó íåðâîâó ñèñòåìó.
Ñåíñîðíі ñèñòåìè ñïðèéìàþòü, àíàëіçóþòü і ïåðåðîáëÿþòü іíôîðìàöіþ
ïðî çìіíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà âíóòðіøíüîãî ñòàíó îðãàíіçìó é
çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê îðãàíіçìó іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì. Ðîçðіçíÿþòü
òàêі îñíîâíі ñåíñîðíі ñèñòåìè: çîðîâó, ñëóõîâó, ñìàêîâó, íþõîâó, äîòèêîâó, ðіâíîâàãè (ìàë. 18).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Вагомий внесок у розвиток досліджень нервової системи зробили
видатні українські фізіологи. Так, В.О. Бец відкрив велетенські пірамідальні нейрони
в корі півкуль головного мозку; В.В. Правдич-Неминський перший у світі зареєстрував
електричну активність головного мозку; П.Г. Костюк з’ясував роль Кальцію в активності
нейронів.

1

3
2

4

5

Мал. 18. Органи чуття – складові сенсорних систем: 1 – око (зорової); 2 – вухо (слухової);
3 – язик (смакової); 4 – ніс (нюхової); 5 – шкіра (шкірна чутливість)
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Åíäîêðèííà ñèñòåìà (ìàë. 19) ñêëàäàєòüñÿ іç çàëîç,
êîæíà ç ÿêèõ âèðîáëÿє і âèäіëÿє â êðîâ îñîáëèâі
áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè – ãîðìîíè. Öі ðå÷îâèíè
áåðóòü ó÷àñòü ó ðåãóëÿöії óñіõ ôóíêöіé îðãàíіçìó,
ó êîîðäèíàöії äіÿëüíîñòі îêðåìèõ îðãàíіâ і îðãàíіçìó â öіëîìó.
Іìóííà ñèñòåìà (ìàë. 20) ïîñòіéíî ðåàãóє íà íàäõîäæåííÿ ÷óæîðіäíèõ äëÿ îðãàíіçìó õіìі÷íèõ ðå÷îâèí і æèâèõ îðãàíіçìіâ, ñåðåä ÿêèõ є é õâîðîáîòâîðíі.
Ïîòðàïëÿííÿ їõ â îðãàíіçì çàïóñêàє çàõèñíі ðåàêöії,
ó ðåçóëüòàòі ÿêèõ ÷óæîðіäíі îðãàíіçìè ÷è ðå÷îâèíè
ðîçïіçíàþòüñÿ òà çíåøêîäæóþòüñÿ ñïåöèôі÷íèìè
áіëêàìè àáî ïåâíèìè êëіòèíàìè.
Ñòàòåâà ñèñòåìà
à ñëóãóє äëÿ ðîçìíîæåííÿ ëþäèíè.
Ðåãóëÿòîðíі ñèñòåìè îðãàíіçìó ëþäèíè. Â îðãàíіçìі
ëþäèíè äіÿëüíіñòü îêðåìèõ îðãàíіâ і ôіçіîëîãі÷íèõ
ñèñòåì і ïðîöåñіâ ïîñòіéíî ðåãóëþєòüñÿ. Çîêðåìà, çà ïîòðåáè їõíÿ äіÿëüíіñòü ïîñèëþєòüñÿ àáî ïîñëàáëþєòüñÿ;
óçãîäæóєòüñÿ äіÿ îðãàíіâ ç ðіçíèõ ôіçіîëîãі÷íèõ ñèñòåì.
Öå çàáåçïå÷óþòü ðåãóëÿòîðíі ñèñòåìè, íàñàìïåðåä –
íåðâîâà òà åíäîêðèííà. Äіÿëüíіñòü ðåãóëÿòîðíèõ
ñèñòåì ñïðÿìîâàíà íà ïіäòðèìàííÿ íåîáõіäíîї óìîâè
ôóíêöіîíóâàííÿ áóäü-ÿêîãî îðãàíіçìó – ãîìåîñòàçó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ðåãóëÿöіÿ – çäàòíіñòü æèâèõ іñòîò
ïіäòðèìóâàòè ïåðåáіã ïåâíèõ ôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ і äіÿëüíîñòі öіëіñíîãî îðãàíіçìó çàëåæíî âіä
óìîâ çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ãîìåîñòàç – âіäíîñíà ñòàëіñòü ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó. Îñêіëüêè
ñòàëіñòü âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæå ïîðóøóâàòèñÿ, ïåâíі äèíàìі÷íі ïðîöåñè áåçïåðåðâíî âіäíîâëþþòü ãîìåîñòàç.

Мал. 19. Ендокринна
система людини

Мал. 20. Імунна
система людини

Ðåãóëÿöіÿ ôóíêöіé îðãàíіçìó çà äîïîìîãîþ áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí
(ãîðìîíіâ òà іí.) äіñòàëà íàçâó ãóìîðàëüíîї. Äî âñіõ ÷àñòèí îðãàíіçìó öі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè ïåðåíîñÿòü ðіäèíè âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà (êðîâ,
ëіìôà, òêàíèííà ðіäèíà). Ðåãóëÿöіþ ôóíêöіé îðãàíіçìó çà äîïîìîãîþ íåðâîâîї ñèñòåìè íàçèâàþòü íåðâîâîþ. Äіÿëüíіñòü íåðâîâîї ñèñòåìè áàçóєòüñÿ íà
ðåôëåêòîðíîìó ïðèíöèïі.
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ðåôëåêñîì íàçèâàþòü ðåàêöіþ îðãàíіçìó ó âіäïîâіäü íà
ïîäðàçíåííÿ, ùî âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷àñòі íåðâîâîї ñèñòåìè і ïіä її êîíòðîëåì.
Ñóêóïíіñòü ñòðóêòóð íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó çäіéñíåííі
ðåôëåêñó, íàçèâàþòü ðåôëåêòîðíîþ äóãîþ. Äî її ñêëàäó âõîäÿòü: ðåöåïòîð, ÿêèé ñïðèéìàє ïîäðàçíåííÿ; ÷óòëèâå íåðâîâå âîëîêíî, ïî ÿêîìó çáóäæåííÿ ïåðåäàєòüñÿ äî öåíòðàëüíîї ÷àñòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè; íåðâîâèé
öåíòð, äå âіäáóâàєòüñÿ àíàëіç îòðèìàíîї іíôîðìàöії; ðóõîâå íåðâîâå âîëîêíî, ïî ÿêîìó íåðâîâі іìïóëüñè íàäõîäÿòü äî âіäïîâіäíèõ ðîáî÷èõ îðãàíіâ,
ùî âèêîíóþòü âіäïîâіäíó ôóíêöіþ.
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чутливий нейрон

чутливе нервове волокн
волокно

рухове нервове
волокно
робочий орган

руховий нейрон у складі спинного
о мозку
Мал. 21. Приклад двонейронної рефлекторної дуги

Íàéïðîñòіøà (äâîíåéðîííà) ðåôëåêòîðíà äóãà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ íåéðîíіâ – ÷óòëèâîãî і ðóõîâîãî (ìàë. 21). Çàâäÿêè âіäðîñòêàì íåéðîíіâ ðåôëåêòîðíі äóãè ìàþòü ðіçíîìàíіòíі çâ’ÿçêè ç ðіçíèìè âіääіëàìè íåðâîâîї ñèñòåìè.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ðåôëåêòîðíà äóãà – öå øëÿõ, ÿêèé ïðîõîäÿòü íåðâîâі
іìïóëüñè ïіä ÷àñ çäіéñíåííÿ ðåôëåêñó.

Íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ, íà âіäìіíó âіä ãóìîðàëüíîї, âіäáóâàєòüñÿ øâèäêî
(çà ÷àñòêè ñåêóíäè), êîðîòêî÷àñíî é òî÷íî àäðåñîâàíà ïåâíîìó îðãàíó.
Íåðâîâà ñèñòåìà òіñíî âçàєìîäіє ç åíäîêðèííîþ і ñêëàäàє ç íåþ єäèíó
ôóíêöіîíàëüíó ñèñòåìó íåéðîãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії ôóíêöіé.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íåéðîãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ – îäíà ç ôîðì ðåãóëÿöії â
îðãàíіçìі ëþäèíè і òâàðèí, çà ÿêîї íåðâîâі іìïóëüñè òà áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè (ÿê-îò ãîðìîíè), ùî ïåðåíîñÿòüñÿ êðîâ’þ òà ëіìôîþ,
áåðóòü ñïіëüíó ó÷àñòü ó єäèíîìó ðåãóëÿòîðíîìó ïðîöåñі.

Çà ñó÷àñíèìè óÿâëåííÿìè, ó ðåãóëÿöії ôóíêöіé îðãàíіçìó âàæëèâó ðîëü
âіäіãðàє é іìóííà ñèñòåìà. Âîíà çàáåçïå÷óє çàõèñò îðãàíіçìó, à îêðåìі її
îðãàíè âèäіëÿþòü áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó
íåðâîâîї ñèñòåìè òà óòâîðåííþ êëіòèí êðîâі, ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü çàëîç
âíóòðіøíüîї ñåêðåöії òîùî.
Ùî òàêå ôóíêöіîíàëüíà ñèñòåìà? Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåâíîї æèòòєâîї
ôóíêöії îðãàíè ðіçíèõ ñèñòåì ìîæóòü òèì÷àñîâî îá’єäíóâàòèñü, óòâîðþþ÷è ôóíêöіîíàëüíó ñèñòåìó. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ áіãó âîäíî÷àñ ïðàöþþòü
îïîðíî-ðóõîâà, êðîâîíîñíà, äèõàëüíà òà íåðâîâà ñèñòåìè, ÿêі íà öåé ÷àñ
äіþòü ÿê îäíå öіëå. Íàäõîäæåííÿ êèñíþ äî êëіòèí і âèâåäåííÿ ç íèõ
âóãëåêèñëîãî ãàçó çäіéñíþєòüñÿ çàâäÿêè ñïіëüíіé ðîáîòі ñèñòåì äèõàííÿ,
êðîâîîáіãó òà ìåõàíіçìàì їõíüîї ðåãóëÿöії (ìàë. 22).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ôóíêöіîíàëüíà ñèñòåìà – öå òèì÷àñîâå âçàєìîóçãîäæåíå îá’єäíàííÿ äіÿëüíîñòі ðіçíèõ îðãàíіâ àáî ôіçіîëîãі÷íèõ ñèñòåì,
ñïðÿìîâàíå íà äîñÿãíåííÿ êîðèñíîãî äëÿ îðãàíіçìó ðåçóëüòàòó.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ôіçіîëîãі÷íà ñèñòåìà, íåðâîâà òà ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ, ðåôëåêñ, ðåôëåêòîðíà äóãà, ôóíêöіîíàëüíà ñèñòåìà.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Фізіологічні системи – це органи, поєднані між собою функціонально, а часто – й
просторово, які забезпечують певні функції організму. Різні фізіологічні системи, тимчасово об’єднуючись, утворюють функціональні системи, що забезпечують складні
процеси життєдіяльності.

z
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Мал. 22. Функціональна система. Завдання. Перелічіть зображені на малюнку фізіологічні
системи або окремі органи, які беруть участь у виконанні складних хореографічних
вправ. Як вони взаємопов’язані між собою?

Регуляцію діяльності організму забезпечують регуляторні системи: ендокринна, нервова й імунна.
z Основу нервової регуляції становлять рефлекси. Подразнення, що сприймаються рецепторами та перетворюються ними в нервовий імпульс, далі поширюється по структурах рефлекторної дуги до відповідного органа, який і виконує
відповідну функцію.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які органи належать до внутрішніх? 2. Що таке фізіологічні системи? 3. Які
фізіологічні системи людини ви знаєте? Які їхні функції? 4. Які є регуляторні
системи організму? 5. Чим відрізняються між собою гуморальна й нервова регуляція? 6. Що таке функціональні системи? Наведіть приклади.
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть основну функцію, яку виконує опорно-рухова система: а) опорна;
б) секреторна; в) транспортна; г) гуморальна.
2. Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система: а) транспортна;
б) секреторна; в) рефлекторна; г) видільна.
Утворіть логічні пари
Установіть відповідність між фізіологічними системами та їхніми функціями.
А дихальна
1 гуморальна регуляція
Б травна
2 газообмін
В кровоносна
3 живлення організму
Г видільна
4 забезпечення органів поживними речовинами і киснем
5 виведення з організму продуктів обміну
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Порівняйте фізіологічні системи людини і тварин різних груп.

19

ВСТУП
ПОМІРКУЙТЕ. Що є спільного та відмінного між фізіологічною і функціональною системами?

§ 4. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÍÀÍÜ ÏÐÎ ËÞÄÈÍÓ
ÄËß ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ЇЇ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке здоровий спосіб життя і яке його значення для людини. Які чинники негативно впливають на здоров’я людини? Що таке
гомеостаз та адаптація?

Íàóêè, ÿêі âèâ÷àþòü îðãàíіçì ëþäèíè. Îðãàíіçì ëþäèíè ÿê îñîáëèâó
áіîëîãі÷íó ñèñòåìó âèâ÷àþòü ðіçíі íàóêè, íàñàìïåðåä áіîëîãі÷íі. Ãîëîâíèìè ñåðåä íèõ є:
z àíàòîìіÿ ëþäèíè – âèâ÷àє ôîðìó і áóäîâó îêðåìèõ îðãàíіâ, їõíіõ ñèñòåì
і âñüîãî îðãàíіçìó;
z ôіçіîëîãіÿ ëþäèíè – íàóêà ïðî ôóíêöії îêðåìèõ îðãàíіâ òà їõíіõ ñèñòåì,
ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìó â öіëîìó;
z ãåíåòèêà ëþäèíè âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі ñïàäêîâîñòі é ìіíëèâîñòі
ëþäèíè;
z áіîëîãіÿ іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó
ó âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі ÿê çàðîäêîâîãî,
òàê і ïіñëÿçàðîäêîâîãî ðîçâèòêó ëþäèíè;
z åêîëîãіÿ ëþäèíè âèâ÷àє çâ’ÿçêè ëþäèíè ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì,
її ïðèñòîñóâàííÿ äî çìіí óìîâ äîâêіëëÿ, âïëèâ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі íà
іíøі îðãàíіçìè òà íàøó ïëàíåòó â öіëîìó.
Áіîëîãі÷íі çíàííÿ ïðî äіÿëüíіñòü ëþäñüêîãî îðãàíіçìó є îñíîâîþ äëÿ
ìåäèöèíè òà ãіãієíè. Ìåäèöèíà – íàóêà ïðî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ïðè÷èíè її
çàõâîðþâàíü, ìåòîäè äіàãíîñòèêè òà ëіêóâàííÿ çàõâîðþâàíü і çàõîäè їõ
ïðîôіëàêòèêè. Ãіãієíà âèâ÷àє âïëèâ ðіçíèõ ôàêòîðіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ó òîìó ÷èñëі ñîöіàëüíèõ (óìîâ ïðàöі, ïîáóòó, ðіâíÿ êóëüòóðè
òîùî), íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, її ïðàöåçäàòíіñòü, òðèâàëіñòü æèòòÿ.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: здоров’я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.
Фізичне благополуччя забезпечується нормальним функціонуванням органів, їхніх систем та організму в цілому. Здоровій людині властива активна участь у суспільному житті,
що супроводжується високою працездатністю та відчуттям задоволення своїм життям.

Çàãàëüíèìè ïîêàçíèêàìè çäîðîâîãî îðãàíіçìó ëþäèíè є éîãî çäàòíіñòü
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ (àäàïòîâóâàòèñÿ) äî âïëèâіâ ðіçíîìàíіòíèõ ÷èííèêіâ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (òåïëî, õîëîä, âîëîãіñòü òîùî) òà ìîæëèâіñòü
çàáåçïå÷óâàòè âèñîêó ôіçè÷íó é ðîçóìîâó ïðàöåçäàòíіñòü áåç ïåðåíàïðóæåííÿ òà ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі îñíîâíèõ ôіçіîëîãі÷íèõ ñèñòåì îðãàíіçìó.
ßêùî ðіâíîâàãà ìіæ îðãàíіçìîì òà äієþ ÷èííèêіâ äîâêіëëÿ ïîðóøóєòüñÿ,
òî âіí ñòàє íåñïðîìîæíèì ïîâíîþ ìіðîþ ïіäòðèìóâàòè ãîìåîñòàç. Òàê, íåñòà÷à ÷è âіäñóòíіñòü Éîäó â їæі ÷è âîäі ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ çàõâîðþâàíü
ùèòîïîäіáíîї çàëîçè. Ïàðàçèòè÷íі îðãàíіçìè, ïîòðàïèâøè â îðãàíіçì ëþäèíè, æèâëÿòüñÿ çà éîãî ðàõóíîê, ïîðóøóþ÷è îáìіí ðå÷îâèí õàçÿїíà òîùî.
Çäîðîâ’ÿ ëþäèíè âèçíà÷àþòü òàêîæ її ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ, óìîâè ïðàöі
òà âіäïî÷èíêó, ðіâåíü äîáðîáóòó òà іí. Çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ âіäõîäàìè
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ãîñïîäàð÷îї äіÿëüíîñòі çãóáíî âïëèâàє íà çäîðîâ’ÿ ñàìîї ëþäèíè, íàñëіäêîì ÷îãî ìîæå áóòè âèíèêíåííÿ ðіçíèõ çàõâîðþâàíü.
Ùî òàêå õâîðîáà? Ïîíÿòòÿì õâîðîáà âèçíà÷àþòü ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöіîíàëüíèõ âëàñòèâîñòåé êëіòèí, òêàíèí, îðãàíіâ, ñèñòåì îðãàíіâ,
íàñëіäêîì ÷îãî є çíèæåííÿ ïðèñòîñóâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé òà ïðàöåçäàòíîñòі ëþäèíè.
Õâîðîá íàäçâè÷àéíî áàãàòî, òàê ñàìî ÿê і ïðè÷èí, ùî äî íèõ ïðèçâîäÿòü.
Öå íàñàìïåðåä øêіäëèâі çâè÷êè, íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, íåäîñòàòíÿ ôіçè÷íà àêòèâíіñòü, íåäîòðèìàííÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ âèìîã, çàáðóäíåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ïàðàçèòè òîùî. Çáóäíèêіâ іíôåêöіéíèõ òà
іíâàçіéíèõ çàõâîðþâàíü ìîæóòü ïîøèðþâàòè ïåðåíîñíèêè, íàïðèêëàä
êðîâîñèñíі êîìàõè ÷è êëіùі (ïðèãàäàéòå, ÿêі îðãàíіçìè ïîøèðþþòü çáóäíèêіâ ìàëÿðії, êëіùîâîãî åíöåôàëіòó, ÷óìè òîùî).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Іíôåêöіéíèìè íàçèâàþòü çàõâîðþâàííÿ, çáóäíèêàìè
ÿêèõ є âіðóñè, áàêòåðії òà ãðèáè, à іíâàçіéíèìè – òі, ÿêі ñïðè÷èíþþòü
ïàðàçèòè÷íі òâàðèíè, íàïðèêëàä ãåëüìіíòè (ïðèãàäàéòå, ÿêèõ òâàðèí
âіäíîñÿòü äî ãåëüìіíòіâ).

Óñі çàõîäè ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ìîæíà ïîäіëèòè íà ëіêóâàëüíі òà
ïðîôіëàêòè÷íі. Ëіêóâàííÿ âêëþ÷àє äіàãíîñòèêó, òîáòî âèçíà÷åííÿ ïðè÷èíè
çàõâîðþâàííÿ, ñàìå ëіêóâàííÿ
ÿ òà ðåàáіëіòàöіþ – âіäíîâëþâàëüíå ëіêóâàííÿ
ïіä ÷àñ îäóæàííÿ. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ëіêóâàëüíèõ çàõîäіâ є ïðîôіëàêòèêà çàõâîðþâàíü. Öå ñóêóïíіñòü çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ і ïîøèðåííÿ çàõâîðþâàíü, çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ.
ßêі є ìåòîäè äіàãíîñòèêè ñòàíó îðãàíіâ àáî îðãàíіçìó ëþäèíè? Âèñíîâîê ïðî çàãàëüíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ìîæíà çðîáèòè ëèøå íà ïіäñòàâі
íèçêè äîñëіäæåíü: ìåäè÷íèõ, áіîõіìі÷íèõ, ôіçè÷íèõ, àíàòîìі÷íèõ, ãåíåòè÷íèõ òîùî. Îòðèìàíі â ðåçóëüòàòі ïðîâåäåíèõ äîñëіäæåíü ïîêàçíèêè
ïåâíîї ëþäèíè ïîðіâíþþòü іç ñåðåäíіìè çíà÷åííÿìè öèõ ïîêàçíèêіâ ó
çäîðîâèõ ëþäåé âіäïîâіäíîãî âіêó òà ñòàòі.
Áіîõіìі÷íі ìåòîäè çàñòîñîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ðіçíèõ ïîêàçíèêіâ õіìі÷íîãî ñêëàäó íàøîãî îðãàíіçìó: ñêëàäó êðîâі, òðàâíèõ ñîêіâ òîùî (ìàë. 23).
Íàïðèêëàä, ëþäÿì, õâîðèì íà öóêðîâèé äіàáåò, ïîòðіáíî ïîñòіéíî êîíòðîëþâàòè ðіâåíü ãëþêîçè â êðîâі. Äëÿ öüîãî іñíóþòü ñïåöіàëüíі ïðèëàäè –
ãëþêîìåòðè (ìàë. 24). Òðèâàëèé âèñîêèé ðіâåíü ãëþêîçè â êðîâі є ïðèâîäîì äëÿ íåãàéíîãî çâåðíåííÿ äî ëіêàðіâ.

Мал. 23. Сучасна біохімічна лабораторія

Мал. 24. Глюкометр: прилад для
вимірювання вмісту глюкози в крові
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Мал. 25. Тонометр: прилад для ви- Мал. 26. Електрокардіограф та отримані за його допомомірювання артеріального тиску
гою показники діяльності серця (електрокардіограма)

Ôіçè÷íі ìåòîäè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äîñëіäæåííÿ áóäîâè òà ñòàíó îðãàíіçìó ëþäèíè â öіëîìó òà îêðåìèõ éîãî îðãàíіâ. Ïðèêëàäàìè òàêèõ
ìåòîäіâ ìîæóòü ñëóãóâàòè: âèìіðþâàííÿ àðòåðіàëüíîãî òèñêó, äîñëіäæåííÿ ðîáîòè ñåðöÿ (åëåêòðîêàðäіîãðàôіÿ), ìîçêó (åëåêòðîåíöåôàëîãðàôіÿ),
ðåíòãåíîãðàôіÿ, óëüòðàçâóêîâà äіàãíîñòèêà (ÓÇÄ), ìàãíіòíî-ðåçîíàíñíà
òîìîãðàôіÿ (ÌÐÒ).
Àðòåðіàëüíèé òèñê âèìіðþþòü çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ ïðèëàäіâ –
òîíîìåòðіâ (ìàë. 25). Ïîñòіéíèé ïіäâèùåíèé àðòåðіàëüíèé òèñê ñâіä÷èòü ïðî
ðîçâèòîê íåáåçïå÷íîї õâîðîáè ãіïåðòîíії. Íåãàòèâíî íà ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè
âïëèâàє і ïîñòіéíèé íèçüêèé àðòåðіàëüíèé òèñê – ãіïîòîíіÿ. Ëþäè ç âèñîêèì
àáî íèçüêèì àðòåðіàëüíèì òèñêîì ìàþòü ïåðåáóâàòè ïіä íàãëÿäîì ëіêàðіâ.
Ñòàí ñåðöÿ òà éîãî äіÿëüíіñòü âèâ÷àþòü, äîñëіäæóþ÷è åëåêòðè÷íі ïðîöåñè â íüîìó. Äëÿ öüîãî çàñòîñîâóþòü åëåêòðîêàðäіîãðàôè (ìàë. 26).
Ìåòîä ðåíòãåíîãðàôії ïîëÿãàє â äîñëіäæåííі âíóòðіøíüîї ñòðóêòóðè
îðãàíіçìó çà äîïîìîãîþ ðåíòãåíіâñüêèõ ïðîìåíіâ. Öі ïðîìåíі çäàòíі
ïðîíèêàòè êðіçü ìàòåðіàëè, ÿêі íå ïðîïóñêàþòü ñâіòëà (ìàë. 27). Ðåíòãåíîãðàôіþ ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè îáåðåæíî, òіëüêè çà ðåêîìåíäàöіÿìè êâàëіôіêîâàíîãî ëіêàðÿ. Ðåíòãåíіâñüêі ïðîìåíі âèêîðèñòîâóþòü, çîêðåìà, äëÿ
ôëþîðîãðàôії: îòðèìàííÿ çíіìêà íà ðåíòãåíіâñüêіé ïëіâöі.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Назва рентгенівські променіі походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена, якому тривалий час приписували їхнє відкриття.

1

2

Мал. 27. Сучасний рентгенівський апарат (1) і рентгенівський знімок (2)
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Сам В. Рентген назвав ці промені, тоді невідомої природи,
X-променями. Ця назва збереглася і донині в англомовній
та франкомовній науковій літературі. Але виявилося, що
вперше їх відкрив український фізик Іван Пулюй ще 1895 р.
за допомогою «лампи Пулюя». Його доробком пізніше скористався В. Рентген, якому особисто І. Пулюй презентував
свої праці. В. Рентген, на відміну від І. Пулюя, широко опублікував результати своїх досліджень й отримав 1901 р.
Нобелівську премію.

Óëüòðàçâóêîâà äіàãíîñòèêà (óëüòðàçâóêîâå äîñëіäæåííÿ, ÓÇÄ) – îáñòåæåííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ ëþäèíè і òèõ ïðîöåñіâ, ÿêі â íèõ ïåðåáіãàþòü, çà äîïîìîãîþ
óëüòðàçâóêîâèõ õâèëü (ìàë. 28).
Ìàãíіòíî-ðåçîíàíñíà òîìîãðàôіÿ (ÌÐÒ) – öå ìåòîä
äîñëіäæåííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ і òêàíèí ç âèêîðèñòàííÿì ôіçè÷íîãî ÿâèùà ÿäåðíîãî ìàãíіòíîãî ðåçîíàíñó.
Éîãî ñóòü ïîëÿãàє ó âëàñòèâîñòі ÿäåð ïåâíèõ õіìі÷íèõ Мал. 28. Апарат УЗД
åëåìåíòіâ (äëÿ ìàãíіòíî-ðåçîíàíñíîї òîìîãðàôії òàêèì
åëåìåíòîì є Ãіäðîãåí) ó çîâíіøíüîìó ñòàëîìó ìàãíіòíîìó ïîëі ïîãëèíàòè і
âèïðîìіíþâàòè åíåðãіþ. ÌÐÒ øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó ìåäè÷íіé äіàãíîñòèöі
òà äëÿ êîíòðîëþ ïіä ÷àñ ëіêóâàííÿ õâîðîãî (ìàë. 29).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Роком «народження» МРТ вважають 1973 р. Апарат винайшов американський учений, професор хімії Пол Лотербур, а вдосконалив Пітер Менсфілд.
У 2003 р. обидва вчені отримали Нобелівську премію в галузі медицини.

Ùå îäíèì íàïðÿìêîì äіàãíîñòèêè ñòàíó îðãàíіçìó ëþäèíè є äîñëіäæåííÿ ñòðóêòóðè êëіòèí òà êëіòèííîãî ñêëàäó ðіçíèõ òêàíèí, ïðèìіðîì
êðîâі òà ëіìôè. Òàê, çìіíè íîðìàëüíîãî ñïіââіäíîøåííÿ ðіçíèõ òèïіâ êëіòèí êðîâі ìîæóòü ñâіä÷èòè ïðî ðîçâèòîê ïåâíîãî çàõâîðþâàííÿ, íàïðèêëàä çìåíøåííÿ êіëüêîñòі åðèòðîöèòіâ – ïðî ðîçâèòîê íåäîêðіâ’ÿ (àíåìії).
Îäíèì ç ïîêàçíèêіâ íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè є її çðіñò, ìàñà òіëà,
îáñÿã ãðóäíîї êëіòêè òîùî. Їõ âèìіðþþòü çà äîïîìîãîþ àíòðîïîìåòðè÷íèõ ìåòîäіâ (ïðèãàäàéòå, ÿê ó äèòèíñòâі âè ðîáèëè ïîçíà÷êè, âіäñòåæóþ÷è ñâіé çðіñò). Óñі öі òà іíøі ìåòîäè äàþòü çìîãó îá’єêòèâíî îöіíèòè
âіäõèëåííÿ ôóíêöіîíàëüíîãî ñòàíó îðãàíіçìó òà âèáðàòè âіäïîâіäíі çàñîáè
äëÿ éîãî âіäíîâëåííÿ.
ßê çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ? Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà ïàì’ÿòàòè, ùî çäîðîâ’ÿ ëåãøå çáåðåãòè,
íіæ âіäíîâèòè ïіñëÿ çàõâîðþâàíü. Òîìó äáàòè
ïðî çäîðîâ’ÿ òðåáà ç äèòèíñòâà. Ïîòðіáíî âåñòè
çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, îïàíîâóâàòè îñíîâè
ìåäè÷íèõ і áіîëîãі÷íèõ çíàíü.
Ùîá áóòè çäîðîâèì, òðåáà ïîñòіéíî ñòåæèòè
çà ÷èñòîòîþ ñâîãî òіëà òà îäÿãó, ðåãóëÿðíî ñïîæèâàòè ïîâíîöіííó їæó, ÷åðãóâàòè ïåðіîäè
ïðàöі òà âіäïî÷èíêó, óíèêàòè íàäìіðíèõ ôіçè÷íèõ òà ðîçóìîâèõ íàâàíòàæåíü, âïëèâó
øêіäëèâèõ ÷èííèêіâ äîâêіëëÿ (íàïðèêëàä, äії
іîíіçóþ÷îãî âèïðîìіíþâàííÿ, ïîòðàïëÿííÿ â
Мал. 29. Апарат МРТ
îðãàíіçì îòðóòîõіìіêàòіâ).
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ВСТУП
Îñîáëèâî ðóéíіâíèé âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ñïðàâëÿþòü øêіäëèâі çâè÷êè: òþòþíîêóðіííÿ, çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì, íàðêîìàíіÿ, òîêñèêîìàíіÿ òà
іí. Íåáåçïåêà ïîëÿãàє íàñàìïåðåä ó òîìó, ùî ïîçáàâèòèñÿ öèõ çâè÷îê äóæå
âàæêî, à â ðàçі ðîçâèòêó àëêîãîëіçìó òà íàðêîìàíії – ìàéæå íåìîæëèâî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çäîðîâèé îðãàíіçì çäàòíèé âèòðèìóâàòè çíà÷íі íàâàíòàæåííÿ òà äіþ íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèêіâ äîâêіëëÿ.

Ñïîäіâàєìîñü, ùî îòðèìàíі âàìè çíàííÿ äîïîìîæóòü êðàùå ðîçóìіòè
ñâіé îðãàíіçì òà íàâ÷èòèñÿ çáåðіãàòè çäîðîâ’ÿ òà åôåêòèâíî éîãî âіäíîâëþâàòè ïіñëÿ çàõâîðþâàíü.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: òîíîìåòð, ãëþêîìåòð, êàðäіîãðàô.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного й соціального благополуччя
людини, що забезпечує високу працездатність та соціальну активність людини.
Організм людини пристосовується до зміни інтенсивності дії екологічних факторів, завдяки чому між ним і навколишнім середовищем установлюється динамічна рівновага: на зміну дії певного екологічного фактору організм відповідає
змінами процесів життєдіяльності. Порушення цієї рівноваги призводить до
розвитку хвороби.
z Лікування включає комплекс заходів: діагностику захворювання, саме лікування та період відновлення після одужання. Важливою складовою лікувальних
заходів є профілактика, тобто комплекс заходів, спрямованих на попередження
виникнення і поширення захворювань, зміцнення здоров’я.
z Стежити за станом організму людини з метою своєчасного виявлення і лікування захворювань допомагають різні методи діагностики, зокрема біохімічні,
рентгенографія, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна томографія
тощо.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які науки вивчають організм людини? 2. Розкрийте суть поняття «здоров’я
людини». 3. Як чинники довкілля впливають на стан здоров’я людини? 4. Які
можливі причини порушення здоров’я людини? 5. Які умови збереження та поліпшення здоров’я? Поясніть, як можна зміцнювати своє здоров’я.
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть чинники, які сприяють здоров’ю: а) раціональне харчування; б) тривале перебування біля телевізора; в) постійне психічне перенапруження; г) куріння.
2. Доповніть арабське прислів’я: «Руйнувати здоров’я – це означає...»: а) посилювати свою працездатність; б) обкрадати себе; в) зберігати молодість; г) збільшувати тривалість життя.
Утворіть логічні пари
Установіть відповідність між функціями організму та апаратами їх вимірювання.
А робота серця
1 тонометр
Б рівень артеріального тиску
2 глюкометр
В рівень глюкози в крові
3 електрокардіограф
Г знімки внутрішніх органів
4 рентгенівський апарат
5 електроенцефалограф
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ різні біохімічні, фізичні, антропометричні методи дослідження стану здоров’я.
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Самоконтроль знань з теми
ПОМІРКУЙТЕ. Чому загартована людина легше переносить несприятливий
вплив чинників довкілля?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть схему «Взаємозв’язок наук про людину».

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть ряд хімічних елементів, які складають основу структури різних органічних
сполук: а) О, С, N, F; б) C, О, N, Mg; в) C, H, О, N; г) N, C, Fe, Ca.
2. Узагальніть в одну групу терміни: серцевий м’яз, скелетні м’язи: а) клітина;
б) тканина; в) орган; г) органела.
3. Позначте науку, що вивчає функції внутрішніх органів та організму в цілому:
а) гістологія; б) фізіологія; в) анатомія; г) цитологія.
4. Укажіть науку, що вивчає будову внутрішніх органів та організму вцілому: а) ембріологія; б) гістологія; в) цитологія; г) анатомія.
Утворіть логічні пари
5. Установіть відповідність між назвами
і складовими рефлекторної дуги (цифри
на малюнку 30).
А робочий орган
Б чутливий нейрон
В рецептор
Г руховий нейрон

2

1

4

5

3
Мал. 30

6. Установіть відповідність між органами або їхніми складовими і тканинами, які переважають у цих органах.
А підшлункова залоза
1 нервова тканина
Б головний мозок
2 багатошаровий плоский епітелій
В епідерміс шкіри
3 скелетний м’яз
Г серце
4 залозистий епітелій
5 тканина внутрішнього середовища
7. Установіть послідовність рівнів структурної організації від найменш складного
до більш складного: а) тканина; б) клітина; в) орган; г) організм.
Завдання з відкритою відповіддю
8. Доведіть, що організм людини – відкрита, цілісна, саморегульована біологічна система.
9. Чим регуляторні системи різняться між собою?
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Òåìà 1
ÎÁÌІÍ ÐÅ×ÎÂÈÍ
ÒÀ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß ÅÍÅÐÃІЇ
Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ ËÞÄÈÍÈ
Ó ÷îìó ïîëÿãàє ðîëü îáìіíó ðå÷îâèí
і ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії ÿê îñíîâíîї
âëàñòèâîñòі æèâîãî?
ßêå çíà÷åííÿ êîìïîíåíòіâ ïðîäóêòіâ
õàð÷óâàííÿ?
ßê çìіíþþòüñÿ õàð÷îâі òà åíåðãåòè÷íі ïîòðåáè
îðãàíіçìó ëþäèíè çàëåæíî âіä âèäó її äіÿëüíîñòі?

§ 5. ÎÁÌІÍ ÐÅ×ÎÂÈÍ ÒÀ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍß
ÅÍÅÐÃІЇ Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ ËÞÄÈÍÈ –
ÎÑÍÎÂÀ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÉÎÃÎ
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÃÎ ÔÓÍÊÖІÎÍÓÂÀÍÍß
Пригадайте, які організми належать до гетеротрофів. Які вуглеводи запасаються в
клітинах грибів, рослин і тварин? Що таке гомеостаз?

Îãëÿä áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè ìè ïî÷èíàєìî ç îáìіíó ðå÷îâèí і ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії, îñêіëüêè öі ïðîöåñè çàáåçïå÷óþòü
îñíîâó іñíóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó.
Речовини що надходять у клітину
Речовини,

Перетворення
речовин
у клітині

Речовини, які клітина виділяє
Мал. 31. Схема, що ілюструє
клітину як відкриту систему
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Ùî òàêå îáìіí ðå÷îâèí? Îðãàíіçì ëþäèíè, ÿê é іíøі áіîëîãі÷íі ñèñòåìè, є âіäêðèòîþ ñèñòåìîþ (ìàë. 31). Âè çíàєòå, ùî
îáìіí ðå÷îâèí є îäíієþ ç ãîëîâíèõ âëàñòèâîñòåé æèâîãî. Òîìó íåîäìіííîþ óìîâîþ
іñíóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó є íàäõîäæåííÿ ççîâíі ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ùî ìіñòÿòü ó
ñîáі åíåðãіþ (ïðèãàäàéòå: îðãàíіçì ðîñëèí
çäàòíèé âëîâëþâàòè é âèêîðèñòîâóâàòè
åíåðãіþ ñâіòëà). Îòðèìàíі ççîâíі ðå÷îâèíè
òà åíåðãіÿ çàçíàþòü çíà÷íèõ ïåðåòâîðåíü ó
íàøîìó îðãàíіçìі. Ïîæèâíі ðå÷îâèíè çàñâîþþòüñÿ é åíåðãіÿ, ùî â íèõ íàêîïè÷åíà,
âèêîðèñòîâóєòüñÿ. Ïðîäóêòè îáìіíó âèâîäÿòüñÿ íàçîâíі (ìàë. 32).
Îáìіí ðå÷îâèí ùå íàçèâàþòü ìåòàáîëіçìîì. Öå îñíîâà ôóíêöіîíóâàííÿ áóäüÿêîãî æèâîãî îðãàíіçìó. Ó ïðîöåñàõ îáìіíó

§5
воду
Отримує з
довкілля

кисень
поживні речовини

ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ

воду
Виділяє в
довкілля

вуглекислий газ
інші кінцеві продукти життєдіяльності

Мал. 32. Схема обміну речовин в організмі людини. Завдання. Поясніть, які речовини
людина отримує з навколишнього середовища безпосередньо, а які – з продуктами харчування; які речовини організм людини виділяє в навколишнє середовище

ðå÷îâèí íàøîãî îðãàíіçìó áåðóòü ó÷àñòü ðіçíі òèïè ñïîëóê – ÿê îðãàíі÷íі
(áіëêè, æèðè, âóãëåâîäè òîùî), òàê і íåîðãàíі÷íі (íåîðãàíі÷íі êèñëîòè,
ñîëі, êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç, âîäà òà іí.). Ïðîöåñè ìåòàáîëіçìó çàáåçïå÷óþòü ðіñò і ðîçâèòîê íàøîãî îðãàíіçìó, äàþòü çìîãó ðåàãóâàòè íà ïîäðàçíèêè çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Çàâäÿêè îáìіíó ðå÷îâèí
ñòðóêòóðè îðãàíіçìó ïîñòіéíî îíîâëþþòüñÿ, ïіäòðèìóєòüñÿ ñòàëіñòü éîãî
âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà – ãîìåîñòàç.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Îáìіí ðå÷îâèí, àáî ìåòàáîëіçì, – ñêëàäíèé ëàíöþã
ïåðåòâîðåíü ðіçíîìàíіòíèõ ñïîëóê â îðãàíіçìі, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó
ïîòðàïëÿííÿ їõ іç çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà é çàêіí÷óþ÷è âèäàëåííÿì
ïðîäóêòіâ ðîçùåïëåííÿ (ìàë. 32).

Îñíîâó îáìіíó ðå÷îâèí ñòàíîâëÿòü êîìïëåêñè âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ áіîõіìі÷íèõ ðåàêöіé, ÿêі ïіäòðèìóþòü іñíóâàííÿ æèâîãî îðãàíіçìó. Áóäü-ÿêà
áіîõіìі÷íà ðåàêöіÿ íå ìîæå çäіéñíþâàòèñü áåç ó÷àñòі ôåðìåíòіâ.
Ùî òàêå ôåðìåíòè? Ôåðìåíòè, àáî åíçèìè, – öå áіîëîãі÷íî àêòèâíі
ðå÷îâèíè, çäåáіëüøîãî áіëêîâîї ïðèðîäè, çäàòíі âïëèâàòè íà øâèäêіñòü
ïåðåáіãó ðåàêöії. Óÿâіòü ñîáі: áіîõіìі÷íі ðåàêöії çà ó÷àñòі ôåðìåíòіâ âіäáóâàþòüñÿ ó 106–1012 ðàçіâ øâèäøå, íіæ çà їõíüîї âіäñóòíîñòі. Çà êіëüêà
ñåêóíä ÷è íàâіòü ÷àñòêè ñåêóíäè â îðãàíіçìі âіäáóâàєòüñÿ ñêëàäíà ïîñëіäîâíіñòü ðåàêöіé, êîæíà ç ÿêèõ ïîòðåáóє ó÷àñòі ñâîãî ñïåöèôі÷íîãî
ôåðìåíòó. Îäíі ç íèõ ïðèñêîðþþòü ðîçùåïëåííÿ ñêëàäíèõ îðãàíі÷íèõ
ñïîëóê íà ïðîñòіøі, іíøі – çàáåçïå÷óþòü óòâîðåííÿ âëàñíèõ ðå÷îâèí
îðãàíіçìó. Ëàíöþãè âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ôåðìåíòàòèâíèõ ðåàêöіé çàãàëîì
çàáåçïå÷óþòü îáìіí ðå÷îâèí і ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії â îêðåìèõ êëіòèíàõ і
îðãàíіçìі â öіëîìó.
Îäíієþ ç ãîëîâíèõ îñîáëèâîñòåé ôåðìåíòіâ є òå, ùî їõíÿ ïðîñòîðîâà
ñòðóêòóðà âіäïîâіäàє ïðîñòîðîâіé ñòðóêòóðі ðå÷îâèí, ÿêі âñòóïàþòü ó ðåàêöіþ, ïîäіáíî äî òîãî, ÿê âіäïîâіäàþòü êëþ÷ і çàìîê (ìàë. 33). Òîìó
ôåðìåíòàì ïðèòàìàííà ñïåöèôі÷íіñòü: ïåâíèé ôåðìåíò ìîæå çàáåçïå÷óâàòè îäèí àáî äåêіëüêà òèïіâ ïîäіáíèõ ðåàêöіé.
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ТЕМА 1
фермент

1

складна речовина

2

3

Мал. 33. Механізм дії ферментів: 1 – зближення ферменту й складної речовини; 2 – взаємодія ферменту та речовини; 3 – складна речовина розклалася на простіші

ßêå çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìó ìàþòü ïîæèâíі ðå÷îâèíè? Ïðîöåñè îáìіíó
ðå÷îâèí ñêëàäàþòüñÿ ç ðåàêöіé äâîõ òèïіâ: ðîçùåïëåííÿ ñêëàäíèõ îðãàíі÷íèõ ñïîëóê äî ïðîñòіøèõ – ïðîöåñè äèñèìіëÿöії, é îäíî÷àñíîãî óòâîðåííÿ ñêëàäíіøèõ ñïîëóê ç ïðîñòèõ – ïðîöåñè àñèìіëÿöії. Çàçâè÷àé öі
äâà ïðîöåñè â îðãàíіçìі ëþäèíè çáàëàíñîâàíі. Àëå â îðãàíіçìі, ùî ðîñòå é
ðîçâèâàєòüñÿ, ïðîöåñè àñèìіëÿöії ïîâèííі ïåðåâàæàòè íàä ïðîöåñàìè
äèñèìіëÿöії (ïîìіðêóéòå ÷îìó).
Ïіä ÷àñ ïåðåáіãó ðåàêöіé äèñèìіëÿöії çâіëüíÿєòüñÿ íåîáõіäíà îðãàíіçìó
åíåðãіÿ. Ðåàêöії àñèìіëÿöії íàòîìіñòü âіäáóâàþòüñÿ ç âèòðàòàìè åíåðãії.
Òîìó çàïàñè åíåðãії â îðãàíіçìі ìàþòü ïîñòіéíî âіäíîâëþâàòèñü.
Îðãàíіçì ëþäèíè ìàє çäàòíіñòü çàïàñàòè ïåâíі ðå÷îâèíè і âіäïîâіäíî é
íàêîïè÷åíó â íèõ åíåðãіþ. Ïåâíà êіëüêіñòü æèðіâ çàïàñàєòüñÿ â ïіäøêіðíіé
æèðîâіé êëіòêîâèíі, ñàëüíèêó òîùî, à âóãëåâîäіâ (ó âèãëÿäі ãëіêîãåíó) –
íàñàìïåðåä ó êëіòèíàõ ïå÷іíêè òà ì’ÿçіâ. Çà ïîòðåáè öÿ åíåðãіÿ ìîæå áóòè
âèêîðèñòàíà îðãàíіçìîì.
Íåîáõіäíà îðãàíіçìîâі åíåðãіÿ âèâіëüíÿєòüñÿ âíàñëіäîê îêèñíåííÿ ÷è
áåçêèñíåâîãî ðîçùåïëåííÿ îðãàíі÷íèõ ñïîëóê (áіëêіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ).
Òàê, ïіä ÷àñ ðîçùåïëåííÿ 1 ã áіëêіâ і âóãëåâîäіâ âèäіëÿєòüñÿ ïîíàä
17,2 êÄæ åíåðãії, à 1 ã æèðіâ – 38,9 êÄæ (äèâ. òàáëèöþ 1).
Òàáëèöÿ 1
Ôóíêöіîíàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìó áіëêіâ,
æèðіâ і âóãëåâîäіâ
Поживні
речовини
Білки

Енергетична
функція в організмі
людини

Інші функції
органічних речовин
в організмі людини

Під час окиснення 1 г
білка вивільняється
17,2 кДж, або 72 ккал
енергії

Будівельна (клітини та
тканини тіла людини),
регуляторна (гормони),
транспортна (гемоглобін), захисна (антитіла,
інтерферон)

Джерело речовин
(продукти харчування)
Рослинні: бобові рослини
(квасоля, боби, горох, соя).
Тваринні: яйця, ікра, молоко, м’ясо, риба

Вуглеводи Під час окиснення 1 г Запасаюча (глікоген), Рослинні: зернові (хлібовуглеводів вивільня- будівельна (входить до макаронні вироби), рис,
ється 17,6 кДж, або складу глікокаліксу)
картопля, овочі, фрукти
72 ккал енергії
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§5
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 1
Поживні
речовини
Жири

Енергетична
функція в організмі
людини

Інші функції
органічних речовин
в організмі людини

Під час окиснення 1 г
жиру вивільняється
38,9 кДж, або 164 ккал
енергії

Запасаюча (жирові депо),
теплоізоляційна, захисна (захищають шкіру від
висихання і набрякання),
будівельна (входять до
складу клітинних мембран)

Джерело речовин
(продукти харчування)
Рослинні: олії (соняшникова,
оливкова, кукурудзяна тощо).
Тваринні: масло, сало

Ó ðåçóëüòàòі áіîõіìі÷íèõ ïåðåòâîðåíü áіëêè і âóãëåâîäè ìîæóòü ïåðåòâîðèòèñÿ íà æèðè, à æèðè – íà âóãëåâîäè. Ïðîòå âóãëåâîäè і æèðè íіêîëè íå ïåðåòâîðþþòüñÿ íà áіëêè.
Здоров’я людини. Для повноцінної життєдіяльності організму людини потрібно
енергії приблизно 10 500 кДж на добу.

Îáìіí ðå÷îâèí і ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії â îðãàíіçìі ëþäèíè ðåãóëþþòü
íåðâîâà òà åíäîêðèííà (çà äîïîìîãîþ áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, íàñàìïåðåä ãîðìîíіâ) ñèñòåìè. Äîêëàäíіøå ïðî ðåãóëÿöіþ îáìіíó ðå÷îâèí
âè äіçíàєòåñÿ çãîäîì.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ìåòàáîëіçì, äèñèìіëÿöіÿ, àñèìіëÿöіÿ,
ôåðìåíòè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Однією з умов життєдіяльності організму людини є обмін речовин і перетворення енергії – метаболізм. Він складається з двох взаємозв’язаних процесів:
дисиміляції (розщеплення складніших органічних речовин на простіші з вивільненням енергії) та асиміляції (утворення органічних речовин, необхідних для
організму з витратами енергії).
z Ферменти – біологічно активні речовини, здатні впливати на швидкість перебігу біохімічних реакцій.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке обмін речовин? 2. З яких процесів складається обмін речовин?
3. Для чого потрібні запаси енергії в організмі людини? 4. Що таке ферменти?
Яка їхня роль в обміні речовин? 5. Що собою становлять процеси дисиміляції?
6. Яка роль процесів асиміляції в забезпеченні метаболізму?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте, де в організмі людини переважно може відкладатись глікоген:
а) у підшкірній жировій клітковині; б) у сальнику; в) у клітинах печінки; г) у кістках.
2. Укажіть процеси, з якими пов’язані утворення й розщеплення органічних сполук в організмі людини: а) фотосинтез і дихання; б) асиміляція та дисиміляція;
в) дихання та виділення; г) дисиміляція та дихання.
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ТЕМА 1
Виберіть три правильні відповіді
Виберіть ознаки, характерні для асиміляції.
А перетворення речовин

Б енергетичні зміни

В місце, де відбувається
процес

1 розщеплення речовин
1 поглинання енергії
1 клітина
2 відсутність перетворень 2 вивільнення енергії
2 міжклітинна рідина
3 синтез речовин
3 відсутність енергетичних 3 порожнина кишечнику
змін

ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного й відмінного в процесах асиміляції та дисиміляції?
Який зв’язок існує між ними?
З допомогою дорослих виконайте дослідницький практикум.
Самоспостереження за співвідношенням маси тіла і зросту
Обладнання та матеріали: підлогові ваги, сантиметрова стрічка.
1. Станьте рівно біля стіни без взуття так, щоб торкатися стіни трьома точками: на рівні п’ят, сідничних м’язів і лопаток. Голову слід тримати прямо. За
допомогою сантиметрової стрічки виміряйте свій зріст із точністю до 0,5 см.
Дані запишіть у таблицю.
2. Зважтеся на підлогових вагах. Дані занесіть у таблицю.
3. Визначте свій масо-ростовий індекс. Для цього показник маси тіла поділіть
на показник зросту. Кожному сантиметрові зросту має відповідати 350–400 г
маси у хлопчиків і 375–425 г – у дівчаток. Якщо цифри менші, то можна говорити
про недостатню масу, якщо більші – про надлишкову. Проаналізуйте, чому
збільшилася маса тіла: через жирові відкладення чи внаслідок розвитку м’язів.
4. Визначте свій росто-масовий показник (у кг), віднімаючи від показника
зросту цифру 100, якщо зріст дорівнює 155–164 см, або цифру 110, якщо зріст
дорівнює 165–185 см.
Відхилення від середніх величин росто-масового показника свідчить про збільшення чи зменшення маси завдяки зміні маси м’язів або жирових відкладень.

§ 6. ЇÆÀ ÒÀ ЇЇ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ. ÑÊËÀÄ
ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ. ÇÍÀ×ÅÍÍß
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒІÂ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ
Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке харчові продукти.

Іìîâіðíî, ó âàñ íåîäíîðàçîâî âèíèêàëè çàïèòàííÿ: íàâіùî ìè ùîäåííî
ñïîæèâàєìî їæó, çâіäêè áåðåòüñÿ åíåðãіÿ, ïîòðіáíà íàøîìó îðãàíіçìó?
І âè âæå ìàєòå âіäïîâіäü íà öі çàïèòàííÿ: áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó òà íåîáõіäíà íàì åíåðãіÿ íàäõîäèòü ðàçîì ç їæåþ. Äàëі ìè
ðîçãëÿíåìî, ÿêі õàð÷îâі ïðîäóêòè і â ÿêіé êіëüêîñòі ìè ìàєìî ñïîæèâàòè,
àáè íàø îðãàíіçì çàëèøàâñÿ çäîðîâèì.
Ùî òàêå їæà? Öå âñå, ùî ëþäèíà ñïîæèâàє äëÿ ïіäòðèìàííÿ æèòòєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìó. Âæèâàþ÷è їæó, ëþäèíà ïîïîâíþє ñâіé îðãàíіçì ðå÷îâèíàìè òà åíåðãієþ, ïîòðіáíèìè äëÿ éîãî æèòòєäіÿëüíîñòі.
Ùî òàêå õàð÷îâі ïðîäóêòè і ÿêèé їõíіé ñêëàä? Õàð÷îâі ïðîäóêòè – öå
îá’єêòè òâàðèííîãî òà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü â їæó
â íàòóðàëüíîìó ÷è ïåðåðîáëåíîìó âèãëÿäі ÿê äæåðåëî åíåðãії і áóäіâåëü30

§6
íèé ìàòåðіàë. Ðå÷îâèíè, ÿêі îðãàíіçì îòðèìóє ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ç їæåþ, çàñâîþþòüñÿ êëіòèíàìè. Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè ïðîäóêòіâ
õàð÷óâàííÿ є ïîæèâíі ðå÷îâèíè (áіëêè, âóãëåâîäè, æèðè), âîäà òà ìіíåðàëüíі ñîëі. Їõíіé âìіñò ó ðіçíèõ ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ íåîäíàêîâèé.
Õàð÷îâі ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ (ì’ÿñî, ðèáà, ìîëîêî,
ÿéöÿ, âåðøêîâå ìàñëî òîùî) – öå îñíîâíå äæåðåëî áіëêіâ і æèðіâ òà ÷àñòêîâî âóãëåâîäіâ. Îñîáëèâó öіííіñòü ñêëàäàþòü áіëêè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, îñêіëüêè îðãàíіçì ëþäèíè çäàòíèé çàñâîþâàòè їõ ìàéæå ïîâíіñòþ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âіäñóòíіñòü ó їæі áіëêіâ íå ìîæå áóòè çðіâíîâàæåíà
æîäíèìè іíøèìè ñïîëóêàìè. Âіäñóòíіñòü áіëêіâ ó õàð÷îâîìó ðàöіîíі
ñïðè÷èíÿє âàæêі ðîçëàäè îáìіíó ðå÷îâèí, çíèæåííÿ ôіçè÷íîї òà ðîçóìîâîї ïðàöåçäàòíîñòі, àòðîôіþ ì’ÿçіâ, çíèæåííÿ çàõèñíèõ âëàñòèâîñòåé
îðãàíіçìó.

Æèðè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ íàäõîäÿòü äî îðãàíіçìó ïåðåâàæíî іç
ñàëîì, æèðíèìè ì’ÿñîì òà ðèáîþ, âåðøêîâèì ìàñëîì, ìîëîêîì, ñèðîì,
ñìåòàíîþ òîùî.
Âóãëåâîäè ó ïðîäóêòàõ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ ïåðåáóâàþòü çäåáіëüøîãî ó âèãëÿäі ãëіêîãåíó (ïå÷іíêà ññàâöіâ, ïòàõіâ, ðèá).
Õàð÷îâі ïðîäóêòè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ ìàþòü âèñîêèé óìіñò âóãëåâîäіâ, õî÷à äî їõíüîãî ñêëàäó âõîäÿòü òàêîæ áіëêè òà ðіäêі æèðè – îëії
(õëіá, õëіáîáóëî÷íі, ìàêàðîííі òà êðóï’ÿíі âèðîáè, îâî÷і, ôðóêòè, ñîíÿøíèêîâà îëіÿ òîùî).
Âàæëèâèìè ïàðàìåòðàìè õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ є їõíÿ ÿêіñòü òà õàð÷îâà
öіííіñòü. Ïіä ÿêіñòþ ïðîäóêòіâ ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü їõíіõ âëàñòèâîñòåé,
ÿêі çàáåçïå÷óþòü áàæàíі ñìàêîâі ÿêîñòі òà є áåçïå÷íèìè äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Õàð÷îâà öіííіñòü – öå ñóêóïíіñòü âëàñòèâîñòåé õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ,
ùî çàáåçïå÷óþòü ôіçіîëîãі÷íі ïîòðåáè ëþäèíè â åíåðãії òà áóäіâåëüíîìó
ìàòåðіàëі. Âîíà âèçíà÷àєòüñÿ íàñàìïåðåä їõíіì õіìі÷íèì ñêëàäîì і ñòóïåíåì çàñâîþâàíîñòі íàøèì îðãàíіçìîì.
Ïîòðåáà ëþäèíè â õàð÷îâèõ ïðîäóêòàõ âèðàæàєòüñÿ åíåðãієþ, ùî ìіñòèòüñÿ â êîìïîíåíòàõ їõíіõ ñêëàäíèêіâ, і âèìіðþєòüñÿ ó êіëîêàëîðіÿõ
(êêàë). Îäíà êіëîêàëîðіÿ âіäïîâіäàє êіëüêîñòі òåïëîâîї åíåðãії, íåîáõіäíîї
äëÿ íàãðіâàííÿ 1 êã âîäè íà 1 îÑ.
Ïîòðåáà ëþäèíè â ïîæèâíèõ ðå÷îâèíàõ âèçíà÷àєòüñÿ її ìàñîþ, âіêîì і
ðіâíåì ðóõîâîї àêòèâíîñòі. Ùî ìåíøå âіê, òî áіëüøå áіëêіâ íåîáõіäíî íà 1 êã
ìàñè òіëà (ìàë. 34).

13–17
7 років – 2 г
8–12 років – 2,5 г
4–7 років – 3,5 г
1–3 роки – 4 г
Перший рік життя – 5 г

Мал. 34. Діаграма добової потреби
організму людини в білках (на 1 кг
маси тіла) залежно від віку. Завдання.
Розгляньте діаграму та поясніть,
чому що менше вік, то більше білків
потрібно вживати
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ТЕМА 1
Äîáîâó ïîòðåáó â áіëêàõ, æèðàõ і âóãëåâîäàõ äëÿ äіòåé і ïіäëіòêіâ íàâåäåíî â òàáëèöі 2. Äëÿ äîðîñëèõ íåîáõіäíà êіëüêіñòü áіëêà íà äîáó íà
1 êã ìàñè ñòàíîâèòü 1–1,2 ã. Ôіçè÷íà ïðàöÿ, çàíÿòòÿ ñïîðòîì ïîòðåáóþòü
çáіëüøåííÿ ñïîæèâàííÿ áіëêіâ íà 20 % âіä çàãàëüíèõ íîðì.
Äîáîâà ïîòðåáà â áіëêàõ, æèðàõ і âóãëåâîäàõ (ó ã)
äëÿ äіòåé і ïіäëіòêіâ
Білки

Вік
(роки)

загальна кількість

з них тваринні білки

12–14

90–110

15–17

100–120

Òàáëèöÿ 2

Жири

Вуглеводи

64

90–100

350–380

68

90–110

420–450

Ó äîáîâîìó ðàöіîíі äîðîñëîї ëþäèíè äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè áіëêè,
æèðè і âóãëåâîäè ó ñïіââіäíîøåííі 1 : 1 : 4. Ó ñåðåäíüîìó çà äîáó äîðîñëà
ëþäèíà ïîâèííà ñïîæèâàòè 80–100 ã áіëêіâ (ç íèõ ïðèáëèçíî 50 ã òâàðèííîãî
ïîõîäæåííÿ) і ñòіëüêè ñàìå æèðіâ (ç íèõ 25–30 ã ïîâèííі áóòè ðîñëèííîãî
ïîõîäæåííÿ), 350–400 ã âóãëåâîäіâ (íà ïðîñòі âóãëåâîäè, íàïðèêëàä ãëþêîçó,
ïîâèííî ïðèïàäàòè 50–100 ã). Öі íîðìè ïîòðіáíî êîðåãóâàòè çàëåæíî âіä
óìîâ ïðàöі. Òàê, ïðè ôіçè÷íіé ïðàöі ñåðåäíüîї âàæêîñòі êіëüêіñòü áіëêіâ íåîáõіäíî çáіëüøèòè äî 120 ã íà äîáó, à ïðè âàæêіé ïðàöі – äî 150 ã. Òèì, õòî íå
çàéìàєòüñÿ ôіçè÷íîþ ïðàöåþ, êіëüêіñòü æèðіâ äîöіëüíî çìåíøèòè äî 60 ã íà
äîáó. Äëÿ þíàêіâ ðåêîìåíäîâàíå äîáîâå ñïîæèâàííÿ: áіëêіâ – 113 ã, æèðіâ –
106 ã, âóãëåâîäіâ – 450 ã, à äëÿ äіâ÷àò – 100, 90 і 383 ã âіäïîâіäíî.
ßêå çíà÷åííÿ íåîðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí â îðãàíіçìі ëþäèíè? Âîäà є îäíèì
ç íàéâàæëèâіøèõ êîìïîíåíòіâ ëþäñüêîãî îðãàíіçìó. Âîíà ñòàíîâèòü
áëèçüêî 65 % çàãàëüíîї ìàñè òіëà äîðîñëîї ëþäèíè. Ïåðåâàæíà êіëüêіñòü
âîäè ìіñòèòüñÿ â ïëàçìі êðîâі, ëіìôі, òêàíèííіé ðіäèíі, òðàâíèõ ñîêàõ.
Îñíîâíà ôóíêöіÿ âîäè â îðãàíіçìі – ðîç÷èíåííÿ áіëüøîñòі õіìі÷íèõ ñïîëóê, àäæå âîíà є óíіâåðñàëüíèì ðîç÷èííèêîì. Óñі æèòòєâі ïðîöåñè, óñі
áіîõіìі÷íі ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí і âèäіëåííÿ ïðîäóêòіâ їõíüîãî îáìіíó
ìîæóòü âіäáóâàòèñÿ â îðãàíіçìі ëèøå çà íàÿâíîñòі âîäè.
Здоров’я людини. Для нормального функціонування організму потрібно, щоб уміст
води в ньому залишався відносно сталим. Тому, безперервно втрачаючи воду, ми
повинні регулярно поповнювати її запаси. За комфортної навколишньої температури
людина за добу має споживати близько двох літрів води. У спеку, під час значних
фізичних навантажень або під час хвороби потреба у воді зростає. У багатьох містах
України воду перед вживанням рекомендують кип’ятити, користуватися фільтрами
для очищення води або використовувати питну воду із чистих джерел.

Êðіì âîäè, îðãàíіçìó ïîòðіáíі é іíøі íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Âîíè ïіäòðèìóþòü ñòàëіñòü âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó, âõîäÿòü äî ñêëàäó
áàãàòüîõ òêàíèí. Òàê, ñîëі Íàòðіþ і Êàëіþ ïîòðіáíі äëÿ ðîáîòè íåðâîâèõ і
ì’ÿçîâèõ êëіòèí. Ñîëі Êàëüöіþ âõîäÿòü äî ñêëàäó êіñòîê, çóáіâ і áåðóòü
ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ çñіäàííÿ êðîâі, ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ. Ôåðóì âõîäèòü äî ñêëàäó ìîëåêóë ãåìîãëîáіíó, ÿêі ïåðåíîñÿòü êèñåíü. Éîä ïîòðіáåí äëÿ ñèíòåçó
ãîðìîíіâ ùèòîïîäіáíîї çàëîçè. Ôëóîð âõîäèòü äî ñêëàäó åìàëі çóáіâ.
Îñíîâíèì äæåðåëîì íåîðãàíі÷íèõ (ìіíåðàëüíèõ) ðå÷îâèí є ðîñëèííà їæà.
Íàïðèêëàä, Êàëüöіþ áàãàòî â áîáîâèõ ðîñëèíàõ (êâàñîëÿ, ãîðîõ, áîáè, ñîÿ),
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§6
ó êàïóñòі, ïîìіäîðàõ, ùàâëі, ÿáëóêàõ,
ãðóøàõ, ñëèâàõ, ñóíèöÿõ; Êàëіþ – ó êàðòîïëі, ñòîëîâèõ áóðÿêàõ, àáðèêîñàõ, ñëèâàõ, âèíîãðàäі, ãðå÷öі, êóêóðóäçі; Ôåðóìó – ó êâàñîëі, ñàëàòі, áóðÿêàõ, îãіðêàõ, ÿ÷ìåíі, ÿáëóêàõ; Éîäó – ó çåðíîâèõ
òà îâî÷àõ (êàðòîïëÿ), ôðóêòàõ, ó ìîðñüêèõ âîäîðîñòÿõ (ìîðñüêà êàïóñòà).
Îêðåìі íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ìіñМал. 35. Зразок етикетки продукту
òÿòüñÿ â ïðîäóêòàõ òâàðèííîãî ïîõîхарчування
äæåííÿ: Êàëüöіé – ó ìîëîöі òà ìîëî÷íèõ ïðîäóêòàõ, ÿéöÿõ ïòàõіâ, ðèáі; Ôîñôîð – ó ìîëî÷íèõ і ì’ÿñíèõ ïðîäóêòàõ, ðèáі, ÿéöÿõ. Íàòðіé íàäõîäèòü â îðãàíіçì ó âèãëÿäі ñîëі (êóõîííîї
ñîëі), Ôëóîð є â ïèòíіé âîäі.
Ùî òàêå õàð÷îâі äîáàâêè òà ÿêå їõíє çíà÷åííÿ? Õàð÷îâі äîáàâêè – öå
ðå÷îâèíè, ÿêі äîäàþòü ó ïðîäóêòè ç òåõíîëîãі÷íèõ ìіðêóâàíü, ùîá ïîäîâæèòè òåðìіí їõíüîї ïðèäàòíîñòі, çìіíèòè êîëіð (áàðâíèêè), íàäàòè ïåâíèõ ñìàêîâèõ ÿêîñòåé òîùî. Ñó÷àñíà ïðîìèñëîâіñòü âèïóñêàє ïðîäóêöіþ ç
ðіçíîìàíіòíèìè õàð÷îâèìè äîáàâêàìè: êîíñåðâàíòàìè, åìóëüãàòîðàìè,
ñòàáіëіçàòîðàìè. Ó Єâðîïåéñüêîìó Ñîþçі ðîçðîáëåíî ñèñòåìó їõíüîї êîäèôіêàöії: Å + òðèçíà÷íі öèôðè. Êóïóþ÷è ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, çàâæäè
çâåðòàéòå óâàãó íà åòèêåòêó (ïàñïîðòíі äàíі ïðîäóêòó) (ìàë. 35). Ñëіä îáåðåæíî âæèâàòè ïðîäóêòè ç âèñîêèì óìіñòîì õàð÷îâèõ äîáàâîê.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Консерванти
и застосовують з метою довготривалого зберігання
продуктів харчування. У певних дозах вони шкідливі для організму. Емульгатори
додають до продуктів харчування для збереження їхньої консистенції. Найпоширенішими є коди: Е400, Е559. Стабілізатори (пектини, камеді) – це желеподібні речовини. Їх додають з метою згущення консистенції продуктів. У системі кодифікації
Європейського Союзу для стабілізаторів присвоєно коди в діапазоні від Е407 до Е449.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, õàð÷îâі äîáàâêè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Продукти харчування складаються з органічних і неорганічних речовин. Органічні речовини (білки, вуглеводи, жири) є джерелом енергії та будівельним матеріалом, необхідним для росту й розвитку нашого організму. Білки беруть
участь у виконанні майже всіх функцій організму. Вуглеводи є основним джерелом енергії в організмі людини. Жири також є джерелом енергії і захищають
організм від тепловтрат.
z Неорганічні речовини (вода і мінеральні речовини) є такими самими важливими для життєдіяльності організму, як і органічні.
z Харчові добавки – це речовини, які додають у продукти харчування для
підсилення смакових якостей, забезпечення певної консистенції, кольору, подовження терміну зберігання тощо.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке харчові продукти? Якими можуть бути їхні компоненти? 2. Чому харчові продукти не тільки забезпечують наш організм енергією, а й необхідні для
росту? 3. Що мають на увазі під харчовою цінністю та харчовою якістю продуктів? 4. Що таке харчові добавки? Для чого їх використовують?
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ТЕМА 1
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть хімічний елемент, потрібний насамперед для синтезу гормонів щитоподібної залози: а) Ферум; б) Йод; в) Натрій; г) Калій.
2. Укажіть хімічний елемент, який входить до складу гемоглобіну: а) Ферум;
б) Йод; в) Натрій; г) Кальцій.
3. Укажіть джерело Флуору: а) бобові; б) питна вода; в) кухонна сіль; г) фрукти.
ПОМІРКУЙТЕ. Процес припинення життєдіяльності організму через його зневоднення настає раніше, ніж через відсутність їжі. Втрата води понад 20 %
маси тіла для людини смертельна. Чим це пояснити?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Перегляньте етикетки продуктів харчування, які ви придбали в магазині. Зверніть увагу на харчові добавки, зазначені на них.
За допомогою різних джерел інформації визначте ці добавки та їхній вплив на
організм людини.

§ 7. ÕÀÐ×ÎÂІ ÒÀ ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍІ ÏÎÒÐÅÁÈ
ËÞÄÈÍÈ. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÇÁÀËÀÍÑÎÂÀÍÎÃÎ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß ÄËß ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÇÄÎÐÎÂ’ß
Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке збалансоване харчування.

Çáàëàíñîâàíå (ðàöіîíàëüíå) õàð÷óâàííÿ òà éîãî çíà÷åííÿ äëÿ çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè. Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ õàð÷óâàííþ ÿê
çàñîáó çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Авіценна (Ібн Сіна) (мал. 36) – відомий
арабський лікар, один із засновників гігієни харчування,
який перший розробив правила раціонального харчування.
Його рекомендації щодо різноманітності їжі та помірної
кількості споживання її є правильними й нині.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çáàëàíñîâàíå, àáî ðàöіîíàëüíå,
õàð÷óâàííÿ – öå òàêå õàð÷óâàííÿ, êîëè ÿêіñòü і
êіëüêіñòü їæі âіäïîâіäàþòü ïîòðåáàì îðãàíіçìó.
Íàñàìïåðåä öі ïîòðåáè âèçíà÷àþòüñÿ òèì, ÿêó
êіëüêіñòü åíåðãії âèòðà÷àє îðãàíіçì ó ïðîöåñі âëàñíîї æèòòєäіÿëüíîñòі.

Мал. 36. Авіценна
(980–1037)

Åíåðãåòè÷íі âèòðàòè îðãàíіçìó âèçíà÷àþòü çà
îñíîâíèì îáìіíîì – òієþ íàéìåíøîþ êіëüêіñòþ åíåðãії, ÿêó îðãàíіçì
âèòðà÷àє äëÿ ïіäòðèìàííÿ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі ó ñòàíі ïîâíîãî ñïîêîþ, íàòùåñåðöå (òîáòî ÷åðåç 12–16 ãîä ïіñëÿ ñïîæèâàííÿ їæі) і çà óìîâ
òåìïåðàòóðíîãî êîìôîðòó (+20…+23 °Ñ). Çà öèõ óìîâ åíåðãіÿ âèòðà÷àєòüñÿ ëèøå íà çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âíóòðіøíіõ îðãàíіâ (áіîõіìі÷íі ïðîöåñè,
ùî âіäáóâàþòüñÿ ó êëіòèíàõ, ðîáîòó ñåðöÿ, äèõàëüíі ðóõè òîùî).
Îñíîâíèé îáìіí çàëåæèòü âіä ðіçíèõ ÷èííèêіâ: ñòàòі, âіêó, ôóíêöіîíàëüíîãî ñòàíó îðãàíіçìó, âèêîíóâàíîї ðîáîòè. Äëÿ ëþäèíè ñåðåäíüîї
ìàñè, ñåðåäíüîãî çðîñòó òà ñåðåäíüîãî âіêó äîáîâå çíà÷åííÿ îñíîâíîãî îáìіíó ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 7000 êÄæ. Çâè÷àéíî, äëÿ çäіéñíåííÿ ôіçè÷íîї
ðîáîòè îðãàíіçì âèòðà÷àòèìå ùå ïåâíó êіëüêіñòü åíåðãії (äèâ. òàáëèöþ 3).
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§7
Òàáëèöÿ 3

Ñåðåäíі âèòðàòè åíåðãії çà äîáó (êÄæ) ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі
Вид діяльності

Середні витрати енергії за добу (кДж)
загальні

у перерахунку на 1 кг маси тіла

Переважно розумова праця

13 470

167

Легка фізична праця

15 100

180

Фізична праця середньої важкості

17 300

193

Важка фізична праця

19 950

222

Особливо важка фізична праця

22 940

255

Îòæå, çíàþ÷è, ÿêà êіëüêіñòü åíåðãії çâіëüíÿєòüñÿ ïðè ðîçùåïëåííі 1 ã
ðіçíèõ îðãàíі÷íèõ ñïîëóê (áіëêіâ, æèðіâ і âóãëåâîäіâ), à òàêîæ òå, ñêіëüêè
åíåðãії âèòðà÷åíî ëþäèíîþ âïðîäîâæ äîáè, ìîæíà ðîçðàõóâàòè її äîáîâèé
ðàöіîí – òó êіëüêіñòü їæі, ÿêó ëþäèíі òðåáà ñïîæèòè, ùîá âіäíîâèòè åíåðãåòè÷íі âèòðàòè.
Ïіä íîðìîþ õàð÷óâàííÿ ðîçóìіþòü çàáåçïå÷åííÿ ôіçіîëîãі÷íèõ ïîòðåá
îðãàíіçìó ëþäèíè â îñíîâíèõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèíàõ. Ïіä ÷àñ ðîçðàõóíêó
íîðì õàð÷óâàííÿ âðàõîâóþòü òàêі ïîêàçíèêè: åíåðãåòè÷íі âèòðàòè îðãàíіçìó, êіëüêіñíèé і ÿêіñíèé ñêëàä їæі, åíåðãåòè÷íó öіííіñòü їæі, îïòèìàëüíå çáàëàíñóâàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí.
Íîðìó õàð÷óâàííÿ ðîçðàõîâóþòü íå ëèøå âіäïîâіäíî äî çàòðàò åíåðãії,
à é áіîëîãі÷íîї ïîâíîöіííîñòі їæі. Æîäåí ïðîäóêò íå ìîæå ïîâíіñòþ çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè îðãàíіçìó â óñіõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèíàõ. Íàïðèêëàä, ó
ì’ÿñі є íåîáõіäíі áіëêè, àëå â íüîìó íåäîñòàòíüî âіòàìіíіâ, ìіíåðàëüíèõ
ðå÷îâèí. Ó õëіáі áàãàòî âóãëåâîäіâ, àëå ìàëî іíøèõ, ïîòðіáíèõ îðãàíіçìó,
ðå÷îâèí, çîêðåìà áіëêіâ. Òîìó ñëіä ââîäèòè â ðàöіîí ÿê áіëêîâі òà âóãëåâîäíі ïðîäóêòè, òâàðèííі é ðîñëèííі æèðè, òàê і îâî÷і, ôðóêòè òà ÿãîäè,
áàãàòі íà âіòàìіíè і ìіíåðàëüíі ñîëі.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âàæëèâèì ïðèíöèïîì ðàöіîíàëüíîãî õàð÷óâàííÿ є
äîòðèìàííÿ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó îðãàíіçìó. Öå îçíà÷àє, ùî êіëüêіñòü
åíåðãії, ÿêà íàäõîäèòü äî îðãàíіçìó ç їæåþ, ìàє âіäïîâіäàòè åíåðãåòè÷íèì
âèòðàòàì îðãàíіçìó. Íåñòà÷à åíåðãії â îðãàíіçìі ïðèçâîäèòü äî éîãî
âèñíàæåííÿ. Òîìó îðãàíіçì ïîòðіáíî ïîñòіéíî ïîïîâíþâàòè ïîæèâíèìè
ðå÷îâèíàìè.
Задача. Вирахуйте, скільки енергії витрачено під час написання контрольної
роботи, якщо під час письма на 1 кг маси людина витрачає 6,3 кДж за 1 годину.

ßêèì ìàє áóòè õàð÷îâèé ðàöіîí ëþäèíè? ßê éîãî ñêëàäàþòü? Ñêëàäàþ÷è õàð÷îâèé ðàöіîí, ñëіä âðàõîâóâàòè çàñâîþâàíіñòü õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ. Òàê, їæà òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ çàñâîþєòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 90 %,
ðîñëèííîãî – íà 80 %, à çìіøàíà їæà – íà 85 %. Êðàùіé çàñâîþâàíîñòі
їæі ñïðèÿє ÷èñòå é àêóðàòíå ñåðâіðóâàííÿ ñòîëó, âіäñóòíіñòü çîâíіøíіõ
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ïîäðàçíèêіâ (øóìó òîùî). Їæà ìàє áóòè ñìà÷íî ïðèãîòîâàíà, ïîâèííà ìàòè ïðèєìíèé âèãëÿä òà çàïàõ, ùî çáóäæóє àïåòèò і ñòèìóëþє
25 %
20 %
äіÿëüíіñòü òðàâíèõ çàëîç. Ïåâíі íàòóðàëüíі
õàð÷îâі äîáàâêè, íàïðèêëàä ïðÿíîùі (ïåðåöü, ãіð÷èöÿ òîùî) ÷è ïðÿíі îâî÷і (öèáóëÿ,
÷àñíèê, õðіí òîùî), çáóäæóþòü àïåòèò.
20 %
Íåîáõіäíî їñòè êіëüêà ðàçіâ íà äåíü (íàéêðàùå
– ÷îòèðè), íåâåëèêèìè ïîðöіÿìè і áåç
35 %
ïîñïіõó (ìàë. 37). Іíòåðâàë ìіæ ñïîæèâàííÿì
їæі íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè øіñòü ãîäèí.
Âàæëèâî, ùîá ó äîáîâîìó ðàöіîíі áóëî
äîñèòü
îâî÷іâ. Âîíè ìіñòÿòü êëіòêîâèíó,
Сніданок
Підвечірок
ùî
õî÷
і íå ïåðåòðàâëþєòüñÿ, àëå ñïðèÿє
Обід
Вечеря
ðóõîâіé àêòèâíîñòі øëóíêîâî-êèøêîâîãî
Мал. 37. Співвідношення добового
раціону. Завдання. Користуючись òðàêòó. Âіäñóòíіñòü òàêîї їæі ñïðè÷èíþє
діаграмою, поясніть, чому на пер- ïîñëàáëåííÿ òîíóñó òîâñòîãî êèøå÷íèêó,
шу половину дня припадає 60 %, çàêðåïè. Íàïîâíþþ÷è øëóíîê, êëіòêîâèíà
а на другу – 40 % добового раціону ñòâîðþє âіä÷óòòÿ íàñè÷åííÿ (ñèòîñòі).
Ì’ÿñíі é ðèáíі ñòðàâè ðåêîìåíäóþòü ñïîæèâàòè â ïåðøіé ïîëîâèíі äíÿ. Âîíè ìіñòÿòü ðå÷îâèíè, ÿêі çáóäæóþòü
íåðâîâó ñèñòåìó. Äëÿ âå÷åðі êðàùі ñòðàâè ìîëî÷íі òà îâî÷åâі.
Õàð÷óâàííÿ ìàє áóòè ïîâíîöіííèì і äîñòàòíіì. Íàäìіðíå ñïîæèâàííÿ
їæі, îñîáëèâî áàãàòîї íà âóãëåâîäè òà æèðè, ìîæå ïðèçâåñòè äî îæèðіííÿ.
Óíàñëіäîê öüîãî ðîçâèâàþòüñÿ õâîðîáè ñåðöÿ, òðàâíîї і âèäіëüíîї ñèñòåì,
ïðèñêîðþєòüñÿ ñòàðіííÿ îðãàíіçìó òà ñêîðî÷óєòüñÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ
ëþäèíè.
Íåäîñòàòíє õàð÷óâàííÿ (îñîáëèâî íåñòà÷à áіëêіâ) ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ ì’ÿçîâîї ìàñè, çàòðèìóє ðіñò і ðîçâèòîê, çíèæóє іìóíіòåò, ùî ñïðèÿє
çáіëüøåííþ ÷àñòîòè іíôåêöіéíèõ õâîðîá.
Ùî òàêå âіòàìіíè òà ÿêå їõíє çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè? Âіòàìіíè – áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè ðіçíîї õіìі÷íîї ïðèðîäè, íåîäìіííі ó÷àñíèêè îáìіíó ðå÷îâèí. Çà âіäñóòíîñòі â õàð÷îâîìó ðàöіîíі âіòàìіíіâ
ïîðóøóþòüñÿ ïðîöåñè íîðìàëüíîãî îáìіíó ðå÷îâèí. Ùå â V ñò. äî í. å.
äàâíüîãðåöüêèé ëіêàð Ãіïïîêðàò ñâîїì ïàöієíòàì ç ïîðóøåííÿì çîðó ðåêîìåíäóâàâ їñòè ïòàøèíó і êîðîâ’ÿ÷ó ïå÷іíêó. Íèíі ìè çíàєìî, ùî ïå÷іíêà – öå äæåðåëî âіòàìіíіâ À (à òàêîæ Â2, Â12), K і Å, ÿêі íåîáõіäíі äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Назву «вітаміни» (від лат. віта – життя та аміни – речовини,
що містять аміногрупу1) запропонував 1911 р. польський учений Казимир Функ. Він
розробив препарат, незначна кількість якого виліковувала хворобу бері-бері2.
К. Функ висловив припущення, що й інші хвороби, такі як цинга, рахіт, також можуть
1

Õіìі÷íà ãðóïà – NH2, ÿêà ìіñòèòü îäèí àòîì Íіòðîãåíó òà äâà àòîìè Ãіäðîãåíó,
çîêðåìà âõîäèòü äî ñêëàäó áіëêіâ.
2 Õâîðîáà ëþäèíè, ñïðè÷èíåíà íåñòà÷åþ âіòàìіíó Â . Ñóïðîâîäæóєòüñÿ çíèæåííÿì
1
àïåòèòó, ïîãіðøåííÿì òðàâëåííÿ, áîëåì ó ì’ÿçàõ íіã, ïіäâèùåíîþ ïîäðàçëèâіñòþ
òà çíèæåíîþ ïðàöåçäàòíіñòþ.
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§7
спричинюватися нестачею певних речовин у харчовому раціоні людини. Американський біохімік Е.В. Макколлум 1913 р. запропонував позначати вітаміни літерами
латинського алфавіту: А, В, С, D тощо. У 1922 р. він відкрив вітаміни D і Е.

Äîáîâà ïîòðåáà ó âіòàìіíàõ – ëèøå êіëüêà ìіëіãðàìіâ (äèâ. òàáëèöþ â
äîäàòêó). Íåçâàæàþ÷è íà íåâåëèêèé óìіñò â îðãàíіçìі, âіòàìіíè âіäіãðàþòü íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü â îáìіíі ðå÷îâèí òà åíåðãії. Áàãàòî âіòàìіíіâ âõîäèòü äî ñêëàäó ôåðìåíòіâ, äåÿêі íåîáõіäíі äëÿ óòâîðåííÿ ãîðìîíіâ.
Çà âіäñóòíîñòі âіòàìіíіâ â îðãàíіçìі âèíèêàþòü çàõâîðþâàííÿ – àâіòàìіíîçè, çà їõíüîї íåñòà÷і – ãіïîâіòàìіíîçè. Íåãàòèâíî íà îðãàíіçì ëþäèíè
âïëèâàє і íàäëèøîê óìіñòó âіòàìіíіâ â îðãàíіçìі.
Íèíі âіäîìî áëèçüêî 50 âіòàìіíіâ, ÿêі ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: âîäîðîç÷èííі òà æèðîðîç÷èííі. Äî âîäîðîç÷èííèõ âіäíîñÿòü âіòàìіíè ãðóïè Â (âіäîìî
15 âіòàìіíіâ), âіòàìіíè Ð, Ñ òà іí; äî æèðîðîç÷èííèõ – À, D, Å, K òîùî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Æèðîðîç÷èííі âіòàìіíè çàñâîþþòüñÿ îðãàíіçìîì ëèøå
ó ïîєäíàííі ç æèðàìè (îëієþ, ñìåòàíîþ, âåðøêîâèì ìàñëîì òîùî).

Âіòàìіíè øâèäêî ðîçêëàäàþòüñÿ. Áіëüøіñòü ç íèõ íå âіäêëàäàєòüñÿ ïðî
çàïàñ і íå ñèíòåçóєòüñÿ â îðãàíіçìі. Òîìó íåîáõіäíî ïîñòіéíî âæèâàòè ïðîäóêòè, ùî ìіñòÿòü âіòàìіíè. Ãîëîâíå äæåðåëî âіòàìіíіâ – ñâіæі ôðóêòè,
îâî÷і, à òàêîæ âåðøêîâå ìàñëî, ìîëîêî òà ì’ÿñî.
Íåïðàâèëüíå çáåðіãàííÿ àáî êóëіíàðíà îáðîáêà ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ
ïðèçâîäèòü äî ðóéíóâàííÿ áіëüøîñòі âіòàìіíіâ. Íàïðèêëàä, âіòàìіí Ñ ëåãêî ðóéíóєòüñÿ ïіä äієþ ñâіòëà, êèñíþ ïîâіòðÿ, òåïëà, êîíòàêòó ç ïîñóäîì.
Âіòàìіí Â1 ÷óòëèâèé äî íàãðіâàííÿ. Âіòàìіíè À, Å, K, Â2, Â6 і β-êàðîòèí
(ïðîâіòàìіí À) äóæå ÷óòëèâі äî ñâіòëà і êèñíþ, àëå âèòðèìóþòü äіþ âèñîêîї òåìïåðàòóðè. (Ïðîâіòàìіíè – öå ðå÷îâèíè – ïîïåðåäíèêè âіòàìіíіâ.)
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Ìàñëî çáåðіãàéòå â ïîñóäèíі іç çàêðèòîþ êðèøêîþ.
Îâî÷і òà çåëåíü çáåðіãàéòå â òåìíîìó ïðîõîëîäíîìó ìіñöі. Ùî øâèäøå âè їõ âèêîðèñòàєòå, òî áіëüøå âіòàìіíіâ îòðèìàє îðãàíіçì.
9 Ìîðêâó, áóðÿêè, ðåäèñêó ìèéòå íå÷èùåíèìè ïåðåä ñàìèì ïðèãîòóâàííÿì.
9 Íàðіçàòè îâî÷і ñëіä íîæåì ç íåðæàâіþ÷îї ñòàëі, êðàùå âåëèêèìè
øìàòêàìè, à íåâåëèêі áóëüáè – ãîòóâàòè öіëèìè.
9 Îâî÷і äëÿ âàðіííÿ ïîòðіáíî êëàñòè â êèïëÿ÷ó âîäó.
9 Íàäàâàéòå ïåðåâàãó íåòðèâàëіé êóëіíàðíіé îáðîáöі ïðîäóêòіâ (âàðêà
íà ïàðó, çàïіêàííÿ ó ôîëüçі òîùî).
9 Ñìàæåííÿ – âèä êóëіíàðíîї îáðîáêè õàð÷îâèõ ïðîäóêòіâ, ïіä ÷àñ
ÿêîãî íàéáіëüøå ðóéíóєòüñÿ âіòàìіíіâ.
9
9

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: çáàëàíñîâàíå õàð÷óâàííÿ, íàäìіðíå õàð-

÷óâàííÿ, íåäîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ îðãàíіçìó, âіòàìіíè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Збалансоване харчування – один з важливих чинників збереження здоров’я.
За такого харчування до організму надходять різноманітні поживні речовини в
кількостях, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності.
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Недостатнє харчування, як і надмірне, призводить до розвитку захворювань
багатьох органів і фізіологічних систем організму. Тому потрібно вживати їжу
відповідно до енергетичних витрат організму.
z Вітаміни – біологічно активні речовини різної хімічної природи, неодмінні
учасники обміну речовин.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке енергетичний баланс організму? 2. Поясніть, на що витрачається
енергія, коли людина просто спокійно лежить. 3. Що треба враховувати, аби
правильно скласти добовий харчовий раціон? 4. Чим характеризуються харчові продукти рослинного та тваринного походження? 5. Чому відсутність білків у
їжі порушує нормальне функціонування організму людини? 6. Чому як надмірне, так і недостатнє харчування призводять до розвитку захворювань?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть захворювання, яке спричинене відсутністю в організмі певного вітаміну: а) авітаміноз; б) гіповітаміноз; в) гіпервітаміноз.
2. Укажіть співвідношення білків, жирів і вуглеводів у харчових продуктах за
умови раціонального харчування: а) 2 : 2 : 1; б ) 1 : 1: 2; в) 1 : 1 : 4; г) 1 : 1 : 6.
3. Укажіть, що собою становить основний обмін:
а) кількість енергії, яка витрачається організмом для підтримання процесів життєдіяльності у стані повного спокою, натщесерце;
б) кількість енергії, яка витрачається організмом для підтримання процесів
життєдіяльності у стані повного спокою, після споживання їжі;
в) кількість енергії, яка витрачається організмом для підтримання процесів життєдіяльності у стані максимальної рухової активності, натщесерце;
г) кількість енергії, яка витрачається організмом для підтримання процесів життєдіяльності у стані максимальної рухової активності, після споживання їжі.
Розв’яжіть задачу. Визначте енергетичну цінність 50 г пшеничного хліба,
якщо білків у ньому 2,85 г, жирів 0,2 г та вуглеводів 28 г. Виберіть правильну
відповідь: а) 53,8 кДж; б) 538,4 кДж; в) 481,6 кДж; г) 48,1 кДж.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Проаналізуйте таблицю «Вітаміни, їхні функції, джерело отримання і прояви гіповітамінозу чи авітамінозу» (див. додаток). Підготуйте презентації про роль водорозчинних (І група) та жиророзчинних (ІІ група)
вітамінів для здоров’я людини.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Разом із членами своєї сім’ї підготуйте проект «Збалансоване харчування». Презентуйте його в класі та неухильно дотримуйтеся
визначених вами норм харчування.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть продукт харчування, у якому переважають жири: а) оливки; б) персик;
в) рис; г) картопля.
2. Укажіть продукт, який має найбільший вміст білка: а) картопля; б) морква; в) яблуко; г) риба.
3. Виберіть ряд харчових продуктів з найбільшим умістом вітаміну С: а) морква,
печінка, шипшина; б) яєчний білок, лимон, рис; в) чорна смородина, лимон, шипшина;
г) аґрус, риба, масло.
Виберіть три правильні відповіді
4. Виберіть ознаки, характерні для дисиміляції.
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Самоконтроль знань з теми
А перетворення речовин

Б енергетичні зміни

1 розщеплення речовин
2 синтез речовин
3 перетворення речовин
не відбуваються

1 поглинання енергії
2 вивільнення енергії
3 відсутність енергетичних
змін

В місце, де безпосередньо
відбуваються процеси
1 клітина
2 тканинна рідина
3 порожнина кишечнику

5. Виберіть ознаки, характерні для вітаміну С.
А розчинність

Б у яких продуктах
переважно містяться

В під дією яких чинників
руйнується

1 розчиняється у воді
2 розчиняється у жирах
3 не розчиняється ні у
воді, ні в жирах

1 рослинного походження
2 тваринного походження
3 рослинного і тваринного
походження

1 кип’ятіння
2 нарізання продуктів
3 не руйнується ніколи

6. Розв’яжіть задачу. Визначте кількість енергії, що виділиться під час окиснення
1 моля глюкози, якщо під час окиснення 1 г цієї речовини виділяється 17,2 кДж енергії.
Виберіть правильну відповідь: а) 309,6 кДж; б) 3096 кДж; в) 1548 кДж; г) 154,8 кДж.
Рівняння реакції окиснення глюкози в м’язах:
С6Н12О6 + 6О2 = 6Н2О + 6СО2 + Q.
Поміркуйте
7. Складіть таблицю «Рослинна їжа – основне джерело неорганічних (мінеральних)
речовин».
8. Поясніть можливі наслідки відмови від продуктів тваринного походження у дітей
підліткового віку.

39

Òåìà 2
ÒÐÀÂËÅÍÍß
Ùî âіäáóâàєòüñÿ â îðãàíіçìі ëþäèíè ç їæåþ?
Çàâäÿêè ÷îìó öå âіäáóâàєòüñÿ?
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії îðãàíіâ òðàâëåííÿ?
ßêі áóâàþòü øëóíêîâî-êèøêîâі çàõâîðþâàííÿ?
ßêі їõíі ïðè÷èíè òà ïåðåáіã?
ßê çàõèñòèòè ñåáå âіä íèõ?

§ 8. ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ
ÒÐÀÂÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, як побудована травна система ссавців. Які методи використовують
для вивчення стану організму людини?

Ùî òàêå òðàâëåííÿ? Âè âæå çíàєòå, ùî іñíóâàííÿ îðãàíіçìó, íîðìàëüíèé ïåðåáіã ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі ìîæëèâèé ëèøå çà óìîâè âèòðàò
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí і åíåðãії òà ïîñòіéíîãî âіäíîâëåííÿ їõ. Îäíàê äëÿ òîãî,
ùîá ðå÷îâèíè їæі, ùî íàäõîäÿòü â îðãàíіçì, ìîãëè çàìіíèòè âèòðà÷åíі
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè òà åíåðãіþ, âîíè ìàþòü çàçíàòè ïåâíèõ ôіçè÷íèõ і
õіìі÷íèõ ïåðåòâîðåíü â îðãàíàõ òðàâíîї ñèñòåìè. Ëèøå âîäà òà ìіíåðàëüíі
ñîëі íàäõîäÿòü ç îðãàíіâ òðàâëåííÿ äî âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà â íåçìіííîìó âèãëÿäі. Ðå÷îâèíè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі ðåàêöіé ðîçêëàäó,
÷åðåç ñòіíêè òðàâíîãî êàíàëó ïîòðàïëÿþòü ó êðîâ і ëіìôó çàâäÿêè ïðîöåñàì âñìîêòóâàííÿ. Ñàìå ïðîöåñè ðîçùåïëåííÿ і âñìîêòóâàííÿ є ãîëîâíèìè ïðîöåñàìè òðàâëåííÿ. Äàëі ïîæèâíі ðå÷îâèíè, íåîáõіäíі íàøîìó
îðãàíіçìó, ç êðîâ’þ òà ëіìôîþ òðàíñïîðòóþòüñÿ äî âñіõ òêàíèí òà îðãàíіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Òðàâëåííÿ – ñóêóïíіñòü ïðîöåñіâ ìåõàíі÷íîї îáðîáêè

їæі òà õіìі÷íîãî ðîçùåïëåííÿ її êîìïîíåíòіâ íà ñïîëóêè, ÿêі îðãàíіçì
çäàòíèé çàñâîþâàòè òà âêëþ÷àòè â îáìіí ðå÷îâèí.
ßê ïîáóäîâàíà òðàâíà ñèñòåìà ëþäèíè і ÿêі її îñíîâíі ôóíêöії? Òðàâíà
ñèñòåìà ëþäèíè ìàє òàêèé ñàìèé çàãàëüíèé ïëàí áóäîâè, ÿê і â іíøèõ
ññàâöіâ. Àíàòîìі÷íî òà ôóíêöіîíàëüíî âîíà ïîäіëåíà íà òðàâíèé êàíàë і
äîïîìіæíі îðãàíè òðàâíîї ñèñòåìè. Çàãàëüíà äîâæèíà òðàâíîãî êàíàëó
ñòàíîâèòü 8–10 ì. Âіí ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä ðîòîâîãî îòâîðó äî àíàëüíîãî.
Òðàâíèé êàíàë ïîñëіäîâíî ïîäіëåíèé íà ðîòîâó ïîðîæíèíó, ãëîòêó, ñòðàâîõіä, øëóíîê, òîíêèé і òîâñòèé âіääіëè êèøå÷íèêó, ÿêèé çàêіí÷óєòüñÿ
ïðÿìîþ êèøêîþ ç àíàëüíèì îòâîðîì. Äîïîìіæíèìè îðãàíàìè òðàâíîї
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§8
Мал. 38. Будова травної системи людини: 1 – ротова
порожнина; 2 – слинні залози; 3 – глотка; 4 – стравохід;
5 – шлунок; 6 – тонкий кишечник; 7 – товстий кишечник;
8 – печінка; 9 – підшлункова залоза; 10 – пряма кишка;
11 – анальний отвір

2

1

3
4

ñèñòåìè є çóáè, ÿçèê, à òàêîæ òðàâíі çàëîçè:
ñëèííі, ïå÷іíêà іç æîâ÷íèì ìіõóðîì і ïіäøëóíêîâà çàëîçà (ìàë. 38).
5
Îñíîâíі ôóíêöії òðàâíîї ñèñòåìè òàêі.
8
9
Ðóõîâà ôóíêöіÿ çàáåçïå÷óє çàõîïëåííÿ їæі,
6
її ïîäðіáíåííÿ, çìіøóâàííÿ ç òðàâíèìè ñîêàìè,
ïðîñóâàííÿ її ïî òðàâíîìó òðàêòó, âèâåäåííÿ
7
íåïåðåòðàâëåíèõ ðåøòîê íàçîâíі. Ñåêðåòîðíà
ôóíêöіÿ çàáåçïå÷óє âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ і
ñëèçó, ãîðìîíіâ, ÿêі ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü òðàâíîї
ñèñòåìè. Ôóíêöіÿ ðîçùåïëåííÿ çàáåçïå÷óє ðîçùåïëåííÿ ñêëàäíèõ ìîëåêóë íà їõíі ñêëàäîâі ïіä
10
äієþ òðàâíèõ ôåðìåíòіâ. Ôóíêöіÿ âñìîêòóâàííÿ
11
çàáåçïå÷óє ïåðåõіä âîäè, ìіíåðàëüíèõ ðå÷îâèí,
âіòàìіíіâ і ïðîäóêòіâ ðîçùåïëåíÿ ìîëåêóë áіëêіâ, æèðіâ і âóãëåâîäіâ ó êðîâ
àáî ëіìôó. Ôóíêöіÿ âèäіëåííÿ ïîëÿãàє ó âèâåäåííі ç îðãàíіçìó äåÿêèõ ïðîäóêòіâ òðàâëåííÿ, çäåáіëüøîãî íå ïîòðіáíèõ îðãàíіçìó.
Ñòіíêà òðàâíîãî êàíàëó ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòèðüîõ îáîëîíîê: ñëèçîâîї,
ïіäñëèçîâîї, ì’ÿçîâîї òà ñåðîçíîї (ìàë. 39). Êîæíà ç íèõ ïîáóäîâàíà ïåâíèì
òèïîì òêàíèí і âèêîíóє ñâîї ôóíêöії â ïðîöåñàõ òðàâëåííÿ.
Âíóòðіøíÿ ñëèçîâà îáîëîíêà òðàâíîãî êàíàëó âèäіëÿє ñëèç, ÿêèé
çàõèùàє éîãî âіä ìåõàíі÷íîãî ïîøêîäæåííÿ òâåðäèìè ÷àñòêàìè їæі òà
ïîëåãøóє її ïðîñóâàííÿ. Êðіì ñëèçó, êëіòèíè öієї îáîëîíêè âèäіëÿþòü
òðàâíі ôåðìåíòè, ãîðìîíè òà äåÿêі іíøі ðå÷îâèíè. Ñëèçîâà îáîëîíêà,
êðіì ñåêðåòîðíîї, âèêîíóє ôóíêöіþ âñìîêòóâàííÿ ïðîäóêòіâ òðàâëåííÿ
òà çíåçàðàæåííÿ їõ.
Ïіäñëèçîâà îáîëîíêà ïîáóäîâàíà çі ñïîëó÷íîї òêàíèíè. Ó íіé ìіñòèòüñÿ
äóæå áàãàòî êðîâîíîñíèõ і ëіìôàòè÷íèõ ñóäèí òà íåðâіâ. Âîíè ðåãóëþþòü
ñåêðåòîðíó ôóíêöіþ ñëèçîâîї îáîëîíêè. Ì’ÿçîâà îáîëîíêà ïîáóäîâàíà ç äâîõ
øàðіâ íåïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçіâ. Ó âíóòðіøíüîìó øàðі ì’ÿçîâі âîëîêíà
ðîçòàøîâàíі êіëüöåïîäіáíî, à â çîâíіøíüîìó –
óçäîâæ òðàâíîãî êàíàëó. Ìіæ ì’ÿçàìè ðîçòàøî4
âàíі íåðâè, ÿêі ðåãóëþþòü ðóõè òðàâíîãî êàíàëó.
Ñåðîçíà îáîëîíêà óòâîðåíà ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ і âêðèâàє òðàâíèé êàíàë ççîâíі. Ó íіé ðîçòàøîâàíі ñóäèíè òà íåðâîâі âîëîêíà.
×åðåâíó ïîðîæíèíó âèñòåëÿє ùіëüíà äâîøà2
ðîâà
ñïîëó÷íîòêàíèííà îáîëîíêà – î÷åðåâèíà.
1
3
Âîíà çàõèùàє îðãàíè òðàâëåííÿ, óòðèìóє їõ ó
Мал. 39.
М
39 Об
Оболонки травного
каналу: 1 – слизова; 2 – підсли- ïåâíîìó ïîëîæåííі. Ðå÷îâèíà, ÿêó âèäіëÿє
î÷åðåâèíà, ïîì’ÿêøóє їõíі ðóõè.
зова; 3 – м’язова; 4 – серозна
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ТЕМА 2
Ïðîöåñè òðàâëåííÿ ïîäіëÿþòü íà:
z ïîðîæíèííå, ÿêå âіäáóâàєòüñÿ â ïîðîæíèíі øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó. Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîöåñіâ ìåõàíі÷íîї òà õіìі÷íîї îáðîáêè їæі.
Ìåõàíі÷íà îáðîáêà їæі ïîëÿãàє â її ïîäðіáíåííі, çâîëîæåííі, ïåðåìіøóâàííі ç òðàâíèìè ñîêàìè, íàáðÿêàííі òà ðîç÷èíåííі. Õіìі÷íà îáðîáêà їæі
âіäáóâàєòüñÿ òåæ ïîåòàïíî: ñïî÷àòêó â ðîòîâіé ïîðîæíèíі, ïîòіì ó øëóíêó
і çðåøòîþ – ó êèøå÷íèêó;
z ïðèñòіíêîâå òðàâëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ íà ïîâåðõíі âíóòðіøíüîї îáîëîíêè
òðàâíîãî êàíàëó âñåðåäèíі êëіòèí.
Õіìі÷íі ïåðåòâîðåííÿ їæі çäіéñíþþòüñÿ ïіä âïëèâîì ôåðìåíòіâ. Âè âæå
çíàєòå, ùî ôåðìåíòè – öå áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, çäåáіëüøîãî áіëêîâîї ïðèðîäè, çäàòíі ïðèñêîðþâàòè áіîõіìі÷íі ðåàêöії. Їõ ùå íàçèâàþòü
áіîëîãі÷íèìè êàòàëіçàòîðàìè. Óòâîðþþòüñÿ òðàâíі ôåðìåíòè â êëіòèíàõ
òðàâíèõ çàëîç, ÿêі їõ âèäіëÿþòü ó ñêëàäі ñëèíè é òðàâíèõ ñîêіâ: øëóíêîâîãî, ïіäøëóíêîâîї çàëîçè, êèøêîâîãî. Іñíóþòü òèñÿ÷і ðіçíèõ ôåðìåíòіâ.
Êîæåí іç íèõ ïðèñêîðþє òіëüêè ïåâíó õіìі÷íó ðåàêöіþ: îäíі ðîçùåïëþþòü áіëêè, іíøі – âóãëåâîäè àáî æèðè òîùî.
Òðàâíі ôåðìåíòè ïî÷èíàþòü ðîçùåïëþâàòè êîìïîíåíòè їæі â òðàâíîìó
êàíàëі. Ïðîäóêòè ðîçùåïëåííÿ óñìîêòóþòüñÿ â êðîâ і ëіìôó. Çàâåðøóþòüñÿ öі ïðîöåñè â êëіòèíàõ. Òàì óòâîðþþòüñÿ íîâі îðãàíі÷íі ñïîëóêè,
âëàñòèâі òіëüêè äàíîìó îðãàíіçìîâі.
Àêòèâíіñòü ôåðìåíòіâ çàëåæèòü âіä óìîâ, ó ÿêèõ âîíè ïåðåáóâàþòü: òåìïåðàòóðè òà êèñëîòíîñòі ñåðåäîâèùà (ëóæíå, êèñëå, íåéòðàëüíå). Íàïðèêëàä,
ó ðàçі ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè òіëà äî +38 °Ñ àêòèâíіñòü ôåðìåíòіâ çðîñòàє.
Ïîäàëüøå ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè òіëà çíèæóє їõíþ àêòèâíіñòü. Îäíі
ôåðìåíòè àêòèâíі â ñëàáêîëóæíîìó ñåðåäîâèùі (ôåðìåíòè ñëèíè, òðàâíèõ
ñîêіâ êèøîê), іíøі – ó êèñëîìó (ôåðìåíòè øëóíêà).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Ферменти, які перетравлюють їжу, здатні перетравлювати і тканини
власного тіла. Запобігає цьому те, що більшість синтезованих ферментів виділяється
в неактивному стані й активними стають лише в порожнині травного каналу. Слиз
також захищає стінку травного каналу від дії травних ферментів.

ßê äîñëіäæóþòü ôóíêöії îðãàíіâ òðàâëåííÿ? Ïіäâàëèíè ñó÷àñíîї ôіçіîëîãії òðàâëåííÿ çàêëàëè äîñëіäæåííÿ âèäàòíîãî ðîñіéñüêîãî ôіçіîëîãà
І.Ï. Ïàâëîâà (ìàë. 40). Âіí ðîçðîáèâ ïðèíöèïîâî
íîâі ìåòîäè÷íі ïіäõîäè, ùî äàëè çìîãó âñòàíîâèòè çàêîíîìіðíîñòі âèäіëåííÿ ñëèíè, øëóíêîâîãî
ñîêó, ñîêіâ ïіäøëóíêîâîї çàëîçè é æîâ÷і, à òàêîæ
çіáðàòè ÷èñòі (íå çìіøàíі ç їæåþ) òðàâíі ñîêè, âèçíà÷èòè їõíіé ñêëàä, âèâ÷èòè ðåãóëÿöіþ òðàâëåííÿ â ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Çà öі ïðàöі І.Ï. Ïàâëîâà 1904 ð. áóëî óäîñòîєíî Íîáåëіâñüêîї ïðåìії.
Íèíі âèêîðèñòîâóþòü òàêі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ
îðãàíіâ òðàâëåííÿ: çîíäóâàííÿ, åíäîñêîïіþ, åëåêòðîãàñòðîãðàôіþ, óëüòðàçâóêîâó äіàãíîñòèêó, ñêàíóâàëüíó òîìîãðàôіþ, ðåíòãåíîãðàôіþ. Çîíäóâàííÿ
ÿ–
óâåäåííÿ â ïîðîæíèíó øëóíêà àáî äâàíàäöÿòèïàëîї
êèøêè ãíó÷êîї òðóáêè – çîíäà – (ìàë. 41, 1) äëÿ
Мал. 40. І.П. Павлов
âçÿòòÿ øëóíêîâîãî òà êèøêîâîãî ñîêó. Åíäîñêî(1849–1936)
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§8
ïіÿ
ÿ – óâåäåííÿ â òðàâíèé êàíàë ñïåöіàëüíèõ îñâіòëþâàëüíèõ ïðèëàäіâ çі ñâіòëîâîäàìè (ìàë. 41, 2), ùîá
áåçïîñåðåäíüî îãëÿíóòè ïîðîæíèíó òðàâíîãî êàíàëó.
Óëüòðàçâóêîâà äіàãíîñòèêà (ÓÇÄ) ôіêñóє çîáðàæåííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ óíàñëіäîê âіäáèòòÿ âіä їõíüîї
ïîâåðõíі óëüòðàçâóêîâèõ õâèëü. Ñêàíóâàëüíà òîìîãðàôіÿ äàє çìîãó îòðèìàòè íà åêðàíі êîìï’þòåðà çîáðàæåííÿ ãëèáèííèõ øàðіâ äîñëіäæóâàíîãî îðãàíà.
Çà äîïîìîãîþ ðàäіîåëåêòðîííèõ ìåòîäіâ äîñëіäæóþòü êèøêîâå ñåðåäîâèùå. Òàê çâàíі ðàäіîïіëþëі –
ïðèñòðîї, îñíàùåíі äàò÷èêîì, ïåðåäàþòü іíôîðìàöіþ
çà äîïîìîãîþ ðàäіîõâèëü. Ðåíòãåíîãðàôіÿ äàє çìîãó
îòðèìàòè òіíüîâå çîáðàæåííÿ îðãàíà ÷è éîãî ÷àñòèíè
íà ðåíòãåíіâñüêіé ïëіâöі âíàñëіäîê ïðîõîäæåííÿ
êðіçü íèõ ðåíòãåíіâñüêèõ ïðîìåíіâ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïîðîæíèííå òðàâ-

ëåííÿ, ïðèñòіíêîâå òðàâëåííÿ, òðàâíèé êàíàë, òðàâíі
çàëîçè.

1

2
Мал. 41. 1. Зонд.

2. Ендоскоп
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Травлення – сукупність процесів, що забезпечують надходження їжі, механічна
обробка їжі та хімічне розщеплення її на сполуки, які організм здатний засвоювати та
включати в обмін речовин. Травна система людини наскрізна, складається з кількох
відділів, починається ротовою порожниною та закінчується анальним отвором.
z Система травлення складається з травного каналу і травних залоз. Функції
системи травлення: рухова, секреторна, розщеплювальна, всмоктувальна, видільна. Найпоширеніші методи дослідження органів травлення: зондування, ендоскопія, ультразвукова діагностика, сканувальна томографія, рентгенографія.

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? 2. Що таке травлення?
3. Яка функція ферментів у процесах травлення? 4. З яких органів складається
травна система людини? 5. Які функції травної системи? Які методи дослідження органів травлення ви знаєте?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Позначте функцію травної системи, яка полягає в механічній обробці їжі:
а) рухова; б) секреторна; в) видільна; г) всмоктувальна.
2. Позначте функцію травної системи, що полягає в утворенні й виділенні слини: а) рухова; б) секреторна; в) розщеплення; г) всмоктувальна.
3. Виберіть ознаку, характерну для видільної функції травної системи: а) утворення ферментів, травних соків (шлункового, кишкового), слини, жовчі; б) виведення з організму деяких продуктів обміну речовин; в) просування їжі травним
трактом; г) всмоктування білків, жирів, вуглеводів.
Установіть правильну послідовність органів, які утворюють травний канал, починаючи з ротової порожнини: а) пряма кишка з анальним отвором;
б) глотка; в) ротова порожнина; г) тонкий кишечник; д) стравохід; е) шлунок;
є) товстий кишечник.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чи може відбуватися процес травлення за відсутності ферментів? 2. Чим відрізняються хімічні реакції, що відбуваються поза живими
істотами, від біохімічних процесів, які відбуваються в організмі?
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§ 9. ÏÐÎÖÅÑÈ ÒÐÀÂËÅÍÍß
Ó ÐÎÒÎÂІÉ ÏÎÐÎÆÍÈÍІ ÒÀ ØËÓÍÊÓ
Пригадайте будову зубів ссавців. Які різновиди зубів є у ссавців?
2

ßêà áóäîâà ðîòîâîї ïîðîæíèíè? Âè âæå
çíàєòå, ùî òðàâíèé êàíàë ïî÷èíàєòüñÿ ðîòîâîþ ïîðîæíèíîþ. Ó íіé îöіíþєòüñÿ ñìàê
їæі, âèçíà÷àєòüñÿ її ïðèäàòíіñòü (їñòіâíå ÷è
íåїñòіâíå), ïî÷èíàþòüñÿ ïðîöåñè ìåõàíі÷íîãî
(ïåðåæîâóâàííÿ) òà õіìі÷íîãî (ðîçùåïëåííÿ
çà ó÷àñòі ôåðìåíòіâ) ïåðåòâîðåííÿ їæі. Çîâíі
ðîòîâà ïîðîæíèíà îáìåæåíà ãóáàìè é ùîêàìè. Âåðõíþ ñòіíêó ðîòîâîї ïîðîæíèíè óòâîðþє ïіäíåáіííÿ. Ïåðåäíÿ éîãî ÷àñòèíà – öå
òâåðäå ïіäíåáіííÿ, îñíîâó ÿêîãî ñêëàäàþòü
êіñòêè, à çàäíÿ – ì’ÿêå ïіäíåáіííÿ, óòâîðåíå
ì’ÿçàìè. Îáèäâі ÷àñòèíè ïіäíåáіííÿ âêðèòі
ñëèçîâîþ îáîëîíêîþ (ìàë. 42).

1
4

3
1
2

Мал. 42. Будова ротової порожнини:
1 – зуби; 2 – ясна; 3 – язик; 4 – піднебіння

ßçèê і âèçíà÷åííÿ ñìàêó їæі â ðîòîâіé
ïîðîæíèíі. ßçèê – öå ðóõëèâèé ì’ÿçîâèé
îðãàí, óòâîðåíèé ì’ÿçîâîþ ïîñìóãîâàíîþ
ñêåëåòíîþ òêàíèíîþ, íà ñëèçîâіé îáîëîíöі ÿêîãî ìіñòÿòüñÿ ñìàêîâі ðåöåïòîðè.
Çàâäÿêè öèì ðåöåïòîðàì ìè ðîçðіçíÿєìî êèñëå, ñîëîäêå, ñîëîíå, ãіðêå і
òàêèì ÷èíîì âèçíà÷àєìî ñìàê їæі, à òàêîæ ÿêіñòü ðå÷îâèí, ùî íàäіéøëè äî
ðîòîâîї ïîðîæíèíè (íåõàð÷îâі àáî øêіäëèâі ðå÷îâèíè ðåôëåêòîðíî âèêèäàþòüñÿ ç íåї). Êðіì òîãî, ÿçèê áåðå ó÷àñòü ó ïåðåìіøóâàííі їæі, êîâòàííі,
à ðàçîì ç ãóáàìè òà çóáàìè – ó ôîðìóâàííі ÷ëåíîðîçäіëüíèõ çâóêіâ ìîâè.
Çóáè òà ìåõàíі÷íà îáðîáêà їæі. Ó ðîòîâіé ïîðîæíèíі ðîçòàøîâàíі çóáè,
ÿêі ñëóãóþòü äëÿ çàõîïëåííÿ, âіäêóøóâàííÿ і ïåðåæîâóâàííÿ їæі. Âîíè
çàêðіïëåíі â ëóíêàõ çóáíèõ âіäðîñòêіâ íèæíüîї òà âåðõíüîї ùåëåï (çóáíèõ
àëüâåîëàõ). Ñëèçîâà îáîëîíêà, ùî âêðèâàє çóáíі âіäðîñòêè ùåëåï, óòâîðþє
ÿñíà (äèâ. ìàë. 42).
Âèâ÷èìî çîâíіøíþ áóäîâó çóáіâ (çà ìóëÿæàìè ÷è ìîäåëÿìè) ïіä ÷àñ
âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
1
2
3
4
2
4
1

2

3
А

1

3

4
верхня щелепа

Б

нижня щелепа

Мал. 43. Зовнішня будова (А) і розміщення зубів на щелепах (Б): 1 – різці; 2 – ікла; 3 – малі
кутні; 4 – великі кутні
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§9
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Çîâíіøíÿ áóäîâà çóáіâ
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìîäåëі çóáіâ, íèæíüîї і âåðõíüîї ùåëåï.
1. Ðîçãëÿíüòå íà ìîäåëі íèæíüîї і âåðõíüîї ùåëåï ðîçòàøóâàííÿ çóáіâ.
2. Çâåðíіòü óâàãó íà ðîçìіðè çóáіâ, їõíþ ôîðìó.
3. Ïîðіâíÿéòå çîâíіøíþ áóäîâó ðіçíèõ çóáіâ і ïîÿñíіòü їõíє ïðèçíà÷åííÿ.

Óñі çóáè ìàþòü çàãàëîì îäíàêîâó áóäîâó. Êîæíèé çóá ñêëàäàєòüñÿ ç
êîðîíêè, øèéêè і êîðåíÿ (ìàë. 44). Êîðîíêà âèñòóïàє íàä ÿñíàìè і çîâíі
âêðèòà òâåðäîþ çóáíîþ åìàëëþ. Âîíà çàïîáіãàє ñòèðàííþ çóáà òà ïðîíèêíåííþ â íüîãî ìіêðîîðãàíіçìіâ. Ïіä åìàëëþ ìіñòèòüñÿ ðå÷îâèíà, çà áóäîâîþ ñõîæà íà êіñòêîâó òêàíèíó, – äåí4
òèí (âіä ëàò. äåíò – çóá; ñàìå òîìó ëіêà1
ðÿ, ÿêèé ëіêóє âàì çóáè, íàçèâàþòü äàíòèñòîì). Óñåðåäèíі çóáà є ïîðîæíèíà, çà5
ïîâíåíà ïóõêîþ ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ,
ñóäèíàìè і íåðâàìè, – ïóëüïà. Ìіñöå
6
ïåðåõîäó êîðîíêè â êîðіíü ìàє íàçâó
øèéêà çóáà, ùî çàíóðåíà â ÿñíà. Êîðіíü
2
çóáà îòî÷åíèé òâåðäîþ ðå÷îâèíîþ – çóáíèì öåìåíòîì. Âіí êðіïèòü çóá äî êіñòêè
ùåëåïè. Êîðіíü çóáà ìàє îòâіð, ÷åðåç
ÿêèé ó íüîãî âõîäÿòü êðîâîíîñíі ñóäèíè é íåðâè. Çóáè ìàþòü ðіçíó êіëüêіñòü
êîðåíіâ: îäèí êîðіíü ìàþòü ðіçöі (їõ ïî
3
7
4 íà êîæíіé ùåëåïі) òà іêëà (їõ ïî 2),
äâà êîðåíі – ìàëі êóòíі çóáè (їõ ïî 4)
і òðè êîðåíі – âåëèêі êóòíі çóáè (їõ ïî 6)
(ìàë. 43). Ðіçöі òà іêëà âіäêóøóþòü їæó,
à ìàëі òà âåëèêі êóòíі çóáè її ïîäðіáíþ- Мал. 44. Будова зуба: 1 – коронка; 2 – шийþòü. Çóáè ðîñòóòü äâі÷і: ñïî÷àòêó â ëþ- ка; 3 – корінь. Завдання. Розгляньте
äèíè ç’ÿâëÿєòüñÿ 20 ìîëî÷íèõ, à ïîòіì малюнок і виберіть на ньому складники
зуба; охарактеризуйте особливості ема28–32 ïîñòіéíèõ çóáè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Починаючи приблизно із 6-го
місяця після народження, у дитини з’являються
тимчасові молочні зуби. Ріст цих зубів завершується наприкінці другого або на початку третього року життя. Процес заміни молочних зубів на постійні починається у віці 5–8 років і
триває до 13–16-го року життя. Останніми,
на 16–30-му році життя, з’являються дві
пари зубів – так звані зуби мудрості.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íàéïîøèðåíіøà õâîðîáà çóáіâ – êàðієñ (âіä ëàò. êàðієñ –
ãíèòòÿ) – ðóéíóâàííÿ òâåðäèõ òêàíèí
çóáà ç óòâîðåííÿì ïîðîæíèí ó éîãî
ñòіíêàõ (ìàë. 45).

лі (4), дентину (5), пульпи (6) і цементу (7)

Мал. 45. Утворення карієсу. Завдання.
Розгляньте малюнок і поясніть, як утворюється карієс. Яких заходів потрібно
вживати, щоб зберегти зуби здоровими?
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1

3

Ïðîôіëàêòèêà êàðієñó ïîëÿãàє â íåóõèëüíîìó äîòðèìàííі ãіãієíі÷íèõ âèìîã:
• ïіñëÿ âæèâàííÿ їæі ïîðîæíèíó ðîòà ñëіä
ïðîïîëîñêàòè òåïëîþ âîäîþ;
• íå âæèâàòè ãàðÿ÷îї їæі âіäðàçó ïіñëÿ çàíàäòî õîëîäíîї, і íàâïàêè;
4 • íå ðîçêóøóâàòè äóæå òâåðäîї їæі (ãîðіõè,
òâåðäі öóêåðêè òîùî);
• ùîäíÿ ïåðåä ñíîì і âðàíöі ïîòðіáíî ÷èñòèòè çóáè ïðîòèçàïàëüíèìè çóáíèìè ïàñòàìè;
• ùîðîêó ïðîõîäèòè ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ â
2
çóáíîãî ëіêàðÿ;
• ñâîє÷àñíî ëіêóâàòè õâîðі çóáè.

Õіìі÷íà îáðîáêà їæі â ðîòîâіé ïîðîæíèíі.
Ïðîöåñè ôåðìåíòàòèâíîãî ïåðåòðàâëþâàííÿ їæі ïî÷èíàþòüñÿ â ðîòîâіé ïîðîæíèíі.
Ó öüîìó ïðîöåñі áåðå ó÷àñòü ñëèíà, ÿêó âèðîáëÿþòü ñëèííі çàëîçè. Ó ëþäèíè є òðè ïàðè âåëèêèõ ñëèííèõ çàëîç:
ïðèâóøíі, ïіäùåëåïíі і ïіä’ÿçèêîâі (ìàë. 46). Çà äîáó âñі ñëèííі çàëîçè
ðàçîì âèäіëÿþòü ó ðîòîâó ïîðîæíèíó 0,5–2 ë ñëèíè. Êðіì âåëèêèõ ñëèííèõ çàëîç, ñëèçîâà îáîëîíêà ðîòà âñіÿíà ÷èñëåííèìè äðіáíèìè ñëèííèìè
çàëîçàìè.
Ñëèíà – öå áåçáàðâíà ñëèçóâàòî-êëåéêà ñëàáîëóæíà ðіäèíà, äî ñêëàäó
ÿêîї âõîäÿòü âîäà (áëèçüêî 98,5 %), ôåðìåíòè (ëіçîöèì, àìіëàçà і ìàëüòàçà)
òà ñëèç ìóöèí. Ëіçîöèì çíåçàðàæóє ìіêðîîðãàíіçìè, ñïðèÿє çàãîєííþ ðàí
ñëèçîâîї îáîëîíêè ðîòà. Òðàâíі ôåðìåíòè àìіëàçà і ìàëüòàçà ÷àñòêîâî
ðîçùåïëþþòü ñêëàäíі âóãëåâîäè äî áіëüø ïðîñòèõ. Ìóöèí çâîëîæóє òà
îáâîëіêàє їæó, çàáåçïå÷óє êðàùå ïðîêîâòóâàííÿ õàð÷îâîї ãðóäêè.
Мал. 46. Слинні залози: 1 – привушна; 2 – під’язикова; 3 – підщелепна; 4 – дрібні залози щік і губ

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïîäðіáíåííÿ і ðîçòèðàííÿ їæі ìàє âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ
äëÿ її ïåðåòðàâëþâàííÿ. Ó ðàçі ðåòåëüíîãî ðîçæîâóâàííÿ їæà ïîâíіñòþ
ïðîñÿêàєòüñÿ ñëèíîþ, à îòæå, ôåðìåíòè ñëèíè çäàòíі äіÿòè íà âñþ їæó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Посилене виділення слини в разі споживання дуже кислих фруктів
розбавляє (зменшує концентрацію) кислоту, яка могла б зруйнувати ніжні клітини
слизової оболонки.

ßê ëþäèíà êîâòàє? Ïåðåæîâàíó, çìî÷åíó ñëèíîþ òà ÷àñòêîâî ðîçùåïëåíó їæó (õàð÷îâó ãðóäêó) ÿçèê ïðîøòîâõóє äî ãëîòêè. Ïîòіì çàâäÿêè ñêîðî÷åííþ ì’ÿçіâ ÿçèêà і ãëîòêè їæà ïîòðàïëÿє äî ñòðàâîõîäó, òîáòî ëþäèíà
êîâòàє. Ñòіíêè ñòðàâîõîäó õâèëåïîäіáíî ñêîðî÷óþòüñÿ, ñïðèÿþ÷è ïðîñóâàííþ õàð÷îâîї ãðóäêè äî øëóíêà.
ßê ïîáóäîâàíèé øëóíîê і ÿêі éîãî ôóíêöії? Øëóíîê – ðîçøèðåíèé
âіääіë òðàâíîãî êàíàëó. Ó íüîìó ðîçðіçíÿþòü âõіäíó ÷àñòèíó – äíî øëóíêà, ñåðåäíþ ÷àñòèíó – òіëî òà âèõіäíó ÷àñòèíó – âîðîòàðåâó (ìàë. 47).
Ôîðìà òà îá’єì øëóíêà ïîìіòíî çìіíþþòüñÿ çàëåæíî âіä éîãî íàïîâíåííÿ,
ïîëîæåííÿ òіëà òîùî. Ó äîðîñëîї ëþäèíè äîâæèíà øëóíêà ñòàíîâèòü
21–25 ñì, à éîãî єìíіñòü – 1–3 ë.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Шлунок може розтягатися і до більшого об’єму. Однак надмірне розтягання шлунка заважає дихальним рухам діафрагми. Здатність шлунка вміщувати
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значну кількість їжі називають депонуванням
м їжі. Завдяки цьому людина може споживати їжу лише 3–4 рази на день, не відчуваючи в проміжках між прийомами їжі голоду.

5

1

6

Ñòіíêà øëóíêà óòâîðåíà ÷îòèðìà òèïîâèìè äëÿ òðàâíîãî êàíàëó îáîëîíêàìè (ñëèçîâîþ, ïіäñëèçîâîþ, ì’ÿçîâîþ òà
ñåðîçíîþ) (ìàë. 47). Ó ìіñöі ïåðåõîäó 8 7
4
øëóíêà â äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó êіëüöåâèé øàð ì’ÿçіâ óòâîðþє ïîòîâùåííÿ,
ôîðìóþ÷è ì’ÿç-ñòèñêà÷ – ñôіíêòåð. Âіí
ðåãóëþє íàäõîäæåííÿ їæі çі øëóíêà äî
2
êèøå÷íèêó. Ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ øëóíêà
ïåðåìіøóþòü їæó òà ïåðіîäè÷íî ïðîñóâàþòü її äî êèøå÷íèêó.
3
Ó ñëèçîâіé îáîëîíöі øëóíêà ìіñòÿòüñÿ
êіëüêà òèïіâ ñåêðåòîðíèõ êëіòèí, ÿêі Мал. 47. Будова шлунка: 1 – дно; 2 – тіло;
âèäіëÿþòü òðàâíі ôåðìåíòè, õëîðèäíó 3 – воротарева частина; 4 – сфінктер;
êèñëîòó і ñëèç. Ñóìіø öèõ ðå÷îâèí ðà- 5 – м’язова оболонка; 6 – серозна обоçîì ôîðìóþòü êèñëèé øëóíêîâèé ñіê. лонка; 7 – складчаста слизова оболонка;
8 – підслизова оболонка
Çà äîáó â ëþäèíè âèðîáëÿєòüñÿ 2–3 ë
øëóíêîâîãî ñîêó. Îñíîâíèì ôåðìåíòîì øëóíêîâîãî ñîêó є ïåïñèí (âіä
ãðåö. ïåïñèñ – òðàâëåííÿ). Âіí çàáåçïå÷óє ïî÷àòêîâå ðîçùåïëåííÿ áіëêіâ.
Ïî÷àòêîâå ðîçùåïëåííÿ âóãëåâîäіâ, ÿêå çàáåçïå÷óâàëè ôåðìåíòè ñëèíè
(çîêðåìà, àìіëàçà), ó øëóíêó ïðèïèíÿєòüñÿ. Êèñëèé øëóíêîâèé ñіê ðîáèòü
ôåðìåíòè ñëèíè íåàêòèâíèìè. Ïåïñèí, íàâïàêè, âèäіëÿþ÷èñü ó íåàêòèâíіé
ôîðìі, àêòèâóєòüñÿ і äіє ëèøå â êèñëîìó ñåðåäîâèùі, ÿêå ñòâîðþє õëîðèäíà êèñëîòà. Ôåðìåíò ëіïàçà ðîçùåïëþє ïîäðіáíåíі íà êðàïëèíêè æèðè
(íàïðèêëàä, æèðè ìîëîêà). Àêòèâíіñòü ëіïàçè âèñîêà â äіòåé і ìàéæå âіäñóòíÿ â ëþäåé çðіëîãî âіêó.
Õëîðèäíà êèñëîòà, êðіì òîãî, ùî ñòâîðþє îïòèìàëüíі óìîâè äëÿ äії
ïåïñèíó, çíåøêîäæóє õâîðîáîòâîðíі òà ãíèëüíі áàêòåðії. Âîíà òàêîæ
ñïðèÿє íàáðÿêàííþ áіëêіâ. Öå çíà÷íî ïîëåãøóє їõíє ïåðåòðàâëþâàííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У всіх кухнях світу для того, щоб м’ясо було м’якшим і швидше
готувалось, його перед приготуванням рекомендують покласти на декілька годин у
маринад, що містить кислоту. Найчастіше – це оцет, який діє подібно до хлоридної
кислоти шлункового соку. Отже, маринування м’яса здатне не лише підвищити смак
їжі, а й полегшити її перетравлювання.

Ñëèç øëóíêîâîãî ñîêó âêðèâàє ñòіíêè øëóíêà і çàõèùàє їõ âіä ïåðåòðàâëþâàííÿ ïåïñèíîì. Ó ñëèçîâіé îáîëîíöі óòâîðþєòüñÿ ãîðìîí ãàñòðèí
(âіä ãðåö. ãàñòåð – øëóíîê), ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó ðåãóëÿöії øëóíêîâîї
ñåêðåöії, òà îñîáëèâèé áіëîê, ÿêèé çàáåçïå÷óє âñìîêòóâàííÿ âіòàìіíó Â12
ó òîíêîìó êèøå÷íèêó. Öåé âіòàìіí âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü â óòâîðåííі
êëіòèí êðîâі – åðèòðîöèòіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïåðåíåñåííÿ êèñíþ.
Îòæå, îñíîâíèìè ôóíêöіÿìè øëóíêà є: íàêîïè÷åííÿ (äåïîíóâàííÿ) їæі;
ïî÷àòêîâå ïåðåòðàâëþâàííÿ áіëêіâ; çíåøêîäæåííÿ áàêòåðіé; ïåðåñóâàííÿ
õàð÷îâîї êàøêîïîäіáíîї ìàñè äî òîíêîãî êèøå÷íèêó.
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Òðèâàëіñòü ïåðåáóâàííÿ їæі â øëóíêó çàëåæèòü âіä її ñêëàäó. Æèðíà їæà
çàòðèìóєòüñÿ áëèçüêî øåñòè–âîñüìè ãîäèí, âóãëåâîäíà – áëèçüêî ÷îòèðüîõ
ãîäèí. Ó øëóíêó âñìîêòóþòüñÿ â êðîâ òіëüêè âîäà, ìіíåðàëüíі ñîëі, àëêîãîëü, äåÿêі ëіêè òà íåçíà÷íà êіëüêіñòü ãëþêîçè.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ÿçèê, ñëèííі çàëîçè, çóáè, êàðієñ, ñëèíà,
øëóíîê, øëóíêîâèé ñіê, ïåïñèí.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Травний канал починається з ротової порожнини. У ній визначається смак їжі,
її якість, відбувається механічна (подрібнення, перемішування) та хімічна (первинне розщеплення вуглеводів під дією травних ферментів) обробка.
z Процес травлення їжі в ротовій порожнині завершується формуванням харчової грудки. Далі вона потрапляє через глотку і стравохід до шлунка.
z Під час травлення в шлунку білки розщеплюються на простіші хімічні сполуки.
Цьому сприяють хлоридна кислота і фермент шлункового соку пепсин.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як побудована ротова порожнина? Які функції вона виконує? 2. На які групи
поділяють зуби людини? Які їхні функції? 3. Яку будову мають зуби людини?
4. Які функції язика? 5. Який хімічний склад слини і яка її роль у процесах травлення? 6. Як відбувається ковтання? 7. Які механізми запобігають потраплянню
їжі в дихальні шляхи під час ковтання? 8. Яка будова шлунка? Який склад шлункового соку? 9. Як здійснюється травлення у шлунку?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тканину, з якої переважно складається язик: а) м’язова посмугована
скелетна; б) м’язова непосмугована; в) сполучна; г) епітеліальна.
2. Виберіть ряд зубів у дорослої людини: а) 8 різців, 4 ікла, 20 кутніх; б) 4 різці,
8 іклів, 20 кутніх; в) 4 різці, 4 ікли, 26 кутніх; г) 10 різців, 8 іклів, 10 кутніх.
3. Укажіть фермент слини: а) лізоцим; б) пепсин; в) муцин; г) трипсин.
4. У якому середовищі активні ферменти шлунка: а) слабколужному; б) кислому; в) нейтральному; г) лужному?
5. Позначте фермент, який виробляють залози шлунка: а) лізоцим; б) амілаза;
в) пепсин; г) мальтаза.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ гігієнічні вимоги по догляду за зубами та підготуйте
пам’ятку «Як доглядати за зубами».
Розв’яжіть задачу. За добу в шлунку виділяється 800 мл шлункового соку
(σ = 1,056 г/см3). Розрахуйте масу натрій хлориду, необхідного для утворення
хлоридної кислоти, що міститься в шлунковому соку (масова частка хлоридної
кислоти в шлунковому соку – 0,5 %). Укажіть правильну відповідь: а) 6,8 г;
б) 12,4 г; в) 24,5 г; г) 68 г.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому собаки зализують рани?
Разом із дорослими виконайте дослідницький практикум. Дослідіть дію
ферментів слини на крохмаль.
Обладнання та матеріали: два добре накрохмалені клаптики білої тканини,
вата, сірник, розчин йоду.
1. Клаптик накрохмаленої білої тканини опустіть у розчин йоду.
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2. На іншому клаптикові накрохмаленої тканини сірником, на кінці якого накручено вату, змочену слиною, напишіть слово «амілаза» і також опустіть його у
розчин йоду.
3. Порівняйте результати дослідів.

§ 10. ÏÐÎÖÅÑÈ ÒÐÀÂËÅÍÍß Ó ÊÈØÅ×ÍÈÊÓ.
ÂÈÂÅÄÅÍÍß Ç ÎÐÃÀÍІÇÌÓ
ÍÅÏÅÐÅÒÐÀÂËÅÍÈÕ ÐÅØÒÎÊ ЇÆІ
Пригадайте з курсу хімії, що таке фільтрація. Як побудований кишечник у ссавців?

Êèøå÷íèê – íàñòóïíèé çà øëóíêîì âіääіë òðàâíîãî êàíàëó. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ âіääіëіâ – òîíêîãî і òîâñòîãî êèøå÷íèêó.
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії òîíêîãî êèøå÷íèêó? ×àñòêîâî ïåðåòðàâëåíà â
øëóíêó їæà, ÿêó íàçèâàþòü õіìóñîì, çàâäÿêè ñêîðî÷åííþ éîãî ì’ÿçіâ ÷åðåç ñôіíêòåð íàäõîäèòü ïîðöіÿìè äî íàñòóïíîãî âіääіëó òðàâíîãî êàíàëó –
òîíêîãî êèøå÷íèêó. Ñàìå â íüîìó ïîæèâíі ðå÷îâèíè їæі ðîçùåïëþþòüñÿ
îñòàòî÷íî і âñìîêòóþòüñÿ â êðîâ і ëіìôó. Ó äîðîñëîї ëþäèíè äîâæèíà
òîíêîãî êèøå÷íèêó ñòàíîâèòü 5–6 ì. Éîãî ïîäіëÿþòü íà òðè ïîñëіäîâíèõ
âіääіëè: äâàíàäöÿòèïàëó, ïîðîæíþ òà êëóáîâó êèøêè (ìàë. 48).
Äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó íàçâàíî òàê òîìó, ùî її äîâæèíà ïðèáëèçíî
äîðіâíþє òîâùèíі 12 ñêëàäåíèõ ðàçîì ïàëüöіâ (25–30 ñì). Äî íåї âіäêðèâàþòüñÿ ïðîòîêà ïіäøëóíêîâîї çàëîçè òà çàãàëüíà æîâ÷íà ïðîòîêà (ìàë. 49).
І õî÷à õàð÷îâі ìàñè çàòðèìóþòüñÿ â öіé êèøöі
íåäîâãî, ñàìå òóò íà íèõ äіє íàéáіëüøå òðàâíèõ ôåðìåíòіâ. Їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæèòü âіä
4
ñêëàäó їæі.
1
Ïіäøëóíêîâà çàëîçà çàâäîâæêè 12–15 ñì
ðîçìіùåíà ïіä øëóíêîì. Âîíà âèðîáëÿє òðàâíèé ñіê, ÿêèé ÷åðåç âèâіäíó ïðîòîêó ïîòðàïëÿє â äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó. Òðàâíèé ñіê
ïіäøëóíêîâîї çàëîçè ìàє ëóæíó ðåàêöіþ, âè2
äіëÿєòüñÿ òіëüêè ïіä ÷àñ òðàâëåííÿ. Äî éîãî
ñêëàäó âõîäÿòü ôåðìåíòè, ÿêі ñïðèÿþòü ðîçùåïëåííþ âñіõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí: òðèïñèí
òà õіìîòðèïñèí âïëèâàþòü íà ðîçùåïëåííÿ
áіëêіâ äî їõíіõ ñêëàäîâèõ – àìіíîêèñëîò, ëіïàçà – æèðіâ äî ãëіöåðîëó òà æèðíèõ êèñëîò,
àìіëàçà ðîçùåïëþє êðîõìàëü äî ãëþêîçè.
Ïå÷іíêà – öå íàéáіëüøà çàëîçà â îðãàíіçìі
3
ëþäèíè (її ìàñà – 1,5–2 êã), ðîçòàøîâàíà ïåðåâàæíî â ïðàâîìó ïіäðåáåð’ї, ïіä äіàôðàãìîþ.
Áіëÿ ïå÷іíêè є ïîðîæíèñòèé îðãàí – æîâ÷íèé Мал. 48. Будова тонкого кишечнику: 1 – дванадцятипала кишка;
ìіõóð, ÿêèé çàãàëüíîþ æîâ÷íîþ ïðîòîêîþ ñïî- 2 – порожня кишка; 3 – клубова
ëó÷åíèé ç äâàíàäöÿòèïàëîþ êèøêîþ (ìàë. 49). кишка; 4 – підшлункова залоза.
Ïå÷іíêà âèêîíóє òàêі ãîëîâíі ôóíêöії: ñåêðå- Завдання. Користуючись малюнòîðíó, çàõèñíó, îáìіííó, ñèíòåòè÷íó, äåòîê- ком, назвіть особливості будови
відділів тонкого кишечнику
ñèêàöіéíó.
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печінка
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на жовчна протока
печінки
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залози

жовчний міхур

під
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дванад
дцятипала кишка

Мал. 49. Зв’язок травних залоз із дванадцятипалою кишкою. Завдання. Користуючись
малюнком, назвіть залози, які зв’язані з дванадцятипалою кишкою; протоки, які входять
у дванадцятипалу кишку

Ñåêðåòîðíà ôóíêöіÿ ïå÷іíêè ïîëÿãàє â óòâîðåííі æîâ÷і. Æîâ÷ – öå
çåëåíêóâàòî-æîâòà, ãіðêóâàòà íà ñìàê â’ÿçêà ðіäèíà, ùî ìіñòèòü îñîáëèâі
æîâ÷íі êèñëîòè òà ïіãìåíòè, ëіïіäè, ìіíåðàëüíі ñîëі òîùî. Ïіä äієþ æîâ÷і
æèðè ðîçïàäàþòüñÿ íà ìіêðîñêîïі÷íі êðàïëèíêè (åìóëüãàöіÿ æèðіâ).
Ó òàêîìó âèãëÿäі âîíè êðàùå ðîçùåïëþþòüñÿ ôåðìåíòàìè. Êðіì òîãî,
æîâ÷ àêòèâóє äіþ äåÿêèõ ôåðìåíòіâ ïіäøëóíêîâîї çàëîçè (íàïðèêëàä,
òðèïñèíó), à òàêîæ ïîñèëþє ðóõîâó àêòèâíіñòü êèøîê. Çàâäÿêè ñâîїì áàêòåðèöèäíèì âëàñòèâîñòÿì æîâ÷ ãàëüìóє ãíèëüíі ïðîöåñè â êèøå÷íèêó.
Çà âіäñóòíîñòі òðàâëåííÿ æîâ÷ çáèðàєòüñÿ â æîâ÷íîìó ìіõóðі, à ïіä ÷àñ
âæèâàííÿ їæі ïî æîâ÷íіé ïðîòîöі ç ìіõóðà íàäõîäèòü äî äâàíàäöÿòèïàëîї
êèøêè. Çà äîáó â ëþäèíè âèäіëÿєòüñÿ 500–700 ìë æîâ÷і.
Ïå÷іíêà âіäіãðàє âàæëèâó çàõèñíó (áàð’єðíó) ôóíêöіþ. Êðîâ, ùî âіäòіêàє âіä êèøå÷íèêó і øëóíêà ïî êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ, íàäõîäèòü äî ïå÷іíêè ÷åðåç âîðіòíó âåíó. Ó ïå÷іíöі іç öієї êðîâі âіäáèðàþòüñÿ ðå÷îâèíè,
ïîòðіáíі îðãàíіçìîâі. Ó íіé çíåçàðàæóþòüñÿ äåÿêі øêіäëèâі ðå÷îâèíè
(äåòîêñèêàöіÿ), ÿêі ðàçîì іç æîâ÷þ ÷åðåç êèøå÷íèê âèâîäÿòüñÿ íàçîâíі.
Ïå÷іíêà áåðå ó÷àñòü â îáìіíі âóãëåâîäіâ, áіëêіâ, æèðіâ і âіòàìіíіâ, êðîâîòâîðåííі
î
. Ó ïå÷іíöі óòâîðþєòüñÿ áіëîê ãåìîãëîáіí (òðàíñïîðòóє êèñåíü) і
ðå÷îâèíè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó çñіäàííі êðîâі, і òàêі, ùî çàïîáіãàþòü її
çñіäàííþ, à òàêîæ äåÿêà êіëüêіñòü âіòàìіíó K.
Ãëþêîçà, ùî âñìîêòóєòüñÿ ç êèøå÷íèêó â êðîâ, ïåðåòâîðþєòüñÿ â ïå÷іíöі
íà ãëіêîãåí. Çà ïîòðåáè ãëіêîãåí ìîæå ðîçùåïëþâàòèñü äî ãëþêîçè, ÿêà
íàäõîäèòü ó êðîâ і òðàíñïîðòóєòüñÿ äî òêàíèí і îðãàíіâ. (Ïîÿñíіòü, ÷îìó
ôіçіîëîãè íàçèâàþòü ïå÷іíêó «õіìі÷íîþ ëàáîðàòîðієþ», «ïðîäóêòîâèì
ñêëàäîì» і «äèñïåò÷åðîì îðãàíіçìó».)
ßê âіäáóâàþòüñÿ ïðîöåñè òðàâëåííÿ ó òîíêîìó êèøå÷íèêó? Òðàâëåííÿ
ó òîíêîìó êèøå÷íèêó çäіéñíþєòüñÿ âíàñëіäîê äії ñîêіâ êèøå÷íèêó і ïіäøëóíêîâîї çàëîçè, à òàêîæ æîâ÷і. ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ó øëóíêó ñåðåäîâèùå
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§ 10
ìàє êèñëó ðåàêöіþ, à â òîíêîìó êèøå÷íèêó – ëóæíó.
Òîìó â äâàíàäöÿòèïàëіé êèøöі íåéòðàëіçóєòüñÿ
êèñëå ñåðåäîâèùå õàð÷îâîї ìàñè, ÿêà íàäіéøëà çі
øëóíêà, òà ñòàþòü àêòèâíèìè òðàâíі ôåðìåíòè
øëóíêîâîãî ñîêó.
Ñòіíêè òîíêèõ êèøîê ñêëàäàþòüñÿ ç òàêèõ ñàìèõ øàðіâ, ùî é øëóíêà (ïðèãàäàéòå їõ). Ó ñëèçîâіé îáîëîíöі є ÷èñëåííі ñåêðåòîðíі êëіòèíè, ÿêі
âèäіëÿþòü íà äîáó áëèçüêî 2 ë êèøêîâîãî ñîêó. Öå
â’ÿçêà ðіäèíà çі ñëàáêîëóæíîþ ðåàêöієþ, ó ÿêіé
ìіñòÿòüñÿ ôåðìåíòè (ïîíàä 20). Âîíè áåðóòü ó÷àñòü
ó ïðîöåñі ïåðåòðàâëåííÿ áіëêîâèõ ìîëåêóë òà їõíіõ ÷àñòîê, æèðіâ і âóãëåâîäіâ. Êðіì òîãî, äåÿêі
Мал. 50. Уголєв Олександр
ñåêðåòîðíі êëіòèíè ïðîäóêóþòü ñëèç, ÿêèé çìåí- Михайлович (1926–1991) –
øóє òåðòÿ õàð÷îâèõ ìàñ ïî ñòіíêàõ êèøå÷íèêó òà учений-фізіолог (народивçàõèùàє ñàìі ñòіíêè âіä äії òðàâíèõ ôåðìåíòіâ òà
ся в Дніпропетровську)
ìåõàíі÷íèõ ïîäðàçíåíü.
Óòâîðåíі â ïðîöåñі òðàâëåííÿ â òîíêîìó êèøå÷íèêó ðå÷îâèíè âñìîêòóþòüñÿ â êðîâ і ëіìôó. Âñìîêòóâàëüíà ïîâåðõíÿ êëóáîâîї òà ïîðîæíüîї êèøîê
äóæå âåëèêà çàâäÿêè íàÿâíîñòі âîðñèíîê. Òàêèì ÷èíîì, ó êèøå÷íèêó çäіéñíþєòüñÿ ïðèñòіíêîâå (ìåìáðàííå) òðàâëåííÿ.
Ó ÷îìó ïîëÿãàє ïðèñòіíêîâå (ìåìáðàííå) òðàâëåííÿ? Ïðèñòіíêîâå (ìåìáðàííå) òðàâëåííÿ âіäêðèâ 1958 ð. ôіçіîëîã óêðàїíñüêîãî ïîõîäæåííÿ Î.Ì.
Óãîëєâ (ìàë. 50). Ó ïðèñòіíêîâîìó òðàâëåííі áåðóòü ó÷àñòü ôåðìåíòè, ùî
ìіñòÿòüñÿ íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі êèøå÷íèêó, ñëèçîâà îáîëîíêà ÿêîãî
óòâîðþє áåçëі÷ âîðñèíîê (ìàë. 51). Äî їõíüîãî ñêëàäó âõîäÿòü êðîâîíîñíі
òà ëіìôàòè÷íі ñóäèíè, ÿêі ðîçãàëóæóþòüñÿ íà êàïіëÿðè, à òàêîæ ì’ÿçîâі
òà íåðâîâі âîëîêíà. Êëіòèíè êîæíîї âîðñèíêè ìàþòü âèðîñòè ìåìáðàíè –
кровоносні судини
лімфатичні судини
білки

жири

оди
вуглев

епітелій
1

ворсинки

2

Мал. 51. 1. Будова ворсинок кишечнику. 2. Схема всмоктування поживних речовин ворсинками. Завдання. Користуючись малюнком і текстом, поясніть особливості будови ворсинок
кишечнику та процес всмоктування ними поживних речовин
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ТЕМА 2
ìіêðîâîðñèíêè, ó ÿêèõ є ôåðìåíòè, ùî ñïðèÿþòü îñòàòî÷íîìó ðîçùåïëåííþ
ëіïіäіâ, âóãëåâîäіâ і áіëêіâ. Ïðèñòіíêîâå òðàâëåííÿ çàáåçïå÷óє íàéðåòåëüíіøå
ðîçùåïëåííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí і âñìîêòóâàííÿ ïðîñòèõ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí.
Îòæå, îñíîâíà ôóíêöіÿ âîðñèíîê – âñìîêòóâàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí.
Âåëèêà êіëüêіñòü âîðñèíîê (ïðèáëèçíî 30 ìëí) ìàéæå â 1000 ðàçіâ çáіëüøóє âñìîêòóâàëüíó ïîâåðõíþ òîíêîãî êèøå÷íèêó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âñìîêòóâàííÿ – öå ñêëàäíèé ôіçіîëîãі÷íèé ïðîöåñ
ïðîíèêíåííÿ âîäè і ðîç÷èíåíèõ ó íіé îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí і ìіíåðàëüíèõ
ñîëåé ó êðîâ і ëіìôó ÷åðåç êëіòèíè åïіòåëіþ êèøå÷íèêó. Ó ïðîöåñі âñìîêòóâàííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü àêòèâíà äіÿëüíіñòü êëіòèííèõ ìåìáðàí
êèøå÷íèêó, ÿâèùà äèôóçії, ôіëüòðàöії. Ïðè öüîìó âèòðà÷àєòüñÿ åíåðãіÿ.

Ïåðåòðàâëåííÿ їæі òà âñìîêòóâàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí çàâåðøóєòüñÿ
ïåðåâàæíî â òîíêîìó êèøå÷íèêó. Íåïåðåòðàâëåíі ðåøòêè õàð÷îâîї ìàñè
çàâäÿêè õâèëåïîäіáíèì (ïåðèñòàëüòè÷íèì) ñêîðî÷åííÿì òîíêîãî êèøå÷íèêó (ìàë. 52) íàäõîäÿòü äî òîâñòîãî êèøå÷íèêó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïåðèñòàëüòèêà (ç ãðåö. ïåðèñòàëüòèêîñ – òîé, ùî îõîïëþє, ñòèñêàє) – õâèëåïîäіáíèé ðóõ ñòіíîê øëóíêà, êèøå÷íèêó, ñå÷îâîäіâ
óíàñëіäîê ñêîðî÷åííÿ їõíіõ ì’ÿçіâ, ùî çàáåçïå÷óє ïåðåìіùåííÿ âìіñòó
öèõ îðãàíіâ.
ßêà áóäîâà òà ôóíêöії òîâñòîãî êèøå÷íèêó? Ïî÷àòêîâà äіëÿíêà òîâñòîãî
êèøå÷íèêó
ó – ñëіïà êèøêà (ìàë. 53). Âіä çàäíüîї її ÷àñòèíè âіäõîäèòü òîíêèé
÷åðâîïîäіáíèé âіäðîñòîê – àïåíäèêñ, ÿêèé áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі â ïðîöåñàõ
òðàâëåííÿ íå áåðå. Ñëіïà êèøêà ïåðåõîäèòü â îáîäîâó, ÿêà ç òðüîõ áîêіâ
îõîïëþє ÷åðåâíó ïîðîæíèíó. Âіä íåї áåðå ïî÷àòîê ñèãìîïîäіáíà êèøêà. Âîíà
ïðîäîâæóєòüñÿ ïðÿìîþ êèøêîþ, ùî çàêіí÷óєòüñÿ àíàëüíèì îòâîðîì.
Ó ïîðîæíèíі òîâñòîї êèøêè є âåëèêà êіëüêіñòü ìіêðîîðãàíіçìіâ (ìіêðîôëîðà êèøå÷íèêó). Їõíє çíà÷åííÿ ïîëÿãàє â ðîçùåïëåííі ÷àñòèíè êëіòêîâèíè, ïîëіïøåííі òðàâëåííÿ òà ïіäñèëåííі çàñâîєííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, óòâîðåííі äåÿêèõ âіòàìіíіâ (çîêðåìà, K і ãðóïè Â), çàïîáіãàííі ðîçâèòêîâі õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ.
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Мал. 52. Перистальтичні рухи
стінок кишечнику
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Мал. 53. Будова товстого кишечнику: 1 – сліпа кишка; 2 – апендикс; 3 – ободова кишка;
4 – сигмоподібна кишка; 5 – пряма кишка

§ 10
Здоров’я людини. Пам’ятайте! Мікрофлора кишечнику дуже чутлива до дії антибіотиків, тому вживати їх потрібно за призначенням лікаря.

Ñòіíêè òîâñòîãî êèøå÷íèêó íå ìàþòü âîðñèíîê. Êëіòèíè ñëèçîâîї îáîëîíêè âèðîáëÿþòü ñіê, ó ÿêîìó ìàëî ôåðìåíòіâ, àëå áàãàòî ñëèçó. Âіí
ïîëåãøóє ïðîñóâàííÿ і âèäàëåííÿ íåïåðåòðàâëåíèõ ðåøòîê їæі. Ó òîâñòîìó êèøå÷íèêó ïåðåâàæíî âñìîêòóþòüñÿ âîäà òà ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè.
Ç íåïåðåòðàâëåíèõ ðåøòîê їæі ôîðìóþòüñÿ êàëîâі ìàñè, ÿêі ìіñòÿòü
øêіäëèâі äëÿ îðãàíіçìó ðå÷îâèíè. Çàâäÿêè ñêîðî÷åííÿì ì’ÿçіâ ñòіíîê
òîâñòîãî êèøå÷íèêó âîíè ïðîñóâàþòüñÿ äî ïðÿìîї êèøêè, äå íàêîïè÷óþòüñÿ. Êàëîâі ìàñè ïåðіîäè÷íî âèâîäÿòüñÿ ÷åðåç àíàëüíèé îòâіð íàçîâíі. Âèâåäåííÿ їõ ç êèøå÷íèêó ðåãóëþє ì’ÿç-ñòèñêà÷ (ñôіíêòåð), ðîçòàøîâàíèé ó êіíöåâîìó âіääіëі ïðÿìîї êèøêè. Éîãî äіÿëüíіñòü ïåðåáóâàє
ïіä êîíòðîëåì ñâіäîìîñòі ëþäèíè.
Ïðîöåñè òðàâëåííÿ â ëþäèíè òðèâàþòü çàëåæíî âіä ñêëàäó їæі òà ôóíêöіîíàëüíîї àêòèâíîñòі îðãàíіâ êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó âіä îäíієї äî
òðüîõ äіá. Ïðè öüîìó íàéáіëüøå ÷àñó âèòðà÷àєòüñÿ íà ïåðåñóâàííÿ ðåøòîê
їæі ñàìå ïî òîâñòîìó êèøå÷íèêó (ïðèáëèçíî 12 ãîäèí).

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: äâàíàäöÿòèïàëà êèøêà, ïіäøëóíêîâà
çàëîçà, ïå÷іíêà, æîâ÷, ïðèñòіíêîâå òðàâëåííÿ, ïåðèñòàëüòèêà, âîðñèíêè,
âñìîêòóâàííÿ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Кишечник складається з тонкого і товстого відділів. У тонкому кишечнику завершується розщеплення поживних речовин, які всмоктуються у кров і лімфу.
Велику роль у процесах травлення відіграє жовч, яка сприяє розщепленню
жирів, стимулює активність ферментів і рухову активність кишок. Поживні речовини всмоктуються завдяки активній діяльності клітинних мембран клітин епітелію кишечнику, явищам фільтрації та дифузії.
z У товстому кишечнику остаточно розщеплюються речовини і синтезуються
вітаміни K і групи В. У цих процесах беруть участь різноманітні корисні для організму людини мікроорганізми.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. З яких частин складається тонкий кишечник? 2. Які функції здійснює тонкий
кишечник? 3. Які сполуки перетравлюються у тонкому кишечнику? 4. Яка роль
підшлункової залози у процесах травлення? 5. Які функції печінки? 6. Яка роль
жовчі, підшлункового та кишкового соку у травленні? 7. Які речовини всмоктуються в тонкому кишечнику? 8. Яка будова та функції ворсинок кишечнику?
9. З яких частин складається товстий кишечник? 10. Які функції товстого кишечнику? 11. Які речовини всмоктуються в товстому кишечнику? 12. Яка роль
мікроорганізмів у процесах травлення?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть орган, у який впадає протока підшлункової залози: а) шлунок; б) жовчний міхур; в) дванадцятипала кишка; г) печінка.
2. Укажіть правильну послідовність відділів, з яких складається товстий кишечник: а) сліпа, ободова, сигмоподібна і пряма кишки; б) ободова, пряма, сигмоподібна і сліпа кишки; в) ободова, сигмоподібна пряма і сліпа кишки; г) пряма,
сигмоподібна, сліпа та ободова кишки.

53

шлунковий сік (мл)

ТЕМА 2
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

А

6

7

8

9

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

Б

6

7

8

9

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В

Робота з графіком. На трьох графіках зображено виділення підшлункового
соку в разі вживання: А – м’яса, Б – хліба, В – молока.
1) Назвіть травну залозу, яка виробляє підшлунковий сік і ферменти, що входять до його складу. 2) Назвіть відділ травної системи, у який надходить підшлунковий сік. 3) Розгляньте графіки і встановіть залежність між кількістю
виділеного підшлункового соку (мл) і тривалістю його виділення та видом їжі.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Порівняйте будову та функції тонкого й товстого кишечнику. ІІ група. Порівняйте будову та функції печінки й підшлункової
залози.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому більша частина води всмоктується в товстому кишечнику, а не виводиться назовні разом із калом? 2. Які засоби можуть сприяти відновленню нормальної мікрофлори кишечнику в разі порушення її складу?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Підготуйте короткі повідомлення та оформіть їх у вигляді
комп’ютерної презентації: «Печінка як важливий орган в організмі людини»,
«Підшлункова залоза та її значення у процесах травлення».

§ 11. ÐÅÃÓËßÖІß ÏÐÎÖÅÑІÂ ÒÐÀÂËÅÍÍß
Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, які розрізняють види регуляції. Що таке рефлекс? Яка будова головного мозку ссавців?

ßêі є âèäè ðåôëåêñіâ? Âè âæå çíàєòå, ùî ðåôëåêñ – öå ðåàêöіÿ îðãàíіçìó
íà ïîäðàçíèêè, ÿêà âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷àñòі íåðâîâîї ñèñòåìè òà ïіä її êîíòðîëåì. Ðåôëåêñè áóâàþòü áåçóìîâíèìè (âðîäæåíèìè) òà óìîâíèìè (íàáóòèìè). Áåçóìîâíі ðåôëåêñè – âіäíîñíî ïîñòіéíі, âðîäæåíі ðåàêöії îðãàíіçìó
íà âíóòðіøíі é çîâíіøíі ïîäðàçíèêè. Âîíè îäíàêîâі â óñіõ ëþäåé. Óìîâíі
ðåôëåêñè – íàáóòі. Âîíè óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі æèòòÿ íà îñíîâі áåçóìîâíèõ àáî óòâîðåíèõ ðàíіøå óìîâíèõ ïіä âïëèâîì ïåâíèõ ÷èííèêіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Óìîâíі ðåôëåêñè іíäèâіäóàëüíі, îñêіëüêè â êîæíîї
ëþäèíè ôîðìóþòüñÿ íåçàëåæíî âіä іíøèõ.
ßê ðåãóëþєòüñÿ ñëèíîâèäіëåííÿ? ßê òіëüêè їæà ïîòðàïëÿє äî ðîòîâîї
ïîðîæíèíè, óæå ÷åðåç êіëüêà ñåêóíä ïî÷èíàє âèäіëÿòèñÿ ñëèíà. Çðîçóìіëî,
ùî òàêà øâèäêіñòü çàáåçïå÷óєòüñÿ ðåôëåêòîðíèìè ìåõàíіçìàìè. Їæà, ÿêà
ïîòðàïèëà äî ðîòîâîї ïîðîæíèíè, ïîäðàçíþє ðîçìіùåíі íà ÿçèöі é ó ñëèçîâіé îáîëîíöі ðîòà ðåöåïòîðè (íàñàìïåðåä ñìàêîâі). Âіä íèõ çáóäæåííÿ
ïî ÷óòëèâèõ íåðâîâèõ âîëîêíàõ ïåðåäàєòüñÿ ó âіäïîâіäíèé öåíòð ñëèíîâèäіëåííÿ â ãîëîâíîìó ìîçêó (ìàë. 54). Çâіäòè ñèãíàëè ïî íåðâàõ íàäõîäÿòü
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§ 11
Їжа подразнює
рецептори язика і
слизової оболонки
ротової порожнини

ВИДІЛЕННЯ
СЛИНИ
1

Їжа (вигляд або
запах )

2

Слинні залози
(утворення і виділення
слини)

Нервові імпульси
від рецепторів по чутливих
нервових волокнах надходять
до центру в головному мозку

Центр слиновиділення у
головному мозку

Від центру слиновиділення по
нервових волокнах імпульси надходять до слинних залоз

Рецептори ока
або нюхові

Центр (зоровий або нюховий)
у головному мозку

Центр слиновиділення
у головному мозку

Харчовий центр у
головному мозку

Мал. 54. Схеми, що ілюструють безумовно-рефлекторне (1) та умовно-рефлекторне (2)
виділення слини. Завдання. Порівняйте обидві схеми і поясніть їх

äî ñëèííèõ çàëîç, ÿêі ïî÷èíàþòü ïðîäóêóâàòè ñëèíó. Öå áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíå ñëèíîâèäіëåííÿ (ìàë. 54, 1).
Êіëüêіñòü і ñêëàä ñëèíè öіëêîì âèçíà÷àєòüñÿ ñêëàäîì їæі. Ùî їæà ñóõіøà,
òî áіëüøå âèäіëÿєòüñÿ ñëèíè. Áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíå ñëèíîâèäіëåííÿ òðèâàє
äîòè, äîêè їæà ïåðåáóâàє â ðîòîâіé ïîðîæíèíі é ïîäðàçíþє ðåöåïòîðè. Öå
âðîäæåíà ðåàêöіÿ. Àëå ñëèíà ìîæå âèäіëÿòèñÿ ÿê ïіä ÷àñ áåçïîñåðåäíüîãî
ïîäðàçíåííÿ їæåþ âіäïîâіäíèõ ðåöåïòîðіâ ó ðîòîâіé ïîðîæíèíі, òàê і
òîäі, êîëè ëþäèíà áà÷èòü їæó, âіä÷óâàє її çàïàõ òîùî. Öå óìîâíî-ðåôëåêòîðíå ñëèíîâèäіëåííÿ (ìàë. 54, 2).
Ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ ðîòîâîї ïîðîæíèíè ñòèìóëþє íå ëèøå âèäіëåííÿ
ñëèíè, à é çàïóñêàє ñåêðåöіþ øëóíêîâîãî ñîêó. Çàâäÿêè öüîìó øëóíîê
çàçäàëåãіäü ãîòóєòüñÿ äî ïðèéíÿòòÿ і ïåðåòðàâëþâàííÿ їæі.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У дослідах на собаках І.П. Павлов установив, що виділення слини
зумовлене як вродженими безумовними (подразнення їжею рецепторів ротової порожнини), так і набутими умовними рефлексами (у відповідь на зорові, слухові,
нюхові та інші нехарчові подразники).

ßê ðåãóëþєòüñÿ êîâòàííÿ? Ñêëàäíèé ðåôëåêòîðíèé ïðîöåñ ïåðåõîäó
їæі ç ðîòîâîї ïîðîæíèíè ÷åðåç ãëîòêó ó ñòðàâîõіä – êîâòàííÿ – âіäáóâàєòüñÿ ó òàêіé ïîñëіäîâíîñòі. Ñôîðìîâàíà õàð÷îâà ãðóäêà çàâäÿêè ñêîðî÷åííÿì ì’ÿçіâ ÿçèêà і ùіê ïåðåìіùóєòüñÿ íà êîðіíü ÿçèêà. Äî ìîìåíòó
ïîòðàïëÿííÿ їæі íà êîðіíü ÿçèêà öåé ïðîöåñ є äîâіëüíèì (õî÷ó – êîâòíó,
à íå õî÷ó – ùå ïîæóþ). Àëå ùîéíî їæà ïîòðàïëÿє íà êîðіíü ÿçèêà і ïîäðàçíþє éîãî ðåöåïòîðè, íåðâîâі іìïóëüñè âіäðàçó íàäõîäÿòü äî öåíòðó
êîâòàííÿ, ðîçòàøîâàíîãî ó âіäïîâіäíîìó âіääіëі ãîëîâíîãî ìîçêó, і âèíèêàє ðåôëåêñ êîâòàííÿ. Ïðè öüîìó ñòèñêàþòüñÿ ãóáè òà ùåëåïè, ïіäíіìàєòüñÿ ì’ÿêå ïіäíåáіííÿ, і çàâäÿêè ñêîðî÷åííÿì ì’ÿçіâ ÿçèêà õàð÷îâà
ãðóäêà ïðîøòîâõóєòüñÿ ó ãëîòêó. Îñòàííÿ ôàçà àêòó êîâòàííÿ є ìèìîâіëüíîþ.
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ТЕМА 2
Щоб пересвідчитися в рефлекторному характері ковтання, зробіть хвилинну паузу в
читанні цього параграфа. Відпочиваючи, проведіть простий дослід. Спробуйте кілька
разів поспіль ковтнути лише слину. Після 1–2 таких ковтань, хоч би як ви намагалися це
зробити, у вас нічого не вийде. Немає слини, а отже, немає подразнення кореня язика –
немає ковтання. Пересвідчились, відпочили? Тоді читайте далі.

Ðåôëåêñ êîâòàííÿ ïîñëіäîâíî âêëþ÷àє â ñåáå êіëüêà ïðîñòèõ ðåôëåêñіâ
і çà ïåâíèõ îáñòàâèí ìîæå ïîðóøóâàòèñÿ. Òàêèìè îáñòàâèíàìè íàé÷àñòіøå є ðîçìîâè ïіä ÷àñ їæі, ñóõà àáî çàâåëèêà õàð÷îâà ãðóäêà. Ðі÷ ó òîìó,
ùî é êîâòàííÿ, і ìîâà ïîâ’ÿçàíі ç äèõàëüíîþ ñèñòåìîþ. Ïіä ÷àñ êîâòàííÿ
äèõàííÿ çàòðèìóєòüñÿ, à íàäãîðòàííèê çàêðèâàє âõіä äî äèõàëüíèõ øëÿõіâ. Äëÿ òîãî ùîá ùîñü ñêàçàòè, íàâïàêè, äèõàííÿ ìóñèòü áóòè àêòèâíèì.
Òàêèé êîíôëіêò ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî â ìîìåíò êîâòàííÿ íàäãîðòàííèê íå çàêðèâàє âõіä äî ãîðòàíі é ÷àñòèíêè їæі ìîæóòü ïîòðàïëÿòè â
äèõàëüíі øëÿõè. Öå ñïðè÷èíþє êàøåëü і çàäóõó, ùî ìîæå áóòè äîñèòü
íåáåçïå÷íèì. Ñèëüíå ïîäðàçíåííÿ äіëÿíêè êîðåíÿ ÿçèêà âåëèêîþ õàð÷îâîþ ãðóäêîþ ìîæå âèêëèêàòè áëþâàëüíèé çàõèñíèé ðåôëåêñ.
ßê ðåãóëþєòüñÿ âèäіëåííÿ øëóíêîâîãî ñîêó? Óòâîðåííÿ і âèäіëåííÿ
øëóíêîâîãî ñîêó òàêîæ ðåãóëþþòüñÿ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ і áіîëîãі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Ïðîöåñ âèäіëåííÿ øëóíêîâîãî ñîêó çà ìåõàíіçìàìè
éîãî çàïóñêó ìîæíà ïîäіëèòè íà òðè ôàçè – òàê çâàíі ìîçêîâó, øëóíêîâó
òà êèøêîâó. «Ìîçêîâà» ôàçà ñîêîâèäіëåííÿ ñïðè÷èíÿєòüñÿ ÿê óìîâíîðåôëåêòîðíî ïіä ÷àñ ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ çîðó, íþõó, ñëóõó âèãëÿäîì
і çàïàõîì їæі ÷è çâóêàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ïðèéîìîì їæі (ñòóêіò òàðіëîê,
ðîçìîâà ÷è íàâіòü çãàäêà ïðî ùîñü ñìà÷íå і ò. ï.), òàê і áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíî ïіä ÷àñ ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ ñëèçîâîї îáîëîíêè ðîòà, ãëîòêè,
ñòðàâîõîäó ó ïðîöåñі æóâàííÿ òà êîâòàííÿ їæі. Çâàæàþ÷è íà öå, ìîçêîâó
ôàçó ùå íàçèâàþòü ñêëàäíîðåôëåêòîðíîþ.
Ùî ñìà÷íіøà їæà, òî ç áіëüøèì àïåòèòîì ìè її ç’їäàєìî. Ùî êðàùèé
àïåòèò, òî áіëüøå øëóíêîâîãî ñîêó âèäіëÿєòüñÿ â «ìîçêîâó» ôàçó. Ñàìå
òîìó öåé ñіê І.Ï. Ïàâëîâ íàçèâàâ àïåòèòíèì ñîêîì. Âèäіëåííÿ àïåòèòíîãî ñîêó ìàє âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ, îñêіëüêè øëóíîê ãîòóєòüñÿ äî ïåðåòðàâëþâàííÿ їæі ùå äî її íàäõîäæåííÿ.
Íàäіéøîâøè â øëóíîê, їæà ìåõàíі÷íî é õіìі÷íî ïîäðàçíþє ðåöåïòîðè
éîãî ñëèçîâîї îáîëîíêè. Íàñëіäêîì öüîãî ñòàє ðåôëåêòîðíå ïîñèëåííÿ і
ïðîäîâæåííÿ âèäіëåííÿ øëóíêîâîãî ñîêó. Øëóíêîâà ôàçà ñîêîâèäіëåííÿ
çàáåçïå÷óєòüñÿ íå ëèøå çà ðàõóíîê íåðâîâîї ñèñòåìè. Ïðèãàäàéòå: íàäõîäæåííÿ їæі â øëóíîê ñòèìóëþє ñåêðåöіþ çàëîçàìè ñëèçîâîї îáîëîíêè
ãîðìîíó ãàñòðèíó. Íàäіéøîâøè ç êðîâ’þ äî çàëîç ñëèçîâîї îáîëîíêè
øëóíêà, ãàñòðèí ðіçêî ïîñèëþє âèäіëåííÿ íèìè ïåïñèíó і õëîðèäíîї êèñëîòè. Çáóäæóþòü øëóíêîâó ñåêðåöіþ òàêîæ äåÿêі ðå÷îâèíè, ÿêі âñìîêòóþòüñÿ â êðîâ, çîêðåìà ïðîäóêòè ïåðåòðàâëþâàííÿ áіëêіâ, äåÿêі ìіíåðàëüíі
ðå÷îâèíè, ç-ïîìіæ íèõ íàòðіé õëîðèä òîùî. Çàâäÿêè öüîìó øëóíêîâó ôàçó
ñîêîâèäіëåííÿ íàçèâàþòü ùå íåéðîãóìîðàëüíîþ ôàçîþ.
Êèøêîâà ôàçà ñîêîâèäіëåííÿ ïî÷èíàєòüñÿ ç ìîìåíòó ïîòðàïëÿííÿ õіìóñó â êèøå÷íèê. Ãîðìîíè äâàíàäöÿòèïàëîї êèøêè ÷åðåç êðîâ ïіäñèëþþòü øëóíêîâó ñåêðåöіþ.
Âèäіëåííÿ øëóíêîâîãî ñîêó ìîæå íå ëèøå ïîñèëþâàòèñÿ, à é ãàëüìóâàòèñÿ. Ñîêîâèäіëåííÿ â øëóíêó ãàëüìóþòü íåïðèєìíі çàïàõ і âèãëÿä їæі,
øóì, áіëü òîùî. ßêùî â øëóíîê äîâãî íå íàäõîäèòü їæà, òî éîãî ì’ÿçè
56
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ïî÷èíàþòü ñêîðî÷óâàòèñÿ, і âèíèêàє íåïðèєìíå âіä÷óòòÿ ãîëîäó, ÿêå ëþäèíà
ïðàãíå ÿêîìîãà øâèäøå âãàìóâàòè.
Здоров’я людини. Пам’ятайте! Читання, розмови під час вживання їжі, негативні
емоції гальмують виділення шлункового соку.

ßê ðåãóëþєòüñÿ äіÿëüíіñòü òîíêîãî òà òîâñòîãî êèøå÷íèêó? Äіÿëüíіñòü
êèøå÷íèêó òà éîãî çàëîç òàêîæ ðåãóëþþòü íåðâîâà ñèñòåìà é áіîëîãі÷íî
àêòèâíі ðå÷îâèíè. Ó ñòàíі ñïîêîþ ïіä ÷àñ âæèâàííÿ їæі íåðâîâі іìïóëüñè
âіä ãîëîâíîãî ìîçêó ïîñèëþþòü ðóõîâó àêòèâíіñòü òîíêîãî і òîâñòîãî êèøå÷íèêó. Ó ðàçі ñòðåñó, ðîçóìîâîãî íàâàíòàæåííÿ, íàâïàêè, íåðâîâà ñèñòåìà
ïðèãíі÷óє äіÿëüíіñòü êèøå÷íèêó. Íà äіÿëüíіñòü êèøå÷íèêó âïëèâàþòü і
äåÿêі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè (çîêðåìà, ãîðìîíè). Îäíі ç íèõ (íàïðèêëàä, ãîðìîí ñåêðåòîðíèõ êëіòèí ñëèçîâîї îáîëîíêè øëóíêà) ñòèìóëþþòü
äіÿëüíіñòü êèøå÷íèêó, іíøі (íàïðèêëàä, îñîáëèâèé ãîðìîí ïіäøëóíêîâîї
çàëîçè), íàâïàêè, її ïðèãíі÷óþòü.
Âè âæå çíàєòå, ùî ðåôëåêòîðíî ñіê ïіäøëóíêîâîї çàëîçè òà æîâ÷ âèäіëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ ðîòîâîї ïîðîæíèíè, ãëîòêè òà
øëóíêà їæåþ. Äіÿëüíіñòü ïіäøëóíêîâîї çàëîçè ñòèìóëþþòü і ïåâíі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, íàïðèêëàä ãîðìîí, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ â åíäîêðèííèõ êëіòèíàõ äâàíàäöÿòèïàëîї êèøêè.
Ïіä ÷àñ âæèâàííÿ їæі íåðâîâі іìïóëüñè, ùî íàäõîäÿòü âіä ãîëîâíîãî
ìîçêó, ñòèìóëþþòü æîâ÷îâèäіëåííÿ (áåçóìîâíèé ðåôëåêñ). Ïîñèëþþòü
âèäіëåííÿ æîâ÷і æèðíà їæà, ìåä, ìîëîêî, ÿє÷íèé æîâòîê, íàâіòü ðîçìîâè ïðî
їæó (óìîâíî-ðåôëåêòîðíå æîâ÷îâèäіëåííÿ). Íåðâîâå íàïðóæåííÿ íåãàòèâíî
âïëèâàє íà æîâ÷îóòâîðåííÿ і æîâ÷îâèäіëåííÿ. Ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ æîâ÷îâèäіëåííÿ ïîâ’ÿçàíà ç äіÿëüíіñòþ äåÿêèõ ãîðìîíіâ.
Âèïîðîæíåííÿ ïðÿìîї êèøêè âіäáóâàєòüñÿ ðåôëåêòîðíî çà ó÷àñòі äіàôðàãìè é ì’ÿçіâ æèâîòà. Öåíòð öüîãî ðåôëåêñó ðîçòàøîâàíèé ó ñïèííîìó
ìîçêó, àëå éîãî äіÿëüíіñòü ðåãóëþєòüñÿ ïåâíèìè âіääіëàìè ãîëîâíîãî ìîçêó.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: áåçóìîâíі ðåôëåêñè, óìîâíі ðåôëåêñè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Розрізняють безумовно-рефлекторне та умовно-рефлекторне слиновиділення.
z Виділення шлункового соку регулюється рефлекторно за участі нервової
системи і гуморально – за допомогою біологічно активних речовин, які виробляються шлунковими залозами.
z Жовчовиділення також регулюється рефлекторно (нервовою системою) і
гуморально.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як регулюється слиновиділення? 2. Як відбуваєтся ковтання? 3. Як регулюється соковиділення? 4. Як відбувається нейрогуморальна регуляція діяльності кишечнику?
Установіть правильну послідовність безумовно-рефлекторного слиновиділення: а) нервові імпульси від рецепторів по чутливих нервових волокнах
надходять до відповідного нервового центру; б) їжа подразнює рецептори язика і слизової оболонки ротової порожнини; в) центр слиновиділення; г) виділення слини; д) від центру слиновиділення по рухових нервових волокнах
імпульси надходять до слинних залоз.
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ТЕМА 2
Установіть правильну послідовність умовно-рефлекторного слиновиділення: а) подразнення зорових або нюхових рецепторів; б) вигляд або запах
їжі; в) центр (зоровий або нюховий); г) центр слиновиділення; д) харчовий
центр; е) слинні залози (виділення слини).
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Процеси виділення шлункового соку й жовчовиділення. Результати обговорення оформіть у вигляді схем «Безумовно-рефлекторне соковиділення», «Умовно-рефлекторне соковиділення», «Регуляція
жовчовиділення».
ПОМІРКУЙТЕ. Чому, коли у шлунок надходить їжа, яка навіть не перетравлюється (наприклад, трава), у ньому та ротовій порожнині відчуття голоду зникає?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. За допомогою різних джерел інформації та власного досвіду підготуйте міні-презентацію про чинники, що сприяють соковиділенню і
що гальмують цей процес.

§ 12. ÕÀÐ×ÎÂІ ÐÎÇËÀÄÈ. ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÒÐÀÂÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Пригадайте, що таке віруси. Які є хвороботворні бактерії, одноклітинні твариноподібні організми, гельмінти, гриби?

Âіäîìі ðіçíîìàíіòíі ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі òðàâíîї ñèñòåìè. Çîêðåìà,
óíàñëіäîê ðîçëàäіâ æóâàííÿ òà ïðîöåñіâ ñëèíîâèäіëåííÿ ïîðóøóєòüñÿ ïîïåðåäíÿ îáðîáêà їæі. Çàëèøêè їæі ìіæ çóáàìè ñïðèÿþòü ðîçìíîæåííþ
ìіêðîîðãàíіçìіâ. Âè âæå çíàєòå, ùî íåáåçïå÷íèì çàõâîðþâàííÿì çóáіâ є
êàðієñ. Òîìó ïіñëÿ âæèâàííÿ їæі òðåáà ÷èñòèòè çóáè, îñîáëèâî ïåðåä ñíîì,
ïîëîñêàòè ðîò òåïëîþ âîäîþ.
Ïîðóøåííÿ æóâàííÿ ìîæå áóòè íàñëіäêîì çàïàëüíèõ ïðîöåñіâ ñëèçîâîї
îáîëîíêè ÿñåí і ðîòà – ñòîìàòèòó (âіä ãðåö. ñòîìà – ðîò). Ïîãàíî ïåðåæîâàíà їæà ñïðè÷èíÿє ðîçëàäè òðàâëåííÿ â øëóíêó, ïîñèëþє ñåêðåöіþ
øëóíêîâîãî ñîêó, ïîäðàçíþє éîãî ñëèçîâó îáîëîíêó. Öå ïðèçâîäèòü äî çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè øëóíêà – ãàñòðèòіâ (âіä ãðåö. ãàñòåð – øëóíîê) àáî âèíèêíåííÿ âèðàçîê ñòіíîê øëóíêà òà äâàíàäöÿòèïàëîї êèøêè.
Здоров’я людини. Раціональне харчування та здоровий спосіб життя – надійні засоби профілактики гастриту.

Íåäîòðèìàííÿ ðåæèìó õàð÷óâàííÿ є òàêîæ ïðè÷èíîþ ïàíêðåàòèòó
(âіä ãðåö. ïàíêðåàñ – ïіäøëóíêîâà çàëîçà) – çàïàëåííÿ ïіäøëóíêîâîї çàëîçè. Çàïàëåííÿ ÷åðâîïîäіáíîãî âіäðîñòêà ñëіïîї êèøêè – àïåíäèêñà (âіä
ëàò. àïåíäèêñ – ïðèäàòîê) ñïðè÷èíþє àïåíäèöèò, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ
ãîñòðèì áîëåì ïðàâîðó÷ âíèçó æèâîòà, ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè òіëà,
îçíîáîì, íóäîòîþ, áëþâàííÿì.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! ßêùî ç’ÿâèëèñÿ ïîäіáíі ñèìïòîìè, íåãàéíî âèêëè÷òå
«øâèäêó äîïîìîãó». Äî ïðèїçäó ëіêàðÿ ìîæíà ïðèêëàñòè äî ìіñöÿ
áîëþ ìіõóð ç ëüîäîì. Íіêîëè íå ãðіéòå ìіñöå íà æèâîòі, ùî áîëèòü. Öå
ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçðèâó àïåíäèêñà é çàïàëåííÿ î÷åðåâèíè.

Áëþâàííÿ – öå ðåôëåêòîðíèé àêò âèäàëåííÿ íàçîâíі âìіñòó øëóíêà
÷åðåç ñòðàâîõіä. Âіäðèæêà – âèõіä іç øëóíêà ïîâіòðÿ, ÿêå ïîòðàïèëî â
íüîãî ïіä ÷àñ êîâòàííÿ ðàçîì іç їæåþ, àáî ãàçіâ, ÿêі óòâîðþþòüñÿ â øëóíêó, êîëè ïîðóøåíî òðàâëåííÿ.
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§ 12
Óíàñëіäîê íåïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ, ëіêóâàííÿ àíòèáіîòèêàìè ìîæå
âèíèêíóòè äèñáàêòåðіîç (âіä ëàò. äèñ – ïðåôіêñ, ùî îçíà÷àє ïîðóøåííÿ,
ðîçëàä, і áàêòåðіÿ) – çìіíà áàêòåðіàëüíîї ìіêðîôëîðè îðãàíіçìó, ïåðåâàæíî êèøå÷íèêó. Õàðàêòåðíèì äëÿ öüîãî çàõâîðþâàííÿ є ìåòåîðèçì
(âіä ãðåö. ìåòåîðèçìîñ – çäóòòÿ) – çäóòòÿ æèâîòà ÷åðåç ïîñèëåíå óòâîðåííÿ
êèøêîâèõ ãàçіâ. Öå çíèæóє åôåêòèâíіñòü òðàâëåííÿ, ïîðóøóє âñìîêòóâàííÿ âîäè â òîâñòîìó êèøå÷íèêó, îòðóþє îðãàíіçì ëþäèíè ïðîäóêòàìè
æèòòєäіÿëüíîñòі øêіäëèâèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ.
Ó ðàçі ïîðóøåííÿ ðåæèìó õàð÷óâàííÿ, çëîâæèâàííÿ ñóõîþ (ÿê-îò, ÷іïñè), æèðíîþ їæåþ (íàïðèêëàä, òîðòè), çà ìàëîðóõîìîãî ñïîñîáó æèòòÿ ç
âіêîì ìîæå âèíèêíóòè çàñòіé і çãóùåííÿ æîâ÷і â æîâ÷íîìó ìіõóðі, ùî
ïðèçâîäèòü äî õîëåöèñòèòó (âіä ëàò. õîëå – æîâ÷, öèñòó – ìіõóð) – çàïàëåííÿ æîâ÷íîãî ìіõóðà. Íàñëіäêîì õîëåöèñòèòó ÷àñòî є æîâ÷íîêàì’ÿíà
õâîðîáà – óòâîðåííÿ â æîâ÷íîìó ìіõóðі êàìіíöіâ. Êàìåíі ç æîâ÷íîãî ìіõóðà ìîæóòü ïîòðàïèòè â ìіõóðîâó ïðîòîêó é çàêóïîðèòè її. Ó öüîìó ðàçі
ïîòðіáíå íåãàéíå õіðóðãі÷íå âòðó÷àííÿ.
Õâîðîáè øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó âèíèêàþòü ùå é óíàñëіäîê ðіçíîìàíіòíèõ îòðóєíü, ïðîíèêíåííÿ іíôåêöіé.
ßêі òðàïëÿþòüñÿ õàð÷îâі îòðóєííÿ? Îçíàêàìè õàð÷îâîãî îòðóєííÿ є
áіëü ó æèâîòі, áëþâàííÿ, ïðîíîñ, ãîëîâíèé áіëü, çàïàìîðî÷åííÿ. Äî ãðóïè
áàêòåðіàëüíèõ õàð÷îâèõ îòðóєíü íàëåæàòü çàõâîðþâàííÿ, ñïðè÷èíþâàíі
òîêñè÷íîþ äієþ ìіêðîîðãàíіçìіâ, ÿêі ïîòðàïèëè äî øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó ëþäèíè ç õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ òåõíîëîãії
âèðîáíèöòâà òà ñàíіòàðíèõ íîðì їõíüîãî çáåðіãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ. Ñåðåä
òàêèõ õàð÷îâèõ îòðóєíü íàéïîøèðåíіøèìè є ñàëüìîíåëüîç, áîòóëіçì, äèçåíòåðіÿ, õîëåðà (äèâ. òàáëèöþ 4).
Òàáëèöÿ 4

Õâîðîáè øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó áàêòåðіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ
Хвороба

Збудник

Ознаки

Джерела інфекції

Сальмонельоз

Бактерія роду
Сальмонела

Отруєння організму:
токсикоз, шлунковокишкові розлади, підвищення температури

Хворі та здорові (бактеріоносії) тварини та люди, інфіковані їжа (здебільшого м’ясо й м’ясні продукти, молоко
та молочні продукти, яйця), вода

Ботулізм

Паличка
ботулізму

Ті самі

Інфіковані м’ясні продукти, овочеві й
рибні консерви, ковбаси, солона та
копчена риба. Дуже небезпечні консерви домашнього приготування через недостатню їхню стерилізацію

Дизентерія

Дизентерійна
паличка

Ті самі

Інфіковані продукти (особливо молоко
й вода), предмети хворого

Холера

Холерний
вібріон

Ті самі

Інфіковані сира вода та харчові продукти, а також брудні руки після контакту з хворим, мухи

Завдання. Користуючись таблицею 4, назвіть хвороби шлунково-кишкового тракту бактеріального походження, їхніх збудників, ознаки і джерела інфекції.
Здоров’я людини. Пам’ятайте! У більшості випадків причиною поширення інфекційних хвороб є порушення елементарних правил гігієни харчування й особистої гігієни.
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ТЕМА 2
Õâîðîáè îðãàíіâ òðàâëåííÿ, ñïðè÷èíåíі âіðóñíîþ
іíôåêöієþ. Õâîðîáà Áîòêіíà, àáî âіðóñíèé ãåïàòèò À (âіä ãðåö. ãåïàð – ïå÷іíêà), – öå ãîñòðà іíôåêöіéíà õâîðîáà, çà ÿêîї óðàæàєòüñÿ ïåðåâàæíî
ïå÷іíêà, âèíèêàє її òÿæêå çàïàëåííÿ. Ëþäèíà çàðàæàєòüñÿ ÷åðåç çàáðóäíåíі õàð÷îâі ïðîäóêòè, âîäó,
äîìàøíі ðå÷і, áðóäíі ðóêè. Ïåðåíîñíèêàìè âіðóñó
ãåïàòèòó є òàêîæ ìóõè. ×åðåç 40 äíіâ ç ìîìåíòó ïîòðàïëÿííÿ çáóäíèêà äî îðãàíіçìó ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі îçíàêè õâîðîáè: áіëü ó ãîðëі, êâîëіñòü, íóäîòà,
áëþâàííÿ, ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè òіëà. Ñå÷à òåìíіøàє, à êàë çíåáàðâëþєòüñÿ, ÷åðåç äåêіëüêà äíіâ
Мал. 55. С.П. Боткін
áіëêè î÷åé і øêіðíі ïîêðèâè æîâòіøàþòü, òîìó õâî(1832–1889)
ðîáó ùå íàçèâàþòü æîâòÿíèöåþ. Öÿ õâîðîáà äóæå
íåáåçïå÷íà, áî ïðèçâîäèòü äî çàãèáåëі êëіòèí ïå÷іíêè é ïîðóøåííÿ âñіõ її
ôóíêöіé. Іíôåêöіéíå ïîõîäæåííÿ âіðóñíîãî ãåïàòèòó À âïåðøå äîâіâ âèäàòíèé ðîñіéñüêèé òåðàïåâò і â÷åíèé Ñ.Ï. Áîòêіí (ìàë. 55).
Ëþäåé, õâîðèõ íà іíôåêöіéíі õâîðîáè, ãîñïіòàëіçóþòü, à ïðèìіùåííÿ,
äå âîíè ïåðåáóâàëè, òà їõíі ðå÷і îáîâ’ÿçêîâî äåçіíôіêóþòü.
ßêà íåáåçïåêà îòðóєííÿ ãðèáàìè? Âè âæå çíàєòå, ùî є ãðèáè їñòіâíі, à
є ãðèáè – íàäçâè÷àéíî îòðóéíі (áëіäà ïîãàíêà, ìóõîìîð ÷åðâîíèé, îïåíüêè ñіð÷èñòî-æîâòі íåñïðàâæíі (ìàë. 56) òà іí.).
Îòðóєííÿ ãðèáàìè ùîðі÷íî çàáèðàє áàãàòî ëþäñüêèõ æèòòіâ. Íà òåðèòîðії
Óêðàїíè ðîñòå ïîíàä 25 âèäіâ ñìåðòåëüíî îòðóéíèõ ãðèáіâ. Îçíàêè îòðóєííÿ
ç’ÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç 8–72 ãîä ïіñëÿ âæèâàííÿ їõ. Öå íàñàìïåðåä áëþâàííÿ,
ðîçëàä øëóíêà, íåâãàìîâíà ñïðàãà ÷åðåç çíåâîäíåííÿ îðãàíіçìó, ñóäîìè.
Ó ðàçі ïîÿâè òàêèõ ñèìïòîìіâ ñëіä íåãàéíî âèêëèêàòè «øâèäêó äîïîìîãó».
Здоров’я людини. Надаючи першу медичну допомогу в разі отруєння грибами,
потерпілому потрібно промити шлунок, дати випити не менше ніж п’ять склянок
води; викликати блювання, видаливши цим з організму недоброякісну їжу, потім
дати проносні засоби, напоїти гарячим чаєм і викликати лікаря.

Íà òðàâíó ñèñòåìó ëþäèíè òàêîæ íåãàòèâíî âïëèâàє âæèâàííÿ àëêîãîëþ і òþòþíîêóðіííÿ. Òàê, ïîòðàïëÿþ÷è â øëóíîê, àëêîãîëü ïîäðàçíþє

1

2

3

Мал. 56. Отруйні гриби: 1 – бліда поганка; 2 – мухомор червоний;
3 – опеньки сірчисто-жовті несправжні
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§ 12
éîãî ñëèçîâó, ïіäñèëþþ÷è ñîêîâèäіëåííÿ. Øëóíêîâèé ñіê ïðè öüîìó ìіñòèòü ìàëî ôåðìåíòіâ і áàãàòî õëîðèäíîї êèñëîòè. Òîìó òðèâàëå âæèâàííÿ
àëêîãîëüíèõ íàïîїâ ïðèçâîäèòü äî ãàñòðèòіâ. Óñìîêòóþ÷èñü ó êðîâ, àëêîãîëü ïîòðàïëÿє äî ïå÷іíêè é ðóéíóє її êëіòèíè. Òþòþíîêóðіííÿ ïðèãíі÷óє
îáìіí ðå÷îâèí і ïåðåøêîäæàє çàñâîєííþ îðãàíіçìîì âіòàìіíіâ.
ßêі ïîøèðåíі ãåëüìіíòîçè ëþäèíè? Ïîðÿä çі øëóíêîâî-êèøêîâèìè
іíôåêöіÿìè ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ é ãåëüìіíòîçè. Їõ ñïðè÷èíþþòü ïàðàçèòè÷íі ÷åðâè (ïðèãàäàéòå ç êóðñó áіîëîãії 7 êëàñó æèòòєâі öèêëè âіäîìèõ âàì
ïàðàçèòè÷íèõ ÷åðâіâ). Ãåëüìіíòîçè ïðèçâîäÿòü äî âèñíàæåííÿ îðãàíіçìó,
íåäîêðіâ’ÿ. Ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі ãåëüìіíòіâ âïëèâàþòü íà íåðâîâó
ñèñòåìó, îðãàíè êðîâîòâîðåííÿ, òðàâëåííÿ. Ïîðóøóєòüñÿ ñîí, àïåòèò,
âèíèêàє ãîëîâíèé áіëü, øâèäêà âòîìà.
Здоров’я людини. Перед вживанням їжі завжди потрібно мити руки з милом; овочі
й фрукти треба їсти також добре помитими; їжу слід тримати закритою, щоб на неї
не потрапляв пил і не сідали мухи; не можна пити сирої води; м’ясо й рибу потрібно
добре термічно обробляти.
Дотримання правил особистої гігієни є профілактикою виникнення будь-яких хвороб.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãàñòðèò, ïàíêðåàòèò, àïåíäèöèò, õîëåöèñòèò, æîâ÷íîêàì’ÿíà õâîðîáà, äèñáàêòåðіîç.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Захворювання шлунково-кишкового тракту спричинюють порушення режиму
харчування, неякісна їжа, емоційні стреси тощо. Різні харчові отруєння, зокрема
грибами, консервами, можуть призвести до виникнення таких хвороб, як сальмонельоз, ботулізм, дизентерія, холера, хвороба Боткіна, різні види гельмінтозів тощо.
z Дотримання здорового способу життя, правил особистої гігієни є профілактикою виникнення будь-яких хвороб.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Чим можуть бути спричинені порушення жування та слиновиділення? Які їхні
наслідки? 2. Які ви знаєте порушення роботи шлунка? Які їхні причини? 3. Унаслідок чого може порушуватись робота кишечнику? 4. Які інфекційні захворювання органів травлення вам відомі? Яка їхня профілактика? 5. Які причини
порушення діяльності печінки?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть причину спалаху холери влітку в санаторно-курортних зонах: а) вживання зараженої сирої води; б) нестійкість холерного вібріона; в) дотримання
правил гігієни; г) вживання якісних продуктів харчування.
2. Укажіть захворювання, спричинене вірусною інфекцією: а) ботулізм; б) дизентерія; в) хвороба Боткіна; г) холера.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Найпоширеніші хвороби травної системи.
ІІ група. Хвороби органів травлення, спричинені вірусною інфекцією. ІІІ група.
Хвороби шлунково-кишкового тракту бактеріального походження. ІV група. Небезпека отруєння грибами. Поясніть причини їхнього виникнення та перелічіть
найефективніші засоби профілактики. Відповіді оформіть у вигляді пам’яток.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому нервові перенапруження та стреси негативно впливають
на роботу травної системи? Відповідь обґрунтуйте.
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ТЕМА 2
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Використовуючи різні джерела інформації та знання з
біології, здобуті в 6 класі, підготуйте повідомлення про отруйні гриби своєї місцевості.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ

шлунковий сік (мл)

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть відділ травної системи, у якому починає розщеплюватися крохмаль:
а) ротова порожнина; б) шлунок; в) дванадцятипала кишка; г) товста кишка.
2. Укажіть речовини, які розщеплюються під дією ферментів слини: а) білки; б) жири;
в) вуглеводи; г) сіль.
3. Укажіть відділ травної системи, що містить ворсинки: а) стравохід; б) шлунок;
в) тонкий кишечник; г) товстий кишечник.
4. Укажіть складову зуба, що виконує функцію його живлення: а) дентин; б) цемент;
в) емаль; г) пульпа.
5. Укажіть орган, у якому виробляється жовч: а) шлунок; б) дванадцятипала кишка;
в) жовчний міхур; г) печінка.
6. Виберіть речовину, що входить до складу слини і сприяє загоєнню ран у ротовій
порожнині: а) амілаза; б) мальтаза; в) лізоцим; г) муцин.
7. Назвіть орган травної системи, у який пережовану, змочену та частково розщеплену їжу проштовхує язик: а) глотка; б) стравохід; в) шлунок; г) дванадцятипала кишка.
8. Укажіть середовище, у якому діють ферменти шлункового соку: а) слабколужне;
б) кисле; в) нейтральне; г) лужне.
9. Укажіть захворювання травної системи, спричинене вірусною інфекцією: а) ботулізм;
б) хвороба Боткіна; в) холера; г) дизентерія.
10. Функція жовчі – це: а) розщеплення жирів; б) розщеплення білків; в) розщеплення вуглеводів; г) емульгація жирів.
11. Робота з графіком. Три графіки відображають виділення шлункового соку під
час вживання: А – м’яса, Б – хліба, В – молока.
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Розгляньте графіки та поясніть залежність між виділеним шлунковим соком і тривалістю його секреції після вживання їжі. Чим це пояснюється? Які продукти розщеплення
переважають під час вживання м’яса і хліба?
12. Поміркуйте. Припустимо, що ви вранці на сніданок з’їли кашу з котлетою. У яких
відділах травної системи і під впливом яких речовин відбудеться травлення її компонентів?
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Òåìà 3
ÄÈÕÀÍÍß
Àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ íåìîæëèâî ïîáà÷èòè
àáî âіä÷óòè, àëå áåç íüîãî ëþäèíà íå ìîæå
ïðîæèòè é 5 õâèëèí. ßêà ñïåöіàëüíà ñèñòåìà
îðãàíіâ â îðãàíіçìі ëþäèíè çàáåçïå÷óє ïðîöåñè äèõàííÿ?
×îìó îðãàíè äèõàííÿ íàçèâàþòü ïîâіòðÿíèìè
âîðîòàìè â íàø îðãàíіçì? ßê çàõèñòèòè
îðãàíè äèõàííÿ âіä øêіäëèâèõ âïëèâіâ
çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà?

§ 13. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÄÈÕÀÍÍß ÄËß ІÑÍÓÂÀÍÍß
ÎÐÃÀÍІÇÌÓ. ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÐÃÀÍІÂ ÄÈÕÀÍÍß
ËÞÄÈÍÈ, ЇЇ ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ
Пригадайте, що відбувається в процесі дихання рослин. Як дихають наземні хребетні тварини?

ßêå çíà÷åííÿ äèõàííÿ? Âè âæå çíàєòå ç ïîïåðåäíіõ ðîçäіëіâ áіîëîãії,
ùî ëþäèíà, ÿê і íàçåìíі ðîñëèíè òà òâàðèíè, äèõàє àòìîñôåðíèì ïîâіòðÿì. Éîãî çàïàñè â îðãàíіçìі ëþäèíè ìàþòü ïîñòіéíî ïîïîâíþâàòèñÿ,
òîìó ùî âîíè îáìåæåíі îá’єìîì ëåãåíü.
Òåðìіí «äèõàííÿ» ïîçíà÷àє òðè ðіçíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ îäèí ç îäíèì ïðîöåñè: ëåãåíåâó âåíòèëÿöіþ; îáìіí ãàçіâ, ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ ìіæ ïîâіòðÿì
ó ëåãåíÿõ і êðîâ’þ òà ìіæ êðîâ’þ é іíøèìè òêàíèíàìè òіëà, òà òêàíèííå
äèõàííÿ – âèêîðèñòàííÿ êèñíþ êëіòèíàìè äëÿ ðåàêöіé âèâіëüíåííÿ åíåðãії. Ó ðåçóëüòàòі öèõ ïðîöåñіâ óòâîðþєòüñÿ âóãëåêèñëèé ãàç, ùî âèâîäèòüñÿ ç îðãàíіçìó. Ëåãåíåâà âåíòèëÿöіÿ – öå ìåõàíі÷íі ïðîöåñè, ÿêі
çàáåçïå÷óþòü íàäõîäæåííÿ ïîâіòðÿ â ëåãåíі òà âèâåäåííÿ éîãî ç ëåãåíü
÷åðåç ïîâіòðîíîñíі øëÿõè.
Öіëіñíèé ïðîöåñ äèõàííÿ óìîâíî ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíє òà âíóòðіøíє.
Çîâíіøíє äèõàííÿ – âåíòèëÿöіÿ ëåãåíü (îáìіí ãàçіâ ìіæ àòìîñôåðíèì
ïîâіòðÿì і îðãàíіçìîì), à âíóòðіøíє äèõàííÿ – îáìіí ãàçіâ ìіæ êðîâ’þ òà
òêàíèíàìè і âèêîðèñòàííÿ êèñíþ êëіòèíàìè, ïðîöåñè îêèñíåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ó êëіòèíàõ, óíàñëіäîê ÿêèõ âèäіëÿєòüñÿ åíåðãіÿ.
Îòæå, äèõàííÿ – öå ñóêóïíіñòü ïðîöåñіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü íàäõîäæåííÿ
â îðãàíіçì êèñíþ, âèêîðèñòàííÿ éîãî äëÿ îêèñíåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí
(áіëêіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ), òàêîæ âèäàëåííÿ ç îðãàíіçìó âóãëåêèñëîãî
ãàçó, ùî óòâîðèâñÿ ïіä ÷àñ ðåàêöіé îêèñíåííÿ. Òàê çäіéñíþєòüñÿ ãàçîîáìіí ìіæ îðãàíіçìîì ëþäèíè і íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì.
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ТЕМА 3
1

носова
порожнина

носоглотка
глотка

Äèõàëüíà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ і ëåãåíü.
Ïîâіòðîíîñíі øëÿõè – öå ñèñòåìà
ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ ïîðîæíèñòèõ îðãàíіâ, ÿêèìè ðóõàєòüñÿ âäèõóâàíå òà
âèäèõóâàíå ïîâіòðÿ. Ïîâіòðîíîñíі äèõàëüíі øëÿõè ëþäèíè ïîäіëÿþòü íà
âåðõíі òà íèæíі (ìàë. 57, 1).

ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії âåðõíіõ äèõàëüíèõ øëÿõіâ? Àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ
ìіñòèòü áàãàòî äîìіøîê (ïèë, øêіäëèâі
ðå÷îâèíè, ìіêðîîðãàíіçìè òîùî), ÿêі
ìîæóòü çàøêîäèòè îðãàíіçìó ëþäèíè.
Òîìó ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïèòè äî ëåãåíü, ïîâіòðÿ äîëàє îäèí іç çàõèñíèõ
– âåðõíі äèõàëüíі øëÿõè. Òóò
áàð’єðіâ
2
ïîâіòðÿ çіãðіâàєòüñÿ, çâîëîæóєòüñÿ,
Мал. 57. 1. Будова верхніх дихальних î÷èùàєòüñÿ, çíåøêîäæóþòüñÿ õâîðîáîшляхів. 2. Миготливий, або війчастий, òâîðíі îðãàíіçìè. Äî âåðõíіõ äèõàëüíèõ
епітелій у дихальних шляхах. Завдання.
øëÿõіâ íàëåæàòü íîñîâà ïîðîæíèíà,
Розгляньте малюнок і назвіть складові
íîñîãëîòêà
òà ãîðòàííà ÷àñòèíà ãëîòêè
верхніх дихальних шляхів
(ìàë. 57, 1).
Íîñîâà ïîðîæíèíà ñïîëó÷àєòüñÿ ç ãëîòêîþ. Öÿ ÷àñòèíà ãëîòêè ìàє
íàçâó íîñîãëîòêà. Ñòіíêè íîñîâîї ïîðîæíèíè âêðèòі ìèãîòëèâèì, àáî âіé÷àñòèì, åïіòåëієì (ìàë. 57, 2), êëіòèíè ÿêîãî âèäіëÿþòü ñëèç (ïðèãàäàéòå,
ÿêі є ðіçíîâèäè åïіòåëіþ). Âіí îáâîëіêàє ïèë і ïðèëèïëі äî íüîãî ìіêðîîðãàíіçìè. Êðіì òîãî, ñëèç ïîñòіéíî çâîëîæóє ñòіíêè íîñîâîї ïîðîæíèíè,
à îòæå, і ïîâіòðÿ, ÿêå ïðîõîäèòü ÷åðåç íåї. Âіéêè ìèãîòëèâîãî åïіòåëіþ
ðóõàþòüñÿ ðіçêî і øâèäêî â íàïðÿìêó íіçäðіâ і ïëàâíî òà ïîâіëüíî äî
íîñîãëîòêè. Çàâäÿêè öüîìó ïèë і ìіêðîîðãàíіçìè, ÿêі îñіëè íà ñëèçîâó
îáîëîíêó, ðàçîì çі ñëèçîì, ÿê íà ñòðі÷öі êîíâåєðà, âèäàëÿþòüñÿ ç äèõàëüíèõ
øëÿõіâ. Ñëèç òàêîæ ìіñòèòü ðå÷îâèíè, ùî çíåøêîäæóþòü õâîðîáîòâîðíі
ìіêðîîðãàíіçìè.
Ñòіíêè íîñîâîї ïîðîæíèíè ìàþòü ãóñòó ñіòêó êàïіëÿðіâ. Êðîâ, ÿêà òå÷å
ïî íіé, çіãðіâàє (ÿêùî òåìïåðàòóðà äîâêіëëÿ íèçüêà) àáî îõîëîäæóє (ÿêùî
ïіäâèùåíà) âäèõóâàíå ïîâіòðÿ äî òåìïåðàòóðè òіëà.
Здоров’я людини. Дихати слід лише через ніс. Адже при цьому вдихуване повітря
очищається від пилу, зволожується, частково знезаражується, у прохолодну погоду
зігрівається, а в спекотну – охолоджується. Дихання ротом у холодну пору року часто
стає причиною простудних та інших захворювань.

Ó ñëèçîâіé îáîëîíöі âåðõíüîї ÷àñòèíè íîñîâîї ïîðîæíèíè (íþõîâіé äіëÿíöі) ìіñòÿòüñÿ îñîáëèâі íþõîâі ðåöåïòîðè (÷óòëèâі êëіòèíè), ÿêі
ñïðèéìàþòü ðіçíі çàïàõè. Ïèë àáî ðå÷îâèíè ç ðіçêèì çàïàõîì, ïîòðàïèâøè äî íîñîâîї ïîðîæíèíè, ïîäðàçíþþòü öі ðåöåïòîðè і âèíèêàє çàõèñíèé
ðåôëåêñ – ÷õàííÿ. Öå ðіçêèé ðåôëåêòîðíèé âèäèõ ÷åðåç íіçäðі. Çàâäÿêè
÷õàííþ ç íîñîâîї ïîðîæíèíè ñèëüíèì ïîòîêîì ïîâіòðÿ âèäàëÿєòüñÿ íàäëèøîê
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§ 13
ñëèçó ç ðå÷îâèíàìè-ïîäðàçíèêàìè і âèâîäÿòüñÿ ìіêðîîðãàíіçìè. Ó íîñîâó
ïîðîæíèíó âіäêðèâàєòüñÿ íîñîñëіçíèé êàíàë.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïіä ÷àñ ÷õàííÿ ïîòðіáíî ðîò і íіñ ïðèêðèâàòè ñåðâåòêîþ,
ùîá íå ñòàòè äæåðåëîì ïîøèðåííÿ õâîðîáîòâîðíèõ âіðóñіâ і áàêòåðіé.

Ç íîñîâîї ïîðîæíèíè ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє â íîñîãëîòêó, äå є ìèãäàëèêè.
Âîíè ñëóãóþòü çàõèñíèì áàð’єðîì äèõàëüíèõ øëÿõіâ. Ç íîñîãëîòêè ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє â ãëîòêó, ó ÿêіé ïåðåòèíàþòüñÿ äèõàëüíі é òðàâíі øëÿõè.
Âіä ãëîòêè ïî÷èíàþòüñÿ äâі òðóáêè: äèõàëüíà (ãîðòàíü) òà òðàâíà (ñòðàâîõіä), ðîçìіùåíà ïîçàäó ãîðòàíі.
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії íèæíіõ äèõàëüíèõ øëÿõіâ? Äî íèæíіõ äèõàëüíèõ
øëÿõіâ íàëåæàòü ãîðòàíü, òðàõåÿ òà áðîíõè. Ãîðòàíü ìàє ëіéêîïîäіáíó
ôîðìó. Її ñòіíêè óòâîðåíі êіëüêîìà õðÿùàìè, ÿêі ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ
ì’ÿçàìè òà çâ’ÿçêàìè (ìàë. 58). Íàéáіëüøèé õðÿù ãîðòàíі – ùèòîïîäіáíèé.
Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïëàñòèíîê, ÿêі ñïåðåäó ç’єäíóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ
ïіä êóòîì. Ó ÷îëîâіêіâ, íà âіäìіíó âіä æіíîê, öåé êóò äîñèòü ãîñòðèé,
òîìó â íèõ íà øèї äîáðå ïîìіòíå ïіäâèùåííÿ – êàäèê, àáî, ÿê éîãî ùå
íàçèâàþòü, àäàìîâå ÿáëóêî. Ó âåðõíіé ÷àñòèíі ãîðòàíі ðîçòàøîâàíèé
íàäãîðòàííèé õðÿù. Öå ïëàñòèíêà ëèñòêîïîäіáíîї ôîðìè, ÿêà ïіä ÷àñ
êîâòàííÿ їæі çàêðèâàє âõіä äî ãîðòàíі, çàïîáіãàþ÷è ïîòðàïëÿííþ ñòîðîííіõ
÷àñòîê äî ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ. Çàâäÿêè öüîìó ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє ëèøå
â ãîðòàíü, à їæà – ëèøå ó ñòðàâîõіä.
Ïîðîæíèíà ãîðòàíі âèñòåëåíà ñëèçîâîþ îáîëîíêîþ і ìіñòèòü ðåöåïòîðè. Ó ðàçі âèïàäêîâîãî ïîäðàçíåííÿ їõ øìàòî÷êàìè їæі, ðіçíèìè òâåðäèìè
àáî ðіäêèìè ðå÷îâèíàìè òà ãàçîâèìè ñóìіøàìè, à òàêîæ óíàñëіäîê çàïàëüíèõ ïðîöåñіâ âèíèêàє çàõèñíèé äèõàëüíèé ðåôëåêñ – êàøåëü. Öå ðіçêèé ðåôëåêòîðíèé âèäèõ ÷åðåç ðîò. Çàâäÿêè êàøëþ ïîðîæíèíà ãîðòàíі
î÷èùàєòüñÿ âіä ñòîðîííіõ ÷àñòîê, ùî äàє çìîãó çàõèñòèòè іíøі îðãàíè
äèõàííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïіä ÷àñ ñïîæèâàííÿ їæі

íå ñëіä ðîçìîâëÿòè, ñìіÿòèñÿ òà ðîáèòè
ðіçêі ðóõè. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîòðàïëÿííÿ їæі äî ãîðòàíі, ùî ñïðè÷èíèòü
ñèëüíèé êàøåëü. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ
ïîòðàïëÿííÿ їæі äî äèõàëüíèõ øëÿõіâ
ìîæå ñïðè÷èíèòè çàäóõó. Ïіä ÷àñ êàøëþ
ðîò ïîòðіáíî ïðèêðèâàòè ñåðâåòêîþ,
ùîá íå ñòàòè äæåðåëîì ïîøèðåííÿ çáóäíèêіâ іíôåêöії.
Ãîðòàíü – öå îñîáëèâà ÷àñòèíà ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ. Êðіì ïðîâåäåííÿ ïîâіòðÿ,
âîíà áåðå ó÷àñòü ó ãîëîñîóòâîðåííі. Ó ïðîñâіòі ãîðòàíі (â її ñåðåäíіé ÷àñòèíі) ðîçòàøîâàíèé ãîëîñîâèé àïàðàò, îñíîâó ÿêîãî
ñêëàäàþòü ãîëîñîâі çâ’ÿçêè òà ãîëîñîâі
ì’ÿçè (ìàë. 59).

надгортанний хрящ

щитоподібний
хрящ

Мал. 58. Будова гортані. Завдання.
Користуючись текстом і малюнком,
охарактеризуйте функцію надгортанного хряща
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Ãîëîñîâі çâ’ÿçêè óòâîðåíі ïàðàëåëüíî ðîçòàøîâàíèìè åëàñòè÷íèìè âîëîêíàìè, ìіæ ÿêèìè є ãîëîñîâà ùіëèíà.
Çàëåæíî âіä ñòóïåíÿ íàòÿãó ãîëîñîâèõ
çâ’ÿçîê øèðèíà ùіëèíè çìіíþєòüñÿ.
Êîëè ÷åðåç ãîëîñîâó ùіëèíó ïðîõîäèòü
âèäèõóâàíå ïîâіòðÿ, íàòÿãíóòі ãîëîñîâі
çâ’ÿçêè ïî÷èíàþòü êîëèâàòèñÿ, ñòâîðþпід час мовчання þ÷è çâóê (ãîëîñ). Ùî ñèëüíіøå íàòÿãíóòі ãîëîñîâі çâ’ÿçêè, òî âèùèì є óòâîðþâàíèé çâóê. Ãó÷íіñòü çâóêó ïðè öüîпід час шептання
ìó âèçíà÷àєòüñÿ ñèëîþ, ç ÿêîþ âèäèõàєòüñÿ ïîâіòðÿ ç ëåãåíü. Êîëè ëþäèíà
Мал. 59. Будова і розташування голосових
ìîâ÷èòü, ãîëîñîâі çâ’ÿçêè ðîçõîäÿòüñÿ,
зв’язок
ãîëîñîâà ùіëèíà íàáóâàє âèãëÿäó ðіâíîáåäðåíîãî òðèêóòíèêà. Ãîëîñîâі çâ’ÿçêè ìîæóòü ðîáèòè âіä 80 äî 10 000
êîëèâàíü çà ñåêóíäó.
під час розмови

голосова
щілина
голосові
зв’язки

ЦІКАВО ЗНАТИ! Висота голосу людини залежить від довжини голосових зв’язок.
У жінок голосові зв’язки коротші, ніж у чоловіків, тому жіночий голос завжди вищий.
Відтінки голосу залежать від резонаторів, роль яких виконують порожнини рота,
носа, носоглотки, глотки.

Ó ôîðìóâàííі ðіçíèõ çâóêіâ, à îñîáëèâî çâóêіâ ìîâè, áåðóòü ó÷àñòü
ÿçèê, ïіäíåáіííÿ, ãóáè, çóáè, ùîêè, íèæíÿ ùåëåïà.
Ãîëîñ ëþäèíè çäàòíèé çìіíþâàòèñÿ ç âіêîì, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåáóäîâîþ ãîëîñîâîãî àïàðàòó. Êðèòè÷íèì äëÿ ðîçâèòêó ãîëîñîâîãî àïàðàòó
є ïåðіîä ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ. Ó öåé ïåðіîä ãîëîñ «ëàìàєòüñÿ». Ãîëîñîâèé
àïàðàò ñòàє äóæå âðàçëèâèì äî áóäü-ÿêèõ íåãàòèâíèõ âïëèâіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïåðåíàïðóæåííÿ ãîëîñîâèõ çâ’ÿçîê, à òàêîæ çàïàëüíі
ïðîöåñè â ãîðëі çìіíþþòü ãîëîñ, ÿêèé ìîæå ñòàòè õðèïêèì і ãëóõèì.
Äóæå øêіäëèâî íà ãîëîñîâі çâ’ÿçêè âïëèâàє òþòþíîêóðіííÿ òà âæèâàííÿ àëêîãîëþ. ßêùî âèíèêëè ïðîáëåìè ç ãîëîñîì àáî æ âіí çíèê, ïîòðіáíî íåãàéíî çâåðíóòèñü äî ëіêàðÿ.

Ç ãîðòàíі ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє â íàñòóïíèé âіääіë ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ – òðàõåþ.
Òðàõåÿ – äèõàëüíà òðóáêà, ùî ïîáóäîâàíà ç õðÿùîâèõ ïіâêіëåöü,
ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ çâ’ÿçêàìè. Çàäíÿ ñòіíêà òðàõåї (äå íåìàє õðÿùîâèõ
ïіâêіëåöü) ïðèëÿãàє äî ñòðàâîõîäó. Âîíà óòâîðåíà íåïîñìóãîâàíèìè (ãëàäåíüêèìè) ì’ÿçàìè. Òàêà áóäîâà òðàõåї íå çàâàæàє ïðîõîäæåííþ їæі ïî
ñòðàâîõîäó òà ïîâіòðÿ äî ëåãåíü. Ïðè öüîìó çàäíÿ ñòіíêà ïðîãèíàєòüñÿ
âñåðåäèíó òðàõåї, à їæà íå çàñòðÿãàє ó ñòðàâîõîäі. Âíóòðіøíÿ ïîâåðõíÿ
òðàõåї âèñòåëåíà çàëîçèñòèì і ìèãîòëèâèì åïіòåëієì. Їõíÿ ðîëü і çíà÷åííÿ
òàêі ñàìі, ÿê і åïіòåëіþ íîñîâîї ïîðîæíèíè òà ãîðòàíі. Çàëîçèñòèé åïіòåëіé âèäіëÿє ñëèç, ÿêèé çâîëîæóє ñòіíêè òðàõåї, çíåøêîäæóє õâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè, à ìèãîòëèâèé åïіòåëіé ïðîøòîâõóє ñëèç.
Ó âåðõíіé ÷àñòèíі ãðóäíîї ïîðîæíèíè òðàõåÿ ðîçãàëóæóєòüñÿ íà äâà
áðîíõè – ïðàâèé і ëіâèé.
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§ 13
бронх
бронхіо
ола
капілярна сітка
альвеола

альвеоля
ярні ходи
Мал. 60. Бронхіальне дерево: система
розгалужень бронхів

Мал. 61. Будова альвеол

Áðîíõè – ÷àñòèíà ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ, ÿêі, âіäãàëóæóþ÷èñü âіä òðàõåї, çàõîäÿòü äî ëåãåíü. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç õðÿùîâèõ êіëåöü, ÿêі çàïîáіãàþòü çàêðèòòþ їõíüîãî ïðîñâіòó. Âíóòðіøíÿ ïîâåðõíÿ áðîíõіâ ïîäіáíî
äî ñòіíîê óñіõ âіääіëіâ ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ âêðèòà îäíîøàðîâèì ìèãîòëèâèì (âіé÷àñòèì) åïіòåëієì. Çàõîäÿ÷è â ëåãåíі, áðîíõè áàãàòîðàçîâî ãàëóçÿòüñÿ íà äðіáíіøі áðîíõè, ÿêі âðåøòі ïåðåõîäÿòü ó íàéäðіáíіøі êіíöåâі
òðóáî÷êè – áðîíõіîëè. Óñþ ñèñòåìó ðîçãàëóæåííÿ áðîíõіâ íàçèâàþòü
áðîíõіàëüíèì äåðåâîì (ìàë. 60).
Áðîíõіîëè ïåðåõîäÿòü â àëüâåîëÿðíі õîäè, ùî çàêіí÷óþòüñÿ ëåãåíåâèìè ïóõèðöÿìè – àëüâåîëàìè. Їõíі òîíêі ñòіíêè âêðèòі ãóñòîþ ñіòêîþ êðîâîíîñíèõ êàïіëÿðіâ (ìàë. 61). Ñòіíêè àëüâåîë óòâîðåíі îäíîøàðîâèì
åïіòåëієì, à їõíÿ ïîðîæíèíà çàïîâíåíà ïîâіòðÿì.
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії ëåãåíü? Ëåãåíі – ïàðíі îðãàíè. Ïðàâà ëåãåíÿ
áіëüøà çà ëіâó, òîìó ùî ëіâà ëåãåíÿ ìàє çàãëèáëåííÿ – òàê çâàíó ñåðöåâó
âèїìêó. Ïðàâà ëåãåíÿ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòîê, à ëіâà – ç äâîõ (ìàë. 62).
Êîæíà ëåãåíÿ ìàє êîíóñîïîäіáíó ôîðìó: çâóæåíó âåðõіâêó òà ðîçøèðåíó
îñíîâó, ùî ïðèëÿãàє äî äіàôðàãìè. Íà âíóòðіøíіé (îáåðíåíіé äî ñåðöÿ)
ïîâåðõíі îáîõ ëåãåíü є âîðîòà ëåãåíü, ÷åðåç ÿêі íåðâè, áðîíõè òà ëåãåíåâà
àðòåðіÿ âõîäÿòü ó ëåãåíþ.
гортань
Ççîâíі êîæíà ëåãåíÿ âêðèòà òîíåíü- бронхіальне
трахея
êîþ ùіëüíîþ ñïîëó÷íîòêàíèííîþ îáî- дерево
ëîíêîþ – ëåãåíåâîþ ïëåâðîþ. Âîíà ñêëà- частки
äàєòüñÿ ç äâîõ ëèñòêіâ – âíóòðіøíüîãî легені
(ëåãåíåâîãî) і çîâíіøíüîãî (ïðèñòіíêîâîãî). Âíóòðіøíіé ëèñòîê ïëåâðè âêðèâàє ñàìó ëåãåíþ ç óñіõ áîêіâ і çðîùåíèé
ç її ïîâåðõíåþ, à çîâíіøíіé ëèñòîê çðîùåíèé çі ñòіíêàìè ãðóäíîї ïîðîæíèíè.
бронхи
Ìіæ âíóòðіøíіì òà çîâíіøíіì ëèñòêàìè ïëåâðè є ùіëèíà – ïëåâðàëüíà ïîðîæíèíà. Âîíà ìіñòèòü 1–2 ìë ðіäèíè,
ùî çìåíøóє òåðòÿ ëèñòêіâ îäèí îá îä- Мал. 62. Легені. Завдання. Користуíîãî ïіä ÷àñ äèõàëüíèõ ðóõіâ. Ó ïîðîæíè- ючись малюнком, назвіть складові
дихальної системи
íі ïëåâðè â íîðìі íіêîëè íåìàє ïîâіòðÿ,
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à òèñê äåùî íèæ÷èé çà àòìîñôåðíèé. Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî äëÿ íîðìàëüíîї ðîáîòè ëåãåíü, áî ñïðèÿє äèõàëüíèì ðóõàì.
ßê âè ïðèãàäóєòå, äðіáíі ðîçãàëóæåííÿ áðîíõіâ ïðîäîâæóþòüñÿ ó âóçåíüêі òðóáêè, íà ñòіíêàõ ÿêèõ ðîçìіùåíі ÷èñëåííі ëåãåíåâі àëüâåîëè.
Àëüâåîëè çіáðàíі ó ãðóïè, òîìó ìàþòü âèãëÿä ãðîí âèíîãðàäó. Ó ëåãåíÿõ
äîðîñëîї ëþäèíè ìіñòèòüñÿ 500–700 ìëí àëüâåîë. Çàâäÿêè öüîìó çàãàëüíà
ïëîùà äèõàëüíîї ïîâåðõíі ëåãåíü ñòàíîâèòü ïîíàä 100 ì2, ùî â 50 ðàçіâ
ïåðåâèùóє ïëîùó ïîâåðõíі òіëà ëþäèíè. Òîìó êðîâ øâèäêî âáèðàє êðіçü
їõíі ñòіíêè êèñåíü і âіääàє âóãëåêèñëèé ãàç.
Êðіì ãàçîîáìіíó, ëåãåíі ðàçîì ç êëіòèíàìè êðîâі áåðóòü ó÷àñòü ó çäіéñíåííі çàõèñíèõ ðåàêöіé îðãàíіçìó, îñêіëüêè â òêàíèíі ëåãåíü ìіñòèòüñÿ
âåëèêà êіëüêіñòü îñîáëèâèõ êëіòèí, çäàòíèõ çíåøêîäæóâàòè õâîðîáîòâîðíі
ìіêðîîðãàíіçìè. Ëåãåíі çàáåçïå÷óþòü і âèäіëüíó ôóíêöіþ, áî ÷åðåç íèõ âèäàëÿþòüñÿ íàçîâíі âîäÿíà ïàðà òà äåÿêі ãàçîïîäіáíі ïðîäóêòè îáìіíó (íàïðèêëàä, âóãëåêèñëèé ãàç).

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: âíóòðіøíє òà çîâíіøíє äèõàííÿ, ïîâі-

òðîíîñíі øëÿõè, íîñîâà ïîðîæíèíà, íîñîãëîòêà, ãîðòàíü, òðàõåÿ, áðîíõè,
ëåãåíі, àëüâåîëè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Органи дихання забезпечують газообмін між організмом і зовнішнім середовищем. Процеси дихання поділяють на зовнішнє та внутрішнє дихання. Зовнішнє
дихання – це обмін газів між атмосферним повітрям і організмом, а внутрішнє –
обмін газів між кров’ю та тканинами і використання кисню клітинами, унаслідок
чого виділяється енергія.
z Дихальна система складається з повітроносних шляхів: верхніх (носова порожнина, носоглотка, глотка), нижніх (гортань, трахея, бронхи) – та легень.
У легенях через стінки альвеол відбувається газообмін між повітрям і кров’ю.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке верхні та нижні дихальні шляхи? 2. Яка будова носової порожнини?
Які функції вона виконує? 3. Чому треба дихати через ніс? 4. Що таке носоглотка та ротоглотка? 5. Яка будова та які функції гортані? 6. Як побудований голосовий апарат людини? Яке його призначення? Чому не можна перенапружувати
голосові зв’язки? 7. Яка будова та які функції трахеї? 9. Що собою становлять
бронхи та альвеоли?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть функції носової порожнини: а) вдихуване повітря зволожується;
б) вдихуване повітря збагачується киснем; в) вдихуване повітря збагачується
вуглекислим газом; г) у носовій порожнині кров збагачується киснем.
2. Позначте орган, у якому перетинаються дихальні й травні шляхи: а) носова
порожнина; б) глотка; в) гортань; г) бронхи.
3. Укажіть орган, у якому розміщені голосові зв’язки: а) трахея; б) глотка; в) гортань; г) бронхи.
Установіть правильну послідовність проходження повітря по повітроносних шляхах: а) глотка; б) носова порожнина; в) трахея; г) гортань; д) бронхи.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Які особливості будови верхніх дихальних
шляхів забезпечують видільну і захисну функції? ІІ група. Які особливості будови
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§ 14
нижніх дихальних шляхів забезпечують захисну й голосоутворювальну функції?
ІІІ група. Які особливості будови легень?
ПОМІРКУЙТЕ. Чому в будові трахеї та бронхів переважає хрящова тканина?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Поясніть пристосування органів травлення і дихання, які
не дають їжі потрапити до гортані. Яких правил поведінки під час вживання їжі
потрібно дотримуватися, щоб уникнути потрапляння її в гортань?

§ 14. ÏÐÎÖÅÑÈ ÃÀÇÎÎÁÌІÍÓ
Â ËÅÃÅÍßÕ І ÒÊÀÍÈÍÀÕ
Пригадайте будову кровоносної системи ссавців. Які кровоносні судини називають венами, а які – артеріями? Що таке мале та велике кола кровообігу, артеріальна й
венозна кров? Які ви знаєте закони дифузії? Що таке гомеостаз?

ßê âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ãàçіâ ó ëåãåíÿõ? Âè âæå çíàєòå, ùî îñíîâíà
ôóíêöіÿ ëåãåíü – öå çàáåçïå÷åííÿ ãàçîîáìіíó ìіæ àòìîñôåðíèì ïîâіòðÿì
і êðîâ’þ. Ïіä ÷àñ âäèõó àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ íàäõîäèòü äî ëåãåíü і â àëüâåîëàõ çìіøóєòüñÿ ç ïîâіòðÿì, ÿêå çàëèøèëîñÿ â íèõ ïіñëÿ âèäèõó.
Ïî àðòåðіÿõ ìàëîãî êîëà êðîâîîáіãó âåíîçíà êðîâ ïîòðàïëÿє â ëåãåíі
(ïðèãàäàéòå, ÿêèé øëÿõ ïðîõîäèòü êðîâ ïî ìàëîìó êîëó êðîâîîáіãó ó ññàâöіâ). Ó âåíîçíіé êðîâі ìіñòèòüñÿ çíà÷íèé âіäñîòîê âóãëåêèñëîãî ãàçó. ×åðåç
ñòіíêè êàïіëÿðіâ òà àëüâåîë âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí ìіæ ïîâіòðÿì, ÿêå ìіñòèòüñÿ â àëüâåîëàõ (àëüâåîëÿðíå ïîâіòðÿ), òà êðîâ’þ: âîíà âіääàє âóãëåêèñëèé ãàç і îòðèìóє êèñåíü, òîáòî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà àðòåðіàëüíó.
Àðòåðіàëüíà êðîâ âèõîäèòü ç ëåãåíü ÷åðåç ëåãåíåâі âåíè òà ïðÿìóє äî ñåðöÿ.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: атмосферне повітря є сумішшю різних газів, але основними його складовими є кисень, вуглекислий газ та азот. Кожному з них у цій газовій суміші припадає певна частка, яка точно таку саму частку складає в загальному атмосферному
тиску. Вимірюють цю частку тиску в міліметрах ртутного стовпчика (скорочено
мм рт. ст.). Наприклад, оскільки в повітрі 20,9 % кисню, то тиск кисню в загальному
атмосферному – 153 мм рт. ст., бо саме стільки становлять 20,9 % від 760 мм рт. ст.
(пригадайте, що таку величину має атмосферний тиск за нормальних умов і про
що ми дізнаємося з прогнозів погоди). Концентрація газів у рідинах характеризується
терміном напруження. Він означає, з якою силою розчинений газ намагається залишити рідину.

Ó ïîâіòðі, ÿêå âäèõàє ëþäèíà, êèñíþ çíà÷íî áіëüøå, íіæ ó âåíîçíіé êðîâі. Îñêіëüêè òèñê êèñíþ â àëüâåîëÿðíîìó ïîâіòðі áіëüøèé (102 ìì ðò. ñò.),
íіæ ó âåíîçíіé êðîâі (40 ìì ðò. ñò.), òî çãіäíî ç îñíîâíèì çàêîíîì äèôóçії
êèñåíü ç àëüâåîëÿðíîãî ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє êðіçü ñòіíêè àëüâåîë òà ñòіíêè
êàïіëÿðіâ ó êðîâ.
Дифузія – це проникнення газоподібної чи розчиненої речовини в іншу при їхньому
безпосередньому стиканні або через проникну для них перетинку (наприклад, клітинну мембрану) за наявності різниці тиску або напруження між ними. Основним
законом дифузії є те, що такий рух відбувається із середовища з більшим тиском
у середовище з меншим тиском. Напрямок і швидкість дифузії визначаються парціальним тиском.
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ТЕМА 3
Âóãëåêèñëèé ãàç ïåðåõîäèòü â àëüâåîëÿðíå ïîâіòðÿ çàâäÿêè ðіçíèöі
ìіæ éîãî íàïðóæåííÿì ó âåíîçíіé êðîâі (47 ìì ðò. ñò.) і òèñêîì â àëüâåîëÿðíîìó ïîâіòðі (40 ìì ðò. ñò.). ßê áà÷èìî, öÿ ðіçíèöÿ íåçíà÷íà, îäíàê
îñêіëüêè øâèäêіñòü äèôóçії âóãëåêèñëîãî ãàçó ç êðîâі ïðèáëèçíî ó 25 ðàçіâ áіëüøà, íіæ êèñíþ, òî é öüîãî äîñòàòíüî äëÿ ïåðåõîäó âóãëåêèñëîãî
ãàçó ç êðîâі â àëüâåîëÿðíå ïîâіòðÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Щоб уявити масштаби газообміну, який відбувається в легенях,
слід пам’ятати, що за добу в кожної людини за умов найбільшого спокою з альвеолярного повітря в кров надходить близько 500 л кисню, а з видихуваним повітрям
виділяється близько 450 л вуглекислого газу. Зрозуміло, що за напруженої діяльності організму ці показники різко зростають.

Îòæå, çàâäÿêè іíòåíñèâíîìó îáìіíó ãàçіâ ó ëåãåíÿõ, òîáòî áåçïåðåðâíîìó
íàäõîäæåííþ êèñíþ òà âèäàëåííþ âóãëåêèñëîãî ãàçó, ñêëàä àëüâåîëÿðíîãî
ïîâіòðÿ ñòàëèé, ùî ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó.
ßê âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí ó òêàíèíàõ? Çáàãà÷åíà êèñíåì àðòåðіàëüíà
êðîâ ïî âåëèêîìó êîëó êðîâîîáіãó âіä ñåðöÿ íàäõîäèòü ó êàïіëÿðè, ðîçìіùåíі
ó âñіõ òêàíèíàõ. Òóò àðòåðіàëüíà êðîâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà âåíîçíó (ïîçáàâëåíó
êèñíþ і çáàãà÷åíó âóãëåêèñëèì ãàçîì). Âîíà ïîâåðòàєòüñÿ äî ñåðöÿ, à çâіäòè –
äî ëåãåíü. Òàêå ïåðåìіùåííÿ ãàçіâ ç êðîâîîáіãîì ìàє íàçâó òðàíñïîðò ãàçіâ
êðîâ’þ. Çíà÷íà ÷àñòèíà êèñíþ і âóãëåêèñëîãî ãàçó ïåðåíîñèòüñÿ ó õіìі÷íî
çâ’ÿçàíîìó ñòàíі ç áіëêîì ãåìîãëîáіíîì, ÿêèé ìіñòèòüñÿ â åðèòðîöèòàõ
(1 ã ãåìîãëîáіíó çâ’ÿçóє 1,34 ìë êèñíþ). Êðîâ ïîñòà÷àє äî òêàíèí êèñåíü
ó âèãëÿäі îêèñíåíîãî ãåìîãëîáіíó (îêñèãåìîãëîáіíó HbO2) – íåñòіéêîї ñïîëóêè, ÿêà ëåãêî ðîçïàäàєòüñÿ і âèâіëüíÿє êèñåíü (ìàë. 63).
Ãàçîîáìіí ó òêàíèíàõ òàêîæ âіäáóâàєòüñÿ çà îñíîâíèì çàêîíîì äèôóçії.
Êèñåíü ç êàïіëÿðіâ, äå éîãî êîíöåíòðàöіÿ áіëüøà, ïåðåõîäèòü ó òêàíèííó
ðіäèíó ç ìåíøîþ êîíöåíòðàöієþ öüîãî ãàçó, à ç íåї – ó êëіòèíè. Âóãëåêèñëèé ãàç, íàâïàêè, ïåðåõîäèòü ç êëіòèí ó ìіæêëіòèííó ðіäèíó, à ç íåї – ó êðîâ.
ßê öå âіäáóâàєòüñÿ? Â àðòåðіàëüíіé êðîâі êàïіëÿðіâ óìіñò êèñíþ áіëüøèé,
íіæ ó êëіòèíàõ. Çàâäÿêè äèôóçії êèñåíü ÷åðåç ñòіíêè êàïіëÿðіâ ëåãêî ïåðåõîäèòü ó òêàíèííó ðіäèíó, ç ÿêîї ïðîíèêàє â êëіòèíè. Òàì âіí âіäðàçó âñòóïàє â ðåàêöії îêèñíåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí (áіëêіâ, æèðіâ, âóãëåâîäіâ).
Óíàñëіäîê ïðîöåñіâ îêèñíåííÿ ó êëіòèíàõ çáіëüøóєòüñÿ âìіñò âóãëåêèñëîãî
ãàçó. Âіí òàê ñàìî çàâäÿêè äèôóçії ç êëіòèí ÷åðåç òêàíèííó ðіäèíó íàäõîäèòü
ó êàïіëÿðè, ó ÿêèõ ÷àñòèíà (áëèçüêî 25 %)
гемоглобін
кисень
âóãëåêèñëîãî ãàçó çâ’ÿçóєòüñÿ ç ãåìîãëîáіíîì,
óòâîðþþ÷è íåñòіéêó ñïîëóêó (êàðáãåìîãëîáіí).
Òàê àðòåðіàëüíà êðîâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà âåíîçíó, ÿêà ïî âåíàõ âåëèêîãî êîëà êðîâîîáіãó íàäõîäèòü äî ñåðöÿ, çâіäòè – äî ëåãåíü. Ó ëåãåíÿõ
êàðáãåìîãëîáіí ðîçïàäàєòüñÿ, âóãëåêèñëèé ãàç
âèâіëüíÿєòüñÿ і âèâîäèòüñÿ ç îðãàíіçìó.
Ðåøòà (áëèçüêî 75 %) âóãëåêèñëîãî ãàçó
çâ’ÿçóєòüñÿ ç ïëàçìîþ êðîâі, óòâîðþþ÷è
кисень
оксигемоглобін
êàðáîíàòíó êèñëîòó (Í2ÑÎ3).

Мал. 63. Молекула гемоглобіну
здатна приєднувати та віддавати
кисень
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×è çìіíþєòüñÿ ñêëàä ïîâіòðÿ â ëåãåíÿõ?
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî äî ñêëàäó àòìîñôåðíîãî

§ 14
ïîâіòðÿ âõîäèòü ìàéæå 21 % êèñíþ, áëèçüêî 79 % àçîòó, ïðèáëèçíî 0,03 %
âóãëåêèñëîãî ãàçó, íåâåëèêà êіëüêіñòü âîäÿíîї ïàðè òà іíåðòíèõ ãàçіâ. Ñàìå
òàêèé ñêëàä âäèõóâàíîãî ïîâіòðÿ, ÿêå íàäõîäèòü äî íàøîãî îðãàíіçìó. Çàâäÿêè çìіíàì ÷àñòîòè і ãëèáèíè äèõàííÿ â àëüâåîëàõ ïіäòðèìóєòüñÿ âіäíîñíî
ñòàáіëüíèé ñêëàä ãàçіâ. Ïîâіòðÿ, ÿêå âèäèõàєòüñÿ, íàçèâàþòü âèäèõóâàíèì.
Éîãî ñêëàä ïîðіâíÿíî ç âäèõóâàíèì іíøèé: êіëüêіñòü ó íüîìó êèñíþ çíèæóєòüñÿ, à âóãëåêèñëîãî ãàçó çáіëüøóєòüñÿ (äèâ. òàáëèöþ 5).
Ñêëàä àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ òà ïîâіòðÿ ïіñëÿ âèäèõó
Повітря

Òàáëèöÿ 5

Вміст газів (%)
кисень

вуглекислий газ

азот, вода, інертні гази

Вдихуване (атмосферне)

21,00

0,03

79,03

Альвеолярне

14,40

5,20

80,60

Видихуване

16,30

4,00

79,70

Завдання. Порівняйте склад вдихуваного та альвеолярного; вдихуваного та видихуваного повітря; видихуваного та альвеолярного. Поясніть, чому змінюється
їхній вміст. За рахунок чого підтримується відносно сталий склад альвеолярного
повітря? Яке це має значення для організму?

×èñòîòà àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîñòі і òðàíñïîðòó àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ çàáðóäíþєòüñÿ. Øêіäëèâèì çàáðóäíþâà÷åì ïîâіòðÿ є òþòþíîâèé äèì.
Здоров’я людини. Намагайтеся не забруднювати свої органи дихання тютюновим
димом. Для постачання органів дихання киснем частіше гуляйте на свіжому повітрі:
у лісі, скверах, парках тощо. Якщо доводиться якийсь час перебувати в запиленому
приміщенні, захищайте свої органи дихання за допомогою респіраторів.

Äèõàííÿ çàëåæèòü âіä ïàðöіàëüíîãî òèñêó êèñíþ â àòìîñôåðі. Öå äîáðå
çíàþòü àëüïіíіñòè é àêâàëàíãіñòè. Àëüïіíіñòè, ïіäíіìàþ÷èñü íà âèñîòó,
âіä÷óâàþòü çìіíè â ñàìîïî÷óòòі: äèõàííÿ ñòàє ïîâåðõíåâèì, ïåðіîäè÷íî
ïåðåðèâàєòüñÿ; ÷åðåç çìåíøåííÿ êîíöåíòðàöії êèñíþ â êðîâі âèíèêàє ïîòðåáà äèõàòè ÷àñòіøå. Òàê âèíèêàє ãіïîêñіÿ (êèñíåâå ãîëîäàííÿ), ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ çàäóõîþ. Ìîæëèâà êðîâîòå÷à ç íîñà, çàïàìîðî÷åííÿ, íóäîòà,
ñåðöåâà íåäîñòàòíіñòü òîùî. Öå îçíàêè ãіðñüêîїї (âèñîòíîї) õâîðîáè.
Àêâàëàíãіñòè, îïóñêàþ÷èñü íà êîæíі 10 ì â ãëèáèíó, âіä÷óâàþòü çìіíó
òèñêó ñåðåäîâèùà, ÿêèé çðîñòàє íà 1 àòì. Òàêîæ çìіíþєòüñÿ їõíє ñàìîïî÷óòòÿ: ó êðîâі і òêàíèíàõ çáіëüøóєòüñÿ ïàðöіàëüíèé òèñê êèñíþ і ðîç÷èíÿєòüñÿ àçîò. Íàñëіäêàìè îòðóєííÿ êèñíåì є ñóäîìè, ãàëþöèíàöії. Ùîá öüîãî
íå ñòàëîñÿ, ïîòðіáíî àçîò ó ãàçîâіé ñóìіøі çàìіíèòè íà ãåëіé і çìåíøèòè
êîíöåíòðàöіþ êèñíþ. ßêùî àêâàëàíãіñòà ïіäíÿòè øâèäêî, àçîò «çàêèïàє»
(ïóõèðöі éîãî çàêóïîðþþòü ñóäèíè і ðîçðèâàþòü òêàíèíè) òà íàñòàє ïàðàëі÷ ðóê і íіã, çàãàëüíà ñëàáêіñòü. Òîìó àêâàëàíãіñòà ïîòðіáíî ïіäíіìàòè
ç ãëèáèíè ïîâіëüíî. Çà òàêèõ óìîâ íàäëèøîê ãàçó âèâîäèòüñÿ áåç óòâîðåííÿ ïóõèðöіâ.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãàçîîáìіí, âäèõóâàíå, àëüâåîëÿðíå òà
âèäèõóâàíå ïîâіòðÿ.
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ТЕМА 3
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Дихання – сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, окиснення органічних сполук з вивільненням необхідної для життєдіяльності енергії, виведення з організму вуглекислого газу. Воно відбувається за
допомогою дифузії газів з атмосферного повітря в кров, транспорту їх кров’ю та
газообміну в тканинах. Видихуване повітря містить значно менше кисню і значно більше вуглекислого газу, ніж атмосферне.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке дихання? Яке значення дихання для забезпечення процесів життєдіяльності організму? 2. Що таке дифузія і яке її значення в газообміні організму
людини? 3. Чим відрізняються вміст кисню та вуглекислого газу в артеріальній
і венозній крові? 4. Завдяки чому кисень з альвеолярного повітря надходить
у кров, що циркулює по капілярах альвеол? 5. Як відрізняється склад газів
у вдихуваному та видихуваному повітрі?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Визначте, де вищий уміст кисню: а) у вдихуваному повітрі; б) у видихуваному
повітрі; в) в альвеолярному повітрі.
2. Визначте відсоток вуглекислого газу, який здатний зв’язувати гемоглобін:
а) 10 %; б) 25 %; в) 45 %; г) 75 %.
Установіть правильну послідовність процесів, за яких кров насичується
киснем: а) людина вдихає атмосферне повітря; б) кисень з альвеолярного повітря переходить у кров; в) у легенях атмосферне повітря змішується з альвеолярним; г) повітря по повітроносних шляхах потрапляє в альвеоли; д) кисень
сполучається з гемоглобіном і кров стає артеріальною.
Розв’яжіть задачу. Під час спокійного вдиху дорослої людини до легенів надходить близько 500 мл повітря. У вдихуваному повітрі міститься приблизно 21 %
кисню, а видихуваному – 16 %. Визначте, скільки кисню при цьому споживає організм людини. Виберіть правильну відповідь: а) 20 мл; б) 25 мл; в) 30 мл; г) 35 мл.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте основні етапи газообміну в організмі людини. Порівняйте склад вдихуваного, альвеолярного та видихуваного повітря. Поясніть значення дотримання чистоти повітря.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому в повітрі альвеол кисню завжди помітно менше, ніж в атмосфері? 2. Поясніть значення провітрювання класних кімнат після кожного уроку.

§ 15. ÄÈÕÀËÜÍІ ÐÓÕÈ. ÍÅÉÐÎÃÓÌÎÐÀËÜÍÀ
ÐÅÃÓËßÖІß ÄÈÕÀËÜÍÈÕ ÐÓÕІÂ
Пригадайте з курсу фізики
и залежність об’єму порожнин від тиску. Що таке діафрагма? Яка будова головного мозку ссавців?

Âè âæå çíàєòå, ùî îñíîâíîþ ôóíêöієþ ëåãåíü є îáìіí ãàçіâ ìіæ ïîâіòðÿì àëüâåîë і êðîâ’þ. Ãàçîîáìіí ó ëåãåíÿõ ìîæëèâèé çàâäÿêè äèõàëüíèì
ðóõàì – âäèõó і âèäèõó, ÿêі ðàçîì ñêëàäàþòü äèõàëüíèé öèêë.
ßê çäіéñíþþòüñÿ äèõàëüíі ðóõè? Ëåãåíі íå ìàþòü âëàñíèõ ì’ÿçіâ, òîìó
âäèõ і âèäèõ çäіéñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê äèõàëüíèõ ðóõіâ: ñêîðî÷åííÿ àáî
ðîçñëàáëåííÿ äèõàëüíèõ ì’ÿçіâ, ÿêі çìіíþþòü îá’єì ãðóäíîї ïîðîæíèíè
(ìàë. 64). Ó çäіéñíåííі äèõàëüíèõ ðóõіâ íàñàìïåðåä áåðóòü ó÷àñòü ìіæðåáåðíі ì’ÿçè òà äіàôðàãìà, ìåíøîþ ìіðîþ – äåÿêі ì’ÿçè ïëå÷îâîãî ïîÿñà,
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§ 15
А

Б

Мал. 64. Дихальні рухи: А – під час вдиху; Б – під час видиху. Завдання. Поясніть, що відбувається з легенями, діафрагмою та грудною кліткою під час вдиху та видиху

øèї, ñïèíè òà ÷åðåâíîãî ïðåñà. Îñêіëüêè òèñê ó ïëåâðàëüíіé ïîðîæíèíі
ìåíøèé, íіæ òèñê ó ëåãåíÿõ, ëåãåíі ïîâòîðþþòü ôîðìó ãðóäíîї ïîðîæíèíè, ùî çìіíþєòüñÿ âíàñëіäîê ðóõіâ äіàôðàãìè.
Ïіä ÷àñ âäèõó ñêîðî÷óþòüñÿ çîâíіøíі ìіæðåáåðíі ì’ÿçè, ÿêі ïіäіéìàþòü
ðåáðà òà âіäâîäÿòü їõ óáіê. Ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ äіàôðàãìè çìіíþþòü її ôîðìó çі
ñêëåïіí÷àñòîї íà ïëàñêó. Çà ðàõóíîê öüîãî îá’єì ãðóäíîї ïîðîæíèíè çáіëüøóєòüñÿ і òèñê ó ëåãåíÿõ ñòàє íèæ÷èé çà àòìîñôåðíèé. Óíàñëіäîê öüîãî ïîâіòðÿ
íàäõîäèòü ÷åðåç ïîâіòðîíîñíі øëÿõè äî àëüâåîë ëåãåíü.
Ó ñòàíі ñïîêîþ âèäèõ âіäáóâàєòüñÿ ïàñèâíî ÷åðåç ðîçñëàáëåííÿ çîâíіøíіõ ìіæðåáåðíèõ ì’ÿçіâ і ì’ÿçіâ äіàôðàãìè. Ïðè öüîìó ðåáðà îïóñêàþòüñÿ çà ðàõóíîê âëàñíîї âàãè. Äіàôðàãìó âіäòèñêàþòü äîãîðè åëàñòè÷íі
âíóòðіøíі îðãàíè ÷åðåâíîї ïîðîæíèíè, ÿêі ó ñâîþ ÷åðãó áóëè âіäòèñíóòі
äîíèçó ïіä ÷àñ âäèõó. Ïіä ÷àñ ãëèáîêîãî (àêòèâíîãî) âèäèõó, êðіì ðîçñëàáëåííÿ çîâíіøíіõ ìіæðåáåðíèõ ì’ÿçіâ і ì’ÿçіâ äіàôðàãìè, ñêîðî÷óþòüñÿ âíóòðіøíі ìіæðåáåðíі ì’ÿçè òà ì’ÿçè ÷åðåâíîãî ïðåñà. Âíóòðіøíі
ìіæðåáåðíі ì’ÿçè àêòèâíî îïóñêàþòü ðåáðà, à ì’ÿçè ÷åðåâíîãî ïðåñà, ñêîðî÷óþ÷èñü, âіäòèñêàþòü äіàôðàãìó âãîðó. Óíàñëіäîê öüîãî îá’єì ãðóäíîї
ïîðîæíèíè çíà÷íî çìåíøóєòüñÿ, òèñê ó íіé ñòàє âèùèé çà àòìîñôåðíèé,
і ïîâіòðÿ âèòèñêàєòüñÿ ç ëåãåíü ó ïîâіòðîíîñíі øëÿõè, à çâіäòè – íàçîâíі.
Äîäàòêîâі ãðóïè ì’ÿçіâ ìîæóòü áóòè çàäіÿíі â äèõàëüíèõ ðóõàõ ó ðàçі
íàäìіðíèõ ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü.
Ó ñòàíі ñïîêîþ ëþäèíà çäіéñíþє 16–20 äèõàëüíèõ ðóõіâ çà õâèëèíó.
Ïіä ÷àñ çàíÿòü ñïîðòîì, âàæêîї ôіçè÷íîї ïðàöі, à òàêîæ ó ðàçі äåÿêèõ
çàõâîðþâàíü ÷àñòîòà äèõàëüíèõ ðóõіâ çíà÷íî çðîñòàє.
Äëÿ êіëüêіñíîї îöіíêè ôóíêöіîíàëüíîãî ñòàíó ëåãåíü ëþäèíè âèìіðþþòü
òàê çâàíі ëåãåíåâі îá’єìè.
Ùî òàêå ëåãåíåâі îá’єìè òà æèòòєâà єìíіñòü ëåãåíü? Ïіä ÷àñ êîæíîãî
äèõàëüíîãî öèêëó ïîâіòðÿ â ëåãåíÿõ îíîâëþєòüñÿ. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü
ëåãåíåâîþ âåíòèëÿöієþ. Êіëüêіñíèì ïîêàçíèêîì її є õâèëèííèé îá’єì
äèõàííÿ – îá’єì ïîâіòðÿ, ÿêå âäèõàєòüñÿ і âèäèõàєòüñÿ çà õâèëèíó. Éîãî
ðîçðàõîâóþòü ÿê äîáóòîê îá’єìó ïîâіòðÿ, âäèõóâàíîãî çà îäèí ðàç, íà ÷èñëî äèõàëüíèõ ðóõіâ çà 1 õâèëèíó. Ó ñòàíі ñïîêîþ â äîðîñëîї ëþäèíè õâèëèííèé îá’єì ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 7 ë, à çà ïîñèëåíîї ðîáîòè ìîæå ñÿãàòè
50–160 ë. Îòæå, ëåãåíåâà âåíòèëÿöіÿ çàëåæèòü âіä îá’єìó âäèõóâàíîãî
ïîâіòðÿ òà ÷àñòîòè äèõàëüíèõ ðóõіâ.
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ТЕМА 3
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ëåãåíåâîї âåíòèëÿöії â ñòàíі ñïîêîþ âèêîðèñòîâóþòü
òàêèé ïîêàçíèê, ÿê äèõàëüíèé îá’єì. Öå êіëüêіñòü ïîâіòðÿ, ÿêó âäèõàє і âèäèõàє ëþäèíà ó ñòàíі ñïîêîþ. Ó ñåðåäíüîìó âіí ñòàíîâèòü 0,5 ë. Âàæëèâî
çíàòè, ùî іç öієї êіëüêîñòі òіëüêè ïðèáëèçíî 0,35 ë ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє äî
àëüâåîë, à 0,15 ë çàòðèìóєòüñÿ â ïîðîæíèíàõ ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ (íîñà,
íîñîãëîòêè, ãîðòàíі, òðàõåї, áðîíõіâ) òà ó÷àñòі â ãàçîîáìіíі íå áåðå.
Ïіñëÿ áóäü-ÿêîãî ñïîêіéíîãî âäèõó ëþäèíà çäàòíà äîäàòêîâî âäèõíóòè
(ãëèáîêèé âäèõ) ùå 1–2 ë ïîâіòðÿ. Òàêå äîäàòêîâî âäèõíóòå ïîâіòðÿ íàçèâàþòü ðåçåðâíèì îá’єìîì âäèõó. Òàê ñàìî ïіñëÿ çâè÷àéíîãî âèäèõó ìîæíà
äîäàòêîâî âèäèõíóòè ùå ïðèáëèçíî 1,5 ë ïîâіòðÿ, òîìó éîãî íàçèâàþòü
ðåçåðâíèì îá’єìîì âèäèõó. Íàéâàæëèâіøèì ïîêàçíèêîì, ÿêèé íàéáіëüø
ïîâíî õàðàêòåðèçóє ñòàí äèõàëüíîї ñèñòåìè ëþäèíè, є êіëüêіñòü ïîâіòðÿ, ÿêó
ìîæíà âèäèõíóòè ïіñëÿ ìàêñèìàëüíîãî âäèõó. Ñàìå éîãî íàçèâàþòü æèòòєâîþ єìíіñòþ ëåãåíü.
Îòæå, æèòòєâà єìíіñòü ëåãåíü – öå ñóìà äèõàëüíîãî îá’єìó òà ðåçåðâíèõ îá’єìіâ âäèõó і âèäèõó. Ó ÷îëîâіêіâ öåé ïîêàçíèê êîëèâàєòüñÿ â ìåæàõ
3,5–5 ë, ó æіíîê – 3–3,5 ë. Ó òðåíîâàíèõ îñіá âіí ìîæå çáіëüøóâàòèñü äî
6–7 ë. Îñü ÷îìó â íèõ íå âèíèêàє çàäèøêè ïіä ÷àñ ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü.
Âåëèêà êіëüêіñòü ïîâіòðÿ, ÿêå íàäõîäèòü ïіä ÷àñ âäèõó äî ëåãåíü, çäàòíà
ïîâíіñòþ çàáåçïå÷èòè îðãàíіçì êèñíåì. Ó íåòðåíîâàíèõ ëþäåé ïіä ÷àñ ôіçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïіäâèùåíі ïîòðåáè â êèñíі çàáåçïå÷óþòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ÷àñòîòè äèõàííÿ.
Æèòòєâó єìíіñòü ëåãåíü ëþäèíè âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ îñîáëèâîãî
ïðèëàäó – ñïіðîìåòðà (ìàë. 65).
Ñëіä ïàì’ÿòàòè і òå, ùî íàâіòü ïіñëÿ ìàêñèìàëüíîãî âèäèõó â ëåãåíÿõ
çàëèøàєòüñÿ ùå 1–1,5 ë ïîâіòðÿ (çàëèøêîâèé îá’єì). Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì,
ùî ëåãåíі ïîâíіñòþ íіêîëè íå ñïàäàþòüñÿ, áî ó ïëåâðàëüíіé ïîðîæíèíі
íàâіòü ïіä ÷àñ ìàêñèìàëüíîãî âèäèõó òèñê çàëèøàєòüñÿ íèæ÷èì âіä àòìîñôåðíîãî.
Æèòòєâà єìíіñòü ëåãåíü і çàëèøêîâèé îá’єì ó ñóìі ñòàíîâëÿòü çàãàëüíó єìíіñòü ëåãåíü – êіëüêіñòü ïîâіòðÿ, ÿêå ìіñòèòüñÿ â ëåãåíÿõ ïіñëÿ
ìàêñèìàëüíîãî âäèõó (ìàë. 66).
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Мал. 65. Спірометр: прилад, за допомогою якого визначають життєву ємність легень людини
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Мал. 66. Загальна ємність легень: 1 – глибокий
вдих; 2 – спокійний вдих; 3 – спокійний видих;
4 – глибокий видих; 5 – залишковий об’єм

§ 15
Здоров’я людини. Життєва ємність легень – один з основних показників фізичного
розвитку людини, який залежить від стану дихальних м’язів. Щоб збільшити життєву
ємність легень, потрібно щодня тренувати дихальні м’язи і всю скелетну мускулатуру. Під час м’язової роботи вентиляція легень підвищується не тільки від прискорення частоти дихальних рухів, а й унаслідок збільшення їхньої глибини. Тому
потрібно щодня займатися фізичною працею, фізкультурою, спортом (веслуванням,
плаванням, гімнастикою, бігом тощо).

ßê âіäáóâàєòüñÿ íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ äèõàííÿ? Âäèõ і âèäèõ, ÿê ìè âæå
çíàєìî, ñïðè÷èíÿþòüñÿ ñêîðî÷åííÿì і ðîçñëàáëåííÿì äèõàëüíèõ ì’ÿçіâ
ó âіäïîâіäü íà íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі íàäõîäÿòü âіä íåðâîâèõ öåíòðіâ ñïèííîãî ìîçêó. Ó ñâîþ ÷åðãó àêòèâíіñòü öèõ öåíòðіâ êîíòðîëþєòüñÿ íåéðîíàìè, ðîçòàøîâàíèìè â äèõàëüíîìó öåíòðі (ìіñòèòüñÿ â îäíîìó ç âіääіëіâ
ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè – äîâãàñòîìó), òà íåéðîíàìè, ðîçòàøîâàíèìè
â êîðі ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó. Äіÿëüíіñòü äèõàëüíîãî öåíòðó çàáåçïå÷óє
àâòîìàòè÷íі äèõàëüíі ðóõè. Äèõàëüíèé öåíòð ïðàöþє íàâіòü òîäі, êîëè âè
çàñèíàєòå. Çàâäÿêè âïëèâàì íåðâîâèõ öåíòðіâ, ðîçòàøîâàíèõ ó êîðі ãîëîâíîãî ìîçêó, ëþäèíà çäàòíà äîâіëüíî êåðóâàòè äèõàëüíèìè ðóõàìè.
Äèõàëüíèé öåíòð çàáåçïå÷óє ðèòìі÷íó äіÿëüíіñòü äèõàëüíèõ ì’ÿçіâ çà
ðàõóíîê âçàєìîäії ìіæ ñîáîþ ñêóï÷åíü äâîõ òèïіâ íåéðîíіâ: íåéðîíіâ âäèõó і íåéðîíіâ âèäèõó. Їõ ùå íàçèâàþòü öåíòðàìè âäèõó òà âèäèõó. Íåéðîíè âäèõó çáóäæóþòüñÿ ïåðåä ïî÷àòêîì âäèõó, à íåéðîíè âèäèõó – ïåðåä
ïî÷àòêîì âèäèõó (äèâ. òàáëèöþ 6).
Ñòàí îðãàíіâ і çìіíè â íèõ ïіä ÷àñ âäèõó і âèäèõó
Стан органів

Òàáëèöÿ 6

Вдих

Видих

Головний мозок

Центр вдиху збуджується
(збудження через спинний
мозок надходить до міжреберних м’язів і діафрагми),
центр видиху гальмується

Центр вдиху гальмується,
а центр видиху збуджується
і «надає команду» міжреберним м’язам та діафрагмі

Зовнішні міжреберні дихальні м’язи

Скорочуються і піднімають
ребра та грудну клітку вгору

Розслаблюються, ребра і грудна клітка опускаються донизу

Діафрагма

Купол діафрагми опускається донизу

Купол діафрагми піднімається
догори

Об’єм грудної порожнини

Збільшується

Зменшується

Легені

Розтягуються

Спадаються

Результат.
Тиск у грудній порожнині, легенях, альвеолах
і бронхах

Зменшується
порівняно
з атмосферним. Легені заповнюються повітрям

Збільшується порівняно з атмосферним. Повітря виштовхується з альвеол і легень та
виводиться по повітроносних
шляхах назовні

Завдання. Користуючись таблицею 6, поясніть стан органів і зміни в них під час
вдиху і видиху.

Äèõàëüíі ðóõè ðåãóëþþòüñÿ òàêîæ çàâäÿêè ðåöåïòîðàì, ðîçòàøîâàíèì
ó ñàìèõ ëåãåíÿõ. Öі ðåöåïòîðè çáóäæóþòüñÿ ïіä ÷àñ âäèõó.
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ТЕМА 3
ЦІКАВО ЗНАТИ! Збудження і гальмування дихального центру, і відповідно прискорення чи уповільнення дихання і навіть його зупинку, можуть спричинити імпульси, які
надходять до нього з різних органів чуття (нюху, зору, смаку тощо), а також внутрішніх органів (печінки, селезінки, нирок, шлунково-кишкового тракту тощо). Порушення
функцій цих органів, наприклад їхнє запалення, може супроводжуватися зміною
ритму і глибини дихання. Підвищена температура і біль збільшують частоту дихання. Крім того, на дихальний центр впливають також емоції – радість, страх тощо.

Àêòèâíіñòü äèõàëüíîãî öåíòðó çíà÷íîþ ìіðîþ âèçíà÷àєòüñÿ ïîäðàçíåííÿì ðåöåïòîðіâ, ÿêі êîíòðîëþþòü õіìі÷íèé ñêëàä êðîâі – âìіñò ãàçіâ ó
êðîâі. Òàêèì ÷èíîì, êðіì íåðâîâîї, іñíóє і ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ ïðîöåñіâ
äèõàííÿ.
ßê âіäáóâàєòüñÿ ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ ïðîöåñіâ äèõàííÿ? Îñíîâíîþ
ôóíêöієþ äіÿëüíîñòі äèõàëüíîї ñèñòåìè є çàáåçïå÷åííÿ îðãàíіçìó êèñíåì, àëå ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ äèõàííÿ ïåðåâàæíî ґðóíòóєòüñÿ íà çìіíàõ âìіñòó â êðîâі âóãëåêèñëîãî ãàçó. Çðîñòàííÿ â êðîâі êіëüêîñòі
âóãëåêèñëîãî ãàçó àêòèâóє ðåöåïòîðè, ðîçòàøîâàíі â ñòіíöі ñóäèí, ùî
æèâëÿòü ìîçîê. Íàñëіäêîì òàêîãî ïîäðàçíåííÿ є ïîñèëåííÿ àêòèâíîñòі
äèõàëüíîãî öåíòðó äîâãàñòîãî ìîçêó і âіäïîâіäíî çðîñòàííÿ ÷àñòîòè
і ãëèáèíè äèõàííÿ.
Ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðàöії âóãëåêèñëîãî ãàçó â êðîâі, ÿêà íàäõîäèòü äî
ãîëîâíîãî ìîçêó, çäàòíå çáóäæóâàòè äèõàëüíèé öåíòð áåçïîñåðåäíüî. Öå
òåæ ñïðèÿє çáіëüøåííþ ÷àñòîòè òà ãëèáèíè äèõàííÿ, ÿêå òðèâàє äîòè,
äîêè êîíöåíòðàöіÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó íå çíèçèòüñÿ äî íîðìè. Òàê, íà óðîêàõ ôіçêóëüòóðè, âèêîíóþ÷è ïåâíі ôіçè÷íі âïðàâè, âè âіä÷óâàєòå, ÿê çáіëüøóєòüñÿ ÷àñòîòà é ãëèáèíà äèõàííÿ. Öå âіäáóâàєòüñÿ òîìó, ùî ïіä ÷àñ
ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü ïîñèëþєòüñÿ ðîáîòà ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, à öå ñïðè÷èíþє ïðîöåñè îêèñíåííÿ â їõíіõ êëіòèíàõ, à âіäïîâіäíî é çáіëüøåííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó â êðîâі. Êðîâ ç íàäëèøêîì âóãëåêèñëîãî ãàçó íàäõîäèòü äî
äèõàëüíîãî öåíòðó і ñïðè÷èíþє éîãî çáóäæåííÿ, ÿêå ïåðåäàєòüñÿ äî äèõàëüíèõ ì’ÿçіâ. Ëþäèíà ïî÷èíàє äèõàòè ãëèáøå, і öå çóìîâëþє âèâåäåííÿ
íàäëèøêó âóãëåêèñëîãî ãàçó òà ïîïîâíåííÿ âìіñòó êèñíþ (ìàë. 67).

Мал. 67. Регуляція дихальних рухів. Завдання. Поясніть, як змінюються дихальні рухи
під час бігу
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§ 15
ЦІКАВО ЗНАТИ! У момент народження, коли дитина припиняє отримувати кисень
через плаценту від організму матері, в її крові різко зростає вміст вуглекислого газу.
Це збуджує дихальний центр, від якого нервові імпульси надходять до рухових
спинномозкових нейронів зовнішніх міжреберних м’язів і діафрагми. Дитина самостійно робить перший вдих – починається дихальний цикл.

Äèõàëüíèé öåíòð òàêîæ çáóäæóє ãîðìîí àäðåíàëіí, ÿêèé âèðîáëÿþòü
íàäíèðêîâі çàëîçè (äåòàëüíіøå ïðî äіÿëüíіñòü åíäîêðèííîї ñèñòåìè äіçíàєòåñÿ ó § 55). Îñêіëüêè öåé ãîðìîí ïîñèëåíî âèäіëÿєòüñÿ çà áóäü-ÿêîãî õâèëþâàííÿ, òî çðîçóìіëèì ñòàє, ÷îìó ñàìå çà òàêèõ óìîâ ìè äèõàєìî ãëèáîêî
é ÷àñòî.
Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: âäèõ, âèäèõ, äèõàëüíèé öåíòð, æèòòєâà
єìíіñòü ëåãåíіâ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Завдяки дихальним рухам (вдих і видих) повітря в легенях постійно оновлюється. Дихальні рухи регулює дихальний центр, розташований у довгастому мозку.
Його діяльність відбувається під контролем півкуль великого мозку. Частота та
глибина дихальних рухів залежить від концентрації вуглекислого газу в крові.
z Вентиляцію легень забезпечують дихальні рухи, які в стані спокою спричиняють скорочення та розслаблення міжреберних м’язів і м’язів діафрагми, а за
умов фізичного напруження – й інших м’язів. Дихальний цикл складається з послідовних фаз вдиху та видиху, під час яких змінюється об’єм грудної порожнини.
z Життєва ємність легень – кількість повітря, яку можна видихнути після максимального вдиху, – є показником фізичного розвитку людини.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке дихальний цикл? З яких фаз він складається? 2. Який механізм вдиху
та видиху? 3. Скільки дихальних рухів здійснює людина в спокійному стані за хвилину? 4. Де міститься дихальний центр? 5. У чому полягає рефлекторний принцип
роботи дихального центру? 6. Завдяки чому людина може свідомо управляти
дихальними рухами? 7. Як здійснюється гуморальна регуляція процесів дихання?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть м’язи, які забезпечують глибокий видих: а) зовнішні міжреберні м’язи;
б) внутрішні міжреберні м’язи; в) м’язи діафрагми; г) м’язи шиї.
2. Укажіть, як називають кількість повітря, яку людина може вдихнути після спокійного вдиху: а) дихальний об’єм; б) резервний об’єм вдиху; в) додатковий
об’єм; г) життєва ємність легенів.
3. Укажіть, як називають максимальну кількість повітря, яку людина може видихнути після глибокого вдиху: а) резервний об’єм; б) додатковий об’єм; в) дихальний об’єм; г) життєва ємність легень.
Розв’яжіть задачу.
у Скільки повітря (л) використає на дихання клас з 35 осіб за
45 хв уроку, якщо один учень у середньому робить 16 вдихів за хвилину по 500 мл
повітря? Виберіть правильну відповідь: а) 126; б) 1260; в) 12600; г) 126000.
Установіть правильну послідовність процесу вдиху: а) легені розтягуються і заповнюються повітрям; б) об’єм грудної порожнини збільшується;
в) діафрагма опускається донизу; г) зовнішні міжреберні м’язи скорочуються;
д) ребра підіймаються.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Користуючися малюнком 67, поясніть регуляцію дихальних рухів.
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ТЕМА 3
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому дуже важливо, щоб одразу після народження дитина
закричала? 2. Чим можна пояснити, що ліва та права легені розрізняються за
розмірами?

§ 16. ÕÂÎÐÎÁÈ ÎÐÃÀÍІÂ ÄÈÕÀÍÍß
ÒÀ ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ ЇÕ
Пригадайте з курсу основ здоров’я, які ви знаєте хвороботворні бактерії. Що таке
туберкульоз (сухоти)? Які причини його виникнення, заходи щодо запобігання захворюванню. Що таке віруси? Яких істот називають мікроорганізмами?

Óðàæåííÿ ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ і ëåãåíü ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ
ïðîöåñіâ äèõàííÿ. Òàê, âäèõàííÿ ïåâíèõ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí ç ðіçêèì çàïàõîì, äèìó, ïèëó, äóæå õîëîäíîãî ÷è çàíàäòî ãàðÿ÷îãî ïîâіòðÿ ìîæå
ñïðè÷èíèòè çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè íîñîãëîòêè, ãëîòêè, òðàõåї
òîùî. Âîíà íàáðÿêàє, âèäіëÿєòüñÿ áàãàòî ñëèçó. Îäíàê íàé÷àñòіøå çàïàëåííÿ ñëèçîâèõ îáîëîíîê ðіçíèõ ÷àñòèí ïîâіòðîíîñíèõ øëÿõіâ і ëåãåíü
ñïðè÷èíÿþòü іíôåêöіéíі çàõâîðþâàííÿ.
ßêі іñíóþòü іíôåêöіéíі çàõâîðþâàííÿ îðãàíіâ äèõàííÿ? Õâîðîáîòâîðíі
âіðóñè òà áàêòåðії ìîæóòü âðàæàòè áóäü-ÿêó ÷àñòèíó äèõàëüíèõ øëÿõіâ.
Çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè íîñà íàçèâàþòü íåæèòü, àáî ðèíіò, ãëîòêè –
ôàðèíãіò, ãîðòàíі – ëàðèíãіò, òðàõåї – òðàõåїò.
Áðîíõіò – çàïàëåííÿ áðîíõіâ ç ïåðåâàæíèì óðàæåííÿì ñëèçîâîї îáîëîíêè. Õàðàêòåðíі êàøåëü (ïðè ãîñòðîìó áðîíõіòі äîâãîòðèâàëèé, ñòðàæäàëüíèé), ÷àñòіøå ç âèäіëåííÿì ñëèçîâîãî ÷è ñëèçîãíіéíîãî õàðêîòèííÿ,
çàäèøêà, áіëü ó ãðóäÿõ, ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè.
Çàïàëåííÿ ïëåâðè – ïëåâðèò – âèíèêàє óíàñëіäîê ïîòðàïëÿííÿ çáóäíèêіâ іíôåêöії äî ïëåâðàëüíîї ïîðîæíèíè. Áóäü-ÿêå ïîøêîäæåííÿ ïëåâðè
ñóïðîâîäæóєòüñÿ âòðàòîþ ãåðìåòè÷íîñòі ïëåâðàëüíîї ïîðîæíèíè. Ëèñòêè
ïëåâðè – çîâíіøíіé òà âíóòðіøíіé – ñïàäàþòüñÿ і íàâіòü ìîæóòü çðîñòàòèñÿ
ìіæ ñîáîþ. Öå çíà÷íî óñêëàäíþє àáî íàâіòü óíåìîæëèâëþє íàäõîäæåííÿ
ïîâіòðÿ äî ëåãåíü.
Çàïàëåííÿ ëåãåíü ìàє íàçâó ïíåâìîíіÿ. Öå äóæå íåáåçïå÷íå іíôåêöіéíå
çàõâîðþâàííÿ. Ïðè÷èíîþ éîãî âèíèêíåííÿ íàé÷àñòіøå є ïåðåîõîëîäæåííÿ àáî óñêëàäíåííÿ ïіñëÿ áðîíõіòó ÷è ãðèïó.
Ãðèï – ãîñòðå іíôåêöіéíå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå ñïðè÷èíÿþòü âіðóñè êіëüêîõ ðіçíîâèäіâ. Ïіñëÿ òîãî ÿê ëþäèíà ïåðåõâîðіëà íà ãðèï, ó íåї âèðîáëÿєòüñÿ íåñïðèéíÿòíіñòü äî öüîãî ðіçíîâèäó âіðóñó ãðèïó. Àëå іíøі
ðіçíîâèäè, ÿêі ùå íå âðàæàëè öþ ëþäèíó, çäàòíі ñïðè÷èíÿòè çàõâîðþâàííÿ. Ñàìå öèì ïîÿñíþþòü ïîâòîðíі çàõâîðþâàííÿ íà ãðèï.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Про епідемії грипу людство знає ще із Середньовіччя. Під час епідемії 1918 р. відомої як «іспанський грип», або «іспанка», у світі за три місяці перехворіло приблизно 500 млн осіб, з яких померло 20 млн.

Äæåðåëîì ïîøèðåííÿ âіðóñіâ ãðèïó є õâîðà ëþäèíà. Îñíîâíèé øëÿõ
çàðàæåííÿ – ïîâіòðÿíî-êðàïëèííèé. Õâîðà ëþäèíà ïіä ÷àñ ÷õàííÿ àáî
êàøëþ âèäіëÿє êðàïëèíè ðіäèíè, ó ÿêèõ є âіðóñíі ÷àñòèíêè. Іíøà ëþäèíà
іíôіêóєòüñÿ, âäèõàþ÷è íàéäðіáíіøі êðàïëèíè ñëèíè àáî ñëèçó, ùî ìіñòÿòü
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§ 16
÷àñòèíêè âіðóñó ãðèïó. ×åðåç òàêèé ìåõàíіçì ïåðåäà÷і ãðèï íàäçâè÷àéíî
øâèäêî ìîæå ïîøèðþâàòèñü.
Çáóäíèê ãðèïó âðàæàє åïіòåëіàëüíі êëіòèíè âåðõíіõ äèõàëüíèõ øëÿõіâ.
×àñòèíêè âіðóñó ãðèïó ìîæóòü ëåãêî âèäіëÿòèñÿ ç ïîðîæíèí íîñà òà ðîòà
ïіä ÷àñ ðîçìîâè, ÷õàííÿ, êàøëþ. Õâîðі íà ãðèï îñîáëèâî íåáåçïå÷íі äëÿ
îòî÷óþ÷èõ íà ðàííіõ åòàïàõ іíôåêöії (ïåðøі îäíà-äâі äîáè), êîëè îçíàêè
çàõâîðþâàííÿ ùå ÷іòêî íå ïðîÿâèëèñÿ. Іíêóáàöіéíèé ïåðіîä ãðèïó êîðîòêèé – çàçâè÷àé îäíà-äâі äîáè, ðіäøå – êіëüêà ãîäèí.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Іíêóáàöіéíèé ïåðіîä – ïåðіîä âіä ìîìåíòó çàðàæåííÿ
äî ïåðøèõ ïðîÿâіâ çàõâîðþâàííÿ.

Ïіñëÿ ïðîíèêíåííÿ â êëіòèíè åïіòåëіþ ñëèçîâèõ îáîëîíîê âåðõíіõ äèõàëüíèõ øëÿõіâ âіðóñ ãðèïó ñïðè÷èíÿє çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè.
Ó ïîäàëüøîìó âіí ïðîíèêàє ó êðîâ і âèäіëÿє ðå÷îâèíè, ÿêі îòðóþþòü îðãàíіçì. Ãðèï çàâæäè ïî÷èíàєòüñÿ çі øâèäêîãî ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè.
Õâîðîãî ëèõîìàíèòü, ç’ÿâëÿєòüñÿ ãîëîâíèé áіëü, áîëіñíі âіä÷óòòÿ â ì’ÿçàõ,
ñóãëîáàõ, ãîðëі.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ãðèï – çàõâîðþâàííÿ, íåáåçïå÷íå ñâîїìè óñêëàäíåííÿìè.
Òîìó çà ïåðøèõ îçíàê çàõâîðþâàííÿ íà ãðèï ñëіä íåãàéíî âèêëèêàòè
ëіêàðÿ, ÿêèé ïðèçíà÷èòü íåîáõіäíèé êóðñ ëіêóâàííÿ. Êîëè ñïіëêóєòåñÿ
ç õâîðîþ íà ãðèï ëþäèíîþ, çàõèùàéòå äèõàëüíі øëÿõè çà äîïîìîãîþ ìàðëåâîї ïîâ’ÿçêè. Áàæàíî ïîìіñòèòè õâîðîãî â îêðåìå ïðèìіùåííÿ, âèäіëèòè éîìó îêðåìèé ïîñóä òîùî.

ßê ïðîôіëàêòè÷íі çàõîäè ó ðàçі çàõâîðþâàíü îðãàíіâ äèõàííÿ ñëіä âæèâàòè ÷àñíèê і öèáóëþ, áî öі ðîñëèíè âèðîáëÿþòü ðå÷îâèíè (ôіòîíöèäè),
ÿêі ïðèãíі÷óþòü äіÿëüíіñòü ìіêðîîðãàíіçìіâ.
Òóáåðêóëüîç – ïîøèðåíå іíôåêöіéíå ñîöіàëüíî íåáåçïå÷íå çàõâîðþâàííÿ. Óêðàїíñüêà íàçâà òóáåðêóëüîçó – ñóõîòè. Çáóäíèê òóáåðêóëüîçó – òóáåðêóëüîçíà ïàëè÷êà (ïàëè÷êà Êîõà) – íàé÷àñòіøå óðàæàє ëåãåíі. Âîíà
ìîæå ïåðåáóâàòè ó âäèõóâàíîìó ïîâіòðі, êðàïëèíêàõ õàðêîòèííÿ, íà ïîñóäі, îäÿçі, ðóøíèêàõ òà іíøèõ ïðåäìåòàõ, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ õâîðèé
íà òóáåðêóëüîç. Çáóäíèêè òóáåðêóëüîçó ìîæóòü ïåðåäàâàòèñÿ ëþäèíі
é ÷åðåç ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ – ìîëîêî òà ì’ÿñî.
Çàõâîðþâàííÿ ðîçâèâàєòüñÿ äîâãî é ïîñòóïîâî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ç ìåòîþ ïðîôіëàêòèêè òóáåðêóëüîçó ïîòðіáíî êîðèñòóâàòèñÿ іíäèâіäóàëüíèìè çàñîáàìè îñîáèñòîї ãіãієíè, çàãàðòîâóâàòè
îðãàíіçì, ðàöіîíàëüíî õàð÷óâàòèñÿ, ïèòè ëèøå êèï’ÿ÷åíå ìîëîêî,
ì’ÿñî ñïîæèâàòè äîáðå òåðìі÷íî îáðîáëåíèì. Ó ïîëіêëіíіêàõ ïîòðіáíî
ùîðі÷íî ðîáèòè ôëþîðîãðàôіþ. Öå ïîøèðåíèé äіàãíîñòè÷íèé ìåòîä
ðåíòãåíîëîãі÷íîãî äîñëіäæåííÿ, ÿêèé äàє çìîãó îäåðæàòè ôîòîçíіìîê
ëåãåíü. Äëÿ çàïîáіãàííÿ çàðàæåííþ òóáåðêóëüîçîì äіòÿì, à çà íåîáõіäíîñòі і äîðîñëèì, ââîäÿòü âàêöèíó.

Òóáåðêóëüîçíі ïàëè÷êè øâèäêî ãèíóòü ó ñóõèõ, äîáðå îñâіòëåíèõ ñîíÿ÷íèõ ìіñöÿõ. Òîìó, ùîá çàïîáіãòè çàõâîðþâàííþ, ïîòðіáíî òðèìàòè â ÷èñòîòі æèòëîâі áóäèíêè, âóëèöі ìіñò, ãðîìàäñüêі ïðèìіùåííÿ. Âåëèêå çíà÷åííÿ
äëÿ î÷èùåííÿ ïîâіòðÿ â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ìàþòü çåëåíі íàñàäæåííÿ.
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ТЕМА 3
Âàæêèì çàõâîðþâàííÿì ëþäèíè є äèôòåðіÿ. Її çáóäíèê – áàêòåðіÿ
äèôòåðіéíà ïàëè÷êà. Çàðàçèòèñÿ äèôòåðієþ ìîæíà âіä õâîðîї ëþäèíè ÷è
ëþäèíè-íîñіÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íîñієì íàçèâàþòü îðãàíіçì, ó ÿêîìó ïåðåáóâàє çáóäíèê
ïåâíîãî çàõâîðþâàííÿ, àëå ñèìïòîìè öüîãî çàõâîðþâàííÿ âіäñóòíі.

Ñïîðè áàêòåðії ç ïîâіòðÿì ïîòðàïëÿþòü ó äèõàëüíі øëÿõè. Çàïàëåííÿ
ñïî÷àòêó ðîçâèâàєòüñÿ â ãëîòöі, ðіäøå – ãîðòàíі, òðàõåї, ïîðîæíèíàõ ðîòà
і íîñà. Íà ñëèçîâèõ îáîëîíêàõ âèíèêàє ùіëüíà ïëіâêà, ÿêà ìîæå ïåðåêðèòè ïðîñâіò òðàõåї і ñïðè÷èíèòè çàäóõó. Äëÿ çàïîáіãàííÿ çàõâîðþâàííþ
íà äèôòåðіþ ðîáëÿòü ïðîôіëàêòè÷íі ùåïëåííÿ. ßêùî æ ëþäèíà âñå-òàêè
çàõâîðіëà, çàñòîñîâóþòü ïðîòèäèôòåðіéíі ëіêóâàëüíі ïðåïàðàòè.
Здоров’я людини. Щоб захистити організм під час епідемії грипу та інших інфекцій,
слід дотримуватися відповідних правил поведінки: потрібно не тільки захищати верхні
дихальні шляхи від хвороботворних мікроорганізмів, а й посилювати імунітет
раціональним вітамінізованим харчуванням, загартовуванням, фізичними вправами.

ßêі çàõâîðþâàííÿ îðãàíіâ äèõàííÿ ñïðè÷èíþþòü àëåðãåíè? Àëåðãåíàìè íàçèâàþòü óñå òå, ùî ìîæå ñïðè÷èíèòè â ëþäèíè àëåðãі÷íі ðåàêöії,
ÿê-îò íàáðÿêè, ïîñèëåíèé íåæèòü, âèñèïêó íà øêіðі, ÷õàííÿ, êàøåëü òîùî.
Äî íàéïîøèðåíіøèõ àëåðãі÷íèõ çàõâîðþâàíü íàëåæàòü àëåðãі÷íèé ðèíіò і áðîíõіàëüíà àñòìà. Їõ ñïðè÷èíþþòü àëåðãåíè, ñåðåä ÿêèõ ìîæóòü
áóòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ (öèòðóñîâі, ÿéöÿ, øîêîëàäíі öóêåðêè òîùî),
ïèë, øåðñòü òâàðèí, ïèëîê äåÿêèõ ðîñëèí, õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ðіçíі êîñìåòè÷íі çàñîáè, ìåäèêàìåíòè, ìіêðîîðãàíіçìè òà ïðîäóêòè їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі òîùî. Îçíàêàìè àëåðãі÷íîãî ðèíіòó є íàáðÿê ñëèçîâîї îáîëîíêè,
ñóõіñòü і ñâåðáіííÿ â ïîðîæíèíі íîñà, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ ÷õàííÿì і ñëèçîâèäіëåííÿì. Ãîëîâíèìè ñïîñîáàìè ëіêóâàííÿ є óñóíåííÿ êîíòàêòó
ç àëåðãåíîì, çàñïîêіéëèâі çàñîáè.
Áðîíõіàëüíà àñòìà ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âèãëÿäі íàïàäіâ çàäóõè, ùî ïåðіîäè÷íî ïîâòîðþþòüñÿ. Ïðè÷èíîþ є ðіçêå çâóæåííÿ áðîíõіâ àáî íàáðÿêàííÿ
їõíüîї ñëèçîâîї îáîëîíêè âíàñëіäîê àëåðãі÷íîї ðåàêöії. Ó ðàçі ïðîÿâó
ñèìïòîìіâ àñòìè ñëіä çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ-àëåðãîëîãà, ùîá ç’ÿñóâàòè
ïðè÷èíó öüîãî çàõâîðþâàííÿ. Ëіêóþòü àñòìó â ñïåöіàëüíèõ ñàíàòîðіÿõ,
ïîáóäîâàíèõ â åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ çîíàõ.
ßê òþòþíîêóðіííÿ âïëèâàє íà îðãàíè äèõàííÿ ëþäèíè? Ó òþòþíîâîìó
äèìі, êðіì íіêîòèíó, ìіñòèòüñÿ ïîíàä 200 øêіäëèâèõ äëÿ îðãàíіçìó ðå÷îâèí (ñèíèëüíà êèñëîòà, ñàæà, ÷àäíèé ãàç òîùî). Ïіä ÷àñ êóðіííÿ âîíè ïðîíèêàþòü ó äèõàëüíі øëÿõè òà ëåãåíі, çі ñëèíîþ ïîòðàïëÿþòü ó øëóíêîâîêèøêîâèé òðàêò.
Òþòþíîâèé äèì, ïîäðàçíþþ÷è ñëèçîâі îáîëîíêè äèõàëüíèõ øëÿõіâ,
ñïðè÷èíÿє їõíє çàïàëåííÿ. Ñëèçîâі îáîëîíêè âòðà÷àþòü çäàòíіñòü çíåøêîäæóâàòè õâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè òà øêіäëèâі ðå÷îâèíè. ×àñòèíêè
òþòþíîâîãî äèìó òà ïðîäóêòè çãîðàííÿ òþòþíó (çîêðåìà, äüîãîòü) îñіäàþòü íà ñòіíêàõ áðîíõіâ òà àëüâåîë. Âòðà÷àєòüñÿ їõíÿ åëàñòè÷íіñòü і çäàòíіñòü äî ñàìîî÷èùåííÿ. Òàêі ëåãåíåâі ïóõèðöі çëèïàþòüñÿ і íå áåðóòü
ó÷àñòі â ãàçîîáìіíі. Ðåçóëüòàòîì öüîãî є çìåíøåííÿ ïîñòà÷àííÿ îðãàíіçìó
êèñíþ, ùî ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñòі, ïîãіðøåííÿ çàãàëüíîãî ñàìîïî÷óòòÿ.
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§ 16
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ «çîëîòå» ïðàâèëî ìåäèöèíè – õâîðîáі ëåãøå çàïîáіãòè,
íіæ її ëіêóâàòè.

Ó ÷îìó ïîëÿãàє ïðîôіëàêòèêà çàõâîðþâàíü îðãàíіâ äèõàëüíîї ñèñòåìè? Äëÿ çàïîáіãàííÿ óðàæåííÿì і çàõâîðþâàííÿì äèõàëüíîї ñèñòåìè ñëіä
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèëüíîãî ðåæèìó ïðàöі, õàð÷óâàííÿ, âіäïî÷èíêó. Äèõàííÿ ïîòðіáíî ðîçâèâàòè ôіçè÷íèìè âïðàâàìè, ñïîðòîì. Ïîâіòðÿ ó æèòëîâèõ і ðîáî÷èõ ïðèìіùåííÿõ ìàє áóòè ÷èñòèì, áåç ðіçêèõ ïåðåïàäіâ
òåìïåðàòóðè. Äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó çàõâîðþâàííÿ íà іíôåêöіéíі õâîðîáè òðåáà ñâîє÷àñíî і ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòè ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, ïðîâîäèòè
ïðîôіëàêòè÷íå ùåïëåííÿ, à â ðàçі çàõâîðþâàííÿ – çàñòîñîâóâàòè ëіêóâàëüíі ñèðîâàòêè. Êîíòàêòóþ÷è ç õâîðèì, ïіä ÷àñ åïіäåìіé íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ ïðàâèë: êîðèñòóâàòèñÿ ìàðëåâîþ
ïîâ’ÿçêîþ, ÿêà çàòðèìóє êðàïëі çі çáóäíèêàìè çàõâîðþâàíü.
Äëÿ î÷èùåííÿ ïîâіòðÿ âіä çáóäíèêіâ çàõâîðþâàíü îðãàíіâ äèõàëüíîї
ñèñòåìè âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü çåëåíі íàñàäæåííÿ.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãðèï, àíãіíà, òóáåðêóëüîç, áðîíõіàëüíà
àñòìà, ïíåâìîíіÿ, äèôòåðіÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Захворювання органів дихання можуть спричинюватися вірусами, бактеріями
та алергенами. Дотримання правил особистої гігієни, проведення вакцинації
в період епідемій, регулярне проходження диспансерного обстеження, загартовування організму, уникнення фізичних і розумових перенапружень у період
епідемій, калорійне харчування запобігатимуть захворюванням.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які існують захворювання дихальної системи? 2. Які ви знаєте інфекційні
захворювання органів дихання? 3. Які шляхи поширення інфекційних захворювань дихальних шляхів? 4. Чому тютюнокуріння спричинює захворювання органів дихання? 5. Яких профілактичних заходів слід вживати, щоб уникнути
захворювання органів дихання?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть збудника грипу: а) бактерії; б) гриби; в) віруси; г) одноклітинні тварини.
2. Укажіть органи людини, які найчастіше вражає туберкульозна паличка:
а) носова порожнина; б) бронхи; в) трахея; г) легені.
Утворіть логічні пари
Установіть відповідність між захворюваннями та враженими органами.
А ангіна
1 запалення слизової оболонки бронхів
Б пневмонія
2 запалення слизової оболонки трахеї
В трахеїт
3 запалення легень
Г бронхіт
4 гостре запалення мигдаликів
5 запалення слизової оболонки носової порожнини
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте причини виникнення, симптоми,
заходи профілактики та лікування найпоширеніших захворювань органів дихальної системи. Спрогнозуйте наслідки куріння на органи дихання.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому найчастіше на туберкульоз хворіють люди, які живуть
у неналежних житлових умовах і погано харчуються?
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ТЕМА 3
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Обґрунтуйте профілактичні заходи, які можуть запобігти
захворюванням органів дихання. Відповідь оформіть у вигляді пам’ятки.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Укажіть речовину, що переносить кисень по організму: а) гемоглобін; б) трипсин; в) протромбін; г) пепсин.
2. Виберіть вид тканини, яка переважає у складі гортані: а) кісткова; б) хрящова;
в) жирова; г) епітеліальна.
3. Укажіть положення діафрагми під час вдиху: а) опускається; б) не змінює свого
положення; в) піднімається.
4. Кисень, що надходить в організм людини під час дихання, використовується
для: а) транспорту поживних речовин через клітинні мембрани; б) захисту від хвороботворних мікроорганізмів; в) окиснення органічних сполук; г) виведення продуктів обміну.
5. Атмосферне повітря має такий склад газів (%): а) кисню – 14,2, вуглекислого
газу – 5,2, азоту – 80,6; б) кисню – 20,9, вуглекислого газу – 0,03, азоту – 79,0; в) кисню – 16,3, вуглекислого газу – 4,0, азоту – 79,7.
6. Вдих забезпечується скороченням: а) діафрагми та внутрішніх міжреберних
м’язів; б) діафрагми та зовнішніх міжреберних м’язів; в) як зовнішніх, так і внутрішніх
міжреберних м’язів; г) внутрішніх міжреберних м’язів та м’язів черевного преса.
7. У стані спокою людина за хвилину здійснює дихальних рухів: а) 5–8; б) 10–12;
в) 16–20; г) 30–40.
8. Дихати треба через ніс тому, що: а) таким чином повітря легше проходить до
легень; б) у носовій порожнині вдихуване повітря знезаражується; в) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на кисень; г) у носовій порожнині вдихуване повітря збагачується на вуглекислий газ.
9. Голосові зв’язки розташовані в: а) ротоглотці; б) гортані; в) трахеї; г) бронхах.
10. Хрящ, який закриває під час ковтання їжі вхід до гортані, називають: а) кадик;
б) надгортанник; в) щитоподібний; г) під’язиковий.
11. Відсутність хрящів у задній стінці трахеї забезпечує: а) вільне проходження частинок їжі по стравоходу; б) утворення звуків; в) проштовхування повітря до легень;
г) знезараження повітря, що надходить до легень.
12. Тиск у порожнині між листками плеври: а) дорівнює атмосферному; б) вище атмосферного; в) нижче атмосферного; г) тиску немає.
13. Газообмін у легенях відбувається через стінки: а) бронхіол; б) альвеолярних
ходів; в) альвеол; г) плеври.
14. Кількість повітря, яку можна вдихнути після спокійного вдиху, називають:
а) дихальний об’єм; б) резервний об’єм вдиху; в) залишковий об’єм; г) життєва ємність легень.
15. Кількість повітря, яку можна видихнути після спокійного видиху, це: а) резервний об’єм вдиху; б) резервний об’єм видиху; в) життєва ємність легень; г) дихальний
об’єм.
16. Життєва ємність легень – це: а) дихальний об’єм та резервні об’єми вдиху та
видиху; б) дихальний об’єм та об’єм мертвого простору; в) дихальний та залишковий
об’єми; г) дихальний об’єм, об’єм мертвого простору та резервний об’єм вдиху.
17. Прилад, за допомогою якого визначають життєву ємність легень, називають:
а) флюорограф; б) манометр; в) спірометр; г) стетоскоп.
Виберіть три правильні відповіді
18. Схарактеризуйте будову та функції трахеї.
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Самоконтроль знань з теми
А Входить до складу

Б Функції

В До складу стінок входять

1 органів нижніх дихальних
шляхів
2 органів верхніх дихальних
шляхів
3 легень

1 проведення повітря
2 газообмін
3 знезараження повітря

1 повні хрящові кільця
2 хрящові напівкільця
3 хрящові утвори у вигляді
спіралі

19. Розташуйте процеси в порядку, який відповідає акту видиху: а) об’єм грудної порожнини зменшується; б) повітря з носової порожнини видихається; в) легені
звужуються і повітря з них виштовхується; г) зовнішні міжреберні м’язи розслаблюються.
20. Укажіть правильну послідовність розташування органів, з яких складаються
верхні дихальні шляхи: а) носова порожнина; б) глотка; в) носоглотка.
21. Розв’яжіть задачу. Під час спокійного вдиху дорослої людини до легень надходить близько 500 мл повітря. У вдихуваному повітрі міститься 21 % кисню, а видихуваному – 16 %. Полічіть, скільки кисню (мл) при цьому споживає організм людини.
Виберіть правильну відповідь: а) 20; б) 25; в) 30; г) 35.
22. Робота з діаграмою. На малюнку позначено склад повітря, яке людина вдихає
і яке видихає. Поясніть, уміст яких речовин змінився і чому.
N2

O2

H 2O
інертні гази

N2
CO2

O2

CO2

H2O
інертні гази

23. Розкрийте взаємозв’язок розвитку органів дихання з фізичними навантаженнями.
24. Складіть схему «Залежність частоти дихання від вмісту СО2 у крові».
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Òåìà 4
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÐÅ×ÎÂÈÍ
Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ ËÞÄÈÍÈ
Îðãàíіçì ëþäèíè âçàєìîäіє ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì, óìîâè ÿêîãî ïîñòіéíî çìіíþþòüñÿ.
Ïðîòå ñêëàä âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó ëþäèíè çà íîðìè є âіäíîñíî ñòàëèì.
×îìó? Îðãàíіçì ìàє çäàòíіñòü çàõèùàòèñÿ âіä
øêіäëèâèõ âïëèâіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
ïîì’ÿêøóþ÷è їõíі íàñëіäêè. Çàâäÿêè ÿêèì ìåõàíіçìàì çàáåçïå÷óєòüñÿ öÿ çäàòíіñòü?
Ó íàøîìó îðãàíіçìі áåçïåðåðâíî âіäáóâàєòüñÿ
êðîâîîáіã. ßêі ìåõàíіçìè éîãî çàáåçïå÷óþòü?
Ó ÷îìó óíіêàëüíіñòü ïðàöåçäàòíîñòі ñåðöÿ ÿê
íàäіéíîãî îðãàíà, ÿêèé óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ
ëþäèíè ïåðåêà÷óє êðîâ? ×è âïëèâàє éîãî
ñòàí íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè?

§ 17. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÂÍÓÒÐІØÍЄ
ÐІÄÊÅ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ
Пригадайте, до якої групи тканин належать кров і лімфа. Що таке дифузія та
осмос? Що таке метаболізм?

Ùî òàêå âíóòðіøíє ðіäêå ñåðåäîâèùå îðãàíіçìó? Æèòòєäіÿëüíіñòü êëіòèí çàáåçïå÷óєòüñÿ òіëüêè â ðіäêîìó ñåðåäîâèùі. ßê âè âæå çíàєòå, öå
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ïðîöåñè äèôóçії é îñìîñó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ðå÷îâèí ìіæ êëіòèíàìè òà ñåðåäîâèùåì, ùî їõ îòî÷óє, êðàùå ïåðåáіãàþòü ó ðіäèíàõ.
Âíóòðіøíє ðіäêå ñåðåäîâèùå îðãàíіçìó – ñóêóïíіñòü ðіäèí (êðîâ, ëіìôà,
òêàíèííà ðіäèíà), ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ îáìіíó ðå÷îâèí і ïіäòðèìàííі ãîìåîñòàçó îðãàíіçìó. Ñêëàäîâі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó
òіñíî ìіæ ñîáîþ âçàєìîïîâ’ÿçàíі (ìàë. 68, 1). Âîíè ïîñòіéíî ïåðåõîäÿòü
îäíà â îäíó, ïåðåíîñÿ÷è ðîç÷èíåíі â íèõ ðå÷îâèíè, і òàêèì ÷èíîì âïëèâàþòü íà õіìі÷íèé ñêëàä îäíà îäíîї. Çà їõíüîї ó÷àñòі â îðãàíіçìі ïåðåáіãàþòü óñі ïðîöåñè ìåòàáîëіçìó, à ñàìå: äî êëіòèí áåçïåðåðâíî íàäõîäÿòü
ïîæèâíі ðå÷îâèíè і âèäàëÿþòüñÿ êіíöåâі ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі.
Здоров’я людини. За норми в організмі людини на відносно сталому рівні підтримується температура тіла, артеріальний тиск, вміст цукру (глюкози) в крові, йонів
Натрію, Калію, Кальцію, Хлору тощо.
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§ 17
тканинна рідина

лімфа

тканинна
р
рідина
лімфа

кров

к
кров
1

2

Мал. 68. 1. Внутрішнє рідке середовище організму. 2. Схема утворення тканинної рідини та
лімфи. Завдання. Користуючись малюнком і текстом, поясніть шляхи
и утворення тканинної рідини та зв’язок між кров’ю, лімфою та тканинною рідиною

ßêі ôóíêöії âèêîíóþòü ñêëàäîâі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó?
Âè âæå çíàєòå, ùî êðîâ íàëåæèòü äî òêàíèí âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Âîíà ïåðåíîñèòü êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç, ïîæèâíі ðå÷îâèíè, êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, áіîëîãі÷íî àêòèâíі ñïîëóêè (ãîðìîíè, ôåðìåíòè,
âіòàìіíè), çàáåçïå÷óє çàõèñíі ðåàêöії îðãàíіçìó òîùî. Êðîâ ïîñòіéíî öèðêóëþє ïî çàìêíåíіé êðîâîíîñíіé ñèñòåìі.
Êðіçü íàéäðіáíіøі êðîâîíîñíі ñóäèíè (êàïіëÿðè) çà ðàõóíîê òèñêó òà
øëÿõîì äèôóçії äåÿêі ñêëàäîâі ðіäêîї ÷àñòèíè êðîâі (ïëàçìà) ïîòðàïëÿþòü ó ìіæêëіòèííèé ïðîñòіð. Òàê óòâîðþєòüñÿ òêàíèííà ðіäèíà, ùî îìèâàє êîæíó êëіòèíó (ìàë. 68, 2). Îá’єì òêàíèííîї ðіäèíè â îðãàíіçìі
äîðîñëîї ëþäèíè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 12 ë. Іç êðîâі äî òêàíèííîї ðіäèíè,
à ç íåї äî êëіòèí íàäõîäÿòü êèñåíü, ìіíåðàëüíі ñîëі, áіîëîãі÷íî àêòèâíі òà
ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Ó ñâîþ ÷åðãó, êëіòèíè âèäіëÿþòü ó òêàíèííó ðіäèíó
âóãëåêèñëèé ãàç òà іíøі ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі, ÿêі çâіäòè íàäõîäÿòü
ó êðîâ. Ç òêàíèííîї ðіäèíè óòâîðþєòüñÿ ëіìôà â ðåçóëüòàòі äèôóçії òêàíèííîї ðіäèíè ÷åðåç ñòіíêè çàìêíóòèõ ëіìôàòè÷íèõ êàïіëÿðіâ (íà ìàëþíêó 68, 2 їõ çîáðàæåíî æîâòèì êîëüîðîì).
Ëіìôà – ïðîçîðà і áåçáàðâíà. Äî її ñêëàäó, ÿê і äî ñêëàäó êðîâі, âõîäÿòü äåÿêі òèïè êëіòèí. ßê і êðîâ, âîíà âіäіãðàє çíà÷íó ðîëü â îáìіíі
ðå÷îâèí і âèêîíóє íèçêó çàõèñíèõ ôóíêöіé. Ëіìôàòè÷íі êàïіëÿðè, çðîñòàþ÷èñü, óòâîðþþòü ëіìôàòè÷íі ñóäèíè, ùî çàáåçïå÷óþòü ëіìôîîáіã.
Ëіìôàòè÷íі ñóäèíè âïàäàþòü ó äâі âåëèêі ëіìôàòè÷íі ïðîòîêè, ÿêі
ç’єäíàíі іç ñóäèíàìè êðîâîíîñíîї ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, ìіæ êðîâ’þ,
òêàíèííîþ ðіäèíîþ і ëіìôîþ çäіéñíþєòüñÿ ïîñòіéíèé îáìіí ðå÷îâèí. Öå
îäíà ç îáîâ’ÿçêîâèõ óìîâ ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Äîêëàäíіøå ïðî ëіìôîîáіã âè äіçíàєòåñÿ çãîäîì.
ßêèé ñêëàä êðîâі? Êðîâ ÿê òêàíèíà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà ñêëàäàєòüñÿ ç ïëàçìè òà ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ. Äî ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ íàëåæàòü
÷åðâîíі êðîâ’ÿíі òіëüöÿ – åðèòðîöèòè, áіëі êðîâ’ÿíі òіëüöÿ – ëåéêîöèòè
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ТЕМА 4
3

1
плазма
крові
2
лейкоцити
еритроцити

А

Б

Мал. 69. А. Пробірка з відстояною кров’ю. Б. Формені елементи крові:
1 – еритроцити; 2 – лейкоцити; 3 – тромбоцити

òà êðîâ’ÿíі ïëàñòèíêè – òðîìáîöèòè (ìàë. 69). Їõíþ áóäîâó òà ôóíêöії
äåòàëüíî ðîçãëÿíåìî çãîäîì.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Уперше клітини крові відкрив італійський анатом і лікар Марчелло
Мальпігі (1665 р.), але він припустив, що це жирові міхурці.

Ïëàçìà êðîâі (ìàë. 69) ìàє âèãëÿä íåïðîçîðîї â’ÿçêîї ðіäèíè æîâòóâàòîãî
(ñîëîì’ÿíîãî) êîëüîðó. Âîíà âèêîíóє ðîëü ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè. Ïëàçìà êðîâі ìіñòèòü 90 % âîäè òà ðîç÷èíåíі â íіé îðãàíі÷íі (áіëêè – 7–8 %,
âóãëåâîäè – áëèçüêî 0,12 %, æèðè – 0,7–0,8 %) òà íåîðãàíі÷íі (áëèçüêî
0,9 %) ðå÷îâèíè.
Áіëêè ïëàçìè êðîâі âèêîíóþòü ðіçíі ôóíêöії. Îäíі ç íèõ áåðóòü ó÷àñòü
ó çàõèñíèõ ðåàêöіÿõ îðãàíіçìó: ïðîöåñàõ çñіäàííÿ êðîâі òà çàïîáіãàííі
êðîâîâòðàò ó ðàçі óøêîäæåííÿ ñòіíîê ñóäèí, іíøі – ó çíåøêîäæåííі ÷óæîðіäíèõ ñïîëóê і ÷àñòèíîê, à òàêîæ õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ.
Є áіëêè, ùî âïëèâàþòü íà ïåðåðîçïîäіë âîäè ìіæ ïëàçìîþ òà òêàíèííîþ
ðіäèíîþ, àäæå âіä їõíüîãî âìіñòó çàëåæèòü ãóñòèíà êðîâі. Òàê, çíèæåííÿ
êîíöåíòðàöії ó ïëàçìі êðîâі äåÿêèõ áіëêіâ çóìîâëþє çàòðèìêó âîäè ó ìіæêëіòèííèõ ïðîñòîðàõ òêàíèí, ùî ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ íàáðÿêіâ.
Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî â êðîâ ìîæå ïîòðàïèòè ðіçíà êіëüêіñòü âîäè і ìіíåðàëüíèõ ðå÷îâèí, їõíÿ êîíöåíòðàöіÿ â ïëàçìі ïіäòðèìóєòüñÿ íà ïîñòіéíîìó ðіâíі. Öå çàáåçïå÷óє äіÿëüíіñòü íèðîê, ïîòîâèõ çàëîç, ëåãåíü, ÷åðåç
ÿêі ç îðãàíіçìó âèäàëÿþòüñÿ âîäà, ñîëі, ïðîäóêòè îáìіíó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! За значних крововтрат людині (за відсутності плазми крові або
крові для переливання) в кровоносні судини вводять не дистильовану воду, а розчини, які за вмістом солей та їхньою концентрацією відповідають складу плазми
крові. Такі розчини називають фізіологічними розчинами. Найпростішим фізіологічним розчином є 0,9 %-й розчин натрій хлориду.

ßêі ôóíêöії êðîâі? Êðîâîíîñíà ñèñòåìà, ïî ñóäèíàõ ÿêîї áåçïåðåðâíî
öèðêóëþє êðîâ, âèêîíóє ðîëü òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè íàøîãî îðãàíіçìó,
çàáåçïå÷óþ÷è çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè òêàíèíàìè òà îðãàíàìè. Її ðіçíîìàíіòíі ôóíêöії íàâåäåíî â òàáëèöі 7.
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§ 17
Òàáëèöÿ 7

Ôóíêöії êðîâі òà їõíі îçíàêè
Назва функції

Ознака функції

Транспортна

Забезпечує постійний транспорт кисню та поживних речовин до клітин
через міжклітинну рідину та продуктів їх життєдіяльності – до органів
виділення; забезпечує перенесення біологічно активних сполук (наприклад, гормонів) до клітин, на які вони впливають

Терморегуляторна

Завдяки високій теплоємності води (основного компонента плазми)
кров забезпечує перерозподіл в організмі тепла, що утворилося внаслідок реакцій розщеплення поживних речовин

Захисна

Зсідання крові при пораненнях судин, здійснення захисних реакцій при
потраплянні чужорідних сполук і збудників хвороб

Підтримання
гомеостазу

Відносна постійність хімічного складу крові, температури та клітинного
складу крові є важливою умовою нормальної життєдіяльності організму людини

Завдання. Користуючись таблицею 7, охарактеризуйте функції крові.

Ñêëàä êðîâі є âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñòàíó îðãàíіçìó. Çà ðåçóëüòàòàìè àíàëіçó êðîâі ìè ìàєìî çìîãó âèçíà÷èòè êіëüêіñòü її ôîðìåíèõ
åëåìåíòіâ òà їõíє ñïіââіäíîøåííÿ, âìіñò ãåìîãëîáіíó, êîíöåíòðàöіþ ãëþêîçè òà іíøèõ ðå÷îâèí ó êðîâі, øâèäêіñòü îñіäàííÿ åðèòðîöèòіâ
(ØÎÅ).
Çìіíà ØÎÅ ìîæå ñëóãóâàòè îçíàêîþ çàïàëüíèõ àáî іíøèõ ïàòîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ
ó íàøîìó îðãàíіçìі. Öÿ ìåòîäèêà ґðóíòóєòüñÿ
íà çäàòíîñòі åðèòðîöèòіâ îñіäàòè ïіä äієþ ñèëè
òÿæіííÿ â êðîâі (ìàë. 70). Ó íîðìі âåëè÷èíà
Мал. 70. Так у лабораторіях
ØÎÅ ó ÷îëîâіêіâ íå ïåðåâèùóє 10 ìì/ãîä, à ó визначають швидкість осідання
æіíîê – 15 ìì/ãîä.
еритроцитів (ШОЕ)

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: âíóòðіøíє ñåðåäîâèùå îðãàíіçìó, êðîâ,
òêàíèííà ðіäèíà, ëіìôà, ïëàçìà êðîâі, ôîðìåíі åëåìåíòè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Внутрішнє середовище організму формують кров, лімфа і тканинна рідина.
Постійний обмін між ними забезпечує підтримання гомеостазу.
z До складу крові входять плазма та формені елементи – еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Плазма крові складається з води, органічних і мінеральних
речовин. Кров виконує захисну, транспортну, регуляторну та терморегуляторну
функції.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які складові внутрішнього середовища організму? 2. Який об’єм крові та тканинної рідини в організмі людини? 3. Які функції в організмі людини забезпечує
кров? 4. Який склад плазми крові? 5. Що таке фізіологічний розчин? Для чого
його застосовують? 6. Які функції виконують білки плазми крові? 7. Які типи
клітин є у крові людини?

87

ТЕМА 4
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть формені елементи, які входять до складу крові: а) еритроцити, міоцити, тромбоцити; б) еритроцити, міоцити, лейкоцити; в) еритроцити, лейкоцити, тромбоцити; г) тромбоцити, лейкоцити, міоцити.
2. Укажіть частку крові (%) в організмі людини від загальної маси тіла: а) 15–20;
б) 25–30; в) 7–8; г) 30–40.
3. Укажіть, що не входить до внутрішнього середовища організму людини:
а) кров; б) цитоплазма клітин; в) лімфа; г) тканинна рідина.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте рідкі тканини внутрішнього середовища організму людини. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Розчин солі, який має осмотичний тиск вищий, ніж тиск плазми
крові, називають гіпертонічним (переважно це 10 %-й розчин натрій хлориду).
Його застосовують під час лікування гнійних ран. На рану накладають пов’язку із
цим розчином, і рідина з рани виходить назовні (на пов’язку). Чому це відбувається?
2. До яких наслідків може призвести переливання людині, яка втратила певну
кількість крові: а) 0,009 %-го розчину хлориду натрію; б) 9 %-го розчину хлориду
натрію? Відповідь обґрунтуйте.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Дослідіть взаємозв’язок між компонентами внутрішнього середовища організму людини для забезпечення гомеостазу.

§ 18. ÅÐÈÒÐÎÖÈÒÈ. ÃÐÓÏÈ ÊÐÎÂІ.
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅËÈÂÀÍÍß ÊÐÎÂІ
Пригадайте будову клітини, склад і значення плазми крові та еритроцитів. Що таке
гемоглобін?

Âè âæå çíàєòå, ùî îäíèìè ç ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ êðîâі є ÷åðâîíі
êðîâ’ÿíі òіëüöÿ, àáî åðèòðîöèòè.
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії åðèòðîöèòіâ? Åðèòðîöèòè – êëіòèíè êðîâі, ùî
çäіéñíþþòü â îðãàíіçìі âàæëèâó ôóíêöіþ – òðàíñïîðò ãàçіâ. Âîíè ïåðåíîñÿòü êèñåíü âіä ëåãåíü äî âñіõ êëіòèí íàøîãî îðãàíіçìó, à âóãëåêèñëèé
ãàç – âіä êëіòèí äî ëåãåíü. Åðèòðîöèòè – äðіáíі, áåç’ÿäåðíі êëіòèíè äіàìåòðîì 7–8 ìêì1 òà 1–2 ìêì çàâòîâøêè. Êіëüêіñòü їõ äóæå âåëèêà: â 1 ìì3
êðîâі äîðîñëîї ëþäèíè ìіñòèòüñÿ â ñåðåäíüîìó 5–5,5 ìëí åðèòðîöèòіâ.
Åðèòðîöèò ìàє ôîðìó äâîââіãíóòîãî ïîñåðåäèíі äèñêà (ìàë. 71). Òàêà ôîðìà çáіëüøóє éîãî ïîâåðõíþ і ñïðèÿє êðàùîìó ïðîíèêíåííþ êèñíþ. Óÿâіòü
ñîáі, çàãàëüíà ïëîùà ïîâåðõíі âñіõ åðèòðîöèòіâ êðîâі ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
3800 ì2, ùî ìàéæå ó 1800 ðàçіâ ïåðåâèùóє ïëîùó ïîâåðõíі òіëà ëþäèíè.
Ó íîðìі åðèòðîöèòè æèâóòü áëèçüêî 120 äíіâ, à ïîòіì ðóéíóþòüñÿ
â ñåëåçіíöі é ïå÷іíöі. Ñåëåçіíêà – íåïàðíèé îðãàí, ðîçòàøîâàíèé ó ÷åðåâíіé ïîðîæíèíі â ëіâîìó ïіäðåáåð’ї ïîáëèçó øëóíêà (íà ðіâíі 9–11-ãî
ðåáåð) (ìàë. 72). Âîíà áåðå ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ êðîâîòâîðåííÿ òà çàõèñíèõ
ðåàêöіÿõ îðãàíіçìó ëþäèíè. Ñåëåçіíêà ñëóãóє òàêîæ «äåïî» êðîâі –
ó ñòàíі ñïîêîþ â íіé ìîæå ìіñòèòèñÿ äî 16 % çàãàëüíîї êіëüêîñòі êðîâі
(äî 500 ìë).
1
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1 ìіêðîìåòð (ñêîðî÷åíî ìêì) – îäíà òèñÿ÷íà ÷àñòêà ìіëіìåòðà.

§ 18

кровоносні
судини

Мал. 71. Компактне розташування
еритроцитів у капілярі

Мал. 72. Селезінка

Êðîâ ïîñòіéíî ïîïîâíþєòüñÿ íîâèìè åðèòðîöèòàìè, ùî óòâîðþþòüñÿ
â ÷åðâîíîìó êіñòêîâîìó ìîçêó ç îñîáëèâèõ êëіòèí, ÿêі íàçèâàþòü ñòîâáóðîâèìè. Öі êëіòèíè, íà âіäìіíó âіä åðèòðîöèòіâ, ìàþòü ÿäðî, ÿêå ïіä
÷àñ äîçðіâàííÿ åðèòðîöèòіâ ðóéíóєòüñÿ. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ñòîâáóðîâèõ êëіòèí є òå, ùî âîíè íå ñïåöіàëіçîâàíі (íå äèôåðåíöіéîâàíі) é çäàòíі
äî ïîäіëó. Ïіñëÿ ïîäіëó îäíà ç óòâîðåíèõ êëіòèí çàëèøàєòüñÿ íå ñïåöіàëіçîâàíîþ, à іíøà – äèôåðåíöіþєòüñÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà êëіòèíó ïåâíîãî òèïó. Òàêèì ÷èíîì, ñòîâáóðîâі êëіòèíè äàþòü ïî÷àòîê óñіì òèïàì
êëіòèí íàøîãî îðãàíіçìó.
Â åðèòðîöèòàõ ìіñòèòüñÿ ãåìîãëîáіí (éîãî ñêîðî÷åíî ïîçíà÷àþòü Hb).
ßê âè âæå çíàєòå, öå áіëêîâà ñïîëóêà, ùî ìіñòèòü àòîì Ôåðóìó (äèâ. ìàë. 63).
Ñàìå âіí íàäàє ãåìîãëîáіíó, à âіäïîâіäíî é åðèòðîöèòàì, ÷åðâîíîãî çàáàðâëåííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Розшифрували будову молекули гемоглобіну і створили її модель
1960 р. англійські вчені М. Перутц і Дж. Кендрю. За це їм 1962 р. присуджено Нобелівську премію.

Ãåìîãëîáіí ìîæå óòâîðþâàòè íåñòіéêі ñïîëóêè ç ãàçàìè – êèñíåì і âóãëåêèñëèì ãàçîì: âіí çäàòíèé íà ïåâíèé ÷àñ çâ’ÿçóâàòè їõ òà âіä’єäíóâàòè.
Ñïîëóêà ãåìîãëîáіíó ç êèñíåì íàáóâàє ÿñêðàâî-÷åðâîíîãî êîëüîðó, її íàçèâàþòü îêñèãåìîãëîáіí (ÍbÎ2). Êðîâ, íàñè÷åíó êèñíåì, íàçèâàþòü àðòåðіàëüíîþ. Ó êàïіëÿðàõ òêàíèí ãåìîãëîáіí âіääàє êèñåíü êëіòèíàì
і ïðèєäíóє âóãëåêèñëèé ãàç. Êðîâ, íàñè÷åíó âóãëåêèñëèì ãàçîì, íàçèâàþòü âåíîçíîþ. Âîíà ìàє òåìíіøèé êîëіð, íіæ àðòåðіàëüíà.
Завдання. Полічіть, яку максимальну кількість кисню може містити кров, якщо
загальна кількість гемоглобіну в крові людини приблизно 650 г. При повному насиченні
крові киснем 1 г гемоглобіну може зв’язати 1,34 мл кисню.
Здоров’я людини. Гемоглобін здатний приєднувати й чадний газ (СО), що виділяється при неповному згорянні палива. Він утворює з ним стійку сполуку – карбоксигемоглобін (НbСО). Такі еритроцити втрачають здатність приєднувати
і переносити кисень. Отже, чадний газ здатний спричиняти важке отруєння нашого
організму.
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ТЕМА 4
Ùî òàêå íåäîêðіâ’ÿ? Çà íîðìè âìіñò ãåìîãëîáіíó â ÷îëîâіêіâ ñòàíîâèòü
130–160 ã/ë, ó æіíîê – 120–150 ã/ë (ã/ë îçíà÷àє ÷èñëî ãðàìіâ ãåìîãëîáіíó
íà 1 ë êðîâі). Ïðîòå ïіä âïëèâîì ðіçíèõ íåãàòèâíèõ ÷èííèêіâ óìіñò ãåìîãëîáіíó â îðãàíіçìі ìîæå çìåíøóâàòèñü. Óíàñëіäîê öüîãî êðîâ ïåðåíîñèòü
ìåíøå êèñíþ. Íàñòàє êèñíåâà íåäîñòàòíіñòü, ÿêà âïëèâàє íà ðîçóìîâó äіÿëüíіñòü і ôіçè÷íó ïðàöåçäàòíіñòü. Òàêèé ñòàí íàçèâàþòü íåäîêðіâ’ÿì,
àáî àíåìієþ.
Çà íåäîêðіâ’ÿ ñïîñòåðіãàþòü êèñíåâå ãîëîäóâàííÿ âñіõ îðãàíіâ і òêàíèí
îðãàíіçìó. Ëþäèíà ñêàðæèòüñÿ íà çàäèøêó, âіä÷óâàє ñëàáêіñòü, øóì ó âóõàõ òîùî. Øêіðíі ïîêðèâè і ñëèçîâі îáîëîíêè áëіäíіøàþòü. Ñïðè÷èíèòè
íåäîêðіâ’ÿ ìîæóòü: íåäîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, îñîáëèâî – íåñòà÷à âіòàìіíіâ
і ñîëåé Ôåðóìó, ðóéíóâàííÿ åðèòðîöèòіâ àëêîãîëåì, ïðîìèñëîâèìè âèêèäàìè. Îñîáëèâî øêіäëèâî âïëèâàє íà óòâîðåííÿ åðèòðîöèòіâ ðàäіàöіéíå
çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ. Íåäîêðіâ’ÿ ðîçâèâàєòüñÿ і çà ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі
÷åðâîíîãî êіñòêîâîãî ìîçêó. Ñïðè÷èíèòè íåäîêðіâ’ÿ ìîæóòü і ðіçíі çàõâîðþâàííÿ, íàïðèêëàä ìàëÿðіÿ, ðіçíі âèäè ïàðàçèòè÷íèõ ÷åðâіâ òîùî.
Здоров’я людини. Збалансоване харчування, правильний режим праці й відпочинку – це чинники, які допомагають відновити та підтримувати нормальний вміст гемоглобіну в крові.

Ó ðàçі çíà÷íèõ êðîâîâòðàò і äåÿêèõ çàõâîðþâàíü âèíèêàє íåîáõіäíіñòü
ïåðåëèâàííÿ êðîâі. Äëÿ öüîãî êðîâ áåðóòü ó äîðîñëîї çäîðîâîї ëþäèíè.
Áåç øêîäè äëÿ її çäîðîâ’ÿ çà îäèí ðàç ìîæíà âçÿòè 200 ìë êðîâі. Öþ êðîâ
êîíñåðâóþòü, äîäàþ÷è ñïåöіàëüíі õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ùî çàïîáіãàþòü її çñіäàííþ. Òàêà êðîâ ìîæå çáåðіãàòèñÿ òðèâàëèé ÷àñ.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: при захворюваннях кровоносних судин, пов’язаних з утворенням
кров’яних згустків – тромбів, у медицині часто використовують п’явку медичну. Слинні
залози черва виробляють особливу речовину – гірудин, що запобігає зсіданню крові.
Травна система пֹ’явки медичної може накопичувати великі запаси законсервованої
гірудином крові.

Ó ìèíóëîìó ïåðåëèâàííÿ êðîâі ÷àñòî ïðèçâîäèëî äî ñìåðòі õâîðîãî, ïîêè
íå ñòàëî âіäîìî, ùî êðîâ îäíієї ëþäèíè íå çàâæäè ñóìіñíà ç êðîâ’þ іíøîї.
Ùî òàêå ãðóïè êðîâі? Ó ëþäåé âèäіëÿþòü ÷îòèðè îñíîâíі ãðóïè êðîâі,
ÿêі óñïàäêîâóþòüñÿ âіä áàòüêіâ і íå çìіíþþòüñÿ óïðîäîâæ æèòòÿ (äèâ.
òàáëèöþ 8).
Ó ñêëàäі êëіòèííîї ìåìáðàíè åðèòðîöèòіâ є îñîáëèâі ñïîëóêè – êîìïëåêñè áіëêіâ і âóãëåâîäіâ – àãëþòèíîãåíè. Їõ ïîçíà÷àþòü ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó À òà Â. Â îêðåìîìó åðèòðîöèòі ìîæå áóòè ïðèñóòíіé ëèøå
îäèí ç äâîõ àãëþòèíîãåíіâ (À ÷è Â) àáî âîíè âçàãàëі âіäñóòíі.
Ó ïëàçìі êðîâі ìіñòèòüñÿ äâà òèïè áіëêîâèõ ñïîëóê – àãëþòèíіíіâ. Їõ
ïîçíà÷àþòü ëіòåðàìè ãðåöüêîãî àëôàâіòó – α (àëüôà) òà β (áåòà). Ó êðîâі
îäíієї ëþäèíè íіêîëè íå òðàïëÿþòüñÿ âîäíî÷àñ àãëþòèíîãåí À òà àãëþòèíіí α àáî àãëþòèíîãåí Â òà àãëþòèíіí β.
Çìіøóâàííÿ íåñóìіñíîї çà ãðóïàìè êðîâі (òîáòî ÿêùî çóñòðіíóòüñÿ
àãëþòèíîãåí À òà àãëþòèíіí α àáî àãëþòèíîãåí Â òà àãëþòèíіí β) ïðèçâîäèòü äî ñêëåþâàííÿ åðèòðîöèòіâ äîíîðñüêîї êðîâі. Öåé ïðîöåñ íàçèâàþòü
àãëþòèíàöієþ.
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§ 18
Òàáëèöÿ 8

Ãðóïè êðîâі ëþäèíè òà ìîæëèâі âàðіàíòè її ïåðåëèâàííÿ
Групи крові
реципієнта

Аглютиногени
в еритроцитах

Аглютиніни
в плазмі

Групи крові
можливих донорів

0 (І)

Відсутні

αіβ

0 (І)

А (ІІ)

А

β

0, А (І, ІІ)

В (ІІІ)

В

α

0, В (І, ІІІ)

АВ (ІV)

АВ

Відсутні

0, А, В, АВ (I, II, III, IV)

Завдання. Якщо вам відома ваша група крові, знайдіть її у таблиці 8, визначте
наявність у ній аглютиногенів і аглютинінів та можливого донора.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Äîíîðîì íàçèâàþòü ëþäèíó, ÿêà äîáðîâіëüíî íàäàє ÷àñòèíó ñâîєї êðîâі äëÿ ïåðåëèâàííÿ іíøіé ((ðåöèïієíòó) ÷è äëÿ ïðèãîòóâàííÿ
ëіêóâàëüíèõ ïðåïàðàòіâ. Äàâàòè ñâîþ êðîâ äëÿ ïåðåëèâàííÿ, òîáòî áóòè
äîíîðîì, ìîæå êîæíà çäîðîâà ëþäèíà. Äîíîðñòâî ðÿòóє æèòòÿ ëþäåé.
Îáåðåæíî! Ïіä ÷àñ ïåðåëèâàííÿ êðîâі ðàçîì іç äîíîðñüêîþ êðîâ’þ ÷åðåç
íåñòåðèëüíі іíñòðóìåíòè – ãîëêè øïðèöіâ ÷è ñèñòåì ïåðåëèâàííÿ êðîâі –
â îðãàíіçì ìîæå ïîòðàïèòè çáóäíèê ÂІË-іíôåêöії àáî іíøèé âіðóñ –
çáóäíèê æîâòÿíèöі (ãåïàòèòó). Òîìó ïåðåä çäà÷åþ êðîâі äîíîðó ïîòðіáíî
ïðîéòè âіäïîâіäíå îáñòåæåííÿ, çîêðåìà òåñò íà ÂІË-іíôåêöіþ. Öå çäіéñíþþòü çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íàñàìïåðåä öåíòðè ïðîôіëàêòèêè
ÑÍІÄó. Çàêîíîì Óêðàїíè çàáîðîíåíî ðîçãîëîøóâàòè ðåçóëüòàòè òåñòó.

Çãіäíî ç òàáëèöåþ 8, ëþäÿì, ÿêі ìàþòü 0 (І) ãðóïó êðîâі, òåîðåòè÷íî
ìîæíà ïåðåëèâàòè êðîâ ëèøå 0 (І) ãðóïè. Êðîâ öієї ãðóïè ìîæíà ïåðåëèâàòè îñîáàì ç áóäü-ÿêîþ ãðóïîþ êðîâі. Òîìó ëþäè ç 0 (І) ãðóïîþ êðîâі
є óíіâåðñàëüíèìè äîíîðàìè. Îñîáàì, ÿêі ìàþòü ÀÂ (IV) ãðóïó, òåîðåòè÷íî
ìîæíà ïåðåëèâàòè êðîâ óñіõ ÷îòèðüîõ ãðóï. Òàêі ëþäè òåîðåòè÷íî є óíіâåðñàëüíèìè ðåöèïієíòàìè. Íèíі êîðèñòóþòüñÿ ïðàâèëîì ïåðåëèâàííÿ
òіëüêè îäíîéìåííèõ ãðóï êðîâі.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Більшість людей мають 0 (І) або А (II) групу крові, найменш поширена група – АВ (IV). Так, в 47 % українців трапляється 0 (І) група крові, в 43 % –
А (ІІ), 7 % – В (ІІІ), 3 % – АВ (IV).

Ùî òàêå ðåçóñ-ôàêòîð і ðåçóñ-êîíôëіêò? Ïіä ÷àñ ïåðåëèâàííÿ êðîâі
âðàõîâóþòü íå òіëüêè ãðóïó êðîâі, à é íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü â åðèòðîöèòàõ ùå îäíієї áіëêîâîї ñïîëóêè. Íà ïîâåðõíі åðèòðîöèòіâ áіëüøîñòі ëþäåé
(ïðèáëèçíî 85 %) є ñïîëóêà áіëêîâîї ïðèðîäè, ÿêó íàçèâàþòü ðåçóñ-ôàêòîðîì
(ñêîðî÷åíî Rh). Òàêó íàçâó âîíà äіñòàëà òîìó, ùî âïåðøå áóëà çíàéäåíà
â êðîâі ìàâïè – ìàêàêè ðåçóñ. Çà íàÿâíîñòі â åðèòðîöèòàõ ðåçóñ-ôàêòîðà
êðîâ íàçèâàþòü ðåçóñ-ïîçèòèâíîþ (àáî Rh+), ÿêùî æ ðåçóñ-ôàêòîð âіäñóòíіé – ðåçóñ-íåãàòèâíîþ (Rh–).
ßêùî ðåçóñ-ïîçèòèâíó êðîâ ïåðåëèòè ëþäèíі ç ðåçóñ-íåãàòèâíîþ
êðîâ’þ ïåðøèé ðàç, òî ïîìіòíîї ðåàêöії íå áóäå. Àëå ó âіäïîâіäü íà ïîâòîðíå ïåðåëèâàííÿ ó êðîâі ðåçóñ-íåãàòèâíîї ëþäèíè âіäáóäåòüñÿ àãëþòèíàöіÿ äîíîðñüêèõ åðèòðîöèòіâ, ÿêó âèçíà÷àþòü ÿê ðåçóñ-êîíôëіêò.
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ТЕМА 4
резус-негативна
мати

потрапляння резус-фактора плоду в кров матері

1
2
резус-позитивний плід

антитіла

3

потрапляння антитіл
в організм дитини

4

Мал. 73. Виникнення резус-конфлікту

Ùîá óíèêíóòè ðåçóñ-êîíôëіêòó, ëþäÿì, ÿêі ìàþòü ðåçóñ-ïîçèòèâíó
êðîâ, ïåðåëèâàþòü ëèøå ðåçóñ-ïîçèòèâíó êðîâ, à ëþäÿì ç ðåçóñ-íåãàòèâíîþ êðîâ’þ – ëèøå ðåçóñ-íåãàòèâíó. ßâèùà ðåçóñ-êîíôëіêòó ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ і ïіä ÷àñ âàãіòíîñòі, êîëè ìàòè і ìàéáóòíÿ äèòèíà ìàþòü íåñóìіñíó çà ðåçóñ-ôàêòîðîì êðîâ (ìàë. 73). ßêùî ó ðåçóñ-íåãàòèâíîї ìàòåðі
ðîçâèâàєòüñÿ ðåçóñ-ïîçèòèâíà äèòèíà, òî çà ïåðøîї âàãіòíîñòі ðåçóñ-êîíôëіêòó íåìàє. Êðîâ ìàòåðі òà ïëîäó ðîçäіëåíі ïëàöåíòîþ, é åðèòðîöèòè,
à âіäïîâіäíî é ðåçóñ-ôàêòîð, íå ïîòðàïëÿþòü äî êðîâі ìàòåðі (ìàë. 73, 1).
Îäíàê ïіä ÷àñ ïîëîãіâ ìіíіìàëüíà êіëüêіñòü ðåçóñ-ôàêòîðà ïîòðàïëÿє â êðîâ
ìàòåðі, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ óòâîðåííÿì àíòèòіë (ìàë. 73, 2, 3). Çà íàñòóïíîї âàãіòíîñòі öі àíòèòіëà ç êðîâі ìàòåðі ïðîõîäÿòü ÷åðåç ïëàöåíòó і ðóéíóþòü åðèòðîöèòè äèòèíè (ìàë. 73, 4). Òàêèé ðåçóñ-êîíôëіêò ìàòåðі é äèòèíè ìîæíà ïîïåðåäèòè, ÿêùî îäðàçó ïіñëÿ ïåðøîї âàãіòíîñòі ìàòåðі ââåñòè
ñïåöіàëüíі àíòèòіëà, ÿêі çðóéíóþòü ðåçóñ-ôàêòîð, ùî ïîòðàïèâ ó її êðîâ.
Êîæíіé ëþäèíі ñëіä çíàòè ãðóïó ñâîєї êðîâі òà íàÿâíіñòü ÷è âіäñóòíіñòü
ó íіé ðåçóñ-ôàêòîðà.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: åðèòðîöèòè, ãåìîãëîáіí, íåäîêðіâ’ÿ, ãðóïè êðîâі, ðåçóñ-ôàêòîð, ðåçóñ-êîíôëіêò.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Еритроцити виконують важливу функцію транспорту кисню від легень до клітин, а вуглекислого газу – від клітин до легень. Це без’ядерні червоні клітини
крові. Вони містять білкову речовину гемоглобін, здатну зв’язувати кисень або
вуглекислий газ. Зменшення кількості еритроцитів та/або зниження вмісту в них
гемоглобіну призводить до розвитку недокрів’я.
z За значних крововтрат і деяких захворювань виникає необхідність переливання крові. Переливати кров можна тільки сумісну за групою крові й резусфактором.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які особливості будови еритроцитів? 2. Які функції еритроцитів? 3. Яка роль
гемоглобіну у транспорті газів? 4. Яку кров називають артеріальною, а яку –
венозною? 5. Які функції селезінки в організмі людини? 6. Що таке недокрів’я та
які його причини? 7. Яких людей називають донорами та реципієнтами? 8. Які
є групи крові людини? 9. Що таке резус-фактор і резус-конфлікт?
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§ 19
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть характеристики зрілих еритроцитів: а) форма двоввігнутого диска,
мають ядро; б) форма двоввігнутого диска, не мають ядра; в) не мають постійної форми і ядра; г) мають ядро, але не мають постійної форми.
2. Укажіть речовину, яку містять еритроцити: а) гемоглобін; б) аглютиніни; в) гемеритрин; г) гемоціанін.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Схарактеризуйте функції гемоглобіну в організмі. Побудуйте графік залежності кількості еритроцитів у крові від висоти над рівнем
моря, якщо кількість еритроцитів у 1 мл крові людини: на рівні моря – 5 млн, на
висоті 700 м над рівнем моря – 6 млн, 1800 м – 7 млн, 4400 м – 8 млн. Поясніть,
чому зі збільшенням висоти у крові зростає кількість еритроцитів. Як регулюється цей процес?

§ 19. ËÅÉÊÎÖÈÒÈ.
ÒÐÎÌÁÎÖÈÒÈ. ÇÑІÄÀÍÍß ÊÐÎÂІ
Пригадайте, що таке ферменти, лізоцим, фагоцитоз.

Âè âæå çíàєòå, ùî, êðіì åðèòðîöèòіâ, äî ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ êðîâі íàëåæàòü ëåéêîöèòè òà òðîìáîöèòè.
ßêà áóäîâà і ÿêі ôóíêöії ëåéêîöèòіâ? Ëåéêîöèòè – áåçáàðâíі êëіòèíè, òîìó
їõ ùå íàçèâàþòü áіëі êëіòèíè êðîâі (ìàë. 74). Є êіëüêà âèäіâ ëåéêîöèòіâ,
ðіçíèõ çà ðîçìіðàìè, áóäîâîþ і ôóíêöіÿìè. Óñі âîíè, íà âіäìіíó âіä åðèòðîöèòіâ, ìàþòü ÿäðî. Ôîðìà ëåéêîöèòіâ íåïîñòіéíà, òîìó âîíè çäàòíі óòâîðþâàòè íåñïðàâæíі íіæêè (ïñåâäîïîäії) òà ðóõàòèñü ïîäіáíî äî àìåáè. Äåÿêі
âèäè ëåéêîöèòіâ çàâäÿêè öіé âëàñòèâîñòі ìîæóòü ïðîíèêàòè êðіçü ñòіíêè êàïіëÿðіâ і ðóõàòèñü ó ìіæêëіòèííèõ ïðîñòîðàõ (ìàë. 75). Ëåéêîöèòè óòâîðþþòüñÿ
â ÷åðâîíîìó êіñòêîâîìó ìîçêó, äîçðіâàþòü ó òèìóñі (âèëî÷êîâіé çàëîçі), ñåëåçіíöі (ïðèãàäàéòå, äå ðîçòàøîâàíèé öåé îðãàí і ÿêі éîãî ôóíêöії), àïåíäèêñі,
ëіìôàòè÷íèõ âóçëàõ. Òðèâàëіñòü æèòòÿ – âіä 6–10 ãîäèí äî äåñÿòêіâ ðîêіâ.
Ðóéíóþòüñÿ ëåéêîöèòè â ñåëåçіíöі òà ìіñöÿõ çàïàëåííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Крім розмірів, різні види лейкоцитів різняться тим, чи є в їхній цитоплазмі гранулоподібні включення, чи відсутні (моноцити, лімфоцити). Лейкоцити
з гранулоподібними включеннями в цитоплазмі різняться тим, якими барвниками
забарвлюється їхня цитоплазма (нейтрофіли, базофіли, еозинофіли). Відсоткове
співвідношення різних видів лейкоцитів у крові має назву лейкоцитарна формула.
Зміни в ній можуть свідчити про певні захворювання.

Мал. 74. Лейкоцити різних типів

Мал. 75. Схема просування лейкоцита крізь
стінку капіляра шляхом амебоїдного руху
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ТЕМА 4
Ó 1 ìì3 êðîâі ìіñòèòüñÿ âіä 6 äî 10 òèñ. ëåéêîöèòіâ. Êіëüêіñòü їõ ó êðîâі ìîæå çìіíþâàòèñÿ. Öå ïîÿñíþþòü òèì, ùî ïîëîâèíà ëåéêîöèòіâ ïåðåáóâàє ó ìіæêëіòèííèõ ïðîìіæêàõ, òðåòèíà – ó ÷åðâîíîìó êіñòêîâîìó
ìîçêîâі é ëèøå íåâåëèêà ÷àñòêà ìіñòèòüñÿ ó êðîâîíîñíîìó ðóñëі.
Çáіëüøåííÿ ÷èñëà ëåéêîöèòіâ ïîíàä ôіçіîëîãі÷íó íîðìó íàçèâàþòü ëåéêîöèòîçîì. Âіí ðîçâèâàєòüñÿ óíàñëіäîê çàïàëüíèõ ïðîöåñіâ, іíôåêöіéíèõ
òà îíêîëîãі÷íèõ çàõâîðþâàíü, ïіñëÿ ñïîæèâàííÿ їæі òà âàæêîї ôіçè÷íîї
ïðàöі (ÿê âè äóìàєòå, ÷îìó?). Çìåíøåííÿ ÷èñëà ëåéêîöèòіâ ó êðîâі íèæ÷å
íîðìè íàçèâàþòü ëåéêîïåíієþ. Її ñïðè÷èíÿþòü äåÿêі іíôåêöіéíі çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ ïðîìåíåâå âðàæåííÿ îðãàíіçìó.
Îñíîâíà ôóíêöіÿ ëåéêîöèòіâ – çàõèñò îðãàíіçìó âіä õâîðîáîòâîðíèõ
ìіêðîîðãàíіçìіâ, ÷óæîðіäíèõ áіëêіâ, ñòîðîííіõ òіë, ÿêі ïðîíèêàþòü ó êðîâ
і òêàíèíè. Òàêèì ÷èíîì, ëåéêîöèòè áåðóòü ó÷àñòü ó çàáåçïå÷åííі іìóíіòåòó.
Іìóíіòåò – çäàòíіñòü îðãàíіçìó çàõèùàòè âëàñíó öіëіñíіñòü, áіîëîãі÷íó
іíäèâіäóàëüíіñòü і ñòàëіñòü âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Äîêëàäíіøå ïðî ìåõàíіçì äії òà âèäè іìóíіòåòó âè äіçíàєòåñÿ çãîäîì.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Захисні функції лейкоцитів вивчав наш співвітчизник І.І. Мечников
(мал. 76) – видатний учений, який тривалий час працював в Одеському національному університеті, що носить його ім’я. Спостерігаючи за певними видами лейкоцитів, він виявив явище фагоцитозу й пов’язав з ним захисні властивості організму
людини і тварин. Так він відкрив явище клітинного імунітету.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Іìóíіòåò, ÿêèé çàáåçïå÷óþòü ïåâíі âèäè ëåéêîöèòіâ,
çäàòíèõ øëÿõîì ôàãîöèòîçó (ìàë. 77) çàõîïëþâàòè é çíåøêîäæóâàòè
÷óæîðіäíі ñïîëóêè òà ìіêðîîðãàíіçìè, íàçèâàþòü êëіòèííèì. Òàêі
ëåéêîöèòè ìіñòÿòü ôåðìåíòè, ÿêі ðîçùåïëþþòü êëіòèíè ìіêðîîðãàíіçìіâ. Ãíіé, ùî óòâîðþєòüñÿ â òêàíèíàõ ïðè çàïàëåííÿõ, – öå ñêóï÷åííÿ
ìåðòâèõ ëåéêîöèòіâ.

ßêà áóäîâà і ôóíêöії òðîìáîöèòіâ? Äî ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ êðîâі íàëåæàòü òðîìáîöèòè, àáî êðîâ’ÿíі ïëàñòèíêè. Öå áåçáàðâíі, áåç’ÿäåðíі,
íåïðàâèëüíîї ôîðìè äіëÿíêè öèòîïëàçìè, îòî÷åíі ïëàçìàòè÷íîþ ìåìáðàíîþ. Êіëüêіñòü їõ ó íîðìі ñòàíîâèòü 150–400 òèñ. â 1 ìë êðîâі. Óòâîðþþòüñÿ òðîìáîöèòè â ÷åðâîíîìó êіñòêîâîìó ìîçêó ç âåëèêèõ êðîâîòâіðíèõ
êëіòèí. Ç îäíієї òàêîї êëіòèíè ìîæå óòâîðèòèñÿ äî 4000 òðîìáîöèòіâ
(ìàë. 78). Òðèâàëіñòü æèòòÿ òðîìáîöèòіâ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 5–8 äíіâ,
ïіñëÿ ÷îãî âîíè ðóéíóþòüñÿ â ïå÷іíöі òà ñåëåçіíöі. Òðîìáîöèòè òàêîæ
лейкоцити

бактерії, що потрапили
в організм людини
Мал. 76. І.І. Мечников
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Мал. 77. Схема фагоцитозу

§ 19
ëåãêî ðóéíóþòüñÿ ïðè ïîøêîäæåííі êðîâîíîñíèõ ñóäèí, âіäіãðàþ÷è âàæëèâó ðîëü ó ïðîöåñàõ çñіäàííÿ êðîâі.

стовбурова
б
клітина
і

ßê âіäáóâàþòüñÿ ïðîöåñè çñіäàííÿ êðîâі?
Çñіäàííÿ êðîâі – âàæëèâà çàõèñíà ðåàêöіÿ
кровотвірна
îðãàíіçìó, ÿêà çàïîáіãàє âòðàòàì êðîâі â ðàçі
клітина
ïîðóøåííÿ öіëіñíîñòі êðîâîíîñíèõ ñóäèí.
Ïіä ÷àñ çñіäàííÿ êðîâі óòâîðþєòüñÿ êðîâ’ÿíèé çãóñòîê, ùî çàêðèâàє ïîøêîäæåííÿ
â ñóäèíі. ßêùî òðàâìè íåçíà÷íі é óøêîäæåíі äðіáíі êðîâîíîñíі ñóäèíè, òî çñіäàííÿ
êðîâі âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê
тромбоцити
р
ц
òðîìáîöèòіâ. Ñïî÷àòêó âîíè âèäіëÿþòü áіîМал.
78.
Схема
утворення
ëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü
тромбоцитів
äåÿêå çâóæåííÿ óøêîäæåíèõ ñóäèí. Ïîòіì
òðîìáîöèòè ïðèëèïàþòü äî âîëîêîíåöü ñïîëó÷íîї òêàíèíè, çàêóïîðþþ÷è
óøêîäæåíå ìіñöå. Ó ðàçі òðàâìóâàííÿ áіëüøèõ ñóäèí, äå âèñîêі òèñê
і øâèäêіñòü ðóõó êðîâі, ñïðàöüîâóє іíøèé ìåõàíіçì. Âіí ïîëÿãàє â ïåðåòâîðåííі ðîç÷èííîãî áіëêà ïëàçìè êðîâі ôіáðèíîãåíó íà íåðîç÷èííèé ôіáðèí (ìàë. 79, 1), ó ðåçóëüòàòі ÷îãî óòâîðþєòüñÿ ùіëüíèé òðîìá.
ßê öå âіäáóâàєòüñÿ? Ïіä ÷àñ ïîøêîäæåííÿ ñóäèíè âèâіëüíÿþòüñÿ áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, çîêðåìà òðîìáîïëàñòèí. Ó ïðèñóòíîñòі éîíіâ
Êàëüöіþ âіí àêòèâóє ôåðìåíò òðîìáіí, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ ç ïðîòðîìáіíó,
ùî ñèíòåçóєòüñÿ ó ïå÷іíöі ïіä äієþ âіòàìіíó K. Ñàìå òðîìáіí ïåðåòâîðþє
ôіáðèíîãåí íà ôіáðèí (ìàë. 79, 1). Íèòêè ôіáðèíó óòâîðþþòü íàä óøêîäæåíîþ äіëÿíêîþ ñóäèíè ñіòêó, â ÿêó ïîòðàïëÿþòü åðèòðîöèòè, òðîìáîöèòè
і áіëêè ïëàçìè êðîâі. Çãóñòîê ñòèñêàєòüñÿ òà óùіëüíþєòüñÿ. Òàê âèíèêàє
êðîâ’ÿíèé òðîìá, ÿêèé ïîâíіñòþ çàêðèâàє ðàíó (ìàë. 79, 2). Çãîäîì, ïіñëÿ
òîãî ÿê óøêîäæåíà äіëÿíêà êðîâîíîñíîї ñóäèíè âіäíîâëþєòüñÿ, êðîâ’ÿíèé
çãóñòîê ðîç÷èíÿєòüñÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Вплив вітаміну K на зсідання крові довів датський біохімік Х. Дам
спільно з американським колегою Е.А. Дозі. У 1943 р. за це їм було присуджено Нобелівську премію. Український учений О.В. Паладін, засновник Інституту біохімії НАН
України, 1944 р. синтезував водорозчинний аналог вітаміну K – вікасол, який нині
широко застосовують у медичній практиці для зупинки невеликих внутрішніх кровотеч.
протромбін
тромбопластин
Са2+
тромбін
вітамін K

фібриноген
фібрин

1

2

Мал. 79. 1. Схема механізму зсідання крові. 2. Утворення тромбу. Завдання. Користуючись
схемою, поясніть кожен етап зсідання крові
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ТЕМА 4
Здоров’я людини. У деяких людей зсідання крові порушене. Таке захворювання
називають гемофілією. Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно
чоловіки. Передається воно по материнській лінії і характеризується тим, що у хворої людини навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не зсідається.
Хворі на гемофілію, якщо не вживатимуть спеціальних ліків, можуть загинути від
втрати крові навіть за незначного поранення.

Ó ðàçі äåÿêèõ çàõâîðþâàíü (íàïðèêëàä, àòåðîñêëåðîçó) êðîâ ìîæå çñіäàòèñÿ âñåðåäèíі ñóäèíè é óòâîðþâàòè â íіé òðîìáè. Âîíè ìîæóòü çàêóïîðþâàòè êðîâîíîñíі ñóäèíè, ùî íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ ëþäèíè. Â îðãàíіçìі
ëþäèíè є ðå÷îâèíè, ÿêі çàïîáіãàþòü çñіäàííþ êðîâі é óòâîðåííþ òðîìáіâ.
Äî íèõ íàëåæàòü ãåïàðèí, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ â ðіçíèõ îðãàíàõ, çîêðåìà
â ïå÷іíöі, і ôåðìåíò ñèðîâàòêè êðîâі – ôіáðèíîëіçèí.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ëåéêîöèòè, òðîìáîöèòè, òðîìáîïëàñòèí,
ôіáðèíîãåí, ôіáðèí, ãåìîôіëіÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Лейкоцити – це безбарвні клітини, що мають ядро. Вони різні за розмірами, формою, тривалістю життя. Основна їхня функція – захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків (антигенів), які проникають в організм людини.
z Тромбоцити – без’ядерні кров’яні пластинки. Вони беруть участь у процесах
зсідання крові. Це складний процес, який завершується утворенням тромбу, що
зупиняє кровотечу.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова лейкоцитів? 2. Де утворюються лейкоцити? 3. Що таке імунітет?
4. Які особливості будови тромбоцитів? 5. Де утворюються і де руйнуються
тромбоцити? 6. Яка роль тромбоцитів в організмі людини? 7. Що таке зсідання
крові та як воно відбувається? 8. Як утворюється тромб?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть характеристики лейкоцитів: а) мають червоне забарвлення; б) мають ядро; в) форма клітини постійна; г) не мають ядра.
2. Позначте основну функцію, яку виконують лейкоцити: а) транспортна; б) регуляторна; в) захисна; г) секреторна.
3. Укажіть орган, у якому утворюються тромбоцити: а) червоний кістковий
мозок; б) селезінка; в) печінка; г) лімфатичні вузли.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Порівняйте функції формених елементів крові.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому у здорової людини тромби не утворюються усередині
судин? 2. Чому під час інфекційних та інвазійних захворювань кількість лейкоцитів у крові збільшується?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. З допомогою дорослих, а також використовуючи різні джерела інформації, дізнайтеся, навіщо лікарям потрібен загальний аналіз крові хворого.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ № 1
Òåìà: Ìіêðîñêîïі÷íà áóäîâà êðîâі ëþäèíè
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìіêðîñêîïè, ìіêðîïðåïàðàòè êðîâі ëþäèíè.
Õіä ðîáîòè
1. Ïіäãîòóéòå ìіêðîñêîï äî ðîáîòè.
2. Çà ìàëîãî çáіëüøåííÿ ìіêðîñêîïà ðîçãëÿíüòå ìіêðîïðåïàðàò êðîâі ëþäèíè.
Çâåðíіòü óâàãó íà êіëüêіñòü, ôîðìó і ðîçìіùåííÿ îñíîâíèõ âèäіâ êðîâ’ÿíèõ êëіòèí.
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3. Ïåðåâåäіòü ìіêðîñêîï íà âåëèêå çáіëüøåííÿ, ðîçãëÿíüòå òà ïîðіâíÿéòå ñòðóêòóðó
åðèòðîöèòіâ і ëåéêîöèòіâ.
4. Ïîðіâíÿéòå ôîðìó, ðîçìіðè, íàÿâíіñòü ÿäðà â åðèòðîöèòàõ і ëåéêîöèòàõ ëþäèíè.
Ñêëàäіòü òàáëèöþ.
5. Çðîáіòü âèñíîâêè.

§ 20. ÑÅÐÖÅ: ÉÎÃÎ ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ
Пригадайте типи кровоносної системи у хребетних тварин. Які особливості будови
серцевого м’яза? Які судини називають артеріями, а які – венами?

Ðóõ êðîâі ïî çàìêíåíіé ñèñòåìі êðîâîíîñíèõ ñóäèí і ïîðîæíèí ñåðöÿ
íàçèâàþòü êðîâîîáіãîì. Ñèñòåìà, ÿêà çàáåçïå÷óє êðîâîîáіã, ìàє íàçâó
êðîâîíîñíîї, àáî ñåðöåâî-ñóäèííîї.
ßêå çíà÷åííÿ êðîâîîáіãó? Ñèñòåìà îðãàíіâ êðîâîîáіãó ñêëàäàєòüñÿ іç
ñåðöÿ і ðіçíîìàíіòíèõ çà äіàìåòðîì, áóäîâîþ і ôóíêöіÿìè êðîâîíîñíèõ ñóäèí (ìàë. 80). Ñâîї îñíîâíі ôóíêöії (òðàíñïîðòíó, ðåãóëÿòîðíó òà çàõèñíó)

сонна артерія
верхня
порожниста
а вена
судин
ни
леген
нь

аортта
сттовбур легеневих артерій
легенева вена
серц
це

нижня
порожниста вена

ве
ени

артер
рії

Мал. 80. Кровоносна система людини. Завдання. Зн
найдіть на малюнку серце і судини,
які з ним
м безпосередньо з’єднані (аорта,
легенева артерія, легеневі вени, верхня і нижня порожн
нисті вени), сонну артерію, судини
голови
и, судини верхніх і нижніх кінцівок
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êðîâ âèêîíóє çàâäÿêè ïîñòіéíîìó ðóõîâі ïî
êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ. Öåé ðóõ çàáåçïå÷óєòüñÿ
ðèòìі÷íèìè ñêîðî÷åííÿìè ñåðöÿ, ùî ïðàöþє
ÿê íàñîñ, і, ñòâîðþþ÷è òèñê êðîâі, ïåðåêà÷óє її
ïî êðîâîíîñíіé ñèñòåìі. Ïðèïèíåííÿ ðóõó êðîâі,
íàâіòü êîðîòêî÷àñíå, ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íå äëÿ
îðãàíіçìó. Êëіòèíè îðãàíіçìó, îñîáëèâî íåðâîâі,
íàâіòü êіëüêà õâèëèí íå ìîæóòü ôóíêöіîíóâàòè áåç
êèñíþ і ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ÿêі ïåðåíîñèòü êðîâ.
ßêà áóäîâà ñåðöÿ? Ñåðöå – ïîðîæíèñòèé êîíóñîïîäіáíèé
ì’ÿçîâèé îðãàí, ðîçìіùåíèé
Мал. 81. Розміщення серця
ó
ãðóä
íіé
ïîðîæíèíі
(ìàë. 81). Ðîçøèðåíà éîãî
в організмі людини
îñíîâà îáåðíåíà âãîðó, à âóçüêà âåðõіâêà – äîíèçó. Äâі òðåòèíè ñåðöÿ çíàõîäÿòüñÿ â ëіâіé ïîëîâèíі ãðóäíîї ïîðîæíèíè,
à îäíà – â ïðàâіé. Òàêèì ÷èíîì, ñåðöå çìіùåíå ëіâîðó÷ âіä ñåðåäíüîї ëіíії
òіëà. Ñåðöå äîðîñëîї ëþäèíè â ñåðåäíüîìó 12–13 ñì çàâäîâæêè і äî 9–10 ñì
ó äіàìåòðі. Ìàñà ñåðöÿ ó ÷îëîâіêіâ äåùî áіëüøà, íіæ ó æіíîê: áëèçüêî
300 ã (ó æіíîê – 220 ã).
Çîâíі ñåðöå îòî÷åíå åëàñòè÷íîþ íàâêîëîñåðöåâîþ ñóìêîþ – ïåðèêàðäîì,
ÿêèé îáåðіãàє éîãî âіä íàäìіðíîãî ðîçòÿãíåííÿ ïіä ÷àñ íàïîâíåííÿ êðîâ’þ.
Âíóòðіøíі ñòіíêè íàâêîëîñåðöåâîї ñóìêè âèäіëÿþòü ðіäèíó, ùî çâîëîæóє
ñåðöå і çìåíøóє éîãî òåðòÿ îá ñòіíêè ïåðèêàðäó ïіä ÷àñ ñêîðî÷åíü.
Ñòіíêà ñåðöÿ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ øàðіâ: âíóòðіøíüîãî – åíäîêàðäà, ñåðåäíüîãî – ì’ÿçîâîãî – ìіîêàðäà і çîâíіøíüîãî – ñïîëó÷íîòêàíèííîãî – åïіêàðäà.
Ìіîêàðä óòâîðåíèé îñîáëèâîþ ïîñìóãîâàíîþ ì’ÿçîâîþ òêàíèíîþ
(ìàë. 82, 1 і 82, 2). Її êëіòèíè, íà âіäìіíó âіä ñêåëåòíèõ ì’ÿçîâèõ âîëîêîí,
ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ. Êîëè çáóäæóєòüñÿ і ñêîðî÷óєòüñÿ îäíà êëіòèíà, òî öå
çáóäæåííÿ ïåðåäàєòüñÿ äî âñіõ ì’ÿçîâèõ êëіòèí ïåðåäñåðäÿ ÷è øëóíî÷êà.
Íàñëіäêîì öüîãî є їõíє îäíî÷àñíå ñêîðî÷åííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çàâäÿêè îñîáëèâîñòÿì áóäîâè äіÿëüíіñòü ñåðöÿ ïіäïîðÿäêîâàíà ïðàâèëó «âñå àáî íі÷îãî». Öå îçíà÷àє, ùî ó âіäïîâіäü íà ïîäðàçíåííÿ àáî âñі ì’ÿçîâі âîëîêíà ñåðöÿ âіäïîâіäàþòü ñêîðî÷åííÿì, àáî, ÿêùî
ïîäðàçíèê íåäîñòàòíüî ñèëüíèé, âîíè íå ðåàãóþòü íà íüîãî. Ïðè öüîìó
ñèëà ñêîðî÷åííÿ ñåðöåâîãî ì’ÿçà íå çàëåæèòü âіä ñèëè ïîäðàçíåííÿ.

Åíäîêàðä âèñòåëÿє ïîðîæíèíè ñåðöÿ. ßê і â іíøèõ ññàâöіâ, ñåðöå ëþäèíè ÷îòèðèêàìåðíå: ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïåðåäñåðäü (ïðàâîãî òà ëіâîãî; âåðõíÿ ÷àñòèíà ñåðöÿ) і äâîõ øëóíî÷êіâ (ïðàâîãî òà ëіâîãî; íèæíÿ ÷àñòèíà
ñåðöÿ) (ìàë. 82). Ïåðåäñåðäÿ – öå âіääіëè ñåðöÿ, ó ÿêі êðîâ çáèðàєòüñÿ ç
âåí. Øëóíî÷êè – öå âіääіëè ñåðöÿ, ç ÿêèõ êðîâ íàäõîäèòü â àðòåðії. Ëіâà
і ïðàâà ÷àñòèíè ñåðöÿ ðîçäіëåíі ñóöіëüíîþ ïåðåãîðîäêîþ, òîìó âåíîçíà òà
àðòåðіàëüíà êðîâ ó íüîìó íå çìіøóþòüñÿ. Ó ïðàâіé ïîëîâèíі ðóõàєòüñÿ
âåíîçíà êðîâ, ó ëіâіé – àðòåðіàëüíà.
Ìіæ ïîðîæíèíàìè ñåðöÿ, à òàêîæ ìіæ ñåðöåì òà àîðòîþ і ìіæ ñåðöåì
òà ëåãåíåâèì ñòîâáóðîì ñêëàäêè åíäîòåëіþ óòâîðþþòü êëàïàíè (çíàéäіòü
їõ íà ìàëþíêó 82). Òàê, ìіæ ïåðåäñåðäÿìè òà øëóíî÷êàìè ðîçòàøîâàíі
ñòóëêîâі êëàïàíè. Ïðàâèé êëàïàí ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ñòóëîê (òðèñòóëêîâèé êëàïàí), à ëіâèé – ç äâîõ (äâîñòóëêîâèé) (ìàë. 83). Äî ñòóëîê ïðè98

§ 20
верхня
порожниста
вена
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арттерій
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енева вена
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2
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порожниста
вена
1
правий шлуночок

перегородкка серця

Мал. 82. 1. Будова серця. 2. Будова серцевого м’яза. Завдання. Знайдіть на малюнку перегородку серця; передсердя (праве і ліве); шлуночки (правий і лівий); клапани (півмісяцеві
і стулкові); аорту; легеневу артерію; порожнисті вени (верхню і нижню)

êðіïëåíі ñóõîæèëüíі ñòðóíè, ÿêі íà ïðîòèëåæíîìó êіíöі ç’єäíàíі çі
ñòіíêàìè øëóíî÷êà îñîáëèâèìè ì’ÿçàìè. Âîíè çàïîáіãàþòü âèâåðòàííþ
êëàïàíіâ ó áіê ïåðåäñåðäü. Ñòóëêîâі êëàïàíè çàáåçïå÷óþòü ðóõ êðîâі âіä
ïåðåäñåðäü äî øëóíî÷êіâ і ïåðåøêîäæàþòü çâîðîòíîìó òîêó êðîâі äî ïåðåäñåðäü ïðè ñêîðî÷åííі øëóíî÷êіâ. Íà ìåæі ïðàâîãî øëóíî÷êà òà ñòîâáóðà ëåãåíåâèõ àðòåðіé é ëіâîãî øëóíî÷êà òà àîðòè ìіñòÿòüñÿ ïіâìіñÿöåâі
(êèøåíüêîâі) êëàïàíè. Êîæåí ç íèõ ìàє âèãëÿä òðüîõ êèøåíü, ÿêі âіëüíî
ïðîïóñêàþòü êðîâ çі øëóíî÷êà ó áіê êðîâîíîñíèõ ñóäèí òà çàïîáіãàþòü її
ïîâåðíåííþ іç ñóäèí ó áіê ñåðöÿ (ìàë. 83).
Ì’ÿçîâі îáîëîíêè ïåðåäñåðäü і øëóíî÷êіâ ðîç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ, òîæ
ïåðåäñåðäÿ òà øëóíî÷êè çäàòíі ñêîðî÷óâàòèñÿ íåçàëåæíî, îäíàê óçãîäæåíî.
Øëóíî÷êè âèêîíóþòü áіëüøó ðîáîòó, íіæ ïåðåäñåðäÿ, áî âîíè ïðîøòîâõóþòü êðîâ ïî âñіé äîâæèíі ñóäèí, òîäі ÿê ïåðåäñåðäÿ ïåðåãàíÿþòü êðîâ
òіëüêè äî øëóíî÷êіâ. Òîìó ì’ÿçîâі ñòіíêè øëóíî÷êіâ çíà÷íî òîâñòіøі, íіæ
1

б

кишеньки

а

2

3

Мал. 83. Будова клапанів серця: 1 – стулкові: а – тристулковий; б – двостулковий; 2 – півмісяцеві (кишенькові); 3 – розгорнутий півмісяцевий (кишеньковий) клапан
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ТЕМА 4
ó ïåðåäñåðäü. Íàéòîâùîþ є ñòіíêà ëіâîãî øëóíî÷êà, áî ñàìå ñêîðî÷åííÿ
ëіâîãî øëóíî÷êà âèøòîâõóþòü êðîâ äî âåëèêîãî êîëà êðîâîîáіãó.
ßêі âëàñòèâîñòі ñåðöåâîãî ì’ÿçà? Ñåðöåâîìó ì’ÿçó çàâäÿêè îñîáëèâîñòÿì éîãî áóäîâè ïðèòàìàííі òàêі âëàñòèâîñòі: çáóäëèâіñòü, ñêîðîòëèâіñòü,
ïðîâіäíіñòü, àâòîìàòіÿ. Çáóäëèâіñòü – çäàòíіñòü ñåðöåâîãî ì’ÿçà ñïðèéìàòè ïîäðàçíèêè òà âіäïîâіäàòè íà íèõ çáóäæåííÿì. Çáóäæåííÿ ñåðöåâîãî
ì’ÿçà ñóïðîâîäæóєòüñÿ éîãî ñêîðî÷åííÿì. Çáóäæåííÿ, ÿêå âèíèêàє â ïåâíіé äіëÿíöі ñåðöÿ, ïîøèðþєòüñÿ ïî âñüîìó ñåðöþ çàâäÿêè ïðîâіäíîñòі
ñåðöåâîãî ì’ÿçà. ßê ìè çãàäóâàëè ðàíіøå, öå çàáåçïå÷óєòüñÿ çâ’ÿçêàìè
ìіæ éîãî êëіòèíàìè. Òîìó ñåðöå ñêîðî÷óєòüñÿ ÿê єäèíå öіëå іç ÷іòêîþ
ïîñëіäîâíіñòþ: ñïî÷àòêó ïåðåäñåðäÿ, à ïîòіì – øëóíî÷êè.
Àâòîìàòіÿ ñåðöÿ – éîãî çäàòíіñòü äî ðèòìі÷íèõ ñêîðî÷åíü çà âіäñóòíîñòі
äії áóäü-ÿêèõ çîâíіøíіõ ïîäðàçíèêіâ ÷è âïëèâó íåðâîâîї ñèñòåìè. Àâòîìàòіþ çàáåçïå÷óє ñêóï÷åííÿ îñîáëèâèõ ì’ÿçîâèõ êëіòèí – òàê çâàíèõ âîäіїâ
ðèòìó. Öі êëіòèíè çäàòíі äî çáóäæåííÿ áåç ó÷àñòі çîâíіøíіõ ïîäðàçíèêіâ.
Âîíè óòâîðþþòü іìïóëüñè іç ÷àñòîòîþ 60–80 çà õâèëèíó. Ãîëîâíèé öåíòð
óòâîðåííÿ іìïóëüñіâ – âóçîë, ðîçòàøîâàíèé ó ñòіíöі ïðàâîãî ïåðåäñåðäÿ.
Ïіä ÷àñ ïîøèðåííÿ çáóäæåííÿ â ñåðöі âèíèêàþòü åëåêòðè÷íі ñòðóìè, ÿêі
ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ïî âñüîìó òіëó. Öå äàє ìîæëèâіñòü äîñëіäèòè ðèòì ðîáîòè ñåðöÿ. Íàé÷àñòіøå åëåêòðè÷íі ñèãíàëè ñåðöÿ ðåєñòðóþòü ç ïîâåðõíі øêіðè êіíöіâîê і ãðóäíîї êëіòêè é çàïèñóþòü ó âèãëÿäі åëåêòðîêàðäіîãðàìè
(ïðèãàäàéòå, ÿê íàçèâàþòü ïðèëàä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çàïèñóþòü åëåêòðîêàðäіîãðàìó). Âîíà âіäîáðàæàє ñòàí ïðîâіäíîї ñèñòåìè ñåðöÿ і ñëóãóє
îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ äіàãíîñòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ éîãî ðîáîòè (ìàë. 84).
ßê ñåðöå ïîñòà÷àєòüñÿ êðîâ’þ? Ñåðöåâèé ì’ÿç ïðàöþє ïîñòіéíî і ðèòìі÷íî áåç çóïèíêè âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè. Öå ãîëîâíà ôіçіîëîãі÷íà
âіäìіííіñòü ìіæ ñåðöåâèì і ñêåëåòíèìè ì’ÿçàìè. Òîìó ñåðöåâèé ì’ÿç ïîòðåáóє ïîñòіéíîãî íàäõîäæåííÿ ç êðîâ’þ âåëèêîї êіëüêîñòі êèñíþ òà ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Äëÿ öüîãî ñåðöå ìàє äâі êîðîíàðíі, àáî âіíöåâі (âіä ëàò.
êîðîíà – âіíåöü), àðòåðії, ùî ðîçãàëóæóþòüñÿ íà áåçëі÷ äðіáíèõ ñóäèí, àæ
äî êàïіëÿðіâ (ìàë. 85). ×åðåç êîðîíàðíі àðòåðії çà äîáó ïðîòіêàє 500 ë êðîâі.
Ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí і âóãëåêèñëèé ãàç ç êëіòèí ñåðöÿ âèâîäÿòüñÿ ç âåíîçíîþ êðîâ’þ ÷åðåç êîðîíàðíі âåíè.
скорочення
скороч
ня
шлуно
очків
в
скороч
ченн
ня
передсерд
дь

корона
арні
судини
и
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Мал. 84. Електрокардіограма

100

Мал. 85. Кровопостачання серця

§ 20
Ïîðóøåííÿ ïîñòà÷àííÿ ñåðöÿ àðòåðіàëüíîþ êðîâ’þ ñòàíîâèòü ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó. Éîãî íàñëіäêîì ìîæå áóòè іíôàðêò ìіîêàðäà, ÿêèé
ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìåðòâіííÿì äіëÿíêè ñåðöåâîãî ì’ÿçà. Ïðè÷èíàìè іíôàðêòó ìîæóòü áóòè çìåíøåííÿ ïðîñâіòó êîðîíàðíèõ àðòåðіé óíàñëіäîê
óòâîðåííÿ â íèõ òðîìáіâ, ñòèñêàííÿ їõíіõ ñòіíîê ÷è âіäêëàäàííÿ æèðîâîї
ðå÷îâèíè íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі ñòіíîê ñóäèí.
Здоров’я людини. Інфаркт міокарда – смертельно небезпечне захворювання людини, що потребує негайної госпіталізації. У разі інфаркту міокарда людина відчуває
сильний біль у грудній клітці, який поширюється в ліве плече, шию, вуха, нижню
щелепу, ключиці, ділянку між лопатками. Для профілактики інфаркту міокарда необхідно вести здоровий та активний спосіб життя, повністю відмовитись від алкоголю
і куріння, дотримуватись збалансованого харчування, уникати фізичного та нервового перенапруження, постійно контролювати свій артеріальний тиск.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: åïіêàðä, ìіîêàðä, åíäîêàðä, ïåðèêàðä,
ïåðåäñåðäÿ, øëóíî÷êè, ïіâìіñÿöåâі êëàïàíè, ñòóëêîâі êëàïàíè, êîðîíàðíі
àðòåðії, åëåêòðîêàðäіîãðàìà.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Рух крові по судинах є необхідною умовою для підтримання життєдіяльності
організму. Серце і кровоносні судини утворюють єдину систему кровообігу.
z Серце – порожнистий м’язовий орган, основна функція якого – перекачування крові по судинах. Серцевий м’яз здатний збуджуватися, проводити збудження і скорочуватися. Серце скорочується під впливом імпульсів, що виникають
у самому серці. Цю його властивість називають автоматією.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповіді на запитання
1. Де розміщене серце людини? 2. Що таке перикард? 3. Яка будова стінок
серця? 4. Які особливості будови та функцій серцевого м’яза? 5. У чому полягає автоматія серця? 6. Що визначає ритм скорочень серця? 7. Які клапани
розділяють передсердя та шлуночки? Які їхні функції? 8. Яка будова півмісяцевих клапанів? Які їхні функції? 9. Що означає правило «все або нічого»?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть м’язову оболонку серця: а) ендокард; б) міокард; в) епікард; г) перикард.
2. Позначте складові серця людини: а) одне передсердя й один шлуночок;
б) два передсердя і один шлуночок; в) два шлуночки й одне передсердя; г) два
передсердя і два шлуночки.
3. Назвіть клапани, які розташовані між правим передсердям і шлуночком:
а) півмісяцевий; б) двостулковий; в) тристулковий.
4. Укажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речовинами: а) аорта; б) легеневі артерії; в) коронарні артерії; г) коронарні вени.
Розв’яжіть задачу. Обчисліть кількість крові (л), яку перекачує серце людини
за годину, якщо воно скорочується у середньому 70 разів за 1 хв, викидаючи
при кожному скороченні з двох шлуночків 150 мл крові. Виберіть правильну
відповідь: а) 630; б) 10,5; в) 105; г) 63.
Поясніть, чому необхідно підтримувати постійний рух крові.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Дослідіть взаємозв’язок будови і функцій кровоносної системи, серця та серцевого м’яза.
ПОМІРКУЙТЕ. Як можна довести, що серце хребетних тварин скорочується
автоматично?
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ТЕМА 4
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Підготуйте коротке повідомлення з використанням комп’ютерної презентації «О.О. Кулябко – один з основоположників реаніматології».

§ 21. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÑÅÐÖÅÂÈÉ ÖÈÊË.
ÐÎÁÎÒÀ ÑÅÐÖß ÒÀ ЇЇ ÐÅÃÓËßÖІß
Пригадайте будову серцевого м’яза. Які серцеві клапани називають стулковими,
а які – півмісяцевими? Яка їхня функція?

Ùî òàêå ñåðöåâèé öèêë? ßêі éîãî ôàçè? Ñåðöå ïðàöþє öèêëі÷íî, ðèòìі÷íî ÷åðãóþ÷è ñêîðî÷åííÿ òà ðîçñëàáëåííÿ ïåðåäñåðäü і øëóíî÷êіâ, ùî
ðàçîì ìàє íàçâó ñåðöåâèé öèêë. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ôàç: ñêîðî÷åííÿ
ïåðåäñåðäü – ñèñòîëà ïåðåäñåðäü, ñêîðî÷åííÿ øëóíî÷êіâ – ñèñòîëà øëóíî÷êіâ òà çàãàëüíîãî ðîçñëàáëåííÿ – äіàñòîëè (äèâ. òàáëèöþ 9) (ìàë. 86).
Ñåðöå ëþäèíè â ñòàíі ñïîêîþ çäіéñíþє 65–75 öèêëіâ çà õâèëèíó.
Ïіä ÷àñ ïåðøîї ôàçè (її òðèâàëіñòü áëèçüêî 0,1 ñ) ïåðåäñåðäÿ ñêîðî÷óþòüñÿ, à øëóíî÷êè ðîçñëàáëåíі: ñòóëêîâі êëàïàíè âіäêðèòі, çàâäÿêè ÷îìó
êðîâ ïîòðàïëÿє ó øëóíî÷êè. Ïіâìіñÿöåâі êëàïàíè íàòîìіñòü çàêðèòі. Ïіä
÷àñ äðóãîї ôàçè (її òðèâàëіñòü 0,3 ñ) ïåðåäñåðäÿ ðîçñëàáëåíі, à øëóíî÷êè
ñêîðî÷óþòüñÿ: ñòóëêîâі êëàïàíè çàêðèâàþòüñÿ, à ïіâìіñÿöåâі – âіäêðèâàþòüñÿ, і êðîâ ïîòðàïëÿє â àîðòó і ñòîâáóð ëåãåíåâèõ àðòåðіé. Òðåòÿ ôàçà
çàãàëüíîãî ðîçñëàáëåííÿ òðèâàє 0,4 ñ. Ó öåé ÷àñ ïåðåäñåðäÿ і øëóíî÷êè
ðîçñëàáëåíі, êðîâ âіëüíî ïîòðàïëÿє äî ñåðöÿ ç âåí (ëåãåíåâèõ, íèæíüîї òà
âåðõíüîї ïîðîæíèñòèõ). Îòæå, ïîâíèé ñåðöåâèé öèêë òðèâàє 0,8 ñ. Çà öåé
÷àñ ì’ÿçîâі âîëîêíà ïåðåäñåðäü 0,1 ñ ïðàöþþòü òà 0,7 ñ âіäïî÷èâàþòü,
à øëóíî÷êіâ – âіäïîâіäíî 0,3 òà 0,5 ñ. Ñàìå âіäíîñíî âåëèêèé ÷àñ âіäïî÷èíêó âèçíà÷àє çäàòíіñòü ñåðöåâîãî ì’ÿçà ïðàöþâàòè íå âòîìëþþ÷èñü
óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ.
Êіëüêіñòü ñåðöåâèõ öèêëіâ, ÿêі ñåðöå çäіéñíþє âïðîäîâæ îäíієї õâèëèíè, íàçèâàþòü ÷àñòîòîþ ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü. Ïðè ñêîðî÷åííі ñåðöÿ äîðîñëîї ëþäèíè â ñòàíі ñïîêîþ êîæíèé øëóíî÷îê âèøòîâõóє â àðòåðії
ïðèáëèçíî 65 ìë êðîâі. Çà õâèëèíó ñåðöå ïåðåêà÷óє áëèçüêî 5 ë êðîâі,
à çà ðіê – ìàéæå 2,6 ìëí ëіòðіâ. Ó ìîìåíò âèêèäó êðîâі â àîðòó òèñê ó íіé
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Мал. 86. Серцевий цикл
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§ 21
ïіäâèùóєòüñÿ, à ñòіíêè ðîçòÿãóþòüñÿ. Òàêå ðîçòÿãíåííÿ çàâäÿêè ùіëüíîñòі òà ïðóæíîñòі ñòіíîê êðîâîíîñíèõ ñóäèí õâèëåïîäіáíî ïîøèðþєòüñÿ çі
øâèäêіñòþ, ÿêà çíà÷íî ïåðåâèùóє øâèäêіñòü ðóõó êðîâі, âіä àîðòè äî
àðòåðіé. Êîëèâàííÿ ñòіíîê àðòåðіé, ÿêі âèíèêàþòü ó âіäïîâіäü íà êîæíå
ñêîðî÷åííÿ ñåðöÿ, íàçèâàþòü àðòåðіàëüíèì ïóëüñîì.
Òàáëèöÿ 9

Ôàçè ñåðöåâîãî öèêëó
Фаза

Що відбувається

Тривалість (с)

Напрямок руху крові

І. Систола
передсердь

Скорочення
передсердь.
Шлуночки
розслаблені

0,1

За цей час кров з передсердь виштовхується у розслаблені шлуночки

ІІ. Систола
шлуночків

Скорочення
шлуночків.
Передсердя
розслаблені

0,3

Кров з правого шлуночка виштовхується до стовбура легеневих артерій, а з лівого – до аорти

ІІІ. Діастола

Загальне
розслаблення
передсердь
і шлуночків

0,4

Весь серцевий м’яз перебуває
у стані спокою або загального розслаблення

Серцевий цикл

0,8

Завдання. Користуючись таблицею 9, поясніть фази серцевого циклу. Яке це
має значення для роботи серця?

Ó çäîðîâîї ëþäèíè ïóëüñ ðèòìі÷íèé, ìàє ÷àñòîòó 65–75 óäàðіâ çà õâèëèíó. Ó ðàçі çáіëüøåííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü òðèâàëіñòü ñåðöåâîãî
öèêëó ñêîðî÷óєòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê ïåðіîäó âіäïî÷èíêó. Çà ïóëüñîì ìîæíà âèçíà÷èòè ÷àñòîòó, ðèòìі÷íіñòü і ñèëó ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü,
ùî âêàçóє íà ôóíêöіîíàëüíèé ñòàí ÿê ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè, òàê
і âñüîãî îðãàíіçìó. Ïóëüñ âіä÷óâàєòüñÿ ó ìіñöÿõ, äå âåëèêі àðòåðії ïіäõîäÿòü áëèçüêî äî ïîâåðõíі òіëà, íàïðèêëàä íà âíóòðіøíüîìó áîöі
çàï’ÿñòêà, íà ñêðîíÿõ, ïî áîêàõ øèї. Êîæíå êîëèâàííÿ âіäïîâіäàє ñêîðî÷åííþ ñåðöÿ.
Ïåðåñâіä÷èìîñÿ ó öüîìó, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Âèìіðþâàííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü
Îáëàäíàííÿ: ãîäèííèê іç ñåêóíäíîþ ñòðіëêîþ.
1. Çíàéäіòü ó ñåáå íà çàï’ÿñòêó ïóëüñ, ÿê öå ïîêàçàíî íà
ìàëþíêó 87. Ïîòðåíóéòåñü øâèäêî éîãî çíàõîäèòè.
2. Óâіìêíіòü ñåêóíäîìіð і ïîëі÷іòü êіëüêіñòü óäàðіâ çà 30 ñ.
3. Îòðèìàíі äàíі ïîìíîæòå íà 2. Òàê âè ïіäðàõóєòå ÷èñëî
ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü çà õâèëèíó.
4. Ïіäðàõóéòå, ñêіëüêè ñêîðî÷åíü ðîáèòü ñåðöå çà äîáó.
Çà òèæäåíü, ðіê?

Мал. 87. Знаходження
пульсу на зап’ястку
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ßê ñåðöå çáåðіãàє ñâîþ ïðàöåçäàòíіñòü? Áóäü-ÿêèé, íàâіòü íàéáіëüø
òðåíîâàíèé, ñêåëåòíèé ì’ÿç ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ðîáîòè âіä÷óâàє âòîìó і ïîòðåáóє âіäïî÷èíêó. Ñåðöåâèé ì’ÿç ïðàöþє áåç âіäïî÷èíêó. ×èì öå çóìîâëåíî? Ìіîêàðä çà 60 ðîêіâ æèòòÿ ëþäèíè â ñåðåäíüîìó ñêîðî÷óєòüñÿ
2,3 ìëðä ðàçіâ і ïåðåêà÷óє ïîíàä 150 ìëí ëіòðіâ êðîâі. Òàêà âèíÿòêîâà
ïðàöåçäàòíіñòü çóìîâëåíà ðèòìі÷íіñòþ éîãî ðîáîòè (ïіñëÿ ñêîðî÷åííÿ
îáîâ’ÿçêîâî âіäáóâàєòüñÿ ðîçñëàáëåííÿ), âèñîêèì ðіâíåì êðîâîïîñòà÷àííÿ
ìіîêàðäà (ïî êîðîíàðíèõ àðòåðіÿõ äî ñåðöåâîãî ì’ÿçà íàäõîäèòü íàéáàãàòøà íà êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè êðîâ).
ßê ðåãóëþєòüñÿ ðîáîòà ñåðöÿ? Õî÷à ñåðöå ñêîðî÷óєòüñÿ àâòîìàòè÷íî,
÷àñòîòà і ñèëà éîãî ñêîðî÷åíü çàëåæàòü âіä óìîâ äîâêіëëÿ і ñòàíó îðãàíіçìó. Íàïðèêëàä, çà іíòåíñèâíîї ðîáîòè ÷è ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ôіçè÷íèõ
âïðàâ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü çðîñòàє. Íà ðîáîòó ñåðöÿ âïëèâàþòü
òàêîæ çìіíà òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ, áіëü, ðіçíі åìîöії (ãíіâ, ñòðàõ, ðàäіñòü
òîùî). Óñі âîíè ïîñèëþþòü àáî ïîñëàáëþþòü ñåðöåâó äіÿëüíіñòü.
Äëÿ òîãî ùîá ïðèñòîñóâàòè ðîáîòó ñåðöÿ äî ðіçíèõ ïîòðåá îðãàíіçìó,
іñíóþòü ìåõàíіçìè íåðâîâîї òà ãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії éîãî äіÿëüíîñòі. Îäíàê ñåðöå – îñîáëèâèé îðãàí, ÿêèé, êðіì íåéðîãóìîðàëüíèõ ðåãóëÿòîðíèõ
ìåõàíіçìіâ, ìàє і âíóòðіøíüîñåðöåâі. Íàéâàæëèâіøèì ç íèõ є âíóòðіøíüîñåðöåâà ðåãóëÿöіÿ ñèëè ñêîðî÷åííÿ ñåðöåâèõ ì’ÿçіâ ïðîïîðöіéíî êіëüêîñòі
êðîâі, ÿêà ïðèòіêàє äî ñåðöÿ. Òîáòî ùî áіëüøå ðîçòÿãóþòüñÿ øëóíî÷êè, òî
ïîòóæíіøå їõíє ñêîðî÷åííÿ.
Äî ñåðöÿ ïіäõîäÿòü íåðâè òієї ÷àñòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêà ðåãóëþє
ðîáîòó âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Öåíòð ðåãóëÿöії ñåðöåâîї äіÿëüíîñòі, ÿêèé
ãàëüìóє ðîáîòó ñåðöÿ, ðîçòàøîâàíèé ó âіäïîâіäíîìó âіääіëі ãîëîâíîãî ìîçêó.
Íåðâîâі âîëîêíà, ÿêі ïðèñêîðþþòü äіÿëüíіñòü ñåðöÿ, ïîâ’ÿçàíі ç ãðóäíîþ
äіëÿíêîþ ñïèííîãî ìîçêó. Іìïóëüñè, ÿêі íàäõîäÿòü äî ñåðöÿ ïî öèõ íåðâîâèõ âîëîêíàõ, çáіëüøóþòü ñèëó ñêîðî÷åíü, ïðèñêîðþþòü їõíþ ÷àñòîòó,
ïîëіïøóþòü ïðîâіäíіñòü і çáóäëèâіñòü ñåðöåâîãî ì’ÿçà. Çà óìîâ ñïîêîþ àáî
ïіä ÷àñ ñíó ñåðöå çìåíøóє ñèëó і ÷àñòîòó ñêîðî÷åíü çà ðàõóíîê ïîñëàáëåííÿ
âïëèâó öèõ íåðâîâèõ âîëîêîí. Íåðâîâі öåíòðè, ÿêі ðåãóëþþòü ðîáîòó ñåðöÿ,
äіþòü óçãîäæåíî: ÿêùî îäèí ç íèõ çáóäæóєòüñÿ, òî іíøèé – ãàëüìóєòüñÿ.
Ñåðåä ãóìîðàëüíèõ ÷èííèêіâ íàéñèëüíіøå âïëèâàє íà ðîáîòó ñåðöÿ ãîðìîí àäðåíàëіí (ïðèãàäàéòå, öåé ãîðìîí ðåãóëþє òàêîæ ïðîöåñè äèõàííÿ).
Âіí çáіëüøóє ÷àñòîòó і ñèëó ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü. Ñàìå òîìó â êðèòè÷íèõ
ñèòóàöіÿõ çóïèíêè ñåðöÿ ç ìåòîþ çìóñèòè éîãî ïðàöþâàòè ëіêàðі ââîäÿòü
àäðåíàëіí áåçïîñåðåäíüî â ñåðöå. Ñåðöåâó äіÿëüíіñòü òàêîæ ïîñèëþє ãîðìîí ùèòîïîäіáíîї çàëîçè òèðîêñèí (äåòàëüíіøå ïðî çàëîçè âíóòðіøíüîї
ñåêðåöії òà ãîðìîíè, ÿêі âîíè âèðîáëÿþòü, âè äіçíàєòåñü çãîäîì). Äіÿëüíіñòü ñåðöÿ àêòèâóє ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðàöії ó êðîâі éîíіâ Êàëüöіþ.
Çðîñòàííÿ âìіñòó éîíіâ Êàëіþ, íàâïàêè, ãàëüìóє äіÿëüíіñòü ñåðöÿ.
Здоров’я людини. Фізична діяльність (фізична праця, регулярні спортивні тренування)
поліпшує роботу серця. У тренованої людини при фізичних чи психічних навантаженнях посилене кровопостачання органів забезпечується не стільки за рахунок
збільшення частоти серцевих скорочень, скільки за рахунок збільшення сили скорочення. Це пояснюють тим, що треноване серце за одне скорочення викидає набагато
більше крові, ніж нетреноване. Його стінки мають товщі м’язи, а об’єм камер збільшений.
Наприклад, у спортсменів за одне скорочення серце може викидати 200–250 мл
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крові за норми 65 мл; частота скорочень у стані спокою може становити лише 35–40 за
хвилину, що збільшує періоди відпочинку серця. У нетренованої людини кровообіг
посилюється насамперед за рахунок збільшення частоти скорочень. Це зумовлює
втому серця: в клітинах серця спостерігають нестачу поживних речовин, накопичуються
продукти обміну, скорочення стають повільнішими, постачання органів і тканин киснем
і поживними речовинами – недостатнім.

Ïîðóøóâàòè ðîáîòó ñåðöÿ ìîæóòü âåëèêі åìîöіéíі íàâàíòàæåííÿ. Áіëüøіñòü ëþäåé çíàє, ùî çà çíà÷íèõ õâèëþâàíü, ñòðåñіâ ñåðöåâà äіÿëüíіñòü
ìîæå ïîðóøèòèñü – ðîçâèíåòüñÿ òàê çâàíèé ñåðöåâèé íàïàä. Âіí ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïðèñêîðåíèì àáî, íàâïàêè, ñïîâіëüíåíèì ñåðöåáèòòÿì, ïîðóøåííÿì
ñêîðî÷åííÿ ñåðöåâîãî ì’ÿçà.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Зменшення частоти серцевих скорочень до 45–50 ударів за хвилину має назву брадикардія. Прискорене серцебиття називають тахікардією. За частого серцебиття шлуночки не встигають наповнитися кров’ю, у результаті чого
знижується артеріальний тиск та зменшується приплив крові до органів. Погіршуються умови кровопостачання самого серця, оскільки воно здійснює велику роботу
в одиницю часу та потребує більше кисню, а погані умови кровопостачання серця
збільшують ризик інфаркту. Розлади ритмічності, послідовності й сили скорочень
серцевого м’яза називають аритмією. Вони зумовлені порушеннями його автоматизму скорочень, збудливості, провідності.

Îòæå, äëÿ òðåíóâàííÿ ñåðöÿ íåîáõіäíî ðîçóìîâó ïðàöþ ÷åðãóâàòè ç ôіçè÷íèìè âïðàâàìè, ÷àñòіøå áóâàòè íà ñâіæîìó ïîâіòðі. Ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ
òðåáà çáіëüøóâàòè ïîñòóïîâî. Íàäìіðíà ðîáîòà íà ïî÷àòêó òðåíóâàííÿ ñïðè÷èíèòü ïåðåâàíòàæåííÿ ñåðöÿ і ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî âèñíàæåííÿ. Îñîáëèâî âàæëèâî äîòðèìóâàòèñü öüîãî ïðàâèëà ïіäëіòêàì 14–17 ðîêіâ, ó ÿêèõ
ñóäèííà ñèñòåìà âіäñòàє â ñâîєìó ðîçâèòêó âіä òåìïіâ ðîçâèòêó ñåðöÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ó ðàçі ïîðóøåíü ðîáîòè ñåðöÿ (çìіíè ÷àñòîòè òà ðèòìó
ñêîðî÷åíü, áîëþ â äіëÿíöі ñåðöÿ òîùî) ñëіä íåãàéíî çâåðíóòèñü äî ëіêàðÿ.

Âåëèêîї øêîäè ñåðöþ çàâäàє âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí
òà òþòþíîêóðіííÿ. Öі ðå÷îâèíè ðіçêî ïðèñêîðþþòü ñêîðî÷åííÿ ñåðöÿ,
âèñíàæóþòü ñåðöåâèé ì’ÿç. Ñèñòåìàòè÷íå âæèâàííÿ àëêîãîëþ ïîðóøóє
îáìіí ðå÷îâèí ó ì’ÿçîâèõ êëіòèíàõ ñåðöÿ, ñïðè÷èíÿþ÷è їõ ïîñòóïîâå ïåðåðîäæåííÿ і âіäìèðàííÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñåðöåâèé öèêë, ñèñòîëà, äіàñòîëà, àðòåðіàëüíèé ïóëüñ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Ритмічні скорочення серця складають серцевий цикл, у якому виділяють три
фази: скорочення передсердь, скорочення шлуночків і загальне розслаблення.
Ритм серця є основою його здатності підтримувати високу працездатність упродовж усього життя людини. Робота серця полягає в забезпеченні безперервної
течії крові по кровоносних судинах. Пристосування серця до потреб організму досягається завдяки саморегуляції, нервовій і гуморальній регуляції роботи серця.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. З яких фаз складається серцевий цикл? 2. Які основні характеристики окремих
фаз серцевого циклу? 3. Що впливає на діяльність серця? 4. Як здійснюється
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нервова регуляція роботи серця? 5. За рахунок чого відбувається гуморальна
регуляція серцевої діяльності? 6. Як людина може зміцнювати своє серце?
7. Чому слід уникати надмірних фізичних перевантажень і стресів?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 уд./хв:
а) 0,1 с; б) 0,3 с; в) 0,4 с; г) 0,8 с.
2. Укажіть тривалість систоли шлуночків: а) 0,1 с; б) 0,3 с; в) 0,4 с; г) 0,8 с.
3. Укажіть тривалість діастоли: а) 0,1 с; б) 0,3 с; в) 0,4 с; г) 0,8 с.
4. Укажіть показники частоти пульсу (уд./хв) у дорослої людини (в нормі):
а) 60–75; б) 72–85; в) 72–80; г) 80–90.
Розв’яжіть задачу. Обчисліть, скільки крові (л) перекачує серце людини за
годину, якщо воно скорочується у середньому 70 разів за 1 хв, викидаючи при
кожному скороченні з двох шлуночків 150 мл крові. Виберіть правильну відповідь: а) 630; б) 10,5; в) 105; г) 63.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Схарактеризуйте фази серцевого циклу.
ІІ група. Схарактеризуйте чинники, що впливають на регуляцію роботи серця.
ПОМІРКУЙТЕ. Який існує зв’язок між нервовою та гуморальною регуляцією діяльності серця?
З допомогою дорослих виконайте дослідницький практикум.

Ñàìîñïîñòåðåæåííÿ çà ÷àñòîòîþ ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü
óïðîäîâæ äîáè, òèæíÿ
Õіä ñïîñòåðåæåííÿ
1. Ïіäðàõóéòå ÷èñëî ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü çà õâèëèíó (ïóëüñ) óïðîäîâæ äîáè (âðàíöі
(äî óðîêіâ), ïіñëÿ óðîêіâ і ïåðåä ñíîì) і âïðîäîâæ òèæíÿ. Äàíі îôîðìіòü ó âèãëÿäі òàáëèöі.
2. Çà ðåçóëüòàòàìè âèìіðþâàííÿ ïîáóäóéòå ãðàôіê.
3. Çðîáіòü âèñíîâîê ïðî çìіíè ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü óïðîäîâæ äîáè і òèæíÿ.

§ 22. ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ ÊÐÎÂÎÍÎÑÍÈÕ
ÑÓÄÈÍ. ÐÓÕ ÊÐÎÂІ ÏÎ ÇÀÌÊÍÅÍІÉ
ÑÈÑÒÅÌІ ÊÐÎÂÎÍÎÑÍÈÕ ÑÓÄÈÍ.
ÀÐÒÅÐІÀËÜÍÈÉ ÒÈÑÊ
Пригадайте особливості кровообігу у різних груп хребетних тварин: риб, амфібій,
рептилій, птахів, ссавців. Яку кровоносну систему називають замкненою, а яку – незамкненою? Що таке велике та мале кола кровообігу?

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî êðîâîíîñíà ñèñòåìà ëþäèíè, êðіì ñåðöÿ, âêëþ÷àє ðіçíі çà ðîçìіðîì, áóäîâîþ і ôóíêöіÿìè êðîâîíîñíі ñóäèíè, ÿêèìè ðóõàєòüñÿ êðîâ.
ßêі áóâàþòü êðîâîíîñíі ñóäèíè òà ÿêà їõíÿ áóäîâà? Ðîçðіçíÿþòü òðè
âèäè êðîâîíîñíèõ ñóäèí: àðòåðії, âåíè і êàïіëÿðè. Àðòåðії (ìàë. 88, À) –
ñóäèíè, ÿêèìè êðîâ âіä ñåðöÿ ïðÿìóє äî ðіçíèõ îðãàíіâ і òêàíèí, íåçàëåæíî âіä òîãî, ÷è àðòåðіàëüíà âîíà (íàäõîäèòü ç ëіâîãî øëóíî÷êà), ÷è
âåíîçíà (íàäõîäèòü ç ïðàâîãî øëóíî÷êà). Íàéáіëüøà àðòåðіÿ â îðãàíіçìі
ëþäèíè – àîðòà – áåðå ïî÷àòîê âіä ëіâîãî øëóíî÷êà ñåðöÿ.
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§ 22
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Мал. 88. Схема будови кровоносних судин: А – артерії; Б – артеріоли; В – вени; Г – венули;
Д – капіляра (1 – ендотелій; 2 – м’язова оболонка; 3 – сполучнотканинна оболонка)

Ñòіíêè àðòåðіé ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ øàðіâ: âíóòðіøíіé – óòâîðåíèé
îäíèì øàðîì åïіòåëіàëüíèõ êëіòèí (åíäîòåëієì); ñåðåäíіé øàð ñòіíîê
àðòåðіé óòâîðþþòü êіëüöåâі é ïîçäîâæíі íåïîñìóãîâàíі ì’ÿçè, à çîâíіøíіé – âîëîêíèñòà ñïîëó÷íà òêàíèíà. Ñòóïіíü ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ ñåðåäíüîãî øàðó ðåãóëþє äіàìåòð àðòåðіé і òèì ñàìèì – ðіâåíü òèñêó êðîâі.
Ó ñòіíêàõ âåëèêèõ àðòåðіé, òàêèõ ÿê àîðòà ÷è ñòîâáóð ëåãåíåâèõ àðòåðіé,
ïåðåâàæàþòü åëàñòè÷íі âîëîêíà, ÿêі çàïîáіãàþòü їõíüîìó íàäìіðíîìó ðîçòÿãíåííþ. Íàéäðіáíіøі àðòåðії – àðòåðіîëè (ìàë. 88, Á).
Âåíè – ñóäèíè, ÿêі íåñóòü êðîâ âіä îðãàíіâ і òêàíèí äî ñåðöÿ (ìàë. 88, Â).
Їõíÿ ñòіíêà, ÿê і â àðòåðіé, ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ øàðіâ. Àëå, îñêіëüêè òèñê
êðîâі ó âåíàõ ïîðіâíÿíî ç àðòåðіÿìè ìåíøèé, ñòіíêè âåí òîíøі. Êðіì òîãî,
ó âåíàõ є êèøåíüêîâі (ïіâìіñÿöåâі) êëàïàíè. Âîíè âіëüíî ïðîïóñêàþòü êðîâ
ó áіê ñåðöÿ і ïåðåøêîäæàþòü її ðóõó â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Íàéäðіáíіøі
âåíè íàçèâàþòü âåíóëàìè (ìàë. 88, Ã). Íèìè êðîâ âіä êàïіëÿðіâ íàäõîäèòü äî
ñèñòåìè âåí.
Êàïіëÿðè – ìіêðîñêîïі÷íі ñóäèíè äіàìåòðîì 4–20 ìêì òà çàâäîâæêè äî
1 ìì, ÿêі ñïîëó÷àþòü àðòåðії ç âåíàìè. Òîíêà ñòіíêà êàïіëÿðіâ ñêëàäàєòüñÿ
ëèøå ç îäíîãî øàðó ïëîñêèõ êëіòèí åíäîòåëіþ (ìàë. 88, Ä). Çàâäÿêè öüîìó
÷åðåç їõíі ñòіíêè ìîæå âіäáóâàòèñü îáìіí ðå÷îâèíàìè ç òêàíèííîþ ðіäèíîþ, ÿêà çàïîâíþє ìіæêëіòèííі ïðîñòîðè. ×åðåç ñòіíêè äåÿêèõ êàïіëÿðіâ
ìîæóòü ïðîõîäèòè íàâіòü öіëі êëіòèíè, íàïðèêëàä ïåâíі òèïè ëåéêîöèòіâ
(äèâ. ìàë. 75). Êàïіëÿðè óòâîðþþòü â îðãàíàõ і òêàíèíàõ ãóñòó ñіòêó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У м’язах на 1 мм2 поперечного перерізу налічують понад 2 тис.
капілярів. У стані спокою відкритими є лише 5–10 % з них, тоді як інші закриті за
допомогою особливих м’язів-затискачів. Під
артеріола
час активної діяльності органа ці м’язи розслабляються і капілярний кровообіг різко зростає.
Загальна площа перетину всіх капілярів тіла
людини становить приблизно 6300 м2, а їхня
кількість – близько 150 млрд. Якщо всі капіляри організму людини скласти в лінію, ними
можна було б обперезати земну кулю 2,5 раза
(загальна довжина капілярів сягає 100 тис. км).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Êàïіëÿðè çàáåçïå÷ó-

þòü çâ’ÿçêè ìіæ àðòåðіàëüíîþ òà âåíîçíîþ ñèñòåìàìè êðîâîîáіãó (ìàë. 89). Öå
є îäíієþ ç óìîâ ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó
îðãàíіçìó ëþäèíè.

артерія
капіляри
венула
вена з клапанами
Мал. 89. Сітка капілярів
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ТЕМА 4
Ùî òàêå âåëèêå і ìàëå êîëà êðîâîîáіãó?
Óñі àðòåðії, âåíè і êàïіëÿðè îá’єäíàíі ó äâі
ñèñòåìè ñóäèí, ÿêі ïîâ’ÿçàíі іç ñåðöåì, –
âåëèêå і ìàëå êîëà êðîâîîáіãó (ìàë. 90).
2
Âåëèêå êîëî êðîâîîáіãó ïî÷èíàєòüñÿ âіä
ëіâîãî øëóíî÷êà ñåðöÿ àîðòîþ, êóäè íàäõîäèòü àðòåðіàëüíà êðîâ. Ðîçãàëóæåííÿìè
àîðòè (àðòåðіÿìè) êðîâ íàäõîäèòü äî âñіõ
1
îðãàíіâ і òêàíèí òіëà òà ïîòðàïëÿє äî êàïіëÿðіâ.
Òàì âîíà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà âåíîçíó
3
і ñèñòåìîþ âåí íàäõîäèòü äî ïðàâîãî ïåðåäñåðäÿ, à çâіäòè – ó ïðàâèé øëóíî÷îê ñåðöÿ.
3
Íàéáіëüøèìè âåíàìè íàøîãî îðãàíіçìó
є âåðõíÿ òà íèæíÿ ïîðîæíèñòі. Âîíè âïà3
äàþòü ó ïðàâå ïåðåäñåðäÿ.
Âåðõíÿ ïîðîæíèñòà âåíà – òîâñòèé êîðîòêèé ñòîâáóð, ðîçòàøîâàíèé ó ãðóäíіé
ïîðîæíèíі. Âîíà çáèðàє êðîâ âіä ãîëîâè,
øèї, ãðóäåé і âåðõíіõ êіíöіâîê. Íèæíÿ ïîðîæíèñòà âåíà çíà÷íî äîâøà і ïî÷èíàєòüñÿ ó ÷åðåâíіé ïîðîæíèíі. Âîíà çáèðàє êðîâ
âіä íèæíіõ êіíöіâîê, îðãàíіâ ÷åðåâíîї ïîðîæíèíè
(äèâ. ìàë. 80).
3
Ìàëå (ëåãåíåâå) êîëî êðîâîîáіãó ïî÷èМал. 90. Схема кровообігу людини: íàєòüñÿ âіä ïðàâîãî øëóíî÷êà ñåðöÿ ëåãå1 – серце; 2 – судини малого кола íåâèì
àðòåðіàëüíèì ñòîâáóðîì, ÿêèé
кровообігу; 3 – судини великого ðîçãàëóæóєòüñÿ íà ïðàâó і ëіâó ëåãåíåâі
кола кровообігу
àðòåðії, ùî íåñóòü êðîâ äî ëåãåíü. Âè âæå
çíàєòå, ùî ó êàïіëÿðàõ ëåãåíü âіäáóâàєòüñÿ
ãàçîîáìіí, і âåíîçíà êðîâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà àðòåðіàëüíó. Ëåãåíåâèìè âåíàìè âîíà òå÷å äî ëіâîãî ïåðåäñåðäÿ, à ç íüîãî – ó ëіâèé øëóíî÷îê, çâіäêè
çíîâó ïîòðàïëÿє ó âåëèêå êîëî êðîâîîáіãó.
3

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Â àðòåðіÿõ âåëèêîãî êîëà êðîâîîáіãó òå÷å àðòåðіàëüíà
êðîâ, à ó âåíàõ – âåíîçíà; ó ìàëîìó êîëі êðîâîîáіãó íàâïàêè: àðòåðії
ìіñòÿòü âåíîçíó êðîâ, à âåíè – àðòåðіàëüíó.

ßê ðóõàєòüñÿ êðîâ ïî ñóäèíàõ? ßê âàì âіäîìî ç êóðñó ôіçèêè, ðóõ ðіäèíè â áóäü-ÿêіé òðóáöі çàëåæèòü âіä ðіçíèöі òèñêó íà її êіíöÿõ: ðіäèíà
òå÷å â íàïðÿìêó çìåíøåííÿ òèñêó. ßêùî öÿ ðіçíèöÿ âіäñóòíÿ, òî ðіäèíà
íå òå÷å. Òîìó ðóõ êðîâі ïî ñóäèíàõ ìîæëèâèé ëèøå çà ïåâíîї ðіçíèöі
òèñêіâ, ÿêó ñòâîðþє і ïîñòіéíî ïіäòðèìóє ñåðöå çàâäÿêè ñêîðî÷åííÿì øëóíî÷êіâ. Ïіä ÷àñ ñêîðî÷åííÿ øëóíî÷êіâ â àîðòó òà ñòîâáóð ëåãåíåâèõ àðòåðіé âèêèäàєòüñÿ êðîâ, ÿêà òèñíå íà ñòіíêè öèõ àðòåðіé. Öåé òèñê çðîñòàє
ïіä ÷àñ ñêîðî÷åííÿ øëóíî÷êіâ і çíèæóєòüñÿ ïіä ÷àñ їõíüîãî ðîçñëàáëåííÿ.
Âіí ìàє íàçâó àðòåðіàëüíîãî. Íàéâèùèé àðòåðіàëüíèé òèñê â àîðòі – äî
150 ìì ðò. ñò. Ç ïîäàëüøèì ïðîñóâàííÿì êðîâі ñóäèíàìè âіí çíèæóєòüñÿ:
â àðòåðіÿõ ñåðåäíüîãî äіàìåòðà éîãî íàéâèùі çíà÷åííÿ ñòàíîâëÿòü 110–
130 ìì ðò. ñò., à ïðè ðîçñëàáëåííі øëóíî÷êіâ – 60–80 ìì ðò. ñò. Ó êàïі108

§ 22
ëÿðàõ òèñê íå ïåðåâèùóє 22 ìì ðò. ñò.
а
òà ùå áіëüøå çíèæóєòüñÿ ó âåíàõ (òèñê
êðîâі â ïîðîæíèñòèõ âåíàõ äîðіâíþє
0 ìì ðò. ñò.).
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó çàáåçïå÷åííі êðîâîîáіãó ìàþòü ñêîðî÷åííÿ ñêåëåòíèõ ì’ÿа
çіâ. Âîíè ñòèñêàþòü ñòіíêè âåí, ñïðèÿþ÷è ðóõó êðîâі äî ñåðöÿ (ìàë. 91, 1).
Ïіä ÷àñ âäèõó òèñê ó ãðóäíіé êëіòöі
ñòàє íèæ÷èì çà àòìîñôåðíèé, à â ÷åðåâíіé ïîðîæíèíі, äå ïåðåáóâàє áіëüøà
÷àñòèíà êðîâі, âіí âèùèé. Öå òàêîæ çó1
2
ìîâëþє ðóõ êðîâі ïî âåíàõ. Íå ìåíø
âàæëèâîþ ïðè íàäõîäæåííі êðîâі ïî Мал. 91. Рух крові по венах: 1 – скороâåíàõ äî ñåðöÿ є ïðèñìîêòóâàëüíà ñèëà чення м’язів проштовхують кров по венах
ïåðåäñåðäü ñåðöÿ (ïðèãàäàéòå, ÿê çà äî- у напрямку серця; 2 – кишенькові клапани (а) запобігають зворотному руху крові
ïîìîãîþ ãóìîâîї ãðóøі ìîæíà â íåї íàáðàòè ðіäèíó). Êðîâ ïî âåíàõ òå÷å ëèøå â îäíîìó íàïðÿìêó – äî ñåðöÿ.
Çâîðîòíîìó її ðóõó ïðîòèäіþòü êèøåíüêîâі êëàïàíè (ìàë. 91, 2).
×àñ ïîâíîãî îáіãó êðîâі âåëèêèì і ìàëèì êîëàìè ðàçîì ñòàíîâèòü
áëèçüêî 20–25 ñ. Ïðè öüîìó ìàëå êîëî êðîâ ïðîõîäèòü çà 4–5 ñ, à âåëèêå – çà 15–20 ñ. Íàéáіëüøà øâèäêіñòü êðîâîòîêó â àîðòі (ïðèáëèçíî
50–60 ñì/ñ). Ó ìіðó ïðîñóâàííÿ êðîâі âіä âåëèêèõ àðòåðіé (àîðòà, ñòîâáóð
ëåãåíåâèõ àðòåðіé) øâèäêіñòü ðóõó êðîâі çíèæóєòüñÿ. Íàéìåíøîþ âîíà
ñòàє â êàïіëÿðàõ (0,3–0,5 ìì/ñ). Öå ìàє âàæëèâå ôіçіîëîãі÷íå çíà÷åííÿ:
ïîâіëüíèé ðóõ êðîâі ïî êàïіëÿðàõ ñïðèÿє êðàùîìó îáìіíó ðå÷îâèí ìіæ
êðîâ’þ òà ïðèëåãëèìè òêàíèíàìè. Øâèäêіñòü ðóõó êðîâі âіä êàïіëÿðіâ äî
âåí ïîñòóïîâî çðîñòàє äî 10–15 ñì/ñ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! ×åðåç âåíè ùîðàçó â îáèäâà ïåðåäñåðäÿ íàäõîäèòü òàêà
ñàìà êіëüêіñòü êðîâі, ÿêà âèõîäèòü çі øëóíî÷êіâ.
Здоров’я людини. Найпростішими методами діагностичної оцінки діяльності серцево-судинної системи є вимірювання пульсу та артеріального тиску. Ви вже навчилися вимірювати пульс, виконуючи лабораторне дослідження. Артеріальний
тиск тривалий час вимірювали так: на плече людині накладали гумову манжету, накачували її повітрям, перетискаючи
плечову артерію. Потім повітря починали потроху випускати,
зменшуючи тиск. Нижче місця стискання прикладали спеціальний прилад – фонендоскоп. Коли тиск в артерії ставав
дещо більшим за тиск у манжеті, можна було почути звуки –
удари пульсових хвиль об стінки частково перетиснутої артерії. Це відповідало систолічному тискові. Значення тиску при
зникненні звуків відповідало діастолічному тискові. Тепер лікарі використовують переважно автоматичні тонометри.

Мал. 92. Вільям Гарвей
(1578–1657) – англійський лікар, анатом,
фізіолог і ембріолог

ЦІКАВО ЗНАТИ! Закономірності руху крові по замкненому
колу кровоносних судин уперше описав 1628 р. В. Гарвей
(мал. 92). За визначні наукові досягнення йому за життя
було встановлено пам’ятник у Королівському коледжі лікарів
у Лондоні.
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ТЕМА 4
ßê ðåãóëþєòüñÿ êðîâîîáіã? Ðóõ êðîâі ïî ñóäèíàõ ðåãóëþþòü íåðâîâà ñèñòåìà òà äåÿêі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè. Íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ðóõó êðîâі
ìàє íèçêó îñîáëèâîñòåé. Òàê, äî íåïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçîâèõ âîëîêîí ñòіíîê
ïåðåâàæíîї áіëüøîñòі ñóäèí ïіäõîäÿòü ëèøå òі íåðâè, іìïóëüñè âіä ÿêèõ çâóæóþòü ïðîñâіò ñóäèí і, âіäïîâіäíî, ïіäâèùóþòü òèñê êðîâі. Çàãàëüíó ðåãóëÿöіþ ðóõó êðîâі çàáåçïå÷óє ñóäèííî-ðóõîâèé öåíòð âіäïîâіäíîãî âіääіëó ãîëîâíîãî ìîçêó. Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ êðîâîîáіãó ìàє і ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ.
Òàê, äåÿêі ãîðìîíè (ñåðåä ÿêèõ óæå âіäîìèé âàì àäðåíàëіí) çâóæóþòü äіàìåòð êðîâîíîñíèõ ñóäèí, ïіäâèùóþ÷è òèñê êðîâі â íèõ. Іíøі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ñïîëóêè, íàâïàêè, ìîæóòü ðîçøèðþâàòè ïðîñâіò êðîâîíîñíèõ ñóäèí.
Іíòåíñèâíіñòü êðîâîîáіãó çàëåæèòü і âіä ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü, òåìïåðàòóðè òіëà òîùî. Îðãàíè, ÿêі ïðàöþþòü, çàâæäè ïîòðåáóþòü ïîëіïøåíîãî
êðîâîïîñòà÷àííÿ, áî ç êðîâ’þ âîíè îòðèìóþòü äîäàòêîâі ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà êèñåíü.
Здоров’я людини. У разі захворювання серцево-судинної системи кровопостачання
органів і тканин може порушуватись. У таких людей можливі різкі звуження просвіту
судин – спазми. Пошкодження кровоносних судин спричиняє зовнішню або внутрішню
кровотечу, яка призводить до порушення постачання органів і тканин киснем і поживними речовинами та накопичення в них отруйних продуктів життєдіяльності. Втрата
2–2,5 л крові смертельна для людини.

Ñòіéêå ïіäâèùåííÿ àðòåðіàëüíîãî òèñêó ñïðè÷èíÿє ãіïåðòîíі÷íó õâîðîáó. Âîíà ÷àñòî ñóïðîâîäæóєòüñÿ çíèæåííÿì ïðàöåçäàòíîñòі, âàæêèìè
ïîðóøåííÿìè ôóíêöіé ðіçíèõ îðãàíіâ і ñèñòåì. Ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó
ïðè ãіïåðòîíії ñïðè÷èíÿє ãîëîâíі áîëі, çàïàìîðî÷åííÿ, іíîäі – ñòàí íåïðèòîìíîñòі. Âàæêèìè íàñëіäêàìè ãіïåðòîíії є âíóòðіøíі êðîâîâèëèâè â ìîçîê
(іíñóëüò) ÿê íàñëіäîê âèñîêîãî òèñêó êðîâі òà êðèõêîñòі ñòіíîê ñóäèí.
Ñòіéêå çíèæåííÿ àðòåðіàëüíîãî òèñêó – ãіïîòîíіÿ – ñóïðîâîäæóєòüñÿ
çàãàëüíîþ ñëàáêіñòþ, êâîëіñòþ, çàïàìîðî÷åííÿì òîùî âíàñëіäîê ïîãіðøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ðіçíèõ îðãàíіâ, çîêðåìà ãîëîâíîãî ìîçêó. Ãіïîòîíіþ ñïðè÷èíþþòü íåïðàâèëüíèé ñïîñіá æèòòÿ (íåäîñòàòíі ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ, ïîðóøåííÿ ðåæèìó ïðàöі òà âіäïî÷èíêó, íåäîñòàòíє õàð÷óâàííÿ),
íåäîêðіâ’ÿ òîùî.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: àðòåðії, âåíè, êàïіëÿðè, ìàëå êîëî êðî-

âîîáіãó, âåëèêå êîëî êðîâîîáіãó, àðòåðіàëüíèé òèñê, ãіïåðòîíіÿ, ãіïîòîíіÿ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Судини системи кровообігу – артерії, вени та капіляри людини – утворюють
велике і мале кола кровообігу. По малому колу кров від правого шлуночка надходить
до легень, де забирає кисень і віддає вуглекислий газ. По великому колу кровообігу
кров із лівого шлуночка розносить кисень і поживні речовини до клітин усього тіла
і забирає від них вуглекислий газ і продукти розщеплення речовин, які виводяться
з організму. Регулюють кровообіг нервова система та гуморальні чинники.
z Рух крові забезпечується різницею тисків на початкових ділянках (де він вищий)
і в кінцевих (де він нижчий) малого та великого кіл кровообігу. Підвищення артеріального тиску щодо норми називають гіпертонією, а зниження – гіпотонією.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповіді на запитання
1. Що таке кровообіг? 2. Які є види кровоносних судин? 3. Які особливості будови
артерій? 4. Які особливості будови вен? 5. Яка будова капілярів? 6. Які ви знаєте
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кола кровообігу? 7. Які судини утворюють велике коло кровообігу та які його функції? 8. Порівняйте особливості будови та функції великого і малого кіл кровообігу.
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть кровоносні судини, які несуть кров від серця до органів і тканин:
а) капіляри; б) артерії; в) вени; г) венули.
2. Укажіть кровоносні судини, через стінки яких відбувається обмін речовин між
кров’ю і тканинною рідиною: а) артерії; б) вени; в) венули; г) капіляри.
3. Укажіть кровоносні судини, які мають півмісяцеві клапани: а) аорта; б) артерії; в) капіляри; г) вени.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Схарактеризуйте шлях, який проходить кров
по малому колу кровообігу, та його значення. ІІ група. Простежте шлях крові по
великому колу кровообігу.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому мале коло кровообігу називають легеневим?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Підготуйте презентацію на тему «С.С. Брюхоненко – видатний учений-фізіолог».

§ 23. ÏÅÐØÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÐÈ ÊÐÎÂÎÒÅ×ÀÕ.
ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍІ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß
ÒÀ ЇÕ ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ
Пригадайте з курсу основ здоров’я, що таке кровотеча, яке значення має уміння
надати першу допомогу при кровотечах. Які особливості будови серця, судин? Яке захворювання називають гіпертонією? Що таке гемофілія?

Ó ðàçі óøêîäæåííÿ ñóäèí âèíèêàþòü êðîâîòå÷і. Øâèäêà çíà÷íà âòðàòà
êðîâі äóæå íåáåçïå÷íà äëÿ îðãàíіçìó. Âîíà ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ êðîâ’ÿíîãî
òèñêó, ïîðóøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ìîçêó, ñåðöÿ é óñіõ іíøèõ îðãàíіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Â÷àñíå ïðèïèíåííÿ êðîâîòå÷і ðÿòóє æèòòÿ ëþäèíі.

ßêі áóâàþòü âèäè êðîâîòå÷? Ðîçðіçíÿþòü êàïіëÿðíó, âåíîçíó é àðòåðіàëüíó êðîâîòå÷і. Êàïіëÿðíà êðîâîòå÷à – öå ïîøêîäæåííÿ íàéäðіáíіøèõ
ñóäèí (êàïіëÿðіâ). Âîíà âèíèêàє íàâіòü çà íåçíà÷íîãî ïîðàíåííÿ. Îñêіëüêè êðîâ ïî êàïіëÿðàõ òå÷å ïîâіëüíî і ïіä íåâåëèêèì òèñêîì, òî êàïіëÿðíі
êðîâîòå÷і ëåãêî çóïèíÿþòüñÿ. Ïîøêîäæåíі êàïіëÿðè øâèäêî çàêðèâàþòüñÿ òðîìáîì, ùî óòâîðþєòüñÿ ïіä ÷àñ çñіäàííÿ êðîâі. Ïåðøîþ äîïîìîãîþ â ðàçі êàïіëÿðíèõ êðîâîòå÷ є çíåçàðàæåííÿ ìіñöÿ ïîðàíåííÿ ðîç÷èíîì
ãіäðîãåí ïåðîêñèäó àáî éîäíîþ íàñòîéêîþ і íàêëàäàííÿ íà íüîãî ñòåðèëüíîї ïîâ’ÿçêè.
Êàïіëÿðíîþ є é êðîâîòå÷à ç íîñà. Ùîá її ïðèïèíèòè, çàòèñíіòü íіñ, à íà ïåðåíіññÿ ïîêëàäіòü
õóñòèíêó, çìî÷åíó õîëîäíîþ âîäîþ (ìàë. 93).
Âåíîçíà êðîâîòå÷à – öå óøêîäæåííÿ ïîâåðõíåâèõ âåí (ìàë. 94, 1). Ùîá çóïèíèòè âåíîçíó êðîâîòå÷ó, äîñòàòíüî íàêëàñòè íà ðàíó
ïîâ’ÿçêó, ùî ñòèñíå ñòіíêè óðàæåíèõ ñóäèí
(ìàë. 94, 2). ßêùî æ óøêîäæåíà âåëèêà âåíà,
Мал. 93. Перша допомога
у разі кровотечі з носа
òî íàêëàäàþòü òèñíó÷èé äæãóò íèæ÷å ìіñöÿ ïî111
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1

2

Мал. 94. 1. Венозна кровотеча. 2. Накладання пов’язки у разі венозної кровотечі

ðàíåííÿ. Ïіñëÿ íàäàííÿ ïåðøîї äîïîìîãè ïîòåðïіëîãî âіäïðàâëÿþòü
ó òðàâìàòîëîãі÷íèé ïóíêò.
Àðòåðіàëüíà êðîâîòå÷à – öå óøêîäæåííÿ àðòåðіé, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî
êðîâ âèòіêàє ó âèãëÿäі ïóëüñóþ÷îãî ñòðóìåíÿ, ïîäіáíîãî äî ôîíòàíà
(ìàë. 95, 1). Öÿ êðîâîòå÷à äóæå íåáåçïå÷íà äëÿ æèòòÿ é ïîòðåáóє íåãàéíèõ
äіé. Ó ðàçі àðòåðіàëüíîї êðîâîòå÷і ïîðàíåíó êіíöіâêó òðåáà ïіäíÿòè âãîðó –
öå çìåíøèòü êðîâîòå÷ó. Âèùå ìіñöÿ óðàæåííÿ (áëèæ÷å äî òіëà) íàêëàñòè
îñîáëèâèé ìåäè÷íèé äæãóò, ÿêèé ïåðåòèñíå óøêîäæåíó ñóäèíó. Ñàìîðîáíèé
äæãóò ìîæíà âèãîòîâèòè ç ðóøíèêà, ÷èñòîї ãàí÷іðêè, ïðîñòèðàäëà òîùî.
Ñïîñіá íàêëàäàííÿ äæãóòà ïîêàçàíèé íà ìàëþíêó 95, 2. Ïåðåä éîãî íàêëàäàííÿì íà ïîðàíåíå ìіñöå ñëіä ïîêëàñòè ÷èñòèé áèíò àáî øìàòîê ìàòåðії.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ùîá íå ïîøêîäèòè íåðâè і øêіðó, äæãóò íàêëàäàþòü
ïîâåðõ îäÿãó, õóñòêè àáî іíøîї ì’ÿêîї òêàíèíè. Êîëè äæãóòà íåìàє,
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ðåìåíåì àáî æ çðîáèòè çàêðóòêó ç áóäü-ÿêîãî
øíóðà, òêàíèíè. Äëÿ öüîãî ìіæ òêàíèíîþ і òіëîì âñòàâëÿþòü ìіöíó
ïàëèöþ і çàêðó÷óþòü òêàíèíó äî çóïèíêè êðîâîòå÷і. Ïîòіì ïàëèöþ
ïðèáèíòîâóþòü äî òіëà. Ïіñëÿ çóïèíêè êðîâîòå÷і ïîòåðïіëîãî òðåáà
íåãàéíî âіäïðàâèòè äî ëіêàðíі. Äæãóò çàëèøàþòü íà êіíöіâêàõ íå
áіëüø ÿê íà 1,5–2 ãîäèíè, à â õîëîäíó ïîðó ðîêó – íà 1 ãîäèíó, іíàêøå
íàñòàíå îìåðòâіííÿ òêàíèí. Ùîá öüîìó çàïîáіãòè, äî äæãóòà ïðèêîëþþòü çàïèñêó ç òî÷íèì çàçíà÷åííÿì ÷àñó éîãî íàêëàäàííÿ. ßêùî ïîòåðïіëîãî çà öåé ÷àñ íåìîæëèâî äîñòàâèòè äî ëіêàðíі, ÷åðåç 1,5–2 ãîäèíè
äæãóò ïîñëàáëÿþòü íà 1–2 õâèëèíè. ßêùî êðîâîòå÷à òðèâàє, äæãóò
çíîâó çàòÿãóþòü.
1

2

Мал. 95. 1. Артеріальна кровотеча. 2. Накладання джгута. Завдання. Охарактеризуйте
е
використання зазначених способів зупинки кровотеч відповідно до уражених ділянок тіла
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Íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ і æèòòÿ ëþäèíè âíóòðіøíі êðîâîòå÷і – êðîâîâèëèâè â ÷åðåâíó òà ãðóäíó ïîðîæíèíè, ïîðîæíèíó ÷åðåïà
òîùî. Âèÿâèòè їõ ìîæíà çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì ëþäèíè – âîíà áëіäíå,
äèõàííÿ ñòàє ïîâåðõíåâèì, ïóëüñ ÷àñòіøàє òà ñëàáøàє, âèñòóïàє ëèïêèé
õîëîäíèé ïіò. Ó òàêîìó ðàçі òðåáà íåãàéíî âèêëèêàòè «øâèäêó ìåäè÷íó
äîïîìîãó». Äî ïðèáóòòÿ ëіêàðÿ ïîòåðïіëîãî âêëàäàþòü ó ëіæêî àáî íàäàþòü íàïіâëåæà÷îãî ïîëîæåííÿ і äî ìîæëèâîãî ìіñöÿ êðîâîòå÷і ïðèêëàäàþòü ãðіëêó, ïëÿøêó ÷è ïîëіåòèëåíîâèé ïàêåò, íàïîâíåíі õîëîäíîþ âîäîþ
àáî (íàéêðàùå) ëüîäîì ÷è ñíіãîì.
ßêі õâîðîáè âðàæàþòü ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòåìó? Ñåðåä ðіçíèõ õâîðîá çàõâîðþâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè є íàéïîøèðåíіøèìè ó ñâіòі.
Ñàìå âîíè ïðèçâîäÿòü äî òèì÷àñîâîї àáî ïîâíîї
âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі. ßêùî ðàíіøå öі õðîíі÷íі
õâîðîáè áóëè ïðèòàìàííі ïåðåâàæíî ëþäÿì
ëіòíüîãî âіêó, òî òåïåð ïàòîëîãі÷íі ïîðóøåííÿ
ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè ñïîñòåðіãàþòü íàâіòü
ó äіòåé.
Òàê, âàäè ñåðöÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîðóøåíМал. 96. Такий вигляд має
íÿì áóäîâè òà ôóíêöіé ñåðöåâèõ êëàïàíіâ àáî
штучний клапан серця
ïðèëåãëèõ äî ñåðöÿ äіëÿíîê àðòåðіé ÷è âåí. Öі
óøêîäæåííÿ ðîçâèâàþòüñÿ âíàñëіäîê äåÿêèõ çàõâîðþâàíü, íàïðèêëàä ðåâìàòèçìó, àáî є âðîäæåíèìè. Ïðè öüîìó êëàïàíè àáî ïðîïóñêàþòü íåäîñòàòíþ êіëüêіñòü êðîâі, àáî âîíà òå÷å ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Âàäè ñåðöÿ
ñïðè÷èíþþòü ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó і, âіäïîâіäíî, òÿæêі ðîçëàäè íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі îðãàíіçìó ëþäèíè. Ó ðàçі çíà÷íîãî âðàæåííÿ êëàïàíіâ ñåðöÿ òà ïîðóøåííÿ áóäîâè éîãî îòâîðіâ íåîáõіäíå õіðóðãі÷íå âòðó÷àííÿ, íàïðèêëàä âæèâëåííÿ øòó÷íèõ êëàïàíіâ (ìàë. 96).
Іíôàðêò ìіîêàðäà – öå çìåðòâіííÿ ÷àñòèíè ì’ÿçîâèõ êëіòèí ñåðöÿ âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó â ñóäèíàõ ñåðöÿ. Çóìîâëþþòü ðîçâèòîê іíôàðêòó ìіîêàðäà ïåðåâòîìà, íàäìіðíі ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ, ïñèõі÷íі
òðàâìè, ãіïåðòîíіÿ, êóðіííÿ òîùî.
Àðèòìії – ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî ðèòìó äіÿëüíîñòі ñåðöÿ. Âîíè âèíèêàþòü óíàñëіäîê çìіí îñíîâíèõ ôóíêöіé ñåðöÿ: àâòîìàòії, ïðîâåäåííÿ çáóäæåííÿ òà ñêîðîòëèâîñòі. Ïðè÷èíàìè ïîÿâè àðèòìіé
ìîæóòü áóòè іíôåêöіéíі õâîðîáè, âïëèâ îòðóéíèõ ðå÷îâèí, ïñèõі÷íі ïåðåíàïðóæåííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Питання хірургічного лікування захворювань
легень і серця, штучного кровообігу досліджував видатний вітчизняний хірург-кардіолог, доктор медичних наук, професор,
академік НАН та АМН України М.М. Амосов (мал. 97).

Мал. 97. М.М. Амосов
(1913–2002)

ßêі áóâàþòü çàõâîðþâàííÿ ñóäèí? Äèñòîíіÿ – çìіíà
òîíóñó àðòåðіé, ó ðåçóëüòàòі ÷îãî ïîðóøóþòüñÿ êðîâîîáіã і êðîâîïîñòà÷àííÿ îðãàíіâ. Îçíàêàìè є ãîëîâíèé
áіëü, ñòîìëþâàíіñòü. Íàé÷àñòіøå ïðè÷èíîþ äèñòîíії
є íåâіäïîâіäíà íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ñóäèí, íåâðîçè,
íèçüêà ôіçè÷íà àêòèâíіñòü.
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Іíñóëüò – ðàïòîâå ãîñòðå ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó â ãîëîâíîìó ìîçêó, ùî ïðèçâîäèòü äî óøêîäæåííÿ òêàíèíè ìîçêó і ðîçëàäіâ éîãî ôóíêöіé. Íàñëіäêîì іíñóëüòó
є ñïàçì, çàêóïîðêà àáî ðîçðèâ êðîâîíîñíèõ ñóäèí. Іíñóëüò
ìîæóòü ñïðè÷èíèòè çíà÷íі åìîöіéíі íàïðóæåííÿ,
ãіïåðòîíіÿ, àòåðîñêëåðîç òà іíøі õâîðîáè ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè.
Àòåðîñêëåðîç – õðîíі÷íå çàõâîðþâàííÿ, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ óùіëüíåííÿì і âòðàòîþ åëàñòè÷íîñòі
ñòіíîê àðòåðіé, çâóæåííÿì їõíüîãî ïðîñâіòó é ÷àñòèì
óòâîðåííÿì òðîìáіâ (ìàë. 98). Íàñëіäêîì öієї õâîðîМал. 98. Звуження
áè є ïîðóøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ îðãàíіâ. Ïðè÷èíàпросвіту артерії
ìè âèíèêíåííÿ àòåðîñêëåðîçó є ãіïåðòîíі÷íà õâîðîáà,
öóêðîâèé äіàáåò, îæèðіííÿ, íàäìіðíå âæèâàííÿ æèðíîї їæі, íåðâîâі ïåðåíàïðóæåííÿ, ñïàäêîâà ñõèëüíіñòü, à òàêîæ âæèâàííÿ àëêîãîëþ.
Ãіïåðòîíі÷íà õâîðîáà – çàãàëüíå çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè, îñíîâíèì ïðîÿâîì ÿêîãî є ïіäâèùåííÿ àðòåðіàëüíîãî òèñêó. Ðîçâèòêîâі ãіïåðòîíі÷íîї
õâîðîáè ñïðèÿþòü ïåðåâàíòàæåííÿ (îñîáëèâî íåãàòèâíèìè åìîöіÿìè),
íàïðóæåíà ðîçóìîâà ïðàöÿ, àòåðîñêëåðîç, êóðіííÿ, íàäìіðíå âæèâàííÿ
àëêîãîëþ, ñïàäêîâà ñõèëüíіñòü. Íàéâàæëèâіøèìè óñêëàäíåííÿìè ãіïåðòîíі÷íîї õâîðîáè є іíôàðêò ìіîêàðäà, ñåðöåâà íåäîñòàòíіñòü, іíñóëüò,
íåäîñòàòíіñòü ôóíêöії íèðîê.
Äî ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó ïðèçâîäèòü âàðèêîçíå ðîçøèðåííÿ âåí (âіä
ëàò. âàðèêñ – âóçîë). Ïðè öüîìó çàõâîðþâàííі ó âåíàõ íèæíіõ êіíöіâîê
çàñòîþєòüñÿ êðîâ, òîìó âîíè ðåëüєôíî âèñòóïàþòü ïіä øêіðîþ. Âàðèêîçíå
ðîçøèðåííÿ âåí ðîçâèâàєòüñÿ íàñàìïåðåä ó ëþäåé, ùî ïîñòіéíî ïåðåáóâàþòü íà íîãàõ і ìàëî ðóõàþòüñÿ. Êðіì òîãî, éîãî ìîæóòü ñïðè÷èíÿòè øêіäëèâі çâè÷êè (íàñàìïåðåä òþòþíîêóðіííÿ), åìîöіéíі ñòðåñè, íåðàöіîíàëüíå
õàð÷óâàííÿ òîùî. Õâîðі âіä÷óâàþòü ñèëüíèé áіëü â óðàæåíèõ ìіñöÿõ. Ïðè÷èíîþ öüîãî çàõâîðþâàííÿ є âòðàòà åëàñòè÷íîñòі ñòіíêàìè âåí íèæíіõ
êіíöіâîê, ïîðóøåííÿ ðîáîòè їõíіõ êëàïàíіâ.
Çàñòіé êðîâі ó âåíàõ ñïðè÷èíþє óòâîðåííÿ òðîìáіâ. Öå çàõâîðþâàííÿ
íàçèâàþòü òðîìáîôëåáіòîì (âіä ãðåö. òðîìáîñ – çãóñòîê òà ôëåáîñ – âåíà).
Óòâîðåííÿ òðîìáó ïîðóøóє êðîâîîáіã. Іñíóє íåáåçïåêà òîãî, ùî, âіäіðâàâøèñü âіä ñòіíêè ñóäèíè, òðîìá ç êðîâîòîêîì ìîæå ïîòðàïèòè äî ñåðöÿ ÷è
ëåãåíåâèõ àðòåðіé.
Ùîá çàïîáіãòè âàðèêîçíîìó ðîçøèðåííþ âåí òà òðîìáîôëåáіòó, íåîáõіäíî ïðàâèëüíî ÷åðãóâàòè ïåðіîäè ïðàöі òà âіäïî÷èíêó, ðåãóëÿðíî çàéìàòèñü
ñïîðòîì òîùî. Âіäîìî, ùî ðåãóëÿðíі ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ ïіäâèùóþòü
òîíóñ ñóäèí, çìіöíþþòü ñåðöåâèé ì’ÿç. Çà ïåðøèõ îçíàê âàðèêîçíîãî ðîçøèðåííÿ âåí íåîáõіäíî íåãàéíî çâåðíóòèñü äî ëіêàðÿ.
ßêі îñíîâíі ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ õâîðîá? ×èñëåííі
äîñëіäæåííÿ ëіêàðіâ áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó âèÿâèëè òàêі îñíîâíі ÷èííèêè
ðèçèêó, ùî çàãðîæóþòü çäîðîâ’þ ëþäèíè (ìàë. 99).
Çàïîáіãòè ðîçâèòêîâі çàõâîðþâàíü ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè äîïîìîæóòü
äîçîâàíі ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ (áіã, ïëàâàííÿ, âåëîñïîðò, іãðîâі âèäè ñïîðòó),
ÿêі çìіöíþþòü ñåðöåâèé ì’ÿç, ïіäâèùóþòü éîãî ïðàöåçäàòíіñòü і òîíóñ ñóäèí.
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§ 23
Малорухливий
спосіб життя
Емоційні стреси

Нераціональне
харчування

Основні чинники
ризику для здоров’я
людини

Шкідливі звички
(куріння, вживання
алкоголю і наркотиків)

Забруднення
довкілля

Мал. 99. Схема, що ілюструє основні чинники ризику для здоров’я людини

Здоров’я людини. Інтенсивність навантажень є суто індивідуальною і залежить від
рівня функціональних можливостей організму. Її визначають за частотою серцевих
скорочень. Здоровим юнакам і дівчатам для підтримання функціонального стану
організму показане фізичне навантаження тричі на тиждень по півгодини.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïіñëÿ ïåðåíåñåíèõ іíôåêöіéíèõ õâîðîá (àíãіíè, ãðèïó)
ôіçè÷íі íàâàíòàæåííÿ ìîæëèâі òіëüêè ïіñëÿ ïîâíîãî âèäóæàííÿ, іíàêøå ìîæóòü âèíèêíóòè óñêëàäíåííÿ.
 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: êàïіëÿðíà, âåíîçíà òà àðòåðіàëüíà êðîâîòå÷і, àðèòìіÿ, äèñòîíіÿ, іíôàðêò, іíñóëüò, àòåðîñêëåðîç, òðîìáîôëåáіò.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
У разі пошкодження судин виникають кровотечі. Розрізняють капілярні, венозні й артеріальні кровотечі. Найнебезпечнішими серед них є артеріальні.
Кожна людина повинна знати, як надати першу допомогу під час кровотеч.
z Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед хвороб. Основними причинами виникнення їх є низька рухова активність, куріння, вживання
алкоголю, наркотиків, психічні перенапруження, нераціональне харчування,
забруднення довкілля. Фізична культура, загартовування організму, раціональне харчування є основними засобами запобігання серцево-судинним захворюванням.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яку першу допомогу слід надавати людині у разі артеріальної, венозної та
капілярної кровотеч? 2. Яке значення має здоровий спосіб життя для запобігання захворюванням серцево-судинної системи?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть дії, які потрібно негайно виконати під час зупинки артеріальної кровотечі: а) накласти пов’язку; б) накласти джгут; в) місце травми прикрити кількома
шарами стерильних марлевих пов’язок; г) обробити місце поранення спиртовим розчином йоду.
2. Укажіть захворювання, що супроводжується крововиливами в головний мозок: а) атеросклероз; б) інфаркт міокарда; в) інсульт; г) тромбофлебіт.
3. Укажіть хворобу серця: а) дистонія; б) інфаркт міокарда; в) інсульт; г) тромбофлебіт.
4. Укажіть найнебезпечнішу кровотечу: а) капілярна; б) венозна; в) артеріальна.
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ТЕМА 4
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Способи надання першої допомоги при капілярній і венозній кровотечах. ІІ група. Способи надання першої допомоги при
артеріальній кровотечі.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому в разі ушкодження артерій пов’язку накладають вище місця ушкодження, а в разі поранення вен – нижче?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть пам’ятку «Як уникнути розвитку серцево-судинних захворювань».

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть основну функцію еритроцитів: а) транспорт кисню; б) секреторна; в) зсідання крові; г) захисна.
2. Укажіть, коли виникає резус-конфлікт: а) під час вагітності, коли мати і дитина резуспозитивні, але в них різні групи крові; б) під час вагітності, коли мати і дитина резус-негативні, але в них різні групи крові; в) під час вагітності, коли мати і дитина є резус-позитивними;
г) під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина – резус-позитивна.
3. Укажіть, чим зумовлена резус-позитивність: а) наявністю резус-фактора в мембранах еритроцитів; б) наявністю резус-фактора в плазмі крові; в) наявністю резус-фактора в міжклітинній рідині; г) наявністю резус-фактора в ядрах еритроцитів.
4. Укажіть, де в організмі людини найменша швидкість руху крові: а) у великих артеріях; б) у венах; в) у капілярах; г) у дрібних артеріях.
5. Укажіть судини організму людини, в які надходить кров з правого шлуночка: а) стовбур легеневих артерій; б) легеневі вени; в) аорта; г) верхня та нижня порожнисті вени.
6. Укажіть шлях крові по малому колу кровообігу: а) від лівого шлуночка до різних
внутрішніх органів, а від них – до правого передсердя; б) від лівого шлуночка – до різних тканин, а від них – до лівого передсердя; в) від правого шлуночка до легень, а від
легень – до лівого передсердя; г) від правого шлуночка до легень, а від легень – до
правого передсердя.
7. Укажіть формені елементи, кількість яких у крові найменша: а) еритроцити;
б) лейкоцити; в) тромбоцити.
8. Укажіть кількість крові (л), яку перекачує серце людини за годину, якщо воно скорочується у середньому 70 разів за 1 хв, викидаючи під час кожного скорочення з двох
шлуночків 150 мл крові. Виберіть правильну відповідь: а) 630; б) 10,5; в) 105 г) 63.
Чому?
Виберіть три правильні відповіді
9. Схарактеризуйте серце людини.
А Будова серця

Б Камера серця, з якої розпочинається велике коло кровообігу

В Камера серця, з якої розпочинається мале коло кровообігу

1 однокамерне
2 двокамерне
3 трикамерне
4 чотирикамерне

1 праве передсердя
2 ліве передсердя
3 правий шлуночок
4 лівий шлуночок

1 праве передсердя
2 ліве передсердя
3 правий шлуночок
4 лівий шлуночок

10. Установіть правильну послідовність великого кола кровообігу: а) праве
передсердя; б) лівий шлуночок; в) аорта; г) нижня і верхня порожнисті вени; д) капіляри; е) артерії.
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Самоконтроль знань з теми
11. Установіть відповідність між серцево-судинними захворюваннями та їхніми
ознаками.
А інфаркт міокарда
Б аритмії
В дистонія
Г атеросклероз

1 ущільнення стінок артерій за рахунок розростання сполучної
тканини
2 омертвіння окремих частин серцевого м’яза
3 порушення серцевого ритму
4 порушення тонусу судин
5 підвищення артеріального тиску

13. Робота з графіком. Володимир виміряв свій пульс перед початком виконання
фізичних вправ, який становив 70 ударів за хвилину. Після виконання вправ він вимірював пульс через 1, 2, 3, 4, 5 хвилин. За результатами своїх вимірювань Володимир побудував графік зміни показників пульсу.

Розгляньте графік і поясніть, як змінювалися показники пульсу під час фізичного
навантаження і після нього. Чому вчитель фізкультури перед фізичними вправами пропонує учням виміряти частоту пульсу.
14. Завдання з відкритою відповіддю
1. Назвіть види кровотечі, зображені на малюнку, та дії, які
потрібно виконати під час кровотечі, позначеної літерою А.
2. Зобразіть схематично шлях, яким пройдуть ліки по
кровоносній системі, від місця введення (ліки введено
у вену правої руки) до місця їхньої дії (мають подіяти на
тканини голови).

А

Б
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Òåìà 5
ÏÐÎÖÅÑÈ ÂÈÄІËÅÍÍß
Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ ËÞÄÈÍÈ.
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÖІß
Ó ïðîöåñі îáìіíó ðå÷îâèí óòâîðþþòüñÿ êіíöåâі ïðîäóêòè, ùî ïîñòіéíî âèâîäÿòüñÿ ç îðãàíіçìó. ßêі îðãàíè і ñèñòåìè áåðóòü ó÷àñòü ó
öüîìó? ßêå çíà÷åííÿ ìàє âèâåäåííÿ êіíöåâèõ
ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí äëÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè? Äî ÷îãî
ìîæå ïðèçâåñòè ïðèïèíåííÿ ïðîöåñó âèâåäåííÿ ç îðãàíіçìó ïðîäóêòіâ îáìіíó? ßê îðãàíіçì ëþäèíè ïðèñòîñîâóєòüñÿ äî òåìïåðàòóðíèõ çìіí çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà?

§ 24. ÂÈÄІËÅÍÍß ÊІÍÖÅÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ
ÌÅÒÀÁÎËІÇÌÓ – ÂÀÆËÈÂÈÉ ÅÒÀÏ
ÎÁÌІÍÓ ÐÅ×ÎÂÈÍ. ÁÓÄÎÂÀ
ÑÅ×ÎÂÈÄІËÜÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, яку будову має видільна система у хребетних тварин. Яке її значення
для нормального функціонування організму? Що таке фільтрація, реабсорбція, тиск,
осмос? Які рефлекси називають умовними та безумовними?

Âè âæå çíàєòå, ùî ó ïðîöåñі îáìіíó ðå÷îâèí óòâîðþþòüñÿ êіíöåâі ïðîäóêòè, ÿêі äàëі âæå íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі îðãàíіçìîì і ìàþòü áóòè
âèäàëåíі ç íüîãî. Ñåðåä íèõ, çîêðåìà, àìіàê, ñå÷îâà êèñëîòà, ñå÷îâèíà,
âóãëåêèñëèé ãàç. Öі ðå÷îâèíè áåçïåðåðâíî óòâîðþþòüñÿ â êëіòèíàõ, ç íèõ
âîíè ïîòðàïëÿþòü ó ìіæêëіòèííó ðіäèíó, ëіìôó, і äàëі – ó êðîâ. Âîäà – öå
îñîáëèâèé êіíöåâèé ïðîäóêò îáìіíó ðå÷îâèí, áî âîíà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ îðãàíіçìîì äëÿ éîãî ïîòðåá. Àëå äëÿ ïіäòðèìàííÿ ñòàëîñòі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà її íàäëèøêè ïîâèííі ïîñòіéíî âèâîäèòèñÿ
ç îðãàíіçìó, ÿê і íàäëèøêè ìіíåðàëüíèõ ñîëåé. Ç îðãàíіçìó âèâîäÿòüñÿ
òàêîæ áóäü-ÿêі ÷óæîðіäíі òà îòðóéíі ðå÷îâèíè, ùî íàäіéøëè ççîâíі.
Ôіçіîëîãі÷íі ïðîöåñè çâіëüíåííÿ îðãàíіçìó âіä êіíöåâèõ ïðîäóêòіâ îáìіíó, ÷óæîðіäíèõ òà îòðóéíèõ ðå÷îâèí, ñïðÿìîâàíі íà ïіäòðèìàííÿ ñòàëîñòі
éîãî âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, íàçèâàþòü âèäіëåííÿì.
Â îðãàíіçìі ëþäèíè ïðîöåñè âèäіëåííÿ çàáåçïå÷óþòü íèðêè, ïå÷іíêà,
ëåãåíі, êèøå÷íèê і øêіðà (ìàë. 100).
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нирки

печінка

шкіра

легені
товстий кишечник
Мал. 100. Органи, що беруть участь у видільних процесах організму. Завдання. Розгляньте
на малюнку органи, які беруть участь у процесах виділення з організму кінцевих продуктів
обміну, назвіть їх і охарактеризуйте продукти, які вони виводять з організму

×åðåç ëåãåíі âèäіëÿþòüñÿ âóãëåêèñëèé ãàç, âîäà ó âèãëÿäі ïàðè (ïðèãàäàéòå, ÿê äîáðå öå âèäíî ìîðîçíîãî ðàíêó, êîëè âè ïîñïіøàєòå äî øêîëè), òà äåÿêі ëåòêі ðå÷îâèíè. ×àñòêîâî âèäіëüíó ôóíêöіþ âèêîíóþòü óñі
çàëîçè òðàâíîї ñèñòåìè. Òàê, ç îðãàíіçìó âèäàëÿþòüñÿ íå ëèøå íåïåðåòðàâëåíі ðåøòêè їæі, à é êіíöåâі ïðîäóêòè
1
îáìіíó Ôåðóìó (çãàäàéòå ôóíêöії ïå÷іíêè),
3
äåÿêі îòðóòè òà øêіäëèâі ñîëі âàæêèõ ìå8
òàëіâ. ×åðåç ïîòîâі çàëîçè âèâîäÿòüñÿ ïåðåâàæíî âîäà і ðîç÷èíåíі â íіé ìіíåðàëüíі
ñîëі. Ïðî âèäіëüíó ôóíêöіþ øêіðè äіçíàєòåñÿ òðîõè çãîäîì.
Ïðîâіäíà ðîëü ó ïðîöåñàõ âèäіëåííÿ íà7
ëåæèòü ñå÷îâèäіëüíіé ñèñòåìі, çà ó÷àñòі
2
ÿêîї ç îðãàíіçìó âèäàëÿєòüñÿ áіëüøà ÷àñ4
òèíà ðîç÷èííèõ ïðîäóêòіâ ðîçïàäó îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, çîêðåìà ñå÷îâèíà òà ñå÷îâà
êèñëîòà.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Сечовина та сечова кислота –
органічні сполуки з невеликими розмірами молекул, які містять Нітроген і є кінцевими продуктами розкладу білків та деяких інших органічних
речовин.

Äî ñêëàäó ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè âõîäÿòü
íèðêè, ñå÷îâîäè, ñå÷îâèé ìіõóð òà ñå÷îâèâіäíèé êàíàë, àáî ñå÷іâíèê (ìàë. 101).
Çàâäàííÿ. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàçâàìè ñòðóêòóð ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè і öèôðàìè, ÿêèìè їõ ïîçíà÷åíî íà ìàëþíêó 101.

5

6

Мал. 101. Будова сечовидільної системи: 1 – нижня порожниста вена;
2 – черевна аорта; 3 – нирки; 4 – сечоводи; 5 – сечовий міхур; 6 – сечівник; 7 – ниркова вена; 8 – ниркова
артерія
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4

ßêà áóäîâà îðãàíіâ ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè?
Íèðêè
– ïàðíі îðãàíè, ðîçìіùåíі â ÷åðåâíіé ïî1
5
ðîæíèíі
íà ðіâíі ïîïåðåêó ç îáîõ áîêіâ õðåáòà
2
(ìàë. 102). Çà ñâîєþ ôîðìîþ âîíè íàãàäóþòü íàñіíèíó êâàñîëі. Ó äîðîñëîї ëþäèíè êîæíà íèðêà
âàæèòü áëèçüêî 160 ã. Êîæíà íèðêà ççîâíі îòî÷åíà æèðîâîþ êàïñóëîþ, à ñàìà òêàíèíà íèðêè
3
âêðèòà ùіëüíîþ ñïîëó÷íîòêàíèííîþ îáîëîíêîþ.
Íà âíóòðіøíіé óâіãíóòіé ïîâåðõíі íèðêè ðîçòà6
7
øîâàíà ãëèáîêà âèðіçêà. Öå òàê çâàíі âîðîòà
Мал. 102. Будова нирки: íèðêè. ×åðåç íèõ äî íèðêè âõîäÿòü íèðêîâі àð1 – ниркова артерія; 2 – нир- òåðіїї òà íåðâè, à âèõîäÿòü íèðêîâі âåíè, ëіìôàкова вена; 3 – ниркова миска; òè÷íі ñóäèíè і ñå÷îâіä. Âіí ïî÷èíàєòüñÿ âіä ñïëî4 – мозковий шар; 5 – ниркова ùåíîãî ëіéêîïîäіáíîãî óòâîðåííÿ – íèðêîâîї
піраміда; 6 – кірковий шар; ìèñêè (ìàë. 102).
7 – сечовід
Íà ïîçäîâæíüîìó ðîçðіçі íèðêè äîáðå ïîìіòíі
äâà øàðè íèðêîâîї ðå÷îâèíè, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî çà ñâîїì
çàáàðâëåííÿì òà áóäîâîþ. Çîâíіøíіé øàð ìàє íàçâó êіðêîâèé, âіí òåìíî÷åðâîíîãî êîëüîðó. Òàêå çàáàðâëåííÿ éîìó íàäàþòü ÷èñëåííі êðîâîíîñíі
ñóäèíè. Âíóòðіøíіé øàð íàçèâàþòü ìîçêîâèì. Âіí âêëþ÷àє â ñåáå 8–15 êîíóñîïîäіáíèõ óòâîðіâ – íèðêîâèõ ïіðàìіä, ðîçäіëåíèõ ïðîøàðêàìè êіðêîâîї
ðå÷îâèíè. Íà âåðõіâöі êîæíîї ïіðàìіäè âіäêðèâàєòüñÿ 10–20 ïðîòîê, ÿêèìè äî íèðêîâîї ìèñêè íàäõîäèòü ñå÷à.
Ñå÷îâіä – îðãàí ó âèãëÿäі òðóáêè, ùî ç’єäíóє íèðêîâó ìèñêó і ñå÷îâèé
ìіõóð. Ñòіíêà ñå÷îâîäó ïîáóäîâàíà ç òðüîõ øàðіâ: çîâíіøíüîãî – ñïîëó÷íîòêàíèííîãî, ñåðåäíüîãî – ì’ÿçîâîãî òà âíóòðіøíüîãî – åïіòåëіàëüíîãî,
ó ÿêîìó є ñëèçîâі êëіòèíè. Íàÿâíіñòü ñëèçó çàïîáіãàє ïîäðàçíåííþ ñòіíîê
ñå÷îâîäó ñå÷åþ. Ïåðèñòàëüòè÷íі (õâèëåïîäіáíі) ñêîðî÷åííÿ íåïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçіâ ñòіíîê ñå÷îâîäіâ çàáåçïå÷óþòü ðóõ ñå÷і âіä íèðîê äî ñå÷îâîãî
ìіõóðà. (Ïðèãàäàéòå, ùî ïîäіáíî ïåðåñóâàєòüñÿ їæà òðàâíèì êàíàëîì.)
Ñå÷îâèé ìіõóð – öå ïîðîæíèñòèé îðãàí, ÿêèé ñëóãóє äëÿ íàêîïè÷åííÿ
òà âèâåäåííÿ ñå÷і. Âíóòðіøíÿ ïîâåðõíÿ ìіõóðà âèñòåëåíà áàãàòîøàðîâèì
åïіòåëієì. Âіí çàõèùàє ñòіíêè ìіõóðà âіä ïîäðàçíåííÿ ñå÷åþ. Ì’ÿçîâà îáîëîíêà ìіõóðà ïîáóäîâàíà ç òðüîõ øàðіâ ì’ÿçіâ. Êîëîâèé øàð ì’ÿçіâ áіëÿ
âèõîäó ñå÷îâîãî ìіõóðà óòâîðþє ïîòîâùåííÿ – ñôіíêòåð, ùî ñëóãóє äëÿ
âіäêðèâàííÿ àáî çàêðèâàííÿ âèõîäó äî ñå÷іâíèêà. Çîâíі ñå÷îâèé ìіõóð
óêðèòèé ñïîëó÷íîòêàíèííîþ îáîëîíêîþ.
ßê óòâîðþєòüñÿ ñå÷à? Ãîëîâíó ìàñó íèðîê ñêëàäàþòü îñîáëèâі ìіêðîñêîïі÷íі ñòðóêòóðè – íåôðîíè (ìàë. 103). Ñàìå âîíè çäіéñíþþòü îñíîâíі
ïðîöåñè ñå÷îóòâîðåííÿ. Òîìó їõ ââàæàþòü ñòðóêòóðíî-ôóíêöіîíàëüíèìè
îäèíèöÿìè íèðêè. Ó êîæíіé íèðöі ìіñòèòüñÿ ïîíàä 1 ìëí íåôðîíіâ.
Êîæíèé íåôðîí ñêëàäàєòüñÿ ç äâîñòіííîї êàïñóëè, ó ÿêіé ðîçìіùåíèé
êëóáî÷îê êàïіëÿðіâ, òà ñå÷îâîãî êàíàëüöÿ (ìàë. 103). Êàïñóëà íåôðîíó
ìàє âèãëÿä ïîðîæíèñòîї êóëі, ñòіíêè ÿêîї óòâîðåíі äâîìà øàðàìè åïіòåëіàëüíèõ êëіòèí. Ïðîñòіð êàïñóëè ïåðåõîäèòü ó ñå÷îâèé êàíàëåöü. Ó ìîçêîâîìó
øàðі öåé êàíàëåöü óòâîðþє ïåòëþ, ïіñëÿ ÷îãî ïîâåðòàєòüñÿ â êіðêîâèé øàð.
Òóò âіí ðàçîì іç ñå÷îâèìè êàíàëüöÿìè іíøèõ íåôðîíіâ çðîñòàєòüñÿ â áіëüøèé òàê çâàíèé çáèðíèé êàíàëåöü. Òàêі çáèðíі êàíàëüöі ñïîëó÷àþòüñÿ
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Мал. 103. Будова нефрону. Завдання. Простежте етапи утворення сечі в нефроні

ó ïðîòîêó – çáèðíó òðóáî÷êó, ÿêà âіäêðèâàєòüñÿ íà âåðõіâöі íèðêîâîї
ïіðàìіäè. Ó êîæíіé íèðöі çàãàëüíà äîâæèíà âñіõ êàíàëüöіâ ñòàíîâèòü
áëèçüêî 70–100 êì, à їõíÿ ïîâåðõíÿ ñÿãàє 25 ì2. Öå çóìîâëåíî âåëè÷åçíèì îáñÿãîì ðîáîòè, ÿêó âèêîíóþòü íèðêè, î÷èùóþ÷è êðîâ âіä êіíöåâèõ
ïðîäóêòіâ îáìіíó òà óòâîðþþ÷è ñå÷ó.
Ðå÷îâèíè, ÿêі ìàþòü âèäàëÿòèñÿ ç îðãàíіçìó ëþäèíè, íàäõîäÿòü äî
íèðêè íèðêîâèìè àðòåðіÿìè. Ñóäèíà, ÿêà äàє ïî÷àòîê êëóáî÷êó êàïіëÿðіâ, ìàє íàçâó ïðèíîñíîї, à òà, ÿêà âèõîäèòü ç êëóáî÷êà, – âèíîñíîї. Óíіêàëüíîþ îñîáëèâіñòþ âèíîñíîї ñóäèíè є òå, ùî âîíà íå ïåðåõîäèòü
ó âåíóëè, à ùå ðàç ðîçãàëóæóєòüñÿ íà êàïіëÿðè, ÿêі îáïëіòàþòü ñòіíêè
ñå÷îâîãî êàíàëüöÿ. Ëèøå ïіñëÿ öüîãî êàïіëÿðè ïåðåõîäÿòü ó âåíîçíі ñóäèíè,
ïî ÿêèõ êðîâ âèõîäèòü ç íèðêè.
Ïðèíîñíà ñóäèíà, ïî ÿêіé êðîâ íàäõîäèòü äî êëóáî÷êà êàïіëÿðіâ, ìàє
áіëüøèé äіàìåòð, íіæ âèíîñíà. Öÿ ðіçíèöÿ â äіàìåòðі ïðèíîñíîї òà âèíîñíîї ñóäèí çóìîâëþє òå, ùî êðîâ’ÿíèé òèñê ó êàïіëÿðàõ êëóáî÷êà äîñÿãàє 60–70 ìì ðò. ñò., òîäі ÿê ó âñіõ іíøèõ êàïіëÿðàõ òіëà ëþäèíè öåé
òèñê íå ïåðåâèùóє 22 ìì ðò. ñò. Çà ðàõóíîê öüîãî òèñêó ÷åðåç ñòіíêè êàïіëÿðіâ êëóáî÷êà ç ïëàçìè êðîâі â ïîðîæíèíó êàïñóëè âèòèñêàєòüñÿ ÷àñòèíà âîäè òà ðîç÷èíåíі â íіé ñêëàäîâі áіëêіâ – àìіíîêèñëîòè, à òàêîæ
ãëþêîçà, ñå÷îâèíà, íåîðãàíі÷íі ñïîëóêè òîùî. Óòâîðåíà òàêèì ÷èíîì ðіäèíà ìàє íàçâó ïåðâèííà ñå÷à. Çà ñâîїì õіìі÷íèì ñêëàäîì âîíà öіëêîì
íàãàäóє ïëàçìó êðîâі, àëå, íà âіäìіíó âіä ïëàçìè, íå ìіñòèòü áіëêіâ. Öå
çóìîâëåíî òèì, ùî ÷åðåç ïîðè (äðіáíі îòâîðè) ó ñòіíêàõ êàïіëÿðіâ êëóáî÷êіâ âåëèêі ìîëåêóëè áіëêіâ і êëіòèíè êðîâі íå ïðîõîäÿòü. Ïðîöåñ óòâîðåííÿ ïåðâèííîї ñå÷і ó íåôðîíàõ íàçèâàþòü ôіëüòðàöієþ.
Çà äîáó ÷åðåç íèðêè ïðîòіêàє 1500–1800 ë êðîâі і âіäïîâіäíî óòâîðþєòüñÿ 150–180 ë ïåðâèííîї ñå÷і. Ç êàïñóëè ïåðâèííà ñå÷à ïîòðàïëÿє â ñå÷îâèé êàíàëåöü, îáïëåòåíèé ñіòêîþ êàïіëÿðіâ (ïðèãàäàéòå, öå ñàìå òі
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êàïіëÿðè, ÿêі ïîâòîðíî óòâîðþє âèíîñíà ñóäèíà). Òóò âіäáóâàєòüñÿ çâîðîòíå âñìîêòóâàííÿ ç ðіäèíè êàíàëüöÿ â ïëàçìó êðîâі áіëüøîї ÷àñòèíè
âîäè, àìіíîêèñëîò, ãëþêîçè, âіòàìіíіâ, íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê òîùî, òîáòî
ïîòðіáíèõ îðãàíіçìó ðå÷îâèí. Öåé ïðîöåñ ìàє íàçâó ðåàáñîðáöіÿ.
Ó ðåçóëüòàòі ðåàáñîðáöії 99,2 % îá’єìó ïåðâèííîї ñå÷і çíîâó ïîâåðòàєòüñÿ â êðîâ. Òà ÷àñòèíà ñå÷і, ÿêà çàëèøàєòüñÿ, ïðîéøîâøè íèðêîâèé êàíàëåöü,
ïîòðàïëÿє äî çáèðíîї òðóáî÷êè. Ó íîðìі âîíà ìіñòèòü ëèøå ñå÷îâèíó,
ñå÷îâó êèñëîòó, àìіàê, íåîðãàíі÷íі ñîëі òà ïіãìåíòè, ÿêі íàäàþòü їé ïåâíîãî
êîëüîðó. Її íàçèâàþòü âòîðèííîþ ñå÷åþ. Çà äîáó â ëþäèíè óòâîðþєòüñÿ
ïðèáëèçíî 1,5 ë âòîðèííîї ñå÷і. Ó íіé ìåíøà, íіæ ó êðîâі, êîíöåíòðàöіÿ
íàòðіé õëîðèäó, òîäі ÿê êîíöåíòðàöіÿ ñå÷îâèíè áіëüøà â 60–70 ðàçіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çà íîðìàëüíîї ðîáîòè íèðîê ó âòîðèííіé ñå÷і íå ïîâèííî áóòè áіëêіâ і ãëþêîçè. ßêùî âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ, öå ñâіä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ðîáîòè íèðîê òà îáìіíó ðå÷îâèí â îðãàíіçìі. Ïîÿâà ãëþêîçè
ó âòîðèííіé ñå÷і ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî ëþäèíà ç’їëà áàãàòî ñîëîäîùіâ. Ïðè öüîìó âìіñò ãëþêîçè â êðîâі ïіäâèùóєòüñÿ ïîíàä íîðìó
і îðãàíіçì çàâäÿêè ðîáîòі íèðîê íàìàãàєòüñÿ âèâåñòè ç íüîãî íàäëèøîê
ãëþêîçè.

ßê çäіéñíþєòüñÿ ñå÷îâèïóñêàííÿ? Ñå÷à, ÿêà óòâîðþєòüñÿ â íèðêàõ, ïî
ñå÷îâîäàõ, çàâäÿêè ïåðèñòàëüòè÷íèì ñêîðî÷åííÿì ì’ÿçіâ їõíüîї ñòіíêè,
ïîñòóïîâî íàäõîäèòü äî ñå÷îâîãî ìіõóðà. Êîëè ñå÷îâèé ìіõóð íàïîâíþєòüñÿ
ñå÷åþ, éîãî ñòіíêè ðîçòÿãóþòüñÿ (îá’єì íàïîâíåíîãî ñå÷îâîãî ìіõóðà
â äîðîñëîї ëþäèíè ìîæå ñÿãàòè 0,75 ë). Öå ñïðè÷èíþє ïîäðàçíåííÿ
ðåöåïòîðіâ, ðîçòàøîâàíèõ ó éîãî ñòіíêàõ. Íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі âèíèêàþòü
óíàñëіäîê öüîãî, ïî ÷óòëèâèõ íåðâàõ íàäõîäÿòü äî êðèæîâîãî âіääіëó
ñïèííîãî ìîçêó. Òàì ðîçòàøîâàíèé öåíòð ñå÷îâèïóñêàííÿ. Âіí ïîñèëàє
íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі çóìîâëþþòü ðîçñëàáëåííÿ ñôіíêòåðà òà ñêîðî÷åííÿ
ì’ÿçіâ ñòіíîê ìіõóðà і ñå÷іâíèêà. Çà ðàõóíîê öüîãî ñå÷à âèâîäèòüñÿ íàçîâíі.
Òàê âіäáóâàєòüñÿ ìèìîâіëüíå, àáî áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíå, ñå÷îâèïóñêàííÿ.
Ç 1,5–2 ðîêіâ, ó äіòåé âñòàíîâëþєòüñÿ äîâіëüíå ñå÷îâèïóñêàííÿ (òîáòî
çàëåæíå âіä ñâіäîìîñòі), áî éîãî ïî÷èíàþòü ðåãóëþâàòè ïåâíі öåíòðè êîðè
âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó. Ïіä âïëèâîì ñèãíàëіâ, ÿêі íàäõîäÿòü äî
öèõ öåíòðіâ, ëþäèíà âіä÷óâàє ïîçèâè äî ñå÷îâèïóñêàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó,
ñèãíàëè, ÿêі âèíèêàþòü ó êîðі ïіâêóëü, ìîæóòü ãàëüìóâàòè àáî, íàâïàêè,
çáóäæóâàòè öåíòð ñå÷îâèäіëåííÿ â ñïèííîìó ìîçêó. Ñàìå òîìó, ïî÷èíàþ÷è ç ïåâíîãî âіêó, ëþäèíà çäàòíà ñâіäîìî ðåãóëþâàòè ïðîöåñè âèâåäåííÿ
ñå÷і ç îðãàíіçìó.
ßêі ôóíêöії âèêîíóє íèðêà, êðіì ñå÷îóòâîðåííÿ? Íèðêè, êðіì âèäіëåííÿ êіíöåâèõ ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí, áåðóòü ó÷àñòü ó ïіäòðèìàííі
ñòàëîñòі îá’єìó òà ñêëàäó ïëàçìè êðîâі, ëіìôè і òêàíèííîї ðіäèíè. Òîáòî
íèðêè є îäíèìè ç òèõ îðãàíіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ãîìåîñòàç íàøîãî îðãàíіçìó. Êðіì òîãî, íèðêè çäàòíі çíåøêîäæóâàòè äåÿêі òîêñè÷íі ïðîäóêòè
îáìіíó. Òàêîæ ó íèðêàõ ñèíòåçóєòüñÿ âіòàìіí D3, ãîðìîíè і ðå÷îâèíè, ùî
ñòèìóëþþòü óòâîðåííÿ åðèòðîöèòіâ.
ßê çäіéñíþєòüñÿ íåðâîâà òà ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ ðîáîòè íèðîê? Íåðâîâà ñèñòåìà ðåãóëþє ïðîöåñè ñå÷îóòâîðåííÿ, çâóæóþ÷è ÷è ðîçøèðþþ÷è
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êðîâîíîñíі ñóäèíè íèðîê. Ðîáîòó íèðîê êîíòðîëþþòü íåðâîâі öåíòðè,
ðîçòàøîâàíі â êîðі ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó: çáіëüøåííÿ ÷è çìåíøåííÿ
âèäіëåííÿ ñå÷і ìîæå âіäáóâàòèñÿ ïіä âïëèâîì ïåâíèõ åìîöіéíèõ ñòàíіâ,
ñòðåñіâ òîùî.
Íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ñå÷îóòâîðåííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ãóìîðàëüíîþ.
Ó ñòіíêàõ ñóäèí є îñîáëèâі ðåöåïòîðè, ÿêі ðåàãóþòü íà çìіíè êîíöåíòðàöії
ñîëåé ó êðîâі. Çîêðåìà, çà íàäìіðíîãî ïіäâèùåííÿ êîíöåíòðàöії ñîëåé
ó êðîâі íåðâîâі іìïóëüñè âіä öèõ ðåöåïòîðіâ ïî âіäïîâіäíèõ ÷óòëèâèõ íåðâàõ ïðÿìóþòü äî ãîëîâíîãî ìîçêó, à çâіäòè – äî åíäîêðèííîї çàëîçè,
ïîâ’ÿçàíîї ç ãîëîâíèì ìîçêîì, – ãіïîôіçà. Öÿ çàëîçà çáіëüøóє âèäіëåííÿ
â êðîâ àíòèäіóðåòè÷íîãî ãîðìîíó, ÿêèé ïîñèëþє çâîðîòíå âñìîêòóâàííÿ
âîäè â êàíàëüöÿõ íåôðîíіâ. Ïіä âïëèâîì öüîãî ãîðìîíó çìåíøóєòüñÿ
êіëüêіñòü óòâîðåíîї ñå÷і. Âіäïîâіäíî çìåíøóþòüñÿ âèòðàòè âîäè îðãàíіçìîì, çíèæóєòüñÿ êîíöåíòðàöіÿ ñîëåé ó êðîâі. ßêùî â îðãàíіçìі є íàäëèøîê âîäè, òî êîíöåíòðàöіÿ ñîëåé ó êðîâі ñòàє íèçüêîþ, і ãіïîôіç ïåðåñòàє
âèäіëÿòè â êðîâ àíòèäіóðåòè÷íèé ãîðìîí. Çìåíøóє âèâåäåííÿ іç ñå÷åþ
âîäè òàêîæ ãîðìîí àäðåíàëіí, îñêіëüêè âіí çâóæóє ñóäèíè íèðêè (ïðèãàäàéòå, íà ÿêі ùå ïðîöåñè â îðãàíіçìі ëþäèíè âïëèâàє àäðåíàëіí).

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: íèðêà, íåôðîí, ñå÷îâіä, ñå÷îâèé ìіõóð,
ñå÷іâíèê, ïåðâèííà ñå÷à, âòîðèííà ñå÷à.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Кінцеві продукти обміну речовин, надлишок води та мінеральних солей, а також чужорідні речовини видаляються з організму через шкіру, легені та травну
систему. Основну частину процесів виділення виконує сечовидільна система.
Вона утворена парою нирок, сечоводами, сечовим міхуром та сечовивідним
каналом. Структурною і функціональною одиницею нирки є нефрон. Нирки,
крім виведення кінцевих продуктів обміну, беруть участь у регуляції водно-сольового обміну речовин і в підтриманні сталості осмотичного тиску рідин тіла.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення має виділення кінцевих продуктів обміну речовин з організму?
2. Яка будова нирок? 3. Яка будова нефрону? 4. Як утворюється первинна
сеча? 5. Завдяки чому утворюється вторинна сеча? 6. Чим розрізняються за
хімічним складом первинна та вторинна сеча? 7. Як сеча виводиться з організму
людини? 8. Як регулюються процеси сечоутворення та сечовиділення?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть органи, які беруть участь у виділенні з організму продуктів обміну:
а) нирки, легені, шкіра, кишечник; б) серце, легені, шкіра, печінка; в) підшлункова залоза, шкіра, кишечник, печінка; г) шлунок, спинний мозок, печінка, шкіра,
нирки.
2. Укажіть, де розташовані ниркові піраміди: а) у кірковому шарі нирок; б) у мозковому шарі нирок; в) у нирковій мисці; г) у надниркових залозах.
3. Укажіть структурну і функціональну одиницю нирок: а) альвеола; б) нейрон;
в) нефрон; г) канальцевий апарат.
4. Укажіть кількість вторинної сечі, що утворюється в людини за добу: а) 1500 л;
б) 150 л; в) 1,5 л; г) 0,15 л.
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ТЕМА 5
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Установіть чітку послідовність процесів утворення
первинної та вторинної сечі та обґрунтуйте їхнє значення.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Лікарі-урологи називають нирки «біологічними фільтрами»
організму людини. Чому вони дістали таку назву? 2. Який зв’язок існує між роботою видільних органів і діяльністю інших систем органів в організмі людини?

§ 25. ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ÎÐÃÀÍІÂ
ÑÅ×ÎÂÈÄІËÜÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÒÀ ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ ЇÕ
Пригадайте, що таке інфекція. Яка будова та функції органів сечовидільної системи? Що таке анемія? Які її симптоми?

Âè âæå çíàєòå, ùî äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó ç íüîãî
ìóñÿòü ïîñòіéíî âèâîäèòèñÿ êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, ÷óæîðіäíі
ðå÷îâèíè, à òàêîæ ñïîëóêè, ÿêі є â íàäëèøêó. Òîìó ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі áóäü-ÿêîãî ç îðãàíіâ ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè â ðåçóëüòàòі çàõâîðþâàííÿ
ïðèçâîäèòü äî іñòîòíèõ çìіí ó äіÿëüíîñòі âñüîãî îðãàíіçìó ëþäèíè. Öå
âèÿâëÿєòüñÿ ïåâíèìè îçíàêàìè òà ñèìïòîìàìè.
ßêі íàéãîëîâíіøі îçíàêè òà ñèìïòîìè ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі îðãàíіâ
ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè? Öåíòðàëüíèì îðãàíîì ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè є íèðêè, òîìó óðàæåííÿ їõ є íàéíåáåçïå÷íіøèì äëÿ îðãàíіçìó. Îçíàêè ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі íèðîê: ïîÿâà íàáðÿêіâ, òóïèé, íèþ÷èé áіëü ó ïîïåðåêó
(іíîäі ðàïòîâèé і ñèëüíèé) àáî â íèæíіé ÷àñòèíі æèâîòà, ðàïòîâà «áåçïðè÷èííà» çìіíà êіëüêîñòі (÷è äóæå ìàëî, ÷è äóæå áàãàòî, íіæ çàçâè÷àé) òà
êîëüîðó ñå÷і, ïіäâèùåíèé àðòåðіàëüíèé òèñê, ãîëîâíèé áіëü, àíåìіÿ і
çàãàëüíà ñëàáêіñòü. Ïîÿâà áóäü-ÿêîãî іç öèõ ñèìïòîìіâ є ïіäñòàâîþ äëÿ
íåâіäêëàäíîãî çâåðíåííÿ äî ëіêàðÿ. Âèçíà÷àëüíèì ó äіàãíîñòóâàííі çàõâîðþâàíü ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè є ëàáîðàòîðíèé àíàëіç ñå÷і. Îñíîâíèìè
äîêàçàìè çàõâîðþâàíü ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè є ïîÿâà â ñå÷і åðèòðîöèòіâ,
áіëêіâ і ïіäâèùåíà êіëüêіñòü ëåéêîöèòіâ.
Íèðêè, ñå÷îâîäè, ñå÷îâèé ìіõóð, ñå÷іâíèê ìîæóòü óðàæàòèñÿ õâîðîáîòâîðíèìè ìіêðîîðãàíіçìàìè, ÿêі ïîòðàïëÿþòü ó öі îðãàíè ÷åðåç êðîâ
ç ðіçíèõ îñåðåäêіâ іíôåêöії â îðãàíіçìі, íàïðèêëàä ïіä ÷àñ àíãіíè, çàõâîðþâàííÿ çóáіâ òîùî. ßêùî ëþäèíà íå äîòðèìóєòüñÿ ïðàâèë îñîáèñòîї ãіãієíè,
õâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè ïðîíèêàþòü ÷åðåç ñå÷іâíèê ó ñå÷îâèé ìіõóð
і çâіäòè ïîøèðþþòüñÿ íà іíøі îðãàíè ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè, ñïðè÷èíþþ÷è
їõíє çàïàëåííÿ.
Çàïàëüíèì іíôåêöіÿì і ïîøèðåííþ ìіêðîîðãàíіçìіâ ñïðèÿþòü çàãàëüíå
ïåðåîõîëîäæåííÿ îðãàíіçìó, çàñòóäà.
Здоров’я людини. Для запобігання важким захворюванням органів сечовидільної
системи їх слід захищати від переохолодження. Тому потрібно стежити за тим, щоб
одяг відповідав погодним умовам.

ßêі áóâàþòü çàõâîðþâàííÿ îðãàíіâ ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè? Äî íàéíåáåçïå÷íіøèõ õâîðîá ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè íàëåæèòü çàïàëåííÿ íåôðîíіâ –
ãëîìåðóëîíåôðèò. Íàé÷àñòіøå ãëîìåðóëîíåôðèò ðîçâèâàєòüñÿ ÿê íàñëіäîê îñîáëèâèõ ïîðóøåíü ó äіÿëüíîñòі іìóííîї ñèñòåìè ïіñëÿ çàõâîðþâàíü
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íà àíãіíó, äèôòåðіþ àáî ñêàðëàòèíó òà äåÿêі іíøі іíôåêöіéíі õâîðîáè. Ó ðàçі
ãëîìåðóëîíåôðèòó âðàæàєòüñÿ êëóáî÷îê êàïіëÿðіâ íåôðîíіâ, à іç ÷àñîì âåëèêà
êіëüêіñòü íåôðîíіâ ðóéíóєòüñÿ ïîâíіñòþ. Ïðè öüîìó çàõâîðþâàííі ñòіíêè
êàïіëÿðіâ êëóáî÷êіâ ñòàþòü ïðîíèêíèìè äëÿ áіëêîâèõ ìîëåêóë і ïî÷èíàþòü
ïðîïóñêàòè êëіòèíè êðîâі. Îñêіëüêè áіëêè ïëàçìè êðîâі ïåðåõîäÿòü
ó ñå÷ó, òî â ñàìіé ïëàçìі çíèæóєòüñÿ îñìîòè÷íèé òèñê, і âîäà ïåðåõîäèòü
ç êðîâі äî òêàíèí. Íàñëіäêîì öüîãî є óòâîðåííÿ íàáðÿêіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ãëîìåðóëîíåôðèò ïîòðåáóє îáîâ’ÿçêîâîãî і ÿêíàéøâèäøîãî ëіêóâàííÿ ïіñëÿ ïîÿâè íàéïåðøèõ ïðîÿâіâ. Çà âіäñóòíîñòі ëіêóâàííÿ
ìîæå íàñòàòè ñìåðòü àáî çàõâîðþâàííÿ ïåðåéäå â õðîíі÷íó ôîðìó, ÿêà
òàêîæ є ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íîþ.

Ïієëîíåôðèò – çàïàëüíèé ïðîöåñ ç ïåðåâàæíèì óðàæåííÿì êàíàëüöåâîї
ñèñòåìè íèðêè (çîêðåìà, íèðêîâîї ìèñêè). Çàõâîðþâàííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ
÷àñòèì òà áîëіñíèì ñå÷îâèïóñêàííÿì, ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè òіëà, áîëåì
ó ïîïåðåêîâіé äіëÿíöі, ñîíëèâіñòþ, çàãàëüíèì íåçäóæàííÿì.
Öèñòèò – çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè ñå÷îâîãî ìіõóðà, óðåòðèò –
çàïàëåííÿ ñëèçîâîї îáîëîíêè ñå÷іâíèêà. Öі çàõâîðþâàííÿ ñïðè÷èíþþòü
ðіçíі ìіêðîîðãàíіçìè, ÿêі ïîòðàïëÿþòü ó ñå÷іâíèê і ñå÷îâèé ìіõóð çà íåäîòðèìàííÿ ïðàâèë îñîáèñòîї ãіãієíè àáî çà ïåðåîõîëîäæåííÿ. Çàïàëüíі
ïðîöåñè â öèõ îðãàíàõ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ÷àñòèìè ïîçèâàìè íà ñå÷îâèïóñêàííÿ, áîëіñíèìè âіä÷óòòÿìè ïіä ÷àñ íüîãî, ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè
òîùî. Öèñòèò òà óðåòðèò íåáåçïå÷íі ðіçíèìè óñêëàäíåííÿìè, òîìó â ðàçі
ïîÿâè áîëþ àáî áóäü-ÿêèõ ïîðóøåíü ñå÷îâèïóñêàííÿ ñëіä îáîâ’ÿçêîâî
çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ.
Здоров’я людини. За повного порушення сечовидільної функції нирок у лікарській
практиці застосовують апарат «штучна нирка». За допомогою цього апарата з крові
хворого видаляють кінцеві продукти обміну. Зрозуміло, таку процедуру через кілька
днів треба проводити знову.

Îäíієþ ç ïîøèðåíèõ õâîðîá ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè є ñå÷îêàì’ÿíà õâîðîáà. Âîíà ïðîÿâëÿєòüñÿ ïîÿâîþ òàê çâàíèõ êàìіíöіâ ó íèðêàõ і ñå÷îâèâіäíèõ øëÿõàõ (ìàë. 104). Öі «êàìіíöі» óòâîðþþòüñÿ ç êîìïîíåíòіâ
ñå÷і – ñîëåé ñå÷îâîї êèñëîòè, êàëüöіé îðòîôîñôàòó òîùî. «Êàìіíöі»
óñêëàäíþþòü âèäіëåííÿ ñå÷і, óðàæàþòü ñëèçîâó îáîëîíêó, ùî ñïðè÷èíÿє
ñèëüíèé áіëü. Іíêîëè ïіä ÷àñ âàæêîї ôіçè÷íîї ïðàöі ÷è àêòèâíèõ çàíÿòü ñïîðòîì «êàìіíöі» ìîæóòü
çðóøóâàòèñÿ çі çâè÷íîãî ìіñöÿ і ïîòðàïëÿòè â ñå÷îâіä. Öå ñïðè÷èíÿє íèðêîâó êîëіêó – ñèëüíèé
1
áіëü ó äіëÿíöі æèâîòà òà â ïîïåðåêó. Ìîæå çíà÷íî
ïіäâèùóâàòèñÿ òåìïåðàòóðà. Ó ðàçі íàñòàííÿ íèðêîâîї êîëіêè ñëіä íåãàéíî çâåðíóòèñÿ ïî ìåäè÷íó
äîïîìîãó.
ßê çàïîáіãòè çàõâîðþâàííÿì îðãàíіâ ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè? Ùîá óíèêíóòè çàõâîðþâàíü ñå÷îâèäіëüíîї ñèñòåìè, òðåáà ñâîє÷àñíî ëіêóâàòè ðіçíі
іíôåêöіéíі õâîðîáè é çàïàëüíі ïðîöåñè, âåñòè ïðàâèëüíèé ñïîñіá æèòòÿ.

Мал. 104.
Мал
104 Утворе
Утворення
«камінців» (1) у нирці
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3
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4

Мал. 105. Рослини, які використовують для профілактики захворювань сечовидільної системи: 1 – липовий цвіт (уживають у вигляді чаю); 2 – кавун (уживають плоди); 3 – кріп (уживають настій насіння); 4 – хвощ польовий (уживають відвар)

Îñêіëüêè íèðêè є îñíîâíèì ìіñöåì âèâåäåííÿ ç îðãàíіçìó øêіäëèâèõ
і îòðóéíèõ ðå÷îâèí, ñëіä áóòè äóæå îáåðåæíèìè ïðè ïîâîäæåííі ç îòðóéíèìè ðå÷îâèíàìè. Ó ðàçі ïîòðàïëÿííÿ âñåðåäèíó îðãàíіçìó äåÿêі îòðóòè
çäàòíі ðóéíóâàòè íèðêè àáî ïîðóøóâàòè їõíþ äіÿëüíіñòü. Îñîáëèâî óâàæíèì ñëіä áóòè âæèâàþ÷è ëіêè, áî äåÿêі ç íèõ çäàòíі ïîáі÷íî âïëèâàòè íà
ôóíêöії íèðîê.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Óæèâàòè ëіêè ìîæíà òіëüêè çà ïðèçíà÷åííÿì ëіêàðÿ,
ñóâîðî äîòðèìóþ÷èñü éîãî ïðèïèñіâ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Для профілактики і лікування хвороб нирок з давніх-давен використовують різноманітні рослини (мал. 105): кавун, кріп (насіння), хвощ польовий,
липовий цвіт тощо. Наприклад, споживання 2–2,5 кг кавуна протягом доби сприяє
розчиненню солей і запобігає утворенню в нирках «камінців» і піску. Чай з лимоном,
з хвоща польового чи липового цвіту посилює і прискорює скорочення ниркової миски
і сечоводів, завдяки цьому солі та «камінці» проштовхуються до сечового міхура.
Настій насіння кропу заспокоює ниркову коліку, розчиняє «камінці». Для профілактики та лікування сечокам’яної хвороби вживають також настої та відвари селери,
кмину, мучниці звичайної, звіробою звичайного, споришу звичайного.
Здоров’я людини. Для підвищення опору органів видільної системи до збудників захворювань чи несприятливих чинників довкілля слід загартовувати організм, правильно
харчуватися, суворо дотримуватися правил особистої гігієни, бути обережним з різними отрутами, вживати ліки лише за призначенням лікаря. Особливу небезпеку для
органів сечовидільної системи становить вживання спиртних напоїв та наркотиків,
оскільки вони призводять до поступового необоротного ураження клітин нирок.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïієëîíåôðèò, ãëîìåðóëîíåôðèò, ñå÷îêàì’ÿíà
õâîðîáà, óðåòðèò, öèñòèò.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Основними ознаками захворювань органів сечовидільної системи є: набряки,
зміна кількості та кольору сечі, біль при сечовипусканні. Порушення функціонування сечовидільної системи пов’язані як з розладами сечоутворення, так і з
виведенням сечі з організму. Смертельно небезпечним є запалення нефронів
та їх руйнування. Порушення обміну речовин може спричинити утворення «ка-

z
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мінців» у нирках і сечовивідних шляхах. Запальні процеси в органах видільної
системи спричиняють хвороботворні мікроорганізми. Треба уникати потрапляння до організму алкоголю, наркотиків і токсичних речовин.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які є порушення діяльності нирок? 2. Якими шляхами можуть потрапити в органи видільної системи хвороботворні мікроорганізми? 3. Чим спричинюється
утворення «камінців» у нирках та сечовивідних шляхах? 4. За яких умов порушується нормальний склад сечі людини? 5. Які основні заходи профілактики
захворювань органів видільної системи?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть орган сечовидільної системи, ураження якого спричинює цистит:
а) нирки; б) сечоводи; в) сечівник; г) сечовий міхур.
2. Укажіть захворювання нирок, під час якого уражена ниркова миска: а) уретрит; б) гломерулонефрит; в) пієлонефрит; г) цистит.
Виберіть три правильні відповіді
Виберіть ознаки, характерні для сечокам’яної хвороби.
А Орган, у якому утвоБ Ознака хвороби В Основна причина виникнення
рюються «камінці»
1 сечівник
2 сечовий міхур
3 нирка

1 печія
2 сильний біль
3 анемія

1 зловживання солоними стравами
2 зловживання солодощами
3 зловживання соками

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Схарактеризуйте основні захворювання органів видільної системи. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
ПОМІРКУЙТЕ! 1. Ваш друг (ваша подруга) понад норму вживає кухонну сіль.
Його (її) постійно застерігають від цього. Чому? 2. Ваш друг (ваша подруга)
мало рухається, більшу частину вільного часу проводить біля комп’ютера або
телевізора. Яке захворювання нирок може спричинити такий спосіб життя?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть пам’ятку «Заходи щодо запобігання захворюванням органів сечовиділення».

§ 26. ÁÓÄÎÂÀ ØÊІÐÈ ÒÀ ЇЇ ÔÓÍÊÖІЇ
Пригадайте, що таке адаптація. Яка будова покривів у різних представників хребетних тварин? Що таке линяння? Що таке регенерація?

ßêà áóäîâà øêіðè? Øêіðà – îäèí ç íàéáіëüøèõ çà ïëîùåþ îðãàíіâ íàøîãî òіëà. Çàãàëüíà ïëîùà øêіðè â äîðîñëîї ëþäèíè ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó áëèçüêî 2 ì2. Øêіðà óòâîðþє çîâíіøíіé ïîêðèâ òіëà òà ðîçìåæîâóє
çîâíіøíє і âíóòðіøíє ñåðåäîâèùå îðãàíіçìó.
Øêіðà ëþäèíè ïîáóäîâàíà ç òðüîõ îñíîâíèõ øàðіâ: åïіäåðìіñó, âëàñíå
øêіðè (äåðìè) òà øàðó ïіäøêіðíîї æèðîâîї êëіòêîâèíè, ÿêèé çâ’ÿçóє øêіðó ç ïðèëåãëèìè äî íåї òêàíèíàìè (ìàë. 106).
Åïіäåðìіñ – çîâíіøíіé øàð øêіðè, òîâùèíà ÿêîãî â ðіçíèõ äіëÿíêàõ
òіëà ðіçíà: âіä 0,07 ìì äî 2,5 ìì і áіëüøå. Íàéòîâùèé åïіäåðìіñ ó òèõ äіëÿíêàõ òіëà, äå íàéâèùèé ìåõàíі÷íèé òèñê íà øêіðó. Íàïðèêëàä, íà äîëîíÿõ,
ïіäîøâàõ òîùî. Åïіäåðìіñ óòâîðåíèé áàãàòîøàðîâèì åïіòåëієì, âåðõíіé
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стри
ижень волосини
зроговілий шар
епідермісу
ростковий шар
сальна залоза
рецептори шкіри
м’яз волосини
власне шкіра
волосяна сумка
цибулина волосини
потова залоза
жирові клітини
підшкірна
клітковина

кровоносні судини

Мал. 106. Будова шкіри. Завдання. Пригадайте, що таке епітеліальна тканина і які види
епітелію ви знаєте, що таке регенерація

øàð ÿêîãî ðîãîâіє (éîãî íàçèâàþòü ðîãîâèì) і ïîñòóïîâî çëóùóєòüñÿ. Çàìіñòü
çëóùåíèõ êëіòèí ó íèæíіõ øàðàõ åïіäåðìіñó ïîñòіéíî óòâîðþþòüñÿ íîâі.
Öþ éîãî ÷àñòèíó íàçèâàþòü ðîñòêîâèì øàðîì. Òîáòî åïіäåðìіñ çäàòíèé äî
ñàìîâіäíîâëåííÿ. Ïîâíå îíîâëåííÿ åïіäåðìіñó øêіðè â ëþäèíè òðèâàє
áëèçüêî 20 äíіâ. Óíàñëіäîê íîñіííÿ òіñíîãî âçóòòÿ â ëþäèíè ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ìîçîëі, ÿêі є ìіñöåâèì ïîòîâùåííÿì ðîãîâîãî øàðó åïіäåðìіñó.
Äåðìà, àáî âëàñíå øêіðà, óòâîðåíà ïåðåâàæíî âîëîêíèñòîþ ñïîëó÷íîþ
òêàíèíîþ, çàâäÿêè åëàñòè÷íîñòі ÿêîї øêіðà çäàòíà ðîçòÿãóâàòèñÿ і íå çàâàæàòè ðóõàì. Ó òîìó, ùî øêіðі âëàñòèâà åëàñòè÷íіñòü, âè ìîæåòå ïåðåêîíàòèñÿ ñàìі. Âіäòÿãíіòü її, íàïðèêëàä, íà òèëüíîìó áîöі êèñòі ðóêè.
Øêіðà ðîçòÿãíåòüñÿ, àëå ùîéíî âè її âіäïóñòèòå – íàáóäå ïîïåðåäíüîãî ñòàíó.
Äåðìà ïðîíèçàíà íåðâàìè, êðîâîíîñíèìè òà ëіìôàòè÷íèìè ñóäèíàìè.
Òóò ðîçòàøîâàíі âîëîñÿíі ìіøå÷êè, ñàëüíі òà ïîòîâі çàëîçè, à òàêîæ íåïîñìóãîâàíі ì’ÿçîâі âîëîêíà (ìàë. 106).
Íà äîëîíÿõ і ïіäîøâàõ âèïèíè äåðìè íà ïîâåðõíі øêіðè óòâîðþþòü
ñêëàäíі ðåëüєôíі ìàëþíêè, ôîðìà ÿêèõ є àáñîëþòíî óíіêàëüíîþ äëÿ êîæíîї ëþäèíè (ìàë. 107). Їõ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âñòàíîâëåííÿ (іäåíòèôіêàöії) îñîáè.
Íèæíіé øàð äåðìè ïåðåõîäèòü ó ïіäøêіðíó æèðîâó êëіòêîâèíó. Öåé
øàð óòâîðåíèé ïóõêîþ ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ, ó ÿêіé áàãàòî æèðîâèõ êëіòèí. Çàâäÿêè öіé «ïóõêîñòі» ïіäøêіðíà êëіòêîâèíà çàõèùàє îðãàíè, ðîçìіùåíі ïіä íåþ, âіä ìåõàíі÷íîãî òèñêó. Íàéêðàùå âîíà ðîçâèíåíà â òèõ
äіëÿíêàõ òіëà, ùî íàéáіëüøå çàçíàþòü ìåõàíі÷íèõ âïëèâіâ ïіä ÷àñ ñèäіííÿ, ñòîÿííÿ ÷è ëåæàííÿ. Òîâùèíà ïіäøêіðíîї êëіòêîâèíè çàëåæèòü âіä
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В

Мал. 107. Рельєф шкіри на пальцях: А – відбитки пальців; Б – спеціальний пристрій для
зняття відбитків пальців; В – для відкриття шенгенської візи в закордонному паспорті фіксують відбитки пальців

ðіâíÿ îáìіíó ðå÷îâèí òà õàðàêòåðó õàð÷óâàííÿ. Çà íàäìіðíîãî íàäõîäæåííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ç їæåþ ÷àñòèíà їõ çàïàñàєòüñÿ ó âèãëÿäі ïіäøêіðíîãî æèðó.
ßêà áóäîâà çàëîç øêіðè ëþäèíè? Ïîòîâà çàëîçà ñêëàäàєòüñÿ ç òіëà
(çãîðíóòîї â êëóáî÷îê òðóáêè) і âèâіäíîї ïðîòîêè (ìàë. 106). Òіëî ïîòîâîї
çàëîçè îáïëåòåíå êàïіëÿðàìè, êðіçü ñòіíêè ÿêèõ ç êðîâі â ïîòîâі çàëîçè
ïîòðàïëÿє âîäà ç ðîç÷èíåíèìè â íіé ìіíåðàëüíèìè ñîëÿìè, ñå÷îâèíîþ òà
äåÿêèìè іíøèìè ðå÷îâèíàìè. Òàê óòâîðþєòüñÿ ïіò, ÿêèé âèäіëÿєòüñÿ íà
ïîâåðõíþ øêіðè ÷åðåç îòâîðè âèâіäíèõ ïðîòîê – ïîðè. Ó øêіðі ðіçíèõ
äіëÿíîê òіëà êіëüêіñòü ïîòîâèõ çàëîç íåîäíàêîâà. Áàãàòî їõ íà îáëè÷÷і òà
äîëîíÿõ. Çà äîáó âñі ïîòîâі çàëîçè ðàçîì âèäіëÿþòü âіä 0,5 äî 3 ë ïîòó,
à ïіä ÷àñ âàæêîї ôіçè÷íîї ïðàöі ÷è çà âèñîêîї òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ – äî
10 ë і áіëüøå.
Ïіò çà ñâîїì ñêëàäîì ïîäіáíèé äî ñå÷і. Âіí ñòàíîâèòü ñîáîþ ðîç÷èí
îðãàíі÷íèõ òà íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê.
Ïîòîâі çàëîçè ðåôëåêòîðíî ðåàãóþòü íå òіëüêè íà òåìïåðàòóðíі çìіíè
çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà, à é íà âíóòðіøíіé åìîöіéíèé ñòàí îðãàíіçìó. Ïіä
÷àñ õâèëþâàííÿ ïîòó âèäіëÿєòüñÿ çíà÷íî áіëüøå, îñîáëèâî íà ëîáîâіé äіëÿíöі, äîëîíÿõ, ïіäîøâàõ.
Ñàëüíі çàëîçè ñâîїìè ïðîòîêàìè âіäêðèâàþòüñÿ çäåáіëüøîãî ó âîëîñÿíі
ñóìêè (ìàë. 106). Ëèøå íà ïîçáàâëåíèõ âîëîññÿ äіëÿíêàõ (íàïðèêëàä, íà
ãóáàõ) âîíè âіäêðèâàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ïîâåðõíþ øêіðè. Ðîçòàøîâàíі
âîíè ïåðåâàæíî íà ãîëîâі, îáëè÷÷і òà âåðõíіé ÷àñòèíі ñïèíè. Ñàëüíі çàëîçè
çà äîáó âèäіëÿþòü áëèçüêî 20 ã æèðîïîäіáíîãî ñåêðåòó, ÿêèé çìàùóє âîëîñèíè, âêðèâàє òîíêèì øàðîì øêіðó, çàïîáіãàþ÷è її íàäìіðíîìó âèñèõàííþ,
ïîì’ÿêøóє øêіðó òà ïðîòèäіє ïîòðàïëÿííþ âîäè і ìіêðîîðãàíіçìіâ óñåðåäèíó òіëà.
ßêі є ïîõіäíі øêіðè і ÿêå їõíє çíà÷åííÿ? Ïîõіäíèìè ðîãîâîãî øàðó
åïіäåðìіñó є âîëîññÿ òà íіãòі. Íіãòі – öå ùіëüíі ðîãîâі ïëàñòèíêè, ÿêі
÷àñòêîâî âêðèâàþòü âåðõíþ ïîâåðõíþ îñòàííüîї ôàëàíãè êîæíîãî ïàëüöÿ
ðóê і íіã (ìàë. 108). Çàçâè÷àé íіãòі ìàþòü ðîæåâå çàáàðâëåííÿ, òîìó ùî
êðіçü íèõ ïðîñâі÷óþòüñÿ êðîâîíîñíі ñóäèíè. Íіãòі ðîñòóòü óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ. Øâèäêіñòü ðîñòó íіãòÿ ñòàíîâèòü 0,1–0,2 ìì çà äîáó. Íà ðóêàõ
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ТЕМА 5
2

1

3

М
Мал.
108.
108 Б
Будова нігтя:
і
1 – нігтьоі
ва пластинка; 2 – нігтьове ложе;
3 – нігтьовий валик

íіãòі ïîâíіñòþ çàìіíþþòüñÿ çà 3–4 ìіñÿöі.
Íà íîãàõ – çà 6–8 ìіñÿöіâ. Íіãòüîâà ïëàñòèíêà ìіñòèòüñÿ íà íіãòüîâîìó ëîæі é îòî÷åíà
øêіðíîþ ñêëàäêîþ – íіãòüîâèì âàëèêîì
(ìàë. 108). Äіëÿíêà íіãòüîâîãî ëîæà, íà ÿêіé
ìіñòèòüñÿ êîðіíü íіãòÿ, є ìіñöåì éîãî ðîñòó.
Òóò êëіòèíè іíòåíñèâíî äіëÿòüñÿ, ïîñòóïîâî
ðîãîâіþòü і ïðîñóâàþòüñÿ íіãòüîâèì ëîæåì.

Здоров’я людини. Нігті потребують постійного догляду. Коли вони відростають, їх потрібно підстригати. Така
процедура зумовлена гігієнічними вимогами. Під нігтями збирається бруд, де здатні розмножуватися хвороботворні мікроорганізми. Якщо ж нігті з якихось причин не підстригають, то їх слід щодня чистити і мити щіточкою з милом.

Âîëîññÿ â ëþäèíè âêðèâàє ÷àñòèíó øêіðè. Âîíî áóâàє äîâãèì (íà ãîëîâі, îáëè÷÷і ÷îëîâіêіâ, ó ïàõâîâèõ çàãëèáèíàõ òîùî) òà êîðîòêèì (áðîâè,
âії òîùî). Ó êîæíіé âîëîñèíі ðîçðіçíÿþòü ïî÷àòêîâó äіëÿíêó – êîðіíü
і ÷àñòèíó, ðîçòàøîâàíó íàä ïîâåðõíåþ øêіðè, – ñòðèæåíü. Êîðіíü ðîçòàøîâàíèé ó ãëèáèíі âëàñíå øêіðè ó âîëîñÿíіé ñóìöі (ìàë. 106). Çà її ðàõóíîê âîëîñèíà ðîñòå. Äî âîëîñÿíîї öèáóëèíè ïіäõîäÿòü êðîâîíîñíі ñóäèíè
òà íåðâè. Ñóäèíè çàáåçïå÷óþòü æèâëåííÿ âîëîñèíè, à íåðâè – її ÷óòëèâіñòü. Ó ìіñöі âèõîäó âîëîñèíè ç äåðìè äî íåї ïðèêðіïëåíі òîíåíüêі ïó÷êè
íåïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçіâ. Êîëè âîíè ñêîðî÷óþòüñÿ âîëîñèíà ïіäíіìàєòüñÿ
íàä ïîâåðõíåþ øêіðè – íàñòîâáóð÷óєòüñÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Настовбурчування волосся – один з механізмів зменшення втрат
тепла у тварин. Настовбурчуючися, волосся утворює прошарок теплого повітря між
шкірою і волоссям. Волосся завжди настовбурчується у тварин під час боротьби та
залякування. Це теж важливо, бо «якщо я більший або виглядаю таким, тож я сильніший». У людини, хоч ці рухи волосся і втратили свої «первісні» функції, все ж, коли
нам холодно, м’язи, які піднімають волосинки, скорочуються, наслідком чого є
«гусяча шкіра». Коли нам дуже страшно, то волосся без нашого відома, оскільки це
є вроджена реакція, теж може стати сторч.

Âîëîññÿ ìàє ïåâíèé êîëіð, ÿêèé âèçíà÷àєòüñÿ êіëüêіñòþ íàÿâíîãî â íüîìó
ïіãìåíòó. Ùî áіëüøå ïіãìåíòó ó âîëîñèíі, òî òåìíіøå її çàáàðâëåííÿ. Ó ëþäåé
ïîõèëîãî âіêó êіëüêіñòü ïіãìåíòó â ïåâíèõ âîëîñèíàõ çìåíøóєòüñÿ, à çàìіñòü
íüîãî â ïîðîæíèíі öèõ âîëîñèí çáèðàєòüñÿ ïîâіòðÿ. Òàêà âîëîñèíà íàáóâàє
ñðіáëÿñòî-áіëîãî êîëüîðó – ñèâіє.
Âîëîñèíè ãîëîâè æèâóòü ó ñåðåäíüîìó 4–5 ðîêіâ, à âіé – êіëüêà ìіñÿöіâ. Ïіä ÷àñ ñâîãî іñíóâàííÿ âîëîñèíà ïîñòіéíî ðîñòå (âîëîññÿ ãîëîâè ðîñòå çі øâèäêіñòþ áëèçüêî 25 ñì íà ðіê). Êîëè іç ÷àñîì àêòèâíіñòü âîëîñÿíîї
ñóìêè ïðèïèíÿєòüñÿ, ïîðó÷ іç íåþ çàêëàäàєòüñÿ íîâà. Ñòàðà âîëîñèíà âèïàäàє, à íîâà ïî÷èíàє ðîñòè. Ó ëþäèíè çàçâè÷àé ùîäåííî âіäìèðàє íà
ãîëîâі і âèïàäàє áëèçüêî 50–100 âîëîñèí. Îäíî÷àñíî ñòіëüêè ñàìî é âèðîñòàє. ßêùî òàêèé ïîðÿäîê ïîðóøóєòüñÿ, âîëîñÿíèé ïîêðèâ ãîëîâè ðіäøàє
і ðîçâèâàєòüñÿ îáëèñіííÿ. Âîíî ìîæå áóòè ñïðè÷èíåíå ÿê ñïàäêîâèìè
ôàêòîðàìè, òàê і íåïðàâèëüíèì ñïîñîáîì æèòòÿ ÷è ïåâíèìè çàõâîðþâàííÿìè íåðâîâîї òà åíäîêðèííîї ñèñòåì òîùî.
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§ 26
Здоров’я людини. Гарне волосся – окраса людини. Тому за ним потрібно постійно
доглядати. Волосся слід регулярно мити, попереджувати появу лупи тощо.

Äî ïîõіäíèõ øêіðè íàëåæàòü і ìîëî÷íі çàëîçè. Ó ÷îëîâіêіâ âîíè íåäîðîçâèíåíі òà íå ôóíêöіîíóþòü, à â æіíîê àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ ç ïî÷àòêîì
ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ. Ïіñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè ìîëî÷íі çàëîçè â æіíîê
âèðîáëÿþòü ìîëîêî, ÿêèì âèãîäîâóþòü íåìîâëÿò.
ßêі ôóíêöії âèêîíóє øêіðà? Îñíîâíà ôóíêöіÿ øêіðè – çàõèñò âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà íàøîãî òіëà âіä íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Âèñîêà ïðóæíіñòü øêіðè òà ïóõêіñòü і ì’ÿêіñòü ïіäøêіðíîї
æèðîâîї êëіòêîâèíè çàáåçïå÷óþòü ìåõàíі÷íèé çàõèñò. Ïîâåðõíåâèé øàð
øêіðè – åïіäåðìіñ – âèêîíóє ùå é áàð’єðíó ôóíêöіþ. Êëіòèíè, ÿêі éîãî
óòâîðþþòü, òàê ùіëüíî ïðèëÿãàþòü îäíà äî îäíîї, ùî íå ïðîïóñêàþòü óñåðåäèíó òіëà âîäó, øêіäëèâі ðå÷îâèíè òà õâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè.
Øêіðà çàõèùàє âíóòðіøíі îðãàíè і âіä øêіäëèâèõ óëüòðàôіîëåòîâèõ
ïðîìåíіâ. Ðі÷ ó òіì, ùî â íàéãëèáøîìó øàðі åïіäåðìіñó òà â äåðìі ìіñòèòüñÿ òåìíèé ïіãìåíò – ìåëàíіí, ÿêèé çäàòíèé ïîãëèíàòè öі ïðîìåíі. Ùî
áіëüøå ïіãìåíòó â øêіðі, òî áіëüøå âіí çàòðèìóє ïðîìåíіâ. Êîëè êіëüêіñòü
öèõ ïðîìåíіâ çðîñòàє, òî øêіðà òåìíіøàє âíàñëіäîê ïîñèëåíîãî ñèíòåçó
ïіãìåíòó – ç’ÿâëÿєòüñÿ çàñìàãà. Îòæå, çàñìàãà – öå îäíà іç çàõèñíèõ ðåàêöіé îðãàíіçìó íà äіþ øêіäëèâîãî ôàêòîðó.
Здоров’я людини. Незважаючи на те що засмагла шкіра здається нам дуже
красивою, лікарі не рекомендують зловживати засмаганням. Тривалий інтенсивний
вплив ультрафіолетових променів на шкіру може спричинити її захворювання.

Âèäіëüíà ôóíêöіÿ øêіðè ïîâ’ÿçàíà ç äіÿëüíіñòþ ïîòîâèõ çàëîç, ÿêі
çäàòíі âèâîäèòè ç îðãàíіçìó íàäëèøêè âîäè òà ìіíåðàëüíèõ ñîëåé, à òàêîæ êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó. Òàêà ôóíêöіÿ øêіðè є îñîáëèâî âàæëèâîþ
ó ðàçі ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі íèðîê.
Ñåêðåòîðíó ôóíêöіþ çàáåçïå÷óþòü ñàëüíі çàëîçè øêіðè (ïðèãàäàéòå
çíà÷åííÿ âèäіëåíü öèõ çàëîç). Ó øêіðі ïіä âïëèâîì óëüòðàôіîëåòîâèõ ïðîìåíіâ âèðîáëÿєòüñÿ âіòàìіí D (ïðî éîãî ðîëü äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè äіçíàéòåñÿ ç äîäàòêó). Ñåêðåòîðíó ôóíêöіþ òàêîæ âèêîíóþòü ìîëî÷íі çàëîçè â
æіíîê ïіñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè.
Øêіðі ïðèòàìàííà òàêîæ äèõàëüíà ôóíêöіÿ. Çà áåçïîñåðåäíüîãî êîíòàêòó ïîâіòðÿ çі øêіðîþ ÷àñòèíà êèñíþ (1–2 % âіä òîãî, ÿêèé ñïîæèâàє
îðãàíіçì) çäàòíà çà ðàõóíîê ïðîöåñіâ äèôóçії ïðîíèêàòè äî âíóòðіøíüîãî
ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó і âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі.
Øêіðà áåðå ó÷àñòü â îáìіíі ðå÷îâèí і ïåðåòâîðåííі åíåðãії. Ó ïіäøêіðíіé êëіòêîâèíі ìіñòÿòüñÿ çàïàñè æèðіâ, ÿêі çà ïîòðåáè ðîçùåïëþþòüñÿ
і âèäіëÿþòü ïîòðіáíó îðãàíіçìó åíåðãіþ.
Øêіðі âëàñòèâà ÷óòëèâà ôóíêöіÿ. Ó íіé є ðåöåïòîðè, ÿêі çäàòíі ñïðèéìàòè äîòèê, ðîçòÿãíåííÿ ÷è ñòèñêàííÿ, òåïëî, õîëîä, áіëü. Íàéáіëüøå ðåöåïòîðіâ íà ïó÷êàõ ïàëüöіâ ðóê, äîëîíÿõ, ïіäîøâàõ, ãóáàõ. Øêіðíà ÷óòëèâіñòü
є íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ, îñêіëüêè äàє çìîãó óíèêàòè îáìîðîæåíü, îïіêіâ,
ìåõàíі÷íèõ òà іíøèõ óøêîäæåíü і óðàæåíü.
Øêіðà áåðå ó÷àñòü ó ðîçïîäіëі êðîâі â îðãàíіçìі ëþäèíè. Çàâäÿêè çìіíі
äіàìåòðà êðîâîíîñíèõ ñóäèí øêіðè ðåãóëþєòüñÿ êіëüêіñòü êðîâі, ÿêà ïî
íіé ïðîòіêàє. ×àñòèíà êðîâі ïîñòіéíî ìіñòèòüñÿ â ïåâíèõ êàïіëÿðàõ і íàäõîäèòü ó ðóñëî êðîâîîáіãó â ðàçі çíèæåííÿ òèñêó êðîâі, її âòðàò òîùî.
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ТЕМА 5
Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ ôóíêöіé øêіðè – ó÷àñòü ó òåðìîðåãóëÿöії.
Äîêëàäíіøå ïðî öå ó íàñòóïíîìó ïàðàãðàôі.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: åïіäåðìіñ, âëàñíå øêіðà (äåðìà), ïіäøêіðíà æèðîâà êëіòêîâèíà, íіãòі, âîëîññÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Ззовні тіло людини вкрите шкірою, що складається з епідермісу, власне шкіри
(дерми) та підшкірної жирової клітковини. Шкіра – багатофункціональний орган,
який виконує терморегуляційну, рецепторну, захисну, видільну, обмінну, дихальну функції, а також бере участь у синтезі вітамінів, є депо крові в організмі.
z До основних похідних шкіри належать нігті та волосся. У шкірі є потові, сальні
залози.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення для організму має шкіра? 2. Яка будова шкіри? 3. Які особливості шкіри забезпечують її еластичність? Яке значення має еластичність шкіри? 4. Які функції виконує шкіра? 5. Яка будова волосини? Як росте волосся?
6. Яка будова нігтя і як він росте? 7. Яку будову має підшкірна клітковина? 8. Які
типи залоз є в шкірі людини?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть складову шкіри, завдяки якій, незважаючи на постійне злущування її
верхнього шару, вона не тоншає: а) роговий шар епідермісу; б) ростковий шар
епідермісу; в) кровоносні судини дерми; г) сальні залози дерми.
2. Укажіть складову шкіри, похідною якої є волосся: а) епідерміс; б) дерма;
в) підшкірна жирова клітковина; г) потові залози.
3. Чим зумовлений колір шкіри людини: а) кількістю пігменту меланіну; б) товщиною епідермісу; в) глибиною розміщення волосяних цибулин; г) кількістю
підшкірної клітковини?
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Чому запасання підшкірного жиру за виживання людини в природних умовах було дуже корисним, а в умовах сучасної
цивілізації досить часто стає злом? ІІ група. Чому тіло людини повністю не
вкрите густим волоссям?
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому, незважаючи на постійне злущування верхнього шару
шкіри, вона не стає тоншою? 2. У дитини та її батьків рельєфний малюнок на
пучках пальців не ідентичний, але дуже схожий. Чим це можна пояснити?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Виконайте проект (на вибір). 1. Визначте тип своєї шкіри
на різних ділянках обличчя, рук. 2. Складіть правила догляду за своєю шкірою.

§ 27. ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÖІß Â ÎÐÃÀÍІÇÌІ
ËÞÄÈÍÈ. ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ØÊІÐÈ
ÒÀ ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ ЇÕ
Пригадайте, як здійснюється терморегуляція в холоднокровних і теплокровних
тварин. Які термометри використовують під час вимірювання температури тіла людини? Які захворювання належать до інфекційних? До яких груп тварин належать воші,
коростяні свербуни, залозниці?
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§ 27
Ùî òàêå òåðìîðåãóëÿöіÿ і ÿê âîíà çäіéñíþєòüñÿ? Òåðìîðåãóëÿöіÿ – öå
óçãîäæåíà âçàєìîäіÿ â îðãàíіçìі ïðîöåñіâ òåïëîóòâîðåííÿ òà òåïëîâіääà÷і äëÿ ïіäòðèìàííÿ òåìïåðàòóðè òіëà íà ïåâíîìó ðіâíі, âіäìіííîìó âіä
òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ. Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ëþäèíà, ÿê é іíøі ññàâöі òà
ïòàõè, íàëåæèòü äî òåïëîêðîâíèõ îðãàíіçìіâ, ÿêі çäàòíі ïіäòðèìóâàòè ñòàëó
òåìïåðàòóðó ñâîãî òіëà íà ïåâíîìó ðіâíі, ùî íå çàëåæèòü âіä òåìïåðàòóðè
äîâêіëëÿ. Öå çàáåçïå÷óєòüñÿ äîñêîíàëèìè ìåõàíіçìàìè òåðìîðåãóëÿöії,
òîáòî âðіâíîâàæåííÿì ïðîöåñіâ óòâîðåííÿ і âіääà÷і òåïëà â îðãàíіçìі.
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî òåïëî â îðãàíіçìі óòâîðþєòüñÿ ïîñòіéíî çàâäÿêè ïðîöåñàì ðîçùåïëåííÿ îðãàíі÷íèõ ñïîëóê. Íàéіíòåíñèâíіøå öå âіäáóâàєòüñÿ
â ïå÷іíöі òà ì’ÿçàõ. Ó ñêåëåòíèõ ì’ÿçàõ òåïëî óòâîðþєòüñÿ ëèøå ïіä ÷àñ
їõíüîãî ñêîðî÷åííÿ. Ñàìå òîìó íàâіòü íà âåëèêîìó ìîðîçі, êîëè âè áіãàєòå
і ñòðèáàєòå, áóâàє æàðêî. І íàâïàêè, êîëè âè íå ðóõàєòåñü, òî íàâіòü çà
íåâåëèêîãî õîëîäó ïî÷èíàєòå òðåìòіòè.
Òðåìòіííÿ – öå îñîáëèâі ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ, ÿêі ñïðèÿþòü çáіëüøåííþ
êіëüêîñòі óòâîðþâàíîãî òåïëà, à îòæå, є ïðèñòîñóâàëüíîþ ðåàêöієþ, ÿêà
ïðîòèäіє çíèæåííþ òåìïåðàòóðè òіëà. Äî îðãàíіçìó òåïëî ìîæå íàäõîäèòè òàêîæ іç çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà çà óìîâè, ÿêùî éîãî òåìïåðàòóðà
ïåðåâèùóє òåìïåðàòóðó òіëà.
Ó êóðñі ôіçèêè âè âèâ÷àëè ÿâèùå òåïëîâіääà÷і. Âîíî ïîëÿãàє â òîìó,
ùî òіëà, ÿêі ìàþòü âèùó òåìïåðàòóðó, êîíòàêòóþ÷è ç òіëàìè, ùî ìàþòü
íèæ÷ó òåìïåðàòóðó, âіääàþòü їì òåïëî. Òåïëîâà åíåðãіÿ ç îðãàíіçìó ëþäèíè
âèïðîìіíþєòüñÿ â äîâêіëëÿ ÷åðåç ïîêðèâè, âèõîäèòü іç íàãðіòèì ïîâіòðÿì
ïіä ÷àñ âèäèõó, âèäіëÿєòüñÿ ç ïîòîì, ñå÷åþ òîùî. Òåïëîâіääà÷à ìàє íå
ìåíø âàæëèâå çíà÷åííÿ, íіæ òåïëîóòâîðåííÿ, áî ÿêáè âñå òåïëî, ÿêå âèðîáëÿє îðãàíіçì, çàòðèìóâàëîñÿ â íüîìó, òî ëþäèíà çàãèíóëà á óïðîäîâæ
êіëüêîõ ãîäèí âіä ïåðåãðіâàííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó â öіëîìó
âàæëèâî, ùîá ïðîöåñè òåïëîóòâîðåííÿ і òåïëîâіääà÷і áóëè çáàëàíñîâàíèìè. Çà çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çáіëüøóєòüñÿ âèðîáëåííÿ òåïëà îðãàíіçìîì і çìåíøóєòüñÿ òåïëîâіääà÷à, à çà
çðîñòàííÿ òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ, íàâïàêè, çìåíøóєòüñÿ âèðîáëåííÿ
òåïëà і çðîñòàє òåïëîâіääà÷à. Ïîêàçíèêîì âçàєìíîї óçãîäæåíîñòі ïðîöåñіâ òåïëîóòâîðåííÿ і òåïëîâіääà÷і є ñòàëà òåìïåðàòóðà òіëà ëþäèíè.
ßêîþ є òåìïåðàòóðà ðіçíèõ ÷àñòèí òіëà ëþäèíè? Ó çäîðîâîї ëþäèíè
òåìïåðàòóðà òіëà ïîñòіéíà. Ó íîðìі â ñïîêіéíîìó ñòàíі â ïàõâîâіé ÿìöі âîíà
ñòàíîâèòü +36,5…+36,9 °Ñ, òîäі ÿê òåìïåðàòóðà âíóòðіøíіõ îðãàíіâ âèùà,
íàïðèêëàä ó ïå÷іíöі âîíà ñòàíîâèòü +38…+38,5 °Ñ. Íà ïîâåðõíі øêіðè ãîëîâè é òóëóáà òåìïåðàòóðà äåùî âèùà, à íà êіíöіâêàõ ó ìіðó âіääàëåííÿ âіä
òóëóáà âîíà ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ. Òàê, òåìïåðàòóðà â äіëÿíöі ãîìіëêîâîñòîïíîãî ñóãëîáà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî +30 °Ñ, à íà ïàëüöÿõ íîãè +24,5 °Ñ.
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî òåìïåðàòóðà òіëà çäàòíà çìіíþâàòèñÿ ïіä ÷àñ
ïîñèëåííÿ ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ òðèâàëîãî áіãó òåìïåðàòóðà òіëà ìîæå çðîñòàòè äî +38…+39 °Ñ і âèùå. Ïіñëÿ ïðèïèíåííÿ
ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü òåìïåðàòóðà òіëà øâèäêî ïîâåðòàєòüñÿ äî íîðìè.
Çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà òіëà і âïðîäîâæ äîáè: âíî÷і (î 2–4-é ãîä) âîíà
ñòàє íàéíèæ÷îþ і îïóñêàєòüñÿ äî +36,4…+36,5 °Ñ, à íàäâå÷іð (î 16–19-é ãîä)
є íàéâèùîþ – +37...+37,5 °Ñ (ìàë. 109).
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ТЕМА 5
Òåìïåðàòóðó òіëà ëþäèíè âèìіðþþòü
çà äîïîìîãîþ ìåäè÷íîãî òåðìîìåòðà
(ìàë. 110) çàçâè÷àé ó ïàõâîâіé ÿìöі
(7–8 õâ).

t, °C

Мал. 109. Добовий ритм температури
тіла. Завдання. Розгляньте графік зміни температури тіла людини впродовж доби. Чому це відбувається? Коли
температура найвища? Чому?

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ç ìåäè÷íèì òåðìîìåòðîì ñëіä ïîâîäèòèñü îáåðåæíî, áî âіí
ìіñòèòü ðòóòü. Öåé ðіäêèé ìåòàë, ïîòðàïèâøè â îðãàíіçì, ìîæå ñïðè÷èíèòè
âàæêå îòðóєííÿ ëþäèíè.

ЦІКАВО ЗНАТИ! Сучасні автоматичні термометри мають електронний датчик, покази якого
висвічуються на дисплеї. Точність вимірювання
може сягати сотих часток градуса. Такі термометри безпечні, стійкі до ударів (деякі з них – водостійкі) і здатні визначати температуру від 6–10 с до 3 хв (залежно від моделі). Часто вони мають звукову сигналізацію
(після закінчення вимірювання подається звуковий сигнал), пам’ять (у них можна
зберігати результати попередніх вимірювань).

Ïîðóøåííÿ ìåõàíіçìіâ òåðìîðåãóëÿöії ñïðè÷èíÿє ïåðåãðіâàííÿ àáî
ïåðåîõîëîäæåííÿ îðãàíіçìó, ÿêå ïåðåäóñіì çàëåæèòü âіä òåìïåðàòóðè
äîâêіëëÿ.
Âèñîêà çäàòíіñòü îðãàíіçìó ëþäèíè äî òåðìîðåãóëÿöії äàє çìîãó їé іñíóâàòè â ðіçíèõ óìîâàõ: Êðàéíüîї Ïіâíî÷і, ñïåêîòíèõ ïóñòåëü Àôðèêè
і Àçії òîùî.
ßê øêіðà áåðå ó÷àñòü ó òåðìîðåãóëÿöії? Îñêіëüêè øêіðà áåçïîñåðåäíüî
êîíòàêòóє іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì, òî «ðîçіãðіòà» êðîâ, ïіäõîäÿ÷è äî
øêіðè, ìîæå îõîëîäæóâàòèñü, âіääàþ÷è ïðè öüîìó çíà÷íó êіëüêіñòü òåïëà. Îäíàê êðîâ øêіðè âіääàє íàäëèøêîâå òåïëî ëèøå çà óìîâè, ÿêùî
òåìïåðàòóðà çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà íèæ÷à, íіæ ïîâåðõíÿ øêіðè. Ïðè
êіìíàòíіé òåìïåðàòóðі (+20…+22 °Ñ) ÷åðåç øêіðó ç îðãàíіçìó âèâîäèòüñÿ
áëèçüêî 70–80 % íàäëèøêîâîãî òåïëà.
Êіëüêіñòü òåïëà, ÿêå îðãàíіçì âіääàє ó äîâêіëëÿ, çàëåæèòü âіä êіëüêîñòі êðîâі, ÿêà ïðîòіêàє ïî ñóäèíàõ øêіðè. Òîìó â ïðîõîëîäíó ïîãîäó, êîëè
ïîòðіáíî çìåíøèòè âòðàòè òåïëà, êðîâîíîñíі ñóäèíè ðåôëåêòîðíî çâóæó-

1

2
Мал. 110. Термометри для вимірювання температури тіла: 1 – ртутний; 2 – електронні
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þòüñÿ, і êіëüêіñòü êðîâі, ùî ïðîòіêàє ïî íèõ çà îäèíèöþ ÷àñó, çìåíøóєòüñÿ. Òèì ñàìèì îðãàíіçì çàîùàäæóє òåïëî. Ó ñïåêîòíó ïîãîäó, íàâïàêè,
äіàìåòð êðîâîíîñíèõ ñóäèí øêіðè ðåôëåêòîðíî çáіëüøóєòüñÿ: êіëüêіñòü
êðîâі, ÿêà ïðîòіêàє ïî íèõ çà îäèíèöþ ÷àñó, çðîñòàє. Òàê ñàìî çðîñòàє
êіëüêіñòü òåïëà, ùî âèïðîìіíþєòüñÿ ó äîâêіëëÿ. Êîëè êðîâîíîñíі ñóäèíè
ðîçøèðþþòüñÿ, øêіðà ÷åðâîíіє, à êîëè çâóæóþòüñÿ íà ïðîõîëîäíîìó ïîâіòðі, – áëіäíіøàє.
Íàäëèøêîâå òåïëî åôåêòèâíî âèâîäèòüñÿ â äîâêіëëÿ çàâäÿêè âèïàðîâóâàííþ âîäè ç ïîâåðõíі øêіðè. Öå ìàє îñîáëèâå çíà÷åííÿ çà âèñîêèõ òåìïåðàòóð äîâêіëëÿ, îñêіëüêè çà òàêèõ óìîâ âèäіëåííÿ òåïëà ÷åðåç øêіðó îáìåæåíå
àáî âçàãàëі íåìîæëèâå. Çà äîáó ïðè êіìíàòíіé òåìïåðàòóðі ç ïîâåðõíі òіëà
ëþäèíè âèïàðîâóєòüñÿ äî 800 ìë ïîòó, òîäі ÿê ó ñïåêîòíó ïîãîäó (ïðè òåìïåðàòóðі +35 °Ñ і âèùå) – äî 4,5 ë, à ÿêùî ïðè öüîìó ëþäèíà âèêîíóє âàæêó
ôіçè÷íó ðîáîòó – äî 10 ë. Â óìîâàõ íèçüêèõ òåìïåðàòóð âèäіëåííÿ ïîòó
çìåíøóєòüñÿ àáî çîâñіì ïðèïèíÿєòüñÿ. Äîäàòêîâî âîäà âèäàëÿєòüñÿ ç îðãàíіçìó ÷åðåç ëåãåíі ïіä ÷àñ ÷àñòîãî äèõàííÿ ó ñïåêîòíó ïîãîäó.
Íà іíòåíñèâíіñòü âèïàðîâóâàííÿ ïîòó âïëèâàє âîëîãіñòü ïîâіòðÿ. ßêùî
âìіñò âîäÿíîї ïàðè â ïîâіòðі íèçüêèé – ïîòó âèïàðîâóєòüñÿ áіëüøå, і ëþäèíà êðàùå ïåðåíîñèòü ñïåêîòíó ïîãîäó. І íàâïàêè, â óìîâàõ âîëîãîãî
ïîâіòðÿ âèñîêі òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ ïåðåíîñèòè âàæ÷å, áî âèïàðîâóâàííÿ ïîòó çíèæóєòüñÿ.
Ïåðåãðіâ îðãàíіçìó ìîæå ñïðè÷èíèòè òåïëîâèé óäàð.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Òåïëîâèé óäàð – ïàòîëîãі÷íèé ñòàí, çóìîâëåíèé çàãàëüíèì ïåðåãðіâàííÿì îðãàíіçìó âíàñëіäîê äії çîâíіøíіõ òåïëîâèõ ÷èííèêіâ.

Çà íàäìіðíîї äії ñîíÿ÷íîãî âèïðîìіíþâàííÿ ìîæå ñòàòèñÿ ñîíÿ÷íèé
òåïëîâèé óäàð. Ïðè öüîìó ëþäèíà âіä÷óâàє ãîëîâíèé áіëü, ó íåї ðîçâèâàþòüñÿ çàäóõà, çàïàìîðî÷åííÿ, ñëàáêіñòü, ÷àñòіøàє ïóëüñ, âèíèêàє øóì
ó âóõàõ і ìèãîòіííÿ ïåðåä î÷èìà. Ëþäèíà ìîæå çíåïðèòîìíіòè.
Здоров’я людини. Потерпілого від сонячного теплового удару потрібно перенести
в прохолодне місце, розстебнути комір, покласти на голову змочений холодною водою рушник, трохи підняти вгору ноги, підклавши під них валик (мал. 111). Бажано
загорнути людину в мокре простирадло, створити рух повітря і тим посилити випаровування поту. Якщо в потерпілого зупинилося дихання і не промацується пульс,

Мал. 111. Основні дії, які необхідно виконати в разі перегріву (теплового або сонячного удару).
Завдання. Схарактеризуйте дії під час надання першої допомоги потерпілому
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необхідно зробити штучне дихання, непрямий масаж серця і негайно викликати лікаря. Щоб запобігти сонячному тепловому удару, треба покривати голову світлим
головним убором з достатньою проникливістю для повітря, не перебувати занадто
довго під прямими сонячними променями тощо.

Âіääà÷і òåïëà â äîâêіëëÿ ïåðåøêîäæàє ïðîøàðîê ïіäøêіðíîї æèðîâîї
êëіòêîâèíè. Ùî öåé øàð òîâùèé, òî ìåíøå òåïëà ïîòðàïëÿє â äîâêіëëÿ.
Òîìó ëþäè, ó ÿêèõ öåé ïðîøàðîê ðîçâèíåíèé äîáðå, êðàùå ïåðåíîñÿòü
ïðîõîëîäíó ïîãîäó, àëå ãіðøå – ñïåêîòíó.
Âîëîñÿíèé ïîêðèâ ãîëîâè òàêîæ ìàє ïåâíå çíà÷åííÿ äëÿ òåðìîðåãóëÿöії, áî íåðóõîìèé ïðîøàðîê ïîâіòðÿ, ÿêèé óòâîðþєòüñÿ ìіæ âîëîññÿì,
çäàòíèé çìåíøóâàòè òåïëîâіääà÷ó. Òèì ñàìèì âіí ïåâíîþ ìіðîþ çàõèùàє
ìîçîê âіä ïåðåãðіâó ÷è ïåðåîõîëîäæåííÿ.
Здоров’я людини. Ефективність тепловіддачі залежить від правильно підібраного
одягу, оскільки між одягом та тілом створюється шар нерухомого повітря, який відіграє роль теплоізолятора. Одяг, виготовлений із природних матеріалів, зберігаючи
тепло, здатний частково пропускати повітря і вбирати вологу. Натомість непроникний для повітря одяг перешкоджає випаровуванню поту. У такому одязі навколо
тіла людини створюється шар повітря, насиченого водяною парою.

ßê ðåãóëþþòüñÿ ïðîöåñè òåðìîðåãóëÿöії? Ïðîöåñè òåïëîóòâîðåííÿ òà
òåïëîâіääà÷і ðåãóëþþòü íåðâîâà ñèñòåìà òà áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè.
Çîêðåìà, çìіíè òåìïåðàòóðè äîâêіëëÿ ñïðèéìàþòü ðåöåïòîðè øêіðè. Âіä
íèõ íåðâîâі іìïóëüñè ïî ÷óòëèâèõ íåðâîâèõ øëÿõàõ ïðÿìóþòü äî öåíòðó
òåðìîðåãóëÿöії, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ãîëîâíîìó ìîçêó, à çâіäòè ïî íåðâàõ – äî ì’ÿçіâ òà îðãàíіâ. Âіäïîâіäíî ðåôëåêòîðíî çìіíþєòüñÿ іíòåíñèâíіñòü îáìіíó ðå÷îâèí і ïðîöåñіâ òåïëîâіääà÷і. Äіÿëüíіñòü öåíòðó òåðìîðåãóëÿöії êîíòðîëþєòüñÿ êîðîþ âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó.
Íà òåðìîðåãóëÿöіþ âïëèâàþòü òàêîæ і ãîðìîíè, ÿêі âèðîáëÿþòü çàëîçè
âíóòðіøíüîї ñåêðåöії. Íàïðèêëàä, ó ñòàíі ãíіâó àáî ñòðàõó ñóäèíè øêіðè
ðîçøèðþþòüñÿ ïіä âïëèâîì ãîðìîíó àäðåíàëіíó. Çàâäÿêè öüîìó çáіëüøóєòüñÿ òåïëîâіääà÷à.
Здоров’я людини. Терморегуляційні процеси в організмі людини можна вдосконалити завдяки загартовуванню. Пригадайте з курсу основ здоров’я способи загартовування організму людини: перебування на свіжому повітрі, водні процедури,
сонячні ванни. Для того щоб загартовування було дієвим, слід дотримуватися
певних правил. Перше з них – це поступове збільшення навантаження на організм.
Друге правило – регулярність.

ßêі áóâàþòü çàõâîðþâàííÿ øêіðè? Íîðìàëüíå ôóíêöіîíóâàííÿ øêіðè
ïîðóøóєòüñÿ âíàñëіäîê ðіçíèõ її çàõâîðþâàíü (äèâ. òàáëèöþ 10).
Äåÿêі ïîøèðåíі õâîðîáè øêіðè
Хвороби шкіри

Причини
виникнення

Ознаки

Дерматити – запа- Вплив чинників зов- Почервоніння, сверлення шкіри
нішнього середови- біж, запальні реакції
ща (сонце, мороз, шкіри
вітер, хімічні речовини, деякі бактерії)
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Òàáëèöÿ 10

Профілактика
Уникати впливу цих
чинників, у разі інфекції звернутися до
лікаря

§ 27
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 10
Себорея – запален- Захворювання нерня сальних залоз
вової та ендокринної
систем, нераціональне харчування

Запалення сальних Дотримання збаланзалоз (вугрі), біля сованого раціональкоренів волосся на ного харчування
голові (лупа)

Грибкові ураження Зараження дріжджо- Почервоніння шкіри,
окремих
ділянок подібним
грибком свербіж, утворення
шкіри або її похід- роду Кандида
виразок, руйнування
них
нігтьових пластинок

Профілактичні заходи після відвідування басейнів, лазень
загального користування

Педикульоз – ура- Контакт з хворими на Нестерпний свербіж
ження вошами окре- педикульоз людьми
мих ділянок шкіри, або їхніми речами
вкритих волоссям, переважно голови

Тримати
волосся
у чистоті, не користуватися чужим гребінцем чи рушником

Короста – захворю- Контакт з хворими Висип, почервонінвання, збудником яко- на коросту
ня, нестерпний сверго є кліщ коростяний
біж
свербун

Уникати контакту з
хворими на коросту,
бути обережними із
чужими речами

Завдання. Користуючися таблицею 10, назвіть хвороби шкіри, причини їх виникнення та ознаки; профілактичні заходи щодо них.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çëóùåíі êëіòèíè åïіäåðìіñó ñêëåþþòüñÿ ïîòîì і øêіðíèì ñàëîì, çàêóïîðþþ÷è ïðîòîêè ñàëüíèõ і ïîòîâèõ çàëîç. Íàñëіäêîì
öüîãî ìîæå áóòè ïîÿâà ãíіéíè÷êîâèõ óòâîðіâ íà øêіðі – âóãðіâ. Íà
áðóäíіé øêіðі ðîçìíîæóþòüñÿ ìіêðîîðãàíіçìè, ÿêі ìîæóòü ñïðè÷èíèòè
ðіçíі õâîðîáè, ùî âàæêî ëіêóþòüñÿ. Òіëüêè ÷èñòà øêіðà ìîæå ïîâíîöіííî âèêîíóâàòè âñі ñâîї ôóíêöії, ñåðåä ÿêèõ íàéâàæëèâіøà – çàõèñíà. Ðåãóëÿðíå ìèòòÿ øêіðè ãàðÿ÷îþ âîäîþ ç ìèëîì çâіëüíÿє її âіä
áðóäó, ìіêðîîðãàíіçìіâ і ïðîäóêòіâ їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: òåðìîðåãóëÿöіÿ, òåïëîóòâîðåííÿ, òåïëîâіääà÷à, òåïëîâèé óäàð, ñîíÿ÷íèé òåïëîâèé óäàð.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Людина належить до теплокровних організмів, завдяки досконалим механізмам терморегуляції за звичайних умов температура її тіла досить стала
(+36,5…+36,9 °С). Важливим органом, який забезпечує процеси терморегуляції, є шкіра. Процеси терморегуляції регулюються як нервовою системою, так
і біологічно активними речовинами – гормонами. Дотримання правил гігієни
шкіри, уникання переохолоджування та перегрівання організму, а також загартовування запобігають захворюванням шкіри й поліпшують її стан, а також
покращують та зберігають здоров’я людини загалом.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як змінюється віддача тепла організмом, коли знижується або підвищується
температура навколишнього середовища? 2. Що таке терморегуляція? 3. Яка
нормальна температура тіла людини і як її вимірюють? 4. Як здійснюються нервова й гуморальна регуляції теплоутворення та тепловіддачі? 5. Що таке теп-
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ТЕМА 5
ловий удар? Які дії потрібно виконати під час надання першої допомоги в разі
теплового удару? 6. Які хвороби шкіри ви знаєте? Як їх уникнути?
Виберіть одну правильну відповідь
Укажіть зміни, які відбуваються з кровоносними судинами шкіри за підвищення
температури зовнішнього середовища: а) звужуються; б) розширюються;
в) одні звужуються, інші – розширюються; г) їхній діаметр не змінюється.
Установіть правильну послідовність механізму тепловіддачі за підвищеної температури зовнішнього середовища: а) до шкіри надходить менше крові;
б) кровоносні судини звужуються; в) тепловіддача зменшується.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Розкрийте механізм і значення терморегуляції.
ІІ група. Яка роль шкіри в регуляції теплообміну.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. На чистій шкірі людини за 10 хв гине 85 % хвороботворних
бактерій, а на брудній – лише 5 %. Яка причина загибелі бактерій? Який гігієнічний висновок випливає із цього факту? 2. Чому вночі температура тіла людини
знижується? 3. У жителів Крайньої Півночі (чукчів, ескімосів, якутів тощо) шар
підшкірної клітковини особливо товстий. Як це допомагає їм існувати в умовах
низьких температур?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Підготуйте пам’ятку «Заходи щодо профілактики захворювань шкіри».

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть орган сечовидільної системи, у якому накопичується сеча: а) сечовід;
б) сечовий міхур; в) сечівник.
2. Позначте зміни, які відбуваються з кровоносними судинами шкіри під час зниження
температури зовнішнього середовища: а) звужуються; б) розширюються; в) одні звужуються, інші – розширюються; г) їхній діаметр не змінюється.
3. Виберіть групу тканин, яка входить до складу епідермісу шкіри: а) епітеліальні;
б) внутрішнього середовища; в) м’язові; г) нервові.
4. Позначте частину шкіри, у якій міститься пігмент, що захищає організм від ультрафіолетових променів: а) верхній шар епідермісу; б) дерма; в) підшкірна клітковина;
г) нігті.
5. Виберіть процес, завдяки якому організм людини зігрівається: а) скорочення
м’яза, що піднімає волосся; б) виділення секрету сальних залоз; в) потовиділення;
г) підвищення інтенсивності обміну речовин.
6. Що таке ниркова миска: а) сукупність нефронів; б) сукупність ниркових трубочок;
в) сукупність ниркових пірамід; г) порожнина в центрі нирки?
7. Укажіть шар покривів людини, у якому відсутні кровоносні судини: а) епідерміс;
б) дерма; в) підшкірна жирова клітковина; г) кровоносні судини присутні в усіх шарах
покривів людини.
8. Установіть правильну послідовність процесу утворення первинної сечі:
а) плазма крові профільтровується в порожнину капсули нефрону; б) кров надходить
у капілярний клубочок нефрону; в) з капсули первинна сеча надходить до канальців
нефронів; г) у порожнині капсули нефрону утворюється первинна сеча.
9. Установіть правильну послідовність процесу утворення вторинної сечі: а) профільтрована кров виходить із капсули нефрону; б) кров надходить до капсули нефрону;
в) фільтрат очищається у сечових канальцях; г) вторинна сеча виходить із нирок.
10. Установіть правильну послідовність механізму тепловіддачі за зниженої
температури зовнішнього середовища: а) до шкіри надходить більше крові; б) кровоносні судини розширюються; в) тепловіддача збільшується.
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Самоконтроль знань з теми
11. Розв’яжіть задачу. Полічіть, скільки крові (%), що проходить через нирки, переходить у фільтрат, якщо за хвилину через обидві нирки проходить 1250 мл крові, що
приводить до утворення 125 мл фільтрату. Виберіть правильну відповідь:
а) 0,001 %; б) 0,01 %; в) 0,1 %; г) 10 % .
12. Робота з графіком. На графіку зображено показники ритму температури тіла
людини протягом робочого дня.

А. Проаналізуйте графік. Б. Чому температура тіла людини змінюється впродовж
доби? Коли вона найвища? Чому? В. Як зміна температури тіла впливає на продуктивність праці?
Поміркуйте.
13. Відомо, що кількість виділеної організмом сечі протягом доби в спеку зменшується. Поясніть, чому так відбувається.
14. У спеку поту виділяється більше, ніж сечі, а в холодну погоду – навпаки. Як можна
пояснити таку закономірність?
15. Як взаємопов’язані між собою кровоносна та сечовидільна системи? Яке це має
значення для функціонування організму?
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Òåìà 6
ÎÏÎÐÀ ÒÀ ÐÓÕ
Ùî îçíà÷àє âèñëіâ «Ðóõ – öå æèòòÿ»? ßêèé
çâ’ÿçîê ìіæ áóäîâîþ òà ôóíêöіÿìè ðіçíèõ
÷àñòèí îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè? ßê çáåðåãòè
ñêåëåò çäîðîâèì? ßê ïðàâèëüíî íàäàâàòè
ïåðøó äîïîìîãó â ðàçі óøêîäæåííÿ îðãàíіâ
îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè і ÿêå öå ìàє çíà÷åííÿ?

§ 28. ÇÍÀ×ÅÍÍß ÎÏÎÐÍÎ-ÐÓÕÎÂÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Пригадайте, що таке зовнішній і внутрішній скелет у тварин. Які особливості будови опорно-рухової системи у ссавців? Які є різновиди м’язової тканини?

ßêå çíà÷åííÿ îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè ëþäèíè? Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà
ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç ïàñèâíîї òà àêòèâíîї ÷àñòèí. Її ïàñèâíà ÷àñòèíà –
öå âíóòðіøíіé ñêåëåò (ÿê і ó âñіõ õðåáåòíèõ òâàðèí), àêòèâíà – ñêåëåòíà
ìóñêóëàòóðà. Âîíè ôóíêöіîíóþòü ÿê єäèíå öіëå.
Óæå â íàçâі îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè âèçíà÷åíî äâі її îñíîâíі ôóíêöії:
ñòâîðåííÿ îïîðè äëÿ ðіçíèõ îðãàíіâ і ñèñòåì îðãàíіâ òà çàáåçïå÷åííÿ ðóõіâ óñüîãî òіëà òà îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí. Ñèñòåìà ñïîëó÷åíèõ ìіæ ñîáîþ
êіñòîê і ì’ÿçіâ ïіäòðèìóє òіëî ëþäèíè ó âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåííі. Êðіì
òîãî, îêðåìі ÷àñòèíè ñêåëåòà çàáåçïå÷óþòü ïåâíå ïîëîæåííÿ âíóòðіøíіõ
îðãàíіâ. Ì’ÿçè çàâäÿêè ñâîїì ñêîðî÷åííÿì і ðîçñëàáëåííÿì çàáåçïå÷óþòü
ðóõè ðіçíèõ ÷àñòèí ñêåëåòà: êіíöіâîê, íèæíüîї ùåëåïè, ðåáåð òà іí. Êіñòêè ïðè öüîìó âèêîíóþòü ðîëü âàæåëіâ, ÿêі ïðèâîäÿòü ó ðóõ ïðèêðіïëåíі
äî íèõ ì’ÿçè. Âіäïîâіäíî ðóõàþòüñÿ ðіçíі ÷àñòèíè íàøîãî òіëà; âîíî ïåðåñóâàєòüñÿ â ïðîñòîðі (õîäіííÿ, áіã, ïëàâàííÿ). Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà âèçíà÷àє ôîðìó і ðîçìіðè íàøîãî òіëà.
Ùå îäíà ôóíêöіÿ îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè – çàõèñíà. Ñêåëåò ó öіëîìó
òà îêðåìі éîãî ÷àñòèíè çàõèùàþòü âíóòðіøíі îðãàíè âіä ìåõàíі÷íèõ
óøêîäæåíü. Íàïðèêëàä, êіñòêè ÷åðåïà çàõèùàþòü ãîëîâíèé ìîçîê, äóãè
õðåáöіâ – ñïèííèé ìîçîê, êіñòêè ãðóäíîї êëіòêè – ëåãåíі òà ñåðöå. Ì’ÿçè
÷åðåâíîãî ïðåñà çàõèùàþòü îðãàíè ÷åðåâíîї ïîðîæíèíè (øëóíîê, êèøå÷íèê,
ïå÷іíêó òîùî) âіä ñòðóñіâ, óäàðіâ òîùî.
Âàæëèâà ðîëü êіñòîê ñêåëåòà ó ïðîöåñàõ êðîâîòâîðåííÿ. ×åðâîíèé
êіñòêîâèé ìîçîê, ðîçòàøîâàíèé âñåðåäèíі íèõ, áåðå ó÷àñòü â óòâîðåííі
ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ êðîâі (ïðèãàäàéòå їõ).
Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà áåðå ó÷àñòü â îáìіíі ðå÷îâèí. Ó êіñòêàõ âіäêëàäàþòüñÿ íåîðãàíі÷íі ñîëі (ïåðåâàæíî êàðáîíàòè òà îðòîôîñôàòè êàëüöіþ)
òà äåÿêі іíøі ìіêðîåëåìåíòè. Âîíè ìîæóòü âèâіëüíÿòèñü і ç òîêîì êðîâі
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ïîòðàïëÿòè äî òèõ îðãàíіâ, äå â íèõ є ïîòðåáà. Ó ñêåëåòíèõ ì’ÿçàõ âіäáóâàєòüñÿ îáìіí âóãëåâîäіâ. Òàê, ó ì’ÿçàõ âіäêëàäàєòüñÿ ãëіêîãåí. Çà ïîòðåáè
âіí ðîçùåïëþєòüñÿ äî ãëþêîçè, ÿêà є îñíîâíèì äæåðåëîì åíåðãії â îðãàíіçìі. Ç êðîâ’þ ãëþêîçà òðàíñïîðòóєòüñÿ äî ðіçíèõ òêàíèí òà îðãàíіâ, äå
ðîçêëàäàєòüñÿ ç âèäіëåííÿì åíåðãії. Òàêèì ÷èíîì, ó ì’ÿçàõ õіìі÷íà åíåðãіÿ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìåõàíі÷íó (ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ) òà òåïëîâó (ïðè ðîçùåïëåííі ãëþêîçè âèäіëÿєòüñÿ òåïëî, âàæëèâå äëÿ ïіäòðèìàííÿ ñòàëîї
òåìïåðàòóðè òіëà).
Ç ÿêèõ òêàíèí ñêëàäàєòüñÿ ñêåëåò ëþäèíè? Ñêåëåò – öå ñóêóïíіñòü
ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ êіñòîê і õðÿùіâ. Îòæå, îñíîâó ñêåëåòà ëþäèíè ñêëàäàþòü êіñòêîâà òà õðÿùîâà òêàíèíè. ßêùî ïîäèâèòèñü íà ïîïåðå÷íèé çðіç
êіñòêè ÷åðåç ëóïó, òî ìîæíà ïîáà÷èòè ñòðóêòóðíі åëåìåíòè ñêåëåòíîї òêàíèíè, ÿêі íàçèâàþòü îñòåîíàìè (ìàë. 112). Êîæåí îñòåîí ïîáóäîâàíèé çі
âñòàâëåíèõ îäíà â îäíó ïëàñòèíîê öèëіíäðè÷íîї ôîðìè. Їõ íàðàõîâóþòü
âіä 5 äî 20. Êîæíà òàêà ïëàñòèíêà-öèëіíäð ñêëàäàєòüñÿ ç íåâåëèêîї êіëüêîñòі êëіòèí – îñòåîöèòіâ, ÿêі íіáè âìóðîâàíі â ùіëüíіé ìіæêëіòèííіé
ðå÷îâèíі. Ó öåíòðі êîæíîãî îñòåîíà є êàíàë, äå ïðîõîäÿòü êðîâîíîñíі ñóäèíè (ìàë. 112).
Çàëåæíî âіä ùіëüíîñòі ðîçìіùåííÿ îñòåîíіâ ó êіñòêàõ ðîçðіçíÿþòü
êîìïàêòíó òà ãóá÷àñòó ðå÷îâèíó. Ó êîìïàêòíіé ðå÷îâèíі êіñòêîâі ïëàñòèíêè ðîçòàøîâàíі ùіëüíî é óïîðÿäêîâàíî. Ó ãóá÷àñòіé ðå÷îâèíі êіñòêîâі
ïëàñòèíêè ðîçòàøîâàíі íå ùіëüíî і ìåíø óïîðÿäêîâàíî. Òîìó ãóá÷àñòà ðå÷îâèíà ìàє êîìіð÷àñòó áóäîâó і íàãàäóє ñіòêó (ìàë. 113). Ïîєäíàííÿ â êіñòêàõ
êîìïàêòíîї òà ãóá÷àñòîї ðå÷îâèíè íàäàє їì âåëèêîї ìіöíîñòі ïіä ÷àñ ñòèñêàííÿ é ðîçòÿãàííÿ.
Ïîðîæíèíè â ãóá÷àñòіé ðå÷îâèíі çàïîâíåíі ÷åðâîíèì êіñòêîâèì ìîçêîì, ó ÿêîìó óòâîðþþòüñÿ êëіòèíè êðîâі (ìàë. 113, 3).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Кісткові пластинки розташовані як у компактній, так і в губчастій
речовині в напрямку сил розтягання або стискання, що надає кісткам значної міцності.
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Мал. 112. Будова кісткової тканини:
1 – кровоносні судини; 2 – остеон;
3 – остеоцит

Мал. 113. А. Компактна (1) і губчаста (2) речовина
кістки; червоний кістковий мозок (3). Б. Роль червоного кісткового мозку в процесах кровотворення
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ТЕМА 6
3

2

1

Мал. 114. Будова хряща: 1 – хрящова
тканина; 2 – хондроцити; 3 – охрястя

Âèâ÷èìî áóäîâó êіñòêîâîї òà
ðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.

Õðÿùîâà òêàíèíà ñêëàäàєòüñÿ ç êëіòèí òà îðãàíі÷íîї ìіæêëіòèííîї ðå÷îâèíè, ÿêà âèçíà÷àє її ìіöíіñòü і ïðóæíіñòü
(ìàë. 114). Âîíà íå ìіñòèòü êðîâîíîñíèõ
ñóäèí. Õðÿùîâі êëіòèíè – õîíäðîöèòè – êóëÿñòîї ÷è îâàëüíîї ôîðìè, ÷àñòî
ç âіäðîñòêàìè, çäàòíі äî ïîäіëó. Õðÿùі
îòî÷åíі îáîëîíêîþ – îõðÿñòÿì, êëіòèíè
ÿêîї âèäіëÿþòü áіëîê êîëàãåí. Êîëàãåíîâі âîëîêîíöÿ óòâîðþþòü çîâíіøíіé øàð
îõðÿñòÿ, äå ïðîõîäÿòü êðîâîíîñíі ñóäèíè і íåðâè. Çà ðàõóíîê îõðÿñòÿ ìîæëèâà
ðåãåíåðàöіÿ õðÿùîâîї òêàíèíè.
õðÿùîâîї òêàíèí ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáî-

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Ìіêðîñêîïі÷íà áóäîâà êіñòêîâîї òà õðÿùîâîї òêàíèíè
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: ìіêðîñêîïè, ìіêðîïðåïàðàòè êіñòêîâîї òà
õðÿùîâîї òêàíèíè.
1. Ðîçãëÿíüòå ïіä ìіêðîñêîïîì ìіêðîïðåïàðàò êіñòêîâîї òêàíèíè. Çàìàëþéòå ïîáà÷åíå. Ïîçíà÷òå îñîáëèâîñòі áóäîâè êіñòêîâîї òêàíèíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ її
ôóíêöіé.
2. Ðîçãëÿíüòå ïіä ìіêðîñêîïîì ìіêðîïðåïàðàò õðÿùîâîї òêàíèíè. Çàìàëþéòå ïîáà÷åíå. Ïîçíà÷òå îñîáëèâîñòі áóäîâè õðÿùîâîї òêàíèíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ її
ôóíêöіé.
3. Ïîðіâíÿéòå îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ôóíêöії êіñòêîâîї òà õðÿùîâîї òêàíèí.

ßêèé õіìі÷íèé ñêëàä êіñòîê? Êіñòêè ñêëàäàþòüñÿ ç íåîðãàíі÷íèõ òà
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, ïåðåäóñіì áіëêè (êîëàãåí), íàäàþòü êіñòêàì ãíó÷êîñòі òà ïðóæíîñòі. Ïåðåêîíàòèñü ó öüîìó ìîæíà, ïðîâіâøè íåñêëàäíèé äîñëіä. ßêùî íà 20–24 ãîä ïîêëàñòè êіñòêó â 10 %-é
ðîç÷èí õëîðèäíîї êèñëîòè, òî її íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ïîñòóïîâî ðîç÷èíÿòüñÿ, çàëèøàòüñÿ ëèøå îðãàíі÷íі ñïîëóêè. Îáðîáëåíà â òàêèé ñïîñіá
êіñòêà ñòàє òàêîþ ãíó÷êîþ, ùî її ìîæíà çàâ’ÿçàòè ó âóçîë (ìàë. 115).
Íåîðãàíі÷íі ñïîëóêè (ïåðåâàæíî Êàëüöіþ) íàäàþòü їé òâåðäîñòі. Òàê,
ÿêùî òðèâàëèé ÷àñ íàãðіâàòè êіñòêó íà
âîãíі, îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè çãîðÿþòü,
à âîäà âèïàðîâóєòüñÿ. Íàâіòü çà íåçíà÷1
íèõ ñòðóñіâ òàêà êіñòêà ðîçñèïàєòüñÿ íà
äðіáíі ÷àñòêè.
Здоров’я людини. З віком співвідношення
органічних і неорганічних речовин у кістках
змінюється. У дітей у складі кісток переважають органічні речовини. Їхні кістки гнучкі
й пружні, але за надмірних навантажень або
недотримання гігієнічних вимог (наприклад,
у разі неправильної постави тіла під час си-
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2
Мал. 115. Звичайна кістка (1) та
кістка з видаленими неорганічними
речовинами (2)

§ 28
діння за партою) вони можуть викривитись. Проте
у дітей переломи кісток трапляються рідше, ніж
у літніх людей. З віком уміст неорганічних речовин
у кістках зростає. Тому кістки дорослих людей стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ламаються, а зламані кістки гірше зростаються.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Кістки людини здатні витримувати
навантаження на одиницю поверхні у 2,5 раза більші,
ніж граніт, і майже у 30 разів більші, ніж цегла. Так,
стегнова кістка людини у вертикальному положенні може витримати навантаження 1,5 т (мал. 116).
За своєю твердістю та пружністю кістки не поступаються бетону.

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: îñòåîí, îñòåî-

öèòè, õîíäðîöèòè, îõðÿñòÿ, êîëàãåí, ãóá÷àñòà
òà êîìïàêòíà ðå÷îâèíà.

1,5 т

Мал. 116. Міцність
стегнової кістки

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
У людини опорно-рухова система складається з внутрішнього скелета та скелетних м’язів, які діють як єдине ціле. Скелет виконує опорну, захисну та кровотвірну функції, бере участь в обміні мінеральних сполук.
z Кістки складаються з неорганічних та органічних речовин. Органічні речовини
надають кісткам гнучкості та пружності, а неорганічні – твердості. Кісткова тканина складається з кісткових пластинок, утворених з клітин, та міжклітинної
речовини. У кістках виділяють губчасту та компактну речовину. Компактна речовина зазвичай розташована ззовні, а губчаста – під нею. Вона містить червоний кістковий мозок.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення опорно-рухової системи людини? 2. Які особливості будови
кісткової тканини? 3. Що надає кісткам твердості й міцності? 4. Що собою становить хрящова тканина? 5. Який хімічний склад кісток? 6. Яку роль у кістках
виконують органічні та неорганічні сполуки? 7. Яку речовину кісток називають
компактною, а яку – губчастою?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тканини, які в основному складають опорну систему людини: а) кісткова та м’язова; б) хрящова та м’язова; в) кісткова та хрящова; г) хрящова та
сполучна волокниста.
2. Укажіть назву клітин кісткової тканини: а) хондроцити; б) лейкоцити; в) остеоцити; г) тромбоцити.
3. Укажіть назву клітин хрящової тканини: а) хондроцити; б) остеоцити; в) лейкоцити; г) еритроцити.
4. Укажіть складову кістки, в якій містяться червоний кістковий мозок: а) окістя;
б) компактна речовина; в) губчаста речовина; г) хрящові прошарки.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Значення системи органів опори і руху.
ПОМІРКУЙТЕ. Що спільного та відмінного в будові, властивостях і функціях
губчастої та компактної речовини кісток?
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§ 29. ÒÈÏÈ ÊІÑÒÎÊ ÑÊÅËÅÒÀ ËÞÄÈÍÈ
ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ЇÕÍÜÎÃÎ ÑÏÎËÓ×ÅÍÍß
Пригадайте особливості будови кісткової тканини.

Íà ÿêі ãðóïè ïîäіëÿþòü êіñòêè ñêåëåòà ëþäèíè çàëåæíî âіä їõíüîї ôîðìè òà ôóíêöіé? Ñêåëåò ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ áіëüø ÿê іç 200 ðіçíèõ êіñòîê.
Çà ôîðìîþ, ðîçìіðîì òà ôóíêöіÿìè їõ äіëÿòü íà òðóá÷àñòі (äîâãі і êîðîòêі),
ãóá÷àñòі (äîâãі òà êîðîòêі), ïëîñêі òà çìіøàíі.
Òðóá÷àñòі äîâãі êіñòêè ñêëàäàþòü îñíîâó êіíöіâîê і âèêîíóþòü ôóíêöіþ
âàæåëіâ, ÿêі ïðèâîäÿòüñÿ â ðóõ ì’ÿçàìè. Ó íèõ ðîçðіçíÿþòü âèäîâæåíó ñåðåäíþ ÷àñòèíó – òіëî – òà äâà ðîçøèðåíі êіíöі – ãîëîâêè (ìàë. 117).
Ãîëîâêè òðóá÷àñòèõ êіñòîê (ñòåãíîâîї, ïëå÷îâîї òîùî) âêðèòі êîìïàêòíîþ
ðå÷îâèíîþ, ïіä ÿêîþ ðîçòàøîâàíà ãóá÷àñòà (ìàë. 117). Òіëî òðóá÷àñòèõ
êіñòîê ìàє ïîðîæíèíó, çàïîâíåíó æîâòèì êіñòêîâèì ìîçêîì – áàãàòîþ íà
æèð ïóõêîþ ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ. Çà ïåâíèõ óìîâ öåé æèð âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòðåá. Òðóá÷àñòà áóäîâà äîâãèõ êіñòîê çàáåçïå÷óє
їõíþ ìіöíіñòü і ëåãêіñòü.
Ó òіëі òðóá÷àñòèõ êіñòîê ïåðåâàæàє êîìïàêòíà ðå÷îâèíà. Ìіæ ãîëîâêàìè òà òіëîì äîâãèõ òðóá÷àñòèõ êіñòîê є õðÿùîâі ïëàñòèíêè. Їõíі êëіòèíè çäàòíі äî ïîäіëó, çàâäÿêè ÷îìó êіñòêè ðîñòóòü ó äîâæèíó. Çãîäîì
ó êëіòèíàõ õðÿùîâèõ ïëàñòèíîê âіäêëàäàþòüñÿ ìіíåðàëüíі ñîëі é âîíè
âòðà÷àþòü çäàòíіñòü äî ïîäіëó. Òàê êіñòêîâà òêàíèíà çàìіùóє õðÿùîâó.
Ïіä âïëèâîì íàâàíòàæåíü êіñòêîâà òêàíèíà çäàòíà ïåðåáóäîâóâàòèñÿ. Ùî
áіëüøå òà òðèâàëіøå íàâàíòàæåííÿ íà êіñòêè, òî àêòèâíіøå îíîâëþєòüñÿ
â íèõ êіñòêîâà òêàíèíà і âîíà ìіöíіøàє.
Ó òðóá÷àñòèõ äîâãèõ êіñòîê äîâæèíà çíà÷íî ïåðåâàæàє òîâùèíó. Öå,
íàïðèêëàä, êіñòêè êіíöіâîê: ïëå÷à, ïåðåäïëі÷÷ÿ, ñòåãíà, ãîìіëêè. Òðóá÷àñòі êîðîòêі êіñòêè ðîçìіùóþòüñÿ â òèõ ÷àñòèíàõ ñêåëåòà, äå âîíè ïîâèííі îäíî÷àñíî çáåðіãàòè âèñîêó ðóõëèâіñòü і âèòðèìóâàòè âåëèêå
íàâàíòàæåííÿ. Öå, íàïðèêëàä, ôàëàíãè ïàëüöіâ, êіñòêè ïëåñíà, ï’ÿñòêà,
ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ñêåëåòà âåðõíіõ і íèæíіõ êіíöіâîê (ìàë. 118).
Ççîâíі êіñòêà, çà âèíÿòêîì ñóãëîáîâèõ ïîâåðõîíü, óêðèòà îáîëîíêîþ – îêіñòÿì. Öå òîíêèé,
4 àëå äóæå ùіëüíèé øàð âîëîêíèñòîї ñïîëó÷íîї
òêàíèíè, ÿêèé çðіññÿ ç êіñòêîâîþ òêàíèíîþ.
1
Îêіñòÿ ìіñòèòü áàãàòî êðîâîíîñíèõ і ëіìôàòè÷íèõ ñóäèí, íåðâîâèõ çàêіí÷åíü. Êëіòèíè âíóòðіøíüîãî øàðó îêіñòÿ çäàòíі äіëèòèñÿ é óòâîðþâàòè
íîâі êëіòèíè êіñòêîâîї òêàíèíè. Çàâäÿêè öüîìó
êіñòêà
ïîòîâùóєòüñÿ. Êëіòèíè îêіñòÿ â ðàçі ïå3
2
ðåëîìіâ êіñòîê ïî÷èíàþòü àêòèâíî äіëèòèñÿ
і çàáåçïå÷óþòü їõíє çðîñòàííÿ.
5
Îòæå, îêіñòÿ çàáåçïå÷óє æèâëåííÿ êіñòîê,
їõíє ïîòîâùåííÿ, à òàêîæ çðîñòàííÿ ïіñëÿ
ïåðåëîìіâ. Ñóãëîáîâі ïîâåðõíі êіñòîê, âіëüíі
Мал. 117. Будова трубчастої кіст- âіä îêіñòÿ, âêðèâàє ñóãëîáîâèé õðÿù.
Ãóá÷àñòі êіñòêè ñêëàäàþòüñÿ ïåðåâàæíî ç
ки: 1 – головка; 2 – тіло; 3 – окістя; 4 – червоний кістковий мозок; ãóá÷àñòîї êіñòêîâîї òêàíèíè, âêðèòîї òîíêèì
5 – жовтий кістковий мозок
øàðîì êîìïàêòíîї ðå÷îâèíè. Ñåðåä íèõ ðîç144
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а

3

1
2
4
Мал. 118. Різні види кісток: 1 – довга трубчаста кістка; 2 – короткі трубчасті кістки (а – фаланги пальців); 3 – губчаста кістка; 4 – змішані, або неправильні, кістки хребців

ðіçíÿþòü äîâãі (ðåáðà, ãðóäèíà) òà êîðîòêі (êіñòêè çàï’ÿñòêà òà ïåðåäïëåñíà). Ñèñòåìè ãóá÷àñòèõ êіñòîê ïðóæèíÿòü і çìåíøóþòü íàâàíòàæåííÿ íà
ñêåëåò ïіä ÷àñ ðóõіâ (õîäüáà, ïіäíіìàííÿ âàíòàæó). Ïëîñêі êіñòêè ïîáóäîâàíі ïåðåâàæíî ç ãóá÷àñòîї ðå÷îâèíè, âêðèòîї òîíêèì øàðîì êîìïàêòíîї. Öå,
íàïðèêëàä, òàçîâі êіñòêè, ëîïàòêè (ìàë. 118, 3), ëîáîâà êіñòêà, òіì’ÿíі êіñòêè.
Çìіøàíі êіñòêè ñêëàäàþòüñÿ іç ÷àñòèí, ÿêі ìàþòü ðіçíó ôîðìó, áóäîâó і
ïîõîäæåííÿ. Äî íèõ íàëåæàòü õðåáöі (ìàë. 118, 4), â ÿêèõ ïîєäíóþòüñÿ
åëåìåíòè êîðîòêèõ òðóá÷àñòèõ (òіëî) òà ïëîñêèõ (âіäðîñòêè) êіñòîê, âåðõíüîùåëåïíі êіñòêè òà іí.
Â îêðåìó ãðóïó îá’єäíóþòü ïîâіòðîíîñíі êіñòêè: ëîáîâó, âåðõíüîùåëåïíó, êëèíîïîäіáíó, ґðàò÷àñòó. Ó íèõ є ïîðîæíèíè, âèñòåëåíі ñëèçîâîþ
îáîëîíêîþ òà çàïîâíåíі ïîâіòðÿì.
ßê ðîñòóòü êіñòêè? Ó íîâîíàðîäæåíîї äèòèíè ñêåëåò ñêëàäàєòüñÿ ïåðåâàæíî ç õðÿùіâ. Îêîñòåíіííÿ õðÿùіâ âіäáóâàєòüñÿ âïðîäîâæ óñüîãî ïåðіîäó
ðîçâèòêó îðãàíіçìó і çàâåðøóєòüñÿ ó âіöі 20–24 ðîêіâ. Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî
â äîâæèíó êіñòêè ðîñòóòü çà ðàõóíîê ïîäіëó êëіòèí õðÿùîâîї òêàíèíè,
ðîçòàøîâàíîї ìіæ òіëîì і ãîëîâêàìè. Ó òîâùèíó êіñòêè ðîñòóòü çàâäÿêè
ðîçìíîæåííþ êëіòèí âíóòðіøíüîãî øàðó îêіñòÿ. Ó ïåðіîä ðîçâèòêó îðãàíіçìó
ðіñò êіñòîê ðåãóëþєòüñÿ ãîðìîíîì ðîñòó. Êіñòêîâà òêàíèíà îíîâëþєòüñÿ
âïðîäîâæ æèòòÿ ëþäèíè.
ßê êіñòêè ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ? Âèäіëÿþòü äâà îñíîâíèõ òèïè ç’єäíàííÿ
êіñòîê: ïåðåðèâ÷àñòå òà áåçïåðåðâíå. Çà ïåðåðèâ÷àñòîãî ç’єäíàííÿ
ÿ ìіæ êіñòêàìè є ïîðîæíèíà ó âèãëÿäі ùіëèíè. Òàêå ç’єäíàííÿ äàє çìîãó êіñòêàì ïåðåìіùóâàòèñü îäíà âіäíîñíî îäíîї. Çà áåçïåðåðâíîãî ç’єäíàííÿ
ÿ ùіëèíè ìіæ
êіñòêàìè íåìàє, òîìó òàêі êіñòêè íå ìîæóòü ðóõàòèñü îäíà âіäíîñíî îäíîї.
Áåçïåðåðâíî ç’єäíàíі êіñòêè âіäіãðàþòü çàõèñíó àáî îïîðíó ðîëü.
Áåçïåðåðâíå ñïîëó÷åííÿ ìàє êіëüêà ðіçíîâèäіâ. Íàïðèêëàä, áіëüøіñòü
êіñòîê ÷åðåïà ç’єäíàíà çâèâèñòèìè øâàìè òàê, ùî çàïàäèíà îäíієї êіñòêè
çà ôîðìîþ òà ðîçìіðàìè âіäïîâіäàє âèñòóïó іíøîї (ÿê êëþ÷ і çàìîê). ×àñòî
êіñòêè çðîùåíі ìіæ ñîáîþ (êіñòêè òàçà, êðèæîâі õðåáöі òà іí.).
Ïåðåðèâ÷àñòå ç’єäíàííÿ êіñòîê çàáåçïå÷óє ñóãëîá (ìàë. 119). Çà áóäîâîþ
ðîçðіçíÿþòü ïðîñòі é ñêëàäíі ñóãëîáè. Ïðîñòі ñóãëîáè ç’єäíóþòü äâі êіñòêè,
ñêëàäíі – òðè і áіëüøå. Îñíîâíі ñêëàäîâі ñóãëîáà – öå ñóãëîáîâі ïîâåðõíі ç’єäíóâàíèõ êіñòîê; ñóãëîáîâà ñóìêà, ùî îõîïëþє ñóãëîáîâі êіíöі êіñòîê, òà çàïîâíåíà ðіäèíîþ ñóãëîáîâà ïîðîæíèíà. Ñóãëîá çìіöíþþòü çâ’ÿçêè, ðîçìіùåíі çîâíі àáî âñåðåäèíі ñóãëîáîâîї ñóìêè.
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Ñóãëîáîâі ïîâåðõíі êіñòîê âêðèòі ãëàäåíüêèì
ñóãëîáîâèì õðÿùåì, ÿêèé çìåí1
øóє òåðòÿ êіñòîê ìіæ ñîáîþ ïіä ÷àñ ðóõó.
Ñóãëîáîâà ïîâåðõíÿ îäíієї ç êіñòîê, ÿêà
âõîäèòü äî ñêëàäó ñóãëîáà, îïóêëà – öå
5 ãîëîâêà ñóãëîáà. Â іíøîї êіñòêè ñóãëîáîâà
ïîâåðõíÿ óâіãíóòà і ìàє íàçâó ñóãëîáîâîї
2
çàïàäèíè. Òàêà áóäîâà ñóãëîáîâèõ ïîâåð4 õîíü çàáåçïå÷óє ùіëüíå ïðèëÿãàííÿ êіñòîê îäíà äî îäíîї. Öüîìó òàêîæ ñïðèÿє
3
òå, ùî ñóãëîáîâà ïîðîæíèíà ãåðìåòè÷íî
іçîëüîâàíà і òèñê ó íіé ìåíøèé çà àòìîñôåðíèé. Òîìó âíàñëіäîê äії àòìîñôåðíîãî òèñêó ñóãëîáîâà ãîëîâêà îäíієї êіñòêè
Мал. 119. Будова суглоба: 1 – головка ïðèòèñêàєòüñÿ äî çàïàäèíè іíøîї.
суглоба; 2 – суглобова западина; 3 – сугÑóãëîáîâà ïîðîæíèíà îòî÷åíà ñïîëó÷íîлобова сумка; 4 – суглобова порожнина; òêàíèííîþ ñóãëîáîâîþ ñóìêîþ, ÿêà îõîï5 – хрящ
ëþє ñóãëîáîâі ïîâåðõíі êіñòîê. Çîâíіøíіé
øàð ñóìêè ïåðåõîäèòü â îêіñòÿ, à âíóòðіøíіé – ìіñòèòü ñåêðåòîðíі êëіòèíè,
ÿêі âèäіëÿþòü ðіäèíó â ïîðîæíèíó ñóãëîáà. Ðіäèíà âіäіãðàє ðîëü ìàñòèëà,
à òàêîæ ìіñòèòü ïîæèâíі ðå÷îâèíè äëÿ êëіòèí ñóãëîáîâîãî õðÿùà.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: òðóá÷àñòі, ãóá÷àñòі, ïëîñêі òà çìіøàíі
êіñòêè, îêіñòÿ, ñóãëîá.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Кістки бувають трубчасті (довгі та короткі), губчасті (довгі та короткі), плоскі та
змішані. Довгі трубчасті кістки складаються з головок і тіла, усередині якого є порожнина, заповнена жовтим кістковим мозком; губчасті, плоскі та змішані кістки
такої порожнини не мають.
z Кістки вкриті сполучнотканинною оболонкою – окістям. У довжину трубчасті
кістки ростуть за рахунок хрящових прошарків, розташованих між тілом кістки
та її головками, а в товщину – за рахунок окістя.
z Кістки можуть бути сполучені за допомогою хрящів, швів чи зрощені безперервно, а тому не здатні до переміщення одна відносно одної або ж ці рухи
значно обмежені. Натомість суглоби забезпечують ті чи інші рухи з’єднаних
кісток у певних площинах.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які типи кісток ви знаєте? 2. Як з’єднані між собою кістки у скелеті людини?
3. Які види безперервного з’єднання кісток ви знаєте? 4. Яка будова суглобів?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть структури, які беруть участь у процесі потовщення кісток людини:
а) окістя; б) компактна речовина; в) губчаста речовина; г) жовтий кістковий мозок.
2. Укажіть, за рахунок чого відбувається ріст трубчастих кісток у довжину:
а) окістя; б) охрястя; в) губчастої речовини; г) прошарків хрящової тканини між
тілом та головками кістки.
3. Укажіть тип кісток, до якого належать плечові та стегнові кістки: а) трубчасті
довгі; б) трубчасті короткі; в) губчасті; г) змішані.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Обґрунтуйте взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої будови кісток з їхніми функціями.
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§ 30. ÁÓÄÎÂÀ ÑÊÅËÅÒÀ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте особливості будови скелета ссавців.

Ñêåëåò ëþäèíè, òàê ñàìî ÿê і ñêåëåò ññàâöіâ, ïîäіëÿþòü íà îñüîâèé
і ñêåëåò êіíöіâîê (ìàë. 120). Ó ñâîþ ÷åðãó, îñüîâèé ñêåëåò âêëþ÷àє ñêåëåò ãîëîâè (÷åðåï), õðåáåò і ãðóäíó êëіòêó.
ßêі êіñòêè âõîäÿòü äî ñêëàäó ñêåëåòà ãîëîâè? Ñêåëåò ãîëîâè – öå ÷åðåï
(ìàë. 120, 2). Ó íüîìó âèäіëÿþòü äâà âіääіëè – ìîçêîâèé і ëèöüîâèé.
Ó ìîçêîâîìó âіääіëі ìіñòÿòüñÿ ãîëîâíèé ìîçîê, îðãàíè çîðó, ñëóõó òà ðіâíîâàãè. Ëèöüîâèé âіääіë óòâîðþє êіñòêîâó îñíîâó äèõàëüíîãî àïàðàòó
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Мал. 120. 1. Скелет людини (загальний вигляд). 2. Кістки черепа. Зовнішній вигляд черепа
збоку (А) та спереду (Б). Завдання. Визначте кістки лицьового відділу черепа
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(âåðõíіõ äèõàëüíèõ øëÿõіâ) і òðàâíîãî êàíàëó (ïîðîæíèíè íîñà òà ðîòà).
Îáèäâà âіääіëè ñêëàäàþòüñÿ ç îêðåìèõ êіñòîê, ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ íåðóõîìî, çà âèíÿòêîì íèæíüîї ùåëåïè.
Äî ñêëàäó ìîçêîâîãî âіääіëó âõîäÿòü äâі ïàðíі òà ÷îòèðè íåïàðíі êіñòêè, ç’єäíàíі çà äîïîìîãîþ øâіâ (ìàë. 120, 2 À). Âîíè ñòâîðþþòü íàäіéíèé çàõèñò ãîëîâíîãî ìîçêó. Çîêðåìà, îñíîâó ÷åðåïà óòâîðþє ïîòèëè÷íà
êіñòêà. Âîíà ìàє îòâіð, ùî ñïîëó÷àє ïîðîæíèíè ÷åðåïà òà õðåáòîâîãî
êàíàëó, ÿêèì ïðîõîäèòü ñïèííèé ìîçîê. Ïî îáèäâà áîêè îòâîðó є äâà
ñóãëîáîâі âèðîñòè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÷åðåï ñïîëó÷àєòüñÿ іç ïåðøèì
øèéíèì õðåáöåì. Іíøèìè êіñòêàìè ìîçêîâîãî âіääіëó є: òіì’ÿíі, ñêðîíåâі,
ëîáîâà, êëèíîïîäіáíà òà іí.
Äî êіñòîê ëèöüîâîãî âіääіëó íàëåæàòü øіñòü ïàðíèõ і òðè íåïàðíі êіñòêè (ìàë. 120, 2 Á). Öå, çîêðåìà, ïàðíі âåðõíüîùåëåïíі, âèëè÷íі, íîñîâі
òîùî. Íèæíÿ ùåëåïà – єäèíà ðóõîìà êіñòêà ÷åðåïà. Ó âåðõíіõ і íèæíіé
ùåëåïàõ є êîìіðêè, ó ÿêèõ ðîçòàøîâàíі êîðåíі çóáіâ.
Êіñòêè îñíîâè ÷åðåïà ìàþòü äðіáíі îòâîðè, êðіçü ÿêі ïðîõîäÿòü êðîâîíîñíі ñóäèíè і ÷åðåïíî-ìîçêîâі íåðâè.
ßêà áóäîâà õðåáòà? Õðåáåò ëþäèíè ìàє S-ïîäіáíó ôîðìó (ìàë. 121).
Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç 30–34 õðåáöіâ і ïîäіëÿєòüñÿ íà 5 âіääіëіâ: øèéíèé,
ãðóäíèé, ïîïåðåêîâèé, êðèæîâèé òà êóïðèêîâèé.
Êîæåí õðåáåöü ñêëàäàєòüñÿ ç òіëà, äóãè òà âіäðîñòêіâ. Ìіæ òіëàìè õðåáöіâ ðîçòàøîâàíі ìіæõðåáöåâі äèñêè, ÿêі є ïëàñòèíêàìè ç õðÿùà. Öі äèñêè,
à òàêîæ çâ’ÿçêè áåðóòü ó÷àñòü ó ñïîëó÷åííі ñóñіäíіõ õðåáöіâ ìіæ ñîáîþ. Òàêå
ç’єäíàííÿ çàáåçïå÷óє çíà÷íó ãíó÷êіñòü õðåáòà.
Äóãà, ÿêà âіäõîäèòü âіä òіëà õðåáöÿ, ìàє õðåáòîâèé îòâіð (ìàë. 121, 2).
Õðåáòîâі îòâîðè âñіõ õðåáöіâ ðàçîì ôîðìóþòü êàíàë õðåáòà, ó ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé ñïèííèé ìîçîê. Âіä äóãè õðåáöіâ âіäõîäÿòü 7 âіäðîñòêіâ: ç íèõ
÷îòèðè ñëóãóþòü äëÿ ñïîëó÷åííÿ õðåáöіâ ìіæ ñîáîþ, à òðè – äëÿ ïðèєäíàíшийний
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Мал. 121. 1. Будова хребта. 2. Будова хребця. 3. З’єднання хребців між собою.
Завдання. Зазначте відмінності в будові хребців з різних відділів хребта. Поясніть їх
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íÿ ì’ÿçіâ. Íàéáіëüøèé іç öèõ âіäðîñòêіâ – îñòèñòèé. Âіí íåïàðíèé і ñïðÿìîâàíèé íàçàä. Éîãî ëåãêî ìîæíà ïðîìàöàòè íà ñïèíі ó âèãëÿäі ãîðáêà.
Êîæåí âіääіë õðåáòà ìàє ïåâíó êіëüêіñòü õðåáöіâ: øèéíèé – 7, ãðóäíèé –
12, ïîïåðåêîâèé – 5, êðèæîâèé – 5, êóïðèêîâèé – 1–4.
Ðîçìіðè òіëà õðåáöіâ çáіëüøóþòüñÿ âіä øèéíîãî âіääіëó äî êðèæîâîãî,
ùî ïîâ’ÿçàíî çі çðîñòàííÿì íàâàíòàæåííÿ íà õðåáöі, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ
íèæ÷å (ìàë. 121, 2). Íàéìåíøі ðîçìіðè ìàþòü ñіì øèéíèõ õðåáöіâ. Îñîáëèâó áóäîâó ìàþòü ïåðøèé òà äðóãèé øèéíі õðåáöі, ÿêі çàáåçïå÷óþòü
ðóõè ãîëîâè. Ïåðøèé øèéíèé õðåáåöü íå ìàє òіëà. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ
äóã. Ó äðóãîãî õðåáöÿ є ñïåöіàëüíèé çóáîïîäіáíèé âіäðîñòîê, ÿêèé âõîäèòü â îòâіð ìіæ äóãàìè ïåðøîãî õðåáöÿ. Ñàìå íàâêîëî öüîãî âіäðîñòêà
îáåðòàєòüñÿ ãîëîâà.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Перший шийний хребець анатоми назвали атлантом
м на честь
міфічного титана Атланта, якого покарали боги, і він мусив вічно підтримувати на
своїх плечах небесну сферу. Цей хребець подібно до Атланта підтримує сферу нашої голови.

Äâàíàäöÿòü ãðóäíèõ õðåáöіâ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ òèì, ùî íåñóòü
ðåáðà, ðóõîìî ïðèêðіïëåíі õðÿùàìè äî їõíіõ ïàðíèõ âіäðîñòêіâ. Ãðóäíі
õðåáöі, ðåáðà òà ãðóäèíà (ãðóäíà êіñòêà) ôîðìóþòü ãðóäíó êëіòêó
(ìàë. 120, 1), ÿêà îáìåæóє ãðóäíó ïîðîæíèíó. Ïåðøі ñіì ïàð ðåáåð ïðèєäíàíі õðÿùàìè áåçïîñåðåäíüî äî ãðóäíîї êіñòêè, àáî ãðóäèíè. Ùå òðè
ïàðè çà äîïîìîãîþ õðÿùà ñïîëó÷åíі ç êіíöÿìè ðîçòàøîâàíèõ âèùå ðåáåð,
à êіíöі ðåáåð 11-ї òà 12-ї ïàð ðîçòàøîâàíі âіëüíî. Öå çàáåçïå÷óє ðóõëèâіñòü ãðóäíîї êëіòêè ïіä ÷àñ äèõàííÿ. Ãðóäíà êëіòêà çàõèùàє ñåðöå òà
ëåãåíі, à òàêîæ ÷àñòêîâî ïå÷іíêó, ñåëåçіíêó і øëóíîê.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Найбільші розміри мають п’ять поперекових хребців. П’ять зрощених між собою крижових хребців утворюють єдину кістку – криж. До бічних частин
крижа приєднані кістки тазу. Завершується хребет куприковим відділом, який складається з 1–5 (найчастіше 4) зрослих між собою невеликих хребців. Цей відділ хребта людини відповідає
хвостовому відділу більшості ссавців.

ßêà áóäîâà ñêåëåòà êіíöіâîê? Ñêåëåò âåðõíüîї òà
íèæíüîї êіíöіâîê ñêëàäàєòüñÿ іç ñêåëåòà ïîÿñіâ (âіäïîâіäíî ïëå÷îâîãî òà òàçîâîãî) і ñêåëåòà âіëüíîї êіíöіâêè. Ïëå÷îâèé ïîÿñ ïîáóäîâàíèé ç äâîõ ïàðíèõ
êіñòîê: ëîïàòîê і êëþ÷èöü (ìàë. 122, 1, 2). ×åðåç öі
êіñòêè âåðõíі êіíöіâêè ç’єäíóþòüñÿ ç òóëóáîì. Ëîïàòêè – ïëîñêі êіñòêè òðèêóòíîї ôîðìè, ðîçòàøîâàíі íà çàäíіé ïîâåðõíі ãðóäíîї êëіòêè. Âîíè
ç’єäíàíі ç êëþ÷èöåþ òà ïëå÷îâîþ êіñòêîþ. Ïëå÷îâà
êіñòêà і ëîïàòêà óòâîðþþòü ïëå÷îâèé ñóãëîá. Êëþ÷èöÿ, êðіì ç’єäíàííÿ ç ëîïàòêîþ, іíøèì ñâîїì êіíМал. 122. Плечовий пояс: 1 – лопатка; 2 – ключиця. Скелет вільної верхньої кінцівки: 3 – плечова кістка; 4 – кістки передпліччя
(а – ліктьова, б – променева); 5 – кисть (а – зап’ясток; б – п’ясток;
в – фаланги пальців). Завдання. Знайдіть на малюнку плечовий
суглоб. Назвіть кістки, які він з’єднує

2
1

3

ліктьовий
суглоб
4 б

а

а
б
5
в
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öåì ç’єäíóєòüñÿ ç ãðóäèíîþ. Çàâäÿêè öüîìó êëþ÷èöі óòðèìóþòü ïëå÷îâèé
ñóãëîá íà âіäïîâіäíіé âіäñòàíі âіä ãðóäíîї êëіòêè, çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì
çíà÷íó ñâîáîäó ðóõіâ âåðõíіõ êіíöіâîê. Ïåðåëîì êëþ÷èöі ïðèçâîäèòü äî
òîãî, ùî ïëå÷îâèé ñóãëîá ïðèòèñêàєòüñÿ äî ãðóäíîї êëіòêè: óíàñëіäîê öüîãî ðóõè âåðõíüîї êіíöіâêè ñòàþòü îáìåæåíèìè і áîëіñíèìè.
Ñêåëåò âіëüíîї âåðõíüîї êіíöіâêè (ìàë. 122) ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ âіääіëіâ: ïëå÷à, ïåðåäïëі÷÷ÿ òà êèñòі. Ïëå÷å ìàє ëèøå îäíó ïëå÷îâó êіñòêó, ÿêà
âåðõíüîþ ãîëîâêîþ ç’єäíóєòüñÿ ç ëîïàòêîþ, à íèæíüîþ – ç êіñòêàìè ïåðåäïëі÷÷ÿ, óòâîðþþ÷è ëіêòüîâèé ñóãëîá. Ïåðåäïëі÷÷ÿ óòâîðåíå äâîìà êіñòêàìè: ëіêòüîâîþ òà ïðîìåíåâîþ.
Ó êèñòі ðîçðіçíÿþòü òðè ÷àñòèíè: çàï’ÿñòîê, ï’ÿñòîê òà êіñòêè ïàëüöіâ
(ìàë. 122). Çàï’ÿñòîê óòâîðåíèé âіñüìîìà êîðîòêèìè êіñòêàìè, ðîçòàøîâàíèìè ó äâà ðÿäè. Âîíè ñïîëó÷åíі ìіæ ñîáîþ, à òàêîæ ç êіñòêàìè ïåðåäïëі÷÷ÿ òà ï’ÿñòêà. Ï’ÿòü âèäîâæåíèõ êіñòîê ï’ÿñòêà ðóõîìî ç’єäíàíі
ç êіñòêàìè ïàëüöіâ. Êîæåí ïàëåöü ìàє ñâîþ íàçâó: âåëèêèé, âêàçіâíèé,
ñåðåäíіé, ïіäìіçèííèé, ìіçèíåöü. Âåëèêèé ïàëåöü ìàє äâі êіñòêè òà ïðîòèñòàâëåíèé іíøèì. Óñі іíøі ïàëüöі ìàþòü ïî òðè êіñòêè – ôàëàíãè. Òàêà
áóäîâà êèñòі çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ íåþ íàéäîñêîíàëіøèõ ðóõіâ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Рука людини є унікальним органом. За допомогою руки, яка реалізує все, що народжує думка, людина сама творить свій світ. Великі міста, штучні
моря, космічні кораблі – усе це рукотворні пам’ятники людини.

Òàçîâèé ïîÿñ ìіñòèòü äâі ìàñèâíі òàçîâі êіñòêè, ÿêі ñïåðåäó ç’єäíàíі ìіæ
ñîáîþ õðÿùåì, à ççàäó çðîùåíі ç êðèæîâèì âіääіëîì õðåáòà. Ó äіòåé òàç
ñêëàäåíèé òðüîìà ïàðíèìè êіñòêàìè (ëîáêîâîþ, êëóáîâîþ òà ñіäíè÷íîþ), ÿêі
ñïîëó÷åíі ìіæ ñîáîþ õðÿùàìè (ìàë. 123). Ïіñëÿ 16 ðîêіâ âîíè çðîñòàþòüñÿ
â îäíó – òàçîâó. Ó êîæíіé òàçîâіé êіñòöі є êóëåïîäіáíà çàïàäèíà, êóäè çàõîäèòü ãîëîâêà ñòåãíîâîї êіñòêè. Çàâäÿêè öüîìó âîíè ïåðåíîñÿòü ìàñó òіëà íà
íèæíі êіíöіâêè, çàáåçïå÷óþ÷è îïîðó і ðóõ. Êðіì òîãî,
1
êіñòêè òàçó çàõèùàþòü і ïіäòðèìóþòü âíóòðіøíі îðãàíè
2
÷åðåâíîї ïîðîæíèíè.
Ñêåëåò âіëüíîї íèæíüîї êіíöіâêè âêëþ÷àє òðè âіääіëè: ñòåãíî, ãîìіëêó òà ñòîïó. Ñòåãíî óòâîðåíå ñòåãíîâîþ
êіñòêîþ, ÿêà є íàéäîâøîþ â ñêåëåòі ëþäèíè (її äîâæèíà
кульш
шовий
ñêëàäàє äî 25 % äîâæèíè òіëà). Âåðõíÿ ãîëîâêà ñòåãíîâîї
суглоб
б
3
á ç êіñòêàìè òàçó, à íèæêіñòêè óòâîðþє êóëüøîâèé ñóãëîá
íÿ – êîëіííèé ñóãëîá
á ç íàäêîëіííîþ ÷àøå÷êîþ (îñîáëèâà
êîðîòêà êіñòêà) òà âåëèêîþ ãîìіëêîâîþ êіñòêîþ. Ãîìіëêà
колінн
ний
суглоб
б
âêëþ÷àє âåëèêó òà ìàëó ãîìіëêîâі êіñòêè. Âîíè óòâîðþþòü ãîìіëêîâîñòîïíèé ñóãëîá
á ç êіñòêàìè ñòîïè.
Ñòîïà âèêîíóє îïîðíó ôóíêöіþ ïіä ÷àñ ñòîÿííÿ òà
õîäіííÿ. Ó її ñêåëåòі ðîçðіçíÿþòü ïëåñíî, ïåðåäïëåñíî
б
òà êіñòêè ïàëüöіâ ñòîïè.
4 а

5
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а
в

б

Мал. 123. Тазовий пояс: 1 – тазові кістки; 2 – криж. Скелет вільної
нижньої кінцівки: 3 – стегнова кістка; 4 – гомілка (а – велика гомілкова
кістка, б – мала гомілкова кістка); 5 – стопа (а – передплесно;
б – плесно; в – фаланги пальців). Завдання. Знайдіть на малюнку
гомілковостопний суглоб

§ 30
ßêі âіäìіííîñòі â áóäîâі ñêåëåòà ëþäèíè òà ññàâöіâ? Ñåðåä ññàâöіâ íàéáіëüø
ïîäіáíèé äî ñêåëåòà ëþäèíè ñêåëåò ëþäèíîïîäіáíîї ìàâïè (ìàë. 124). Àëå ÷åðåï
ëþäèíè ìàє áіëüøèé îá’єì, ëèöüîâà ÷àñòèíà íå âèñòóïàє âïåðåä òàê, ÿê ó ëþäèíîïîäіáíèõ ìàâï. Âåëèêèé âíóòðіøíіé
îá’єì ÷åðåïà ëþäèíè çóìîâëåíèé çíà÷íèì ðîçâèòêîì ãîëîâíîãî ìîçêó. Çà ìàБ
ñîþ âіí çíà÷íî ïåðåâèùóє ìîçîê ëþäèíîïîäіáíèõ ìàâï. Çãëàäæåíà ëèöüîâà
÷àñòèíà ÷åðåïà ëþäèíè çóìîâëåíà ìåíø
ðîçâèíåíèìè ïîðіâíÿíî ç ëþäèíîïîäіáíèìè ìàâïàìè ùåëåïàìè. Öå ïîâ’ÿçàíî
ç òèì, ùî ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäèíà ïåðåéøëà âіä ñïîæèâàííÿ
А
ãðóáîї ñèðîї їæі äî âæèâàííÿ êóëіíàðíî
îáðîáëåíèõ ñòðàâ.
Õðåáåò ëþäèíè íå ïðÿìèé, ÿê ó ìàâï, Мал. 124. Порівняння скелетів людини (А)
à ôîðìîþ íàãàäóє ëàòèíñüêó ëіòåðó S та людиноподібної мавпи (Б). Завдання.
(òàêà ôîðìà ñïðèÿє ïîì’ÿêøåííþ ñòðóñіâ Поясніть, чим зумовлені відмінності в
будові скелетів людини та мавпи
ïіä ÷àñ áіãó ÷è ñòðèáêіâ). Êðіì òîãî, âèãèíè õðåáòà äîïîìàãàþòü çáåðіãàòè ðіâíîâàãó ïіä ÷àñ ïðÿìîõîäіííÿ.
Ó ìàâï ãðóäíà êëіòêà ñòèñíóòà ç áîêіâ і ñïðÿìîâàíà âïåðåä. Ó ëþäèíè –
ñòèñíåíà â ñïèííî-÷åðåâíîìó íàïðÿìêó і ìàє âèãëÿä çðіçàíîãî êîíóñà.
Òàêà ôîðìà çáіëüøóє îá’єì ãðóäíîї êëіòêè і äàє çìîãó êðàùå çáåðіãàòè
ðіâíîâàãó òіëà ïіä ÷àñ ïðÿìîõîäіííÿ. Âåðõíі êіíöіâêè ëþäèíè äåùî âêîðî÷åíі ïîðіâíÿíî ç ìàâïàìè. Âîíè çâіëüíåíі âіä îïîðíîї ôóíêöії ïіä ÷àñ ïåðåñóâàííÿ òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ òðóäîâîї äіÿëüíîñòі. Ó çâ’ÿçêó
ç ïðÿìîõîäіííÿì óñå íàâàíòàæåííÿ òіëà ïðèïàäàє íà íèæíі êіíöіâêè. Òîìó
â ëþäèíè, ïîðіâíÿíî ç ìàâïàìè, ìіöíіøі êіñòêè òàçà. Òàç ëþäèíè äîñèòü
øèðîêèé і ìàє âèãëÿä ÷àøі, ùî ñëóãóє îïîðîþ äëÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ.
Äîñèòü ìàñèâíі é êіñòêè íèæíіõ êіíöіâîê. Êðіì òîãî, ïîòîâùåíèé ïåðøèé ïàëåöü íîãè íå ïðîòèñòàâëåíèé іíøèì, ÿê ó ìàâï. Öå íå òіëüêè äîïîìàãàє çáåðåãòè âåðòèêàëüíå ïîëîæåííÿ òіëà, à é äàє çìîãó øâèäøå
áіãàòè. Ñêëåïіí÷àñòà ôîðìà ñòîïè ëþäèíè ïîì’ÿêøóє ïîøòîâõè ïіä ÷àñ
áіãó òà ñòðèáêіâ, çìåíøóє âòîìëþâàíіñòü ïіä ÷àñ òðèâàëîãî ïåðåñóâàííÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ÷åðåï, õðåáåò, ãðóäíà êëіòêà, ñêåëåò êіíöіâîê òà їõíіõ ïîÿñіâ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Скелет людини складається з відділів: скелета голови (череп), тулуба (хребет
та грудна клітка), кінцівок (скелет вільних кінцівок та їхніх поясів). Череп має
лицьовий та мозковий відділи. Усі кістки черепа сполучені нерухомо, за винятком нижньої щелепи. Хребет складається із шийного, грудного, поперекового,
крижового та куприкового відділів. Грудна клітка побудована з грудини, дванадцяти пар ребер і грудних хребців. Скелет верхніх кінцівок – це кістки плечового
пояса (лопатки і ключиці) та скелет вільних верхніх кінцівок (кістки плеча, пеz
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редпліччя та кисті). Скелет нижніх кінцівок – це кістки тазового пояса та скелет
вільної нижньої кінцівки (кістки стегна, гомілки та стопи).
z Вертикальне положення тіла, вигини хребта, склепіння стопи, положення її
великого пальця, сплощена форма грудної клітки, й особливо будова кисті людини, – основні відмінності її скелета від скелета людиноподібних мавп.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. На які відділи поділяють скелет людини? З яких кісток вони складаються?
2. Яку будову має хребет і яке його значення? 3. Які кістки утворюють грудну
клітку? Які її функції? 4. Які особливості будови пояса верхніх кінцівок?
5. З яких кісток складається скелет верхньої вільної кінцівки? 6. Яка будова
тазових кісток? Які їхні функції? 7. Які особливості будови скелета нижньої
вільної кінцівки?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть ряд кісток, які входять до складу грудної клітки: а) ребра, грудина,
грудні хребці; б) ключиця, ребра, грудина; в) ключиця, грудина, грудні хребці;
г) грудина, грудні хребці, лопатка.
2. Чим скелет людини відрізняється від скелета людиноподібних мавп: а) склепінчастою будовою стопи; б) кількістю фаланг пальців; в) кількістю шийних
хребців; г) розташуванням великого пальця рук?
Утворіть логічні пари
Установіть відповідність між кістками і суглобами, які вони утворюють.
1 плечовий суглоб
2 ліктьовий суглоб
3 кульшовий суглоб
4 колінний суглоб

А тазова кістка і стегнова кістка
Б стегнова кістка і великогомілкова та малогомілкова
кістки
В лопатка і плечова кістка
Г плечова кістка і ліктьова та променева

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте функції різних відділів скелета
людини.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому стопа людини має склепінчасту будову і яке це має значення?

§ 31. ÁÓÄÎÂÀ І ÔÓÍÊÖІЇ ÑÊÅËÅÒÍÈÕ Ì’ßÇІÂ
Пригадайте
е види м’язових тканин та їхні властивості. Що таке діафрагма? Які її функції?

Êіñòêîâà і õðÿùîâà òêàíèíà óòâîðþþòü òіëüêè êàðêàñ òіëà – ñêåëåò,
ÿêèé ñàì ïî ñîáі ðóõàòèñü íå ìîæå. Ðóõè âñüîãî òіëà (áіã, õîäüáà, ñòðèáêè)
àáî îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí (íàïðèêëàä, ðóõè ïàëüöіâ) çàáåçïå÷óþòüñÿ ñêîðî÷åííÿì і ðîçñëàáëåííÿì ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ. Êðіì ðóõó, öі ì’ÿçè ïіäòðèìóþòü òàêîæ ïåâíå ïîëîæåííÿ òіëà, éîãî ïîñòàâó (íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ
ñèäіííÿ ÷è ñòîÿííÿ).
ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ? ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ñêåëåòíі
ì’ÿçè íàëåæàòü äî ïîñìóãîâàíèõ. Áóäü-ÿêèé ñêåëåòíèé ì’ÿç óòâîðåíèé
ãðóïàìè âèäîâæåíèõ ì’ÿçîâèõ êëіòèí – âîëîêîí, çіáðàíèõ ó ïó÷êè
і ç’єäíàíèõ ìіæ ñîáîþ ïðîøàðêàìè ñïîëó÷íîї òêàíèíè (ìàë. 125). Ñïî152

§ 31
міофібрила

3

1

товсті міозинові білки

2

4
Мал. 125. Загальна будова скелетного м’яза:
1 – кістка; 2 – сухожилля; 3 – сполучнотканинна
оболонка м’язового волокна; 4 – м’язові волокна

тонкі актинові білки
Мал. 126. Схематична будова м’язового волокна

ëó÷íîòêàíèííі ïðîøàðêè íà êіíöÿõ ì’ÿçіâ ïåðåõîäÿòü ó ñóõîæèëëÿ ì’ÿçà,
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âіí êðіïèòüñÿ äî êіñòêè. Çâåðõó êîæíèé ì’ÿç óêðèòèé
òîíêîþ ñïîëó÷íîòêàíèííîþ îáîëîíêîþ – ôàñöієþ. Ôàñöії âіäîêðåìëþþòü
îäèí ì’ÿç âіä іíøîãî, ùî ðîáèòü ìîæëèâèì їõíє íåçàëåæíå ñêîðî÷åííÿ.
Ì’ÿç ñêëàäàєòüñÿ ç ãîëîâêè (ïî÷àòîê ì’ÿçà), ÷åðåâöÿ (ñåðåäÿ ÷àñòèíà) і
õâîñòà (êіíöåâà ÷àñòèíà).
Ñêîðî÷óâàëüíà ÷àñòèíà ì’ÿçà ñêëàäàєòüñÿ ç òèñÿ÷ âèäîâæåíèõ öèëіíäðè÷íèõ êëіòèí, ðîçòàøîâàíèõ ïàðàëåëüíî îäíà äî îäíîї, – ì’ÿçîâèõ âîëîêîí, àáî ìіîöèòіâ (ìàë. 125). Êîæíå ì’ÿçîâå âîëîêíî – öå âèòÿãíóòà
áàãàòîÿäåðíà êëіòèíà, îòî÷åíà ñïîëó÷íîòêàíèííîþ îáîëîíêîþ. Îñíîâíèé
îá’єì ì’ÿçîâèõ êëіòèí ñòàíîâëÿòü ñêîðî÷óâàëüíі åëåìåíòè – ìіîôіáðèëè.
Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç áàãàòüîõ îäíàêîâèõ ïîçäîâæíіõ ñåãìåíòіâ, âіäîêðåìëåíèõ îäèí âіä îäíîãî ìåìáðàíàìè. Ó êîæíîìó ñåãìåíòі âïîðÿäêîâàíî
ðîçòàøîâàíі òîíêі é òîâñòі íèòêè. Òîíêі ñêëàäàþòüñÿ çі ñêîðîòëèâîãî áіëêà àêòèíó, à òîâñòі – çі ñêîðîòëèâîãî áіëêà ìіîçèíó (ìàë. 126). Äіëÿíêè
ïåðåêðèòòÿ àêòèíîâèõ і ìіîçèíîâèõ íèòîê ïіä ñâіòëîâèì ìіêðîñêîïîì ìàþòü âèãëÿä òåìíèõ ñìóã. Ìіæ íèìè ðîçòàøîâàíà ñâіòëіøà äіëÿíêà, ó ÿêіé
є ëèøå áіëîê ìіîçèí. Ñâіòëèìè є òàêîæ äіëÿíêè ñóñіäíіõ ñåãìåíòіâ, ùî ìіñòÿòü ëèøå àêòèíîâі íèòêè. Ñàìå ÷åðãóâàííÿ òåìíèõ і ñâіòëèõ äèñêіâ ó ìіîôіáðèëàõ çóìîâëþє ïîñìóãîâàíіñòü ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Ìіêðîñêîïі÷íà áóäîâà ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ
Îáëàäíàííÿ òà îá’єêòè äîñëіäæåííÿ: ìіêðîñêîïè, ìіêðîïðåïàðàòè ì’ÿçîâèõ òêàíèí: ïîñìóãîâàíèõ (ñêåëåòíîї, ñåðöåâîãî ì’ÿçà) і íåïîñìóãîâàíèõ.
1. Ðîçãëÿíüòå ïіä ìіêðîñêîïîì ìіêðîïðåïàðàòè ïîñìóãîâàíèõ і íåïîñìóãîâàíèõ
ì’ÿçîâèõ òêàíèí. Ïîðіâíÿéòå ïîáà÷åíå.
2. Ïîçíà÷òå îñîáëèâîñòі áóäîâè ñêåëåòíîї ì’ÿçîâîї òêàíèíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ її ôóíêöіé.

Êðîâîíîñíà ñèñòåìà ïîñòà÷àє ñêåëåòíèì ì’ÿçàì ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà
êèñåíü, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ åíåðãії, íåîáõіäíîї äëÿ їõíüîї ðîáîòè. Ì’ÿçîâå ñêîðî÷åííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèäіëåííÿì çíà÷íîї
êіëüêîñòі òåïëîòè. Öå âàæëèâî äëÿ ïіäòðèìàííÿ íîðìàëüíîї òåìïåðàòóðè
òіëà. Êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí âèâîäÿòüñÿ ç ì’ÿçà òàêîæ çà ó÷àñòі
153
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êðîâîíîñíîї ñèñòåìè. Îòæå, ó ì’ÿçàõ âіäáóâàєòüñÿ іíòåíñèâíèé îáìіí
ðå÷îâèí і ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії.
ßêі ðîçðіçíÿþòü îñíîâíі ãðóïè ì’ÿçіâ? Çà ôîðìîþ ñêåëåòíі ì’ÿçè ïîäіëÿþòü íà äîâãі, êîðîòêі é øèðîêі. Äîâãі ì’ÿçè ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî íà
êіíöіâêàõ. Âîíè âåðåòåíîïîäіáíîї ôîðìè і ìàþòü 2–4 ãîëîâêè. Ìіæ îêðåìèìè ðåáðàìè, õðåáöÿìè ÷è ó ãëèáîêèõ øàðàõ áіëÿ õðåáòà ðîçòàøîâàíі
êîðîòêі ì’ÿçè. Øèðîêі ì’ÿçè ðîçìіùåíі ïåðåâàæíî íà òóëóáі é ìàþòü
ôîðìó øàðіâ ðіçíîї òîâùèíè (ì’ÿçè æèâîòà, äіàôðàãìà òîùî).
Ì’ÿçè íàé÷àñòіøå ðîçðіçíÿþòü çà õàðàêòåðîì ðîáîòè, ÿêó âîíè âèêîíóþòü.
Çîêðåìà, ì’ÿçè, ÿêі çãèíàþòü êіíöіâêó â ñóãëîáі, íàçèâàþòü çãèíà÷àìè
(íàïðèêëàä, äâîãîëîâèé ì’ÿç ïëå÷à), à òі, ÿêі її ðîçãèíàþòü, – ðîçãèíà÷àìè (òðèãîëîâèé ì’ÿç ïëå÷à òà іí.). Ì’ÿçè, ÿêі íàáëèæóþòü êіíöіâêó äî
ñåðåäèííîї ëіíії òіëà, íàçèâàþòü ïðèâіäíèìè (íàïðèêëàä, âåëèêèé ïðèâіäíèé ì’ÿç íèæíüîї êіíöіâêè), à òі, ÿêі âіääàëÿþòü, – âіäâіäíèìè (äåÿêі
ì’ÿçè êèñòі òà ñòîïè). Äåêіëüêà ì’ÿçіâ, ÿêі âèêîíóþòü ñïіëüíó ðîáîòó,
çàáåçïå÷óþ÷è îäèí і òîé ñàìèé ðóõ ó ïåâíîìó ñóãëîáі, íàçèâàþòü ñèíåðãіñòàìè, à ì’ÿçè ïðîòèëåæíîї ãðóïè – àíòàãîíіñòàìè. Íàïðèêëàä,
ì’ÿçè, ÿêі ñïіëüíîþ äієþ çãèíàþòü ïåðåäïëі÷÷ÿ, є ñèíåðãіñòàìè, à òі, ùî
éîãî ðîçãèíàþòü, – їõíіìè àíòàãîíіñòàìè.
Ì’ÿçè ëþäèíè ïîäіëÿþòü òàêîæ íà ãðóïè âіäïîâіäíî äî ìіñöÿ їõíüîãî
ðîçòàøóâàííÿ: ì’ÿçè ãîëîâè, øèї, ãðóäåé, æèâîòà, ñïèíè, âåðõíüîї òà íèæíüîї êіíöіâîê. Ì’ÿçè ãîëîâè ëþäèíè çà ñâîїìè ôóíêöіÿìè ïîäіëÿþòü íà ìіìі÷íі òà æóâàëüíі. Ìіìі÷íі ì’ÿçè – òîíåíüêі ïó÷êè ì’ÿçîâèõ âîëîêîí, ÿêі
îäíèì êіíöåì ïðèêðіïëåíі äî êіñòîê ÷åðåïà, à іíøèì – óïëåòåíі â øêіðó.
Äåÿêі ç íèõ, íàïðèêëàä êîëîâі ì’ÿçè ðîòà é îêà, çâ’ÿçàíі ëèøå çі øêіðîþ.
Ñêëàäíî ñêîîðäèíîâàíі ñêîðî÷åííÿ ìіìі÷íèõ ì’ÿçіâ çóìîâëþþòü óòâîðåííÿ
ñêëàäîê øêіðè â ðіçíèõ äіëÿíêàõ îáëè÷÷ÿ, íàäàþòü ïåâíîї êîíôіãóðàöії ãóáàì, íіçäðÿì, áðîâàì, ïîâіêàì. Ó ðåçóëüòàòі öüîãî ôîðìóєòüñÿ ïåâíèé âèðàç
îáëè÷÷ÿ – ìіìіêà. Êðіì òîãî, ìіìі÷íі ì’ÿçè áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі ìîâè.
Æóâàëüíі ì’ÿçè çàáåçïå÷óþòü ðіçíîìàíіòíі ðóõè íèæíüîї ùåëåïè ïіä
÷àñ æóâàííÿ, êîâòàííÿ їæі, ìîâëåííÿ.
Ì’ÿçè øèїї ïðèâîäÿòü ó ðóõ ãîëîâó (ïîâåðòàþòü, íàõèëÿþòü òîùî) òà øèþ.
Ì’ÿçè òóëóáà ñêëàäàþòüñÿ ç ì’ÿçіâ ãðóäåé, ñïèíè і æèâîòà (ìàë. 127).
Ì’ÿçè ãðóäåé ïîäіëÿþòü íà ì’ÿçè, ÿêі îäíèì êіíöåì ïðèєäíàíі äî ãðóäíîї
êëіòêè, à äðóãèì – äî êіñòîê ïëå÷îâîãî ïîÿñà і âåðõíіõ êіíöіâîê, òà âëàñíå
ãðóäíі ì’ÿçè. Ïåðøà ãðóïà ì’ÿçіâ ðóõàє êіñòêè ïëå÷îâîãî ïîÿñà і âіëüíîї
âåðõíüîї êіíöіâêè (âåëèêèé і ìàëèé ãðóäíі ì’ÿçè). Äðóãà ãðóïà (çîâíіøíі
і âíóòðіøíі ìіæðåáåðíі ì’ÿçè) çàáåçïå÷óє äèõàëüíі ðóõè. Ó äèõàëüíèõ
ðóõàõ, ÿê âè âæå çíàєòå, áåðå ó÷àñòü і äіàôðàãìà, ÿêà âіääіëÿє ãðóäíó ïîðîæíèíó âіä ÷åðåâíîї.
Ì’ÿçè æèâîòà óòâîðþþòü ïåðåäíþ і áі÷íі ñòіíêè ÷åðåâíîї ïîðîæíèíè.
Ñóêóïíіñòü ì’ÿçіâ ñòіíêè æèâîòà ìàє íàçâó ÷åðåâíèé ïðåñ (çà îäíî÷àñíîãî
їõíüîãî ñêîðî÷åííÿ âîíè òèñíóòü íà îðãàíè ÷åðåâíîї ïîðîæíèíè). Âîíè òàêîæ çàáåçïå÷óþòü çãèíàííÿ òóëóáà âïåðåä òà â áîêè. Öі ì’ÿçè ñâîїìè ñêîðî÷åííÿìè ïіäòðèìóþòü ïåâíèé òèñê ó ÷åðåâíіé ïîðîæíèíі, ùî ñïðèÿє
ïіäòðèìàííþ îðãàíіâ ó ñòàëîìó ïîëîæåííі.
Ì’ÿçè ñïèíè ïîäіëÿþòü íà ïîâåðõíåâі (òðàïåöієïîäіáíèé ì’ÿç, íàéøèðøèé ì’ÿç ñïèíè) і ãëèáîêі (ìàë. 127). Ïîâåðõíåâі ì’ÿçè çàáåçïå÷óþòü ðóõè
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Мал. 127. Скелетні м’язи людини: А – вигляд спереду; Б – вигляд іззаду

ëîïàòêè òà (÷àñòêîâî) ðóê, à çà çàôіêñîâàíîãî ïëå÷îâîãî ïîÿñà – ðóõè ãîëîâè, à òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó äèõàëüíèõ ðóõàõ. Ãëèáîêі ì’ÿçè ñïèíè ðîçòàøîâàíі ïî îáèäâà áîêè âіä õðåáòà òà ðîçãèíàþòü éîãî, ïіäòðèìóþ÷è òіëî
ó âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåííі.
Ì’ÿçè âåðõíüîїї òà íèæíüîї êіíöіâîê ñêëàäàþòüñÿ ç ì’ÿçіâ âіäïîâіäíîãî
ïîÿñà і ì’ÿçіâ âіëüíîї êіíöіâêè. Íàéáіëüøèì ì’ÿçîì ïîÿñà âåðõíüîї êіíöіâêè є äåëüòîïîäіáíèé ì’ÿç, ÿêèé ïіäíіìàє ðóêó äî ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåííÿ. Ì’ÿçè âåðõíüîї âіëüíîї êіíöіâêè ïîäіëÿþòü íà ì’ÿçè ïëå÷à, ïåðåäïëі÷÷ÿ
òà êèñòі. Êîæíó іç öèõ ãðóï ïîäіëÿþòü íà ïåðåäíþ òà çàäíþ ãðóïó: óñі
ì’ÿçè ïåðåäíüîї ãðóïè є çãèíà÷àìè, à çàäíüîї – ðîçãèíà÷àìè. Íàéáіëüøèì
ì’ÿçîì ïåðåäíüîї ãðóïè ïëå÷à є äâîãîëîâèé ì’ÿç, à çàäíüîї – òðèãîëîâèé.
Íàéáіëüøèìè ì’ÿçàìè òàçîâîãî ïîÿñà є ñіäíè÷íі ì’ÿçè, ÿêі ðàçîì ç іíøèìè ì’ÿçàìè öієї ãðóïè âèïðÿìëÿþòü çіãíóòèé óïåðåä òóëóá і çàáåçïå÷óþòü ðóõè ñòåãíà (ìàë. 127). Ì’ÿçè íèæíüîї âіëüíîї êіíöіâêè ïîäіëÿþòü íà
ì’ÿçè ñòåãíà, ãîìіëêè òà ñòîïè. Ñåðåä íèõ є çãèíà÷і òà ðîçãèíà÷і, ÿêі çàáåçïå÷óþòü âіäïîâіäíі ðóõè íèæíіõ êіíöіâîê. Íà ïåðåäíіé ïîâåðõíі ñòåãíà
є íàéáіëüøèé çà ìàñîþ ñåðåä óñіõ ì’ÿçіâ ëþäèíè ÷îòèðèãîëîâèé ì’ÿç ñòåã155
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íà, ÿêèé ðîçãèíàє íîãó â êîëіííîìó ñóãëîáі. Íà çàäíіé ïîâåðõíі ñòåãíà
ìіñòèòüñÿ äâîãîëîâèé ì’ÿç. Íà ïåðåäíіé ÷àñòèíі ñòåãíà ðîçòàøîâàíèé êðàâåöüêèé ì’ÿç. Âіí çãèíàє íîãó â êóëüøîâîìó і êîëіííîìó ñóãëîáàõ. Öåé
ì’ÿç ðàçîì ç іíøèìè áåðå ó÷àñòü ó ðîçãèíàííі òóëóáà òà çàáåçïå÷óє ðóõè
ãîìіëêè. Íà ãîìіëöі âèäіëÿþòü ïåðåäíþ, çàäíþ і áі÷íó ãðóïè ì’ÿçіâ. Äî
ïåðåäíüîї ãðóïè íàëåæàòü: ïåðåäíіé âåëèêîãîìіëêîâèé ì’ÿç (ïіäíîñèòü
ñòîïó), ì’ÿçè – ðîçãèíà÷і ïàëüöіâ. Íàéáіëüøèé ç ì’ÿçіâ çàäíüîї ãðóïè –
òðèãîëîâèé ëèòêîâèé ì’ÿç, âіí çãèíàє ñòîïó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У тілі людини налічують 639 м’язів. Вони становлять до 44 % маси тіла.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ôàñöіÿ, ìіîöèò, ìіîôіáðèëà, ìіîçèí, àêòèí.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Скорочення скелетних м’язів забезпечує рух усього тіла або окремих його
частин, а також підтримання постави тіла. Скелетний м’яз складається зі скорочувальної і нескорочувальної частин. За формою скелетні м’язи бувають довгі,
короткі й широкі.
z М’язи, які виконують спільну роботу, забезпечуючи один і той самий рух у певному суглобі, називають синергістами, а м’язи протилежної групи – антагоністами.
z М’язи людини поділяють також на групи відповідно до місця їхнього розташування: м’язи голови, шиї, грудей, живота, спини, верхньої та нижньої кінцівок.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова скелетних м’язів? 2. Які функції виконують скелетні м’язи в організмі людини? 3. На які групи поділяють скелетні м’язи за формою? 4. На які
групи поділяють скелетні м’язи за функціями? Що таке м’язи-синергісти та антагоністи? 5. Які групи м’язів тіла людини за розташуванням ви знаєте?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть білки, які входять до складу скоротливих елементів м’язових волокон: а) актин, міозин; б) гемоглобін, міоглобін; в) міозин, колаген; г) колаген,
гемоглобін.
2. Укажіть основні ділянки скелетного м’яза людини: а) головка, хвіст, черевце;
б) початок, середина, кінець; в) сухожилля, тіло; г) початок, кінець, черевце.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте функціональний взаємозв’язок кісток і м’язів на прикладі пояса верхніх кінцівок.
ПОМІРКУЙТЕ. Який існує зв’язок між формою скелетних м’язів та функціями,
які вони виконують?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть таблицю «Суглоби і м’язи, які забезпечують
їхні рухи».

§ 32. ÐÎÁÎÒÀ Ì’ßÇІÂ
ÒÀ ÏÐÈ×ÈÍÈ ЇÕÍÜÎЇ ÂÒÎÌÈ
Пригадайте, які білки входять до складу м’язів. Які функції цих білків? Чому посмуговані м’язи мають таку назву? Що таке сила і як її вимірюють? Які функції АТФ у клітині?

Ùî òàêå ñèëà òà ðîáîòà ì’ÿçіâ? Äëÿ ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ õàðàêòåðíі: ñèëà,
íàïðóæåííÿ, âèòðèâàëіñòü, òîíóñ, ðîáîòà. Âè âæå çíàєòå, ùî ì’ÿçîâå ñêî156
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ðî÷åííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèäіëåííÿì çíà÷íîї êіëüêîñòі òåïëîòè, íåîáõіäíîї äëÿ ïіäòðèìàííÿ ïîñòіéíîї òåìïåðàòóðè òіëà.
Ñêîðî÷óþ÷èñü, ì’ÿç ïîòîâùóєòüñÿ і âèêîíóє ïåâíó ðîáîòó. Ì’ÿç ìîæå çíà÷íî âêîðî÷óâàòèñü, ðîçâèâàþ÷è íåâåëèêå íàïðóæåííÿ àáî æ çíà÷íå íàïðóæåííÿ çà íåçíà÷íîãî ñêîðî÷åííÿ. Íàïðóæåííÿì íàçèâàþòü ñòàí ñêåëåòíîãî
ì’ÿçà, çà ÿêîãî âіí òðèâàëèé ÷àñ ìîæå ñòіéêî ïіäòðèìóâàòè ñòàí ñêîðî÷åííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âåëè÷èíó çäіéñíåíîї ì’ÿçîì ìåõàíі÷íîї ðîáîòè ëåãêî
âèìіðÿòè äîáóòêîì ìàñè âàíòàæó òà âіäñòàíі, íà ÿêó éîãî ïåðåìіùåíî.
ßêùî ì’ÿç ñêîðî÷óєòüñÿ çà âіäñóòíîñòі âàíòàæó àáî æ âèñîòà ïіäéîìó
÷è âіäñòàíü ïåðåñóâàííÿ äîðіâíþє 0, òî é âåëè÷èíà çäіéñíåíîї ðîáîòè,
âіäïîâіäíî, äîðіâíþâàòèìå 0.

Âåëè÷èíà ðîáîòè, ÿêó çäàòíèé âèêîíàòè ì’ÿç, çàëåæèòü âіä éîãî ñèëè.
Ñèëà ì’ÿçà – öå òå ìàêñèìàëüíå íàïðóæåííÿ, ÿêå âіí ìîæå ðîçâèòè. Її
îöіíþþòü àáî çà ìàêñèìàëüíèì âàíòàæåì, ÿêèé çäàòíèé ïіäíÿòè ì’ÿç, àáî
çà ìàêñèìàëüíèì íàïðóæåííÿì, ÿêå âіí ìîæå ñòâîðèòè.
Ïîîäèíîêå ì’ÿçîâå âîëîêíî çäàòíå ðîçâèâàòè íàïðóæåííÿ 100–200 ìã.
Óðàõîâóþ÷è òå, ùî çàãàëüíà êіëüêіñòü ì’ÿçîâèõ âîëîêîí ó òіëі ëþäèíè
ñòàíîâèòü áëèçüêî 15–30 ìëí, òî âîíè ìîãëè á çà îäíî÷àñíîї ñïðÿìîâàíîї
äії ðîçâèíóòè íàïðóæåííÿ 20–30 ò. Çðîçóìіëî, ùî áіëüøèé ïîïåðå÷íèé
ïåðåðіç ì’ÿçà, òî áіëüøó ñèëó âіí ðîçâèâàòèìå. Òîâùèíà ì’ÿçîâèõ âîëîêîí
ïіä ÷àñ òðåíóâàííÿ çäàòíà çáіëüøóâàòèñü óíàñëіäîê çðîñòàííÿ â íèõ êіëüêîñòі ñêîðîòëèâèõ áіëêіâ. Êіëüêіñòü ì’ÿçîâèõ âîëîêîí ó êîæíîìó ì’ÿçі
ïðè öüîìó çàëèøàєòüñÿ íåçìіííîþ.
Здоров’я людини. Кожен юнак за умов правильного тренування може досягти
значного розвитку скелетної мускулатури. Але заняття силовими вправами слід
розпочинати не раніше ніж у 14–15 років.

Ðîáîòó ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ ïîäіëÿþòü íà ñòàòè÷íó òà äèíàìі÷íó (ìàë. 128).
Ñòàòè÷íà ðîáîòà ì’ÿçіâ ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî âîíè ïåâíèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü ó ñòàíі íàïðóæåííÿ. Çàâäÿêè ñòàòè÷íіé ðîáîòі ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ ó ïåâíîìó ïîëîæåííі óòðèìóєòüñÿ êіíöіâêà àáî âàíòàæ, çáåðіãàєòüñÿ âіäïîâіäíå
ïîëîæåííÿ òіëà ó ïðîñòîðі, äîëàєòüñÿ ñèëà òÿæіííÿ Çåìëі òîùî.

1

2
Мал. 128. Приклад статичної (1) та динамічної (2) роботи м’язів
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ТЕМА 6
Äèíàìі÷íà ðîáîòà çàáåçïå÷óє ðóõè òіëà àáî îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí.
Âîíà ïîâ’ÿçàíà ç ïåðіîäè÷íèì ÷åðãóâàííÿì ñêîðî÷åííÿ òà ðîçñëàáëåííÿ
ì’ÿçіâ. Øâèäêіñòü ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ çàëåæèòü âіä ÷àñòîòè íàäõîäæåííÿ
íåðâîâèõ іìïóëüñіâ, à òàêîæ âіä áóäîâè òà âëàñòèâîñòåé ñàìèõ ì’ÿçіâ.
Óñі ñêåëåòíі ì’ÿçè ïîñòіéíî ïåðåáóâàþòü ó ñòàíі ÷àñòêîâîãî ñêîðî÷åííÿ –
ì’ÿçîâîãî òîíóñó. Âіí ïіäòðèìóєòüñÿ áåçïåðåðâíèì ïîòîêîì íåðâîâèõ іìïóëüñіâ, ÿêі íàäõîäÿòü âіä ñïèííîãî ìîçêó.
Здоров’я людини. За рахунок тонусу м’язів зберігається постава тіла та внутрішні
органи підтримуються в певному положенні. Зниження тонусу м’язів негативно
впливає на діяльність усього організму. Причиною зниження тонусу м’язів можуть
бути негативні емоції, порушення режиму дня, особливо недосипання, перевтома,
нестача вітамінів. Тому підтримуйте тонус своїх м’язів постійними дозованими
фізичними навантаженнями, дотриманням режиму праці й активного відпочинку.

Ùî òàêå âèòðèâàëіñòü òà âòîìà ì’ÿçіâ? Âèòðèâàëіñòü ì’ÿçіâ – öå їõíÿ
çäàòíіñòü òðèâàëèé ÷àñ ïіäòðèìóâàòè çàäàíèé ðèòì ðîáîòè. Ùî áіëüøà
âèòðèâàëіñòü ì’ÿçіâ, òî ïіçíіøå íàñòàє їõíÿ âòîìà. Âòîìà ì’ÿçіâ – òèì÷àñîâå çíèæåííÿ àáî âòðàòà їõíüîї ïðàöåçäàòíîñòі, ùî âèíèêàþòü óíàñëіäîê çäіéñíåííÿ ïåâíîї ðîáîòè. Çà çáіëüøåííÿ ìàñè âàíòàæó ìåõàíі÷íà
ðîáîòà, ÿêó âèêîíóє ì’ÿç, çðîñòàє. Àëå çà íàäìіðíîãî íàâàíòàæåííÿ îáñÿã
âèêîíóâàíîї ðîáîòè øâèäêî çìåíøóєòüñÿ і âðåøòі-ðåøò âåëè÷èíà ðîáîòè
äîðіâíþє íóëþ. Ïðè öüîìó ì’ÿç, íàâіòü ïіä ÷àñ ìàêñèìàëüíîãî ñâîãî íàïðóæåííÿ, íå çäàòíèé ïіäíÿòè âàíòàæ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íà âòîìó ì’ÿçіâ âïëèâàє і ðèòì їõíüîãî ñêîðî÷åííÿ:
òàê, íàäòî ïîâіëüíі ÷è äóæå øâèäêі ñêîðî÷åííÿ çíèæóþòü âèòðèâàëіñòü
øâèäøå, íіæ ñåðåäíі (îïòèìàëüíі). Çà îïòèìàëüíîãî íàâàíòàæåííÿ
é ðèòìó ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ óòîìà íàñòàє ïіçíіøå òîìó, ùî â ïðîìіæêàõ
ìіæ ñêîðî÷åííÿìè ïðàöåçäàòíіñòü ì’ÿçà ÷àñòêîâî âіäíîâëþєòüñÿ.

Ðîñіéñüêèé ôіçіîëîã І.Ì. Ñє÷åíîâ ñâîїìè äîñëіäàìè âñòàíîâèâ, ùî çà
àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó ïðàöåçäàòíіñòü óòîìëåíîãî ì’ÿçà âіäíîâëþєòüñÿ
øâèäøå, íіæ â óìîâàõ ïàñèâíîãî âіäïî÷èíêó. Öå ïîÿñíþþòü òèì, ùî êîëè
ïåâíі ãðóïè ì’ÿçіâ ïðàöþþòü, òî ïðèñêîðþєòüñÿ êðîâîîáіã òà îáìіí ðå÷îâèí. Òîìó ïðèñêîðþєòüñÿ îêèñíåííÿ і âèâåäåííÿ ç ì’ÿçіâ, ùî âіäïî÷èâàþòü, çàëèøêîâèõ ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí. Âîäíî÷àñ êðîâ øâèäøå
ïîñòà÷àє öèì ì’ÿçàì ïîæèâíі ðå÷îâèíè і êèñåíü.
Здоров’я людини. Надзвичайно тривала або інтенсивна робота може призвести
до перевтоми, коли вичерпуються енергетичні ресурси м’язових клітин. Щоб запобігти перевтомі, необхідно уникати надмірних навантажень без достатньої фізичної
підготовки. Чергування фізичних навантажень і відпочинку є одним зі способів підтримання високої працездатності й запобігання перевтомі.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Ðîçâèòîê óòîìè ïіä ÷àñ ñòàòè÷íîãî і äèíàìі÷íîãî íàâàíòàæåííÿ
Îáëàäíàííÿ: ãàíòåëі, ãîäèííèê.
Çàâäàííÿ 1. Âèÿâіòü óòîìó ïіä ÷àñ ñòàòè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ.
1. Âіçüìіòü ó ðóêè ãàíòåëі ìàñîþ ïî 1 êã. Ðîçâåäіòü ðóêè â ñòîðîíè, ïіäíіìіòü їõ äî ðіâíÿ
ïëå÷à і òðèìàéòå â öüîìó ïîëîæåííі ñòіëüêè, ñêіëüêè çìîæåòå.
2. Çàôіêñóéòå ÷àñ, âèòðà÷åíèé íà âèêîíàííÿ ñòàòè÷íîї ðîáîòè.
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Çàâäàííÿ 2. Âèÿâіòü óòîìó ïіä ÷àñ äèíàìі÷íîãî íàâàíòàæåííÿ.
1. Âіçüìіòü ó ðóêè òàêі ñàìі ãàíòåëі. Ðèòìі÷íî ïіäíіìàéòå òà îïóñêàéòå їõ, ïîêè íå âіä÷óєòå âòîìè.
2. Çàôіêñóéòå ÷àñ, âèòðà÷åíèé íà âèêîíàííÿ äèíàìі÷íîї ðîáîòè.
3. Ïîâòîðіòü âïðàâó ç ãàíòåëÿìè ó ïðèñêîðåíîìó ðèòìі äî âіä÷óòòÿ âòîìè.
4. Порівняйте одержані результати. Поясніть, коли втома настає швидше.

Ó ÷îìó ïîëÿãàє íåðâîâà òà ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöії ðóõіâ? Ó ñïèííîìó
ìîçêó є íåðâîâі öåíòðè, ÿêі ðåãóëþþòü ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçіâ і çäіéñíåííÿ
ïðîñòèõ ðåôëåêòîðíèõ ðóõіâ, íàïðèêëàä çãèíàííÿ íîãè â êîëіííîìó ñóãëîáі. Ñêëàäíі ðóõè, òàêі ÿê ãðà íà ïіàíіíî ÷è íàïèñàííÿ òåêñòó, êîíòðîëþþòüñÿ íåðâîâèìè öåíòðàìè ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó. Âàæëèâó ðîëü
ó ðåãóëÿöії ðóõіâ і òîíóñó ì’ÿçіâ âіäіãðàє ìîçî÷îê, ÿêèé êîîðäèíóє äіÿëüíіñòü âèùèõ і íèæ÷èõ ðóõîâèõ öåíòðіâ.
Òîíóñ ì’ÿçіâ ïіäâèùóє ãîðìîí àäðåíàëіí (ïðèãàäàéòå ðîëü öüîãî ãîðìîíó â ðåãóëÿöії іíøèõ ñèñòåì îðãàíіçìó).
Äåÿêі áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè ìîæóòü çóïèíèòè ðîáîòó ì’ÿçіâ
(îòðóòè äåÿêèõ çìіé, ïàâóêіâ òîùî).

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñèëà íàïðóæåííÿ, âèòðèâàëіñòü, òîíóñ,
âòîìà ì’ÿçіâ, ñòàòè÷íà òà äèíàìі÷íà ðîáîòà ì’ÿçіâ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Під час роботи м’язів чергуються періоди їхнього скорочення та розслаблення.
Це явище ґрунтується на м’язовому рефлексі – скороченні м’яза у відповідь на
надходження нервового імпульсу. Робота м’язів супроводжується витратами
енергії. М’язам властиві сила та напруження. Напруженням називають стан скелетного м’яза, за якого він тривалий час може стійко підтримувати стан скорочення.
z Робота м’яза буває статичною та динамічною. Здатність м’язів здійснювати
впродовж більш-менш тривалого відрізку часу роботу певного виду та інтенсивності називають витривалістю. Що більша витривалість м’язів, то пізніше настає
їхня втома. Втома м’язів – це тимчасове зниження або втрата їхньої працездатності, що виникає внаслідок здійснення роботи. Найпродуктивнішою є фізична робота, яку виконують із середнім навантаженням і в середньому темпі.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які ви знаєте фізичні властивості м’язів? 2. Що таке напруження та сила
скорочення м’яза? 3. Від чого залежить сила скорочення м’язів? 4. Як визначити роботу м’язів? Чим відрізняється статична робота від динамічної? 5. Яке
біологічне значення чергування скорочення та розслаблення м’язів? 6. Що таке
витривалість м’яза? 7. Що таке втома м’язів і які її причини?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть властивість м’язів, завдяки якій зберігається постава тіла, утримуються внутрішні органи в певному положенні: а) сила; б) швидкість скорочення;
в) витривалість; г) тонус.
2. Витривалість м’язів – це: а) здатність до скорочення; б) здатність тривалий
час підтримувати заданий ритм роботи; в) здатність до збудження; г) здатність
зберігати тривалий час незбудливість.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Як ритм і навантаження впливають на розвиток утоми? Як уникнути втоми?
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ТЕМА 6
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Людей, які надмірно розвивають м’язи, називають культуристами. У якому стані перебувають м’язи в культуристів? Завдяки чому збільшується маса м’язів у культуристів? 2. Чому статична робота втомлює більше, ніж
динамічна? 3. Чому в людини, яка активно відпочиває, втома минає швидше,
ніж у тієї, яка відпочиває пасивно?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. У присутності дорослого виконайте підряд 10 присідань.
Які відчуття в ногах ви спостерігаєте через 1, 2, 15 хв? Поясніть, чому виникають такі відчуття.

§ 33. ÏÅÐØÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ
ÏÐÈ ÓØÊÎÄÆÅÍÍßÕ
ÎÏÎÐÍÎ-ÐÓÕÎÂÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Пригадайте, як м’язи кріпляться до кісток. Для чого застосовують рентгенографічний метод? Чому в людей похилого віку кістки ламкі, а переломи зростаються погано?

ßêі ïðè÷èíè óøêîäæåííÿ îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè? Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
ôіçè÷íîї ðîáîòè, çàíÿòü ñïîðòîì, ïîáóòîâîї äіÿëüíîñòі ÷àñòî âèíèêàþòü
ñèòóàöії, ÿêі çìóøóþòü ðîáèòè ðіçêі, íå çàâæäè ñêîîðäèíîâàíі ðóõè. Ïðè
öüîìó іíêîëè óøêîäæóєòüñÿ îïîðíî-ðóõîâèé àïàðàò.
Ïîøêîäæåííÿ îðãàíіçìó, ñïðè÷èíåíå çîâíіøíіì âïëèâîì (ìåõàíі÷íèì,
õіìі÷íèì, åëåêòðè÷íèì òîùî), íàçèâàþòü òðàâìîþ. Ïðè÷èíàìè òðàâì
îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè ìîæóòü áóòè íåîáіçíàíіñòü іç ïðàâèëàìè áåçïåêè,
óìîâàìè êîðèñòóâàííÿ ïîáóòîâèìè ïðèëàäàìè, çàíÿòòÿ ñïîðòîì, ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, âæèâàííÿ àëêîãîëþ ÷è íàðêîòèêіâ. Òðàâìè ÷àñòî áóâàþòü íàñëіäêîì ïóñòîùіâ: іãîð íà áóäіâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ,
ïіðíàííÿ ó âîäó çі çíà÷íîї âèñîòè, áіéîê òîùî.
ßêèìè áóâàþòü òðàâìè îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè? Íàéïîøèðåíіøі òðàâìè îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè – öå ðîçòÿãè çâ’ÿçîê, âèâèõè, çàêðèòі òà âіäêðèòі ïåðåëîìè. Ðîçòÿã – öå ïîøêîäæåííÿ çâ’ÿçîê. ×àñòî âíàñëіäîê
ðîçòÿãіâ âèíèêàþòü ðîçðèâè îêðåìèõ âîëîêîí ñóõîæèëü. Ó ìіñöі ðîçòÿãíåííÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ íàáðÿêè, êðîâîâèëèâè, âіä÷óâàєòüñÿ ñèëüíèé áіëü.
Здоров’я людини. Перша допомога в разі розтягу – якомога швидше прикласти до
ушкодженого місця холодний предмет, наприклад мішечок з льодом, тканину, змочену холодною водою. Потім ушкоджений суглоб слід
туго забинтувати (мал. 129) і звернутися до лікаря.
Якщо правильно лікувати розтяги, вони проходять
без наслідків. Профілактика розтягів полягає в бинтуванні раніше травмованих суглобів під час спортивних ігор чи фізичної праці.

Мал. 129. Приклад першої
допомоги в разі розтягу
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Іíêîëè âíàñëіäîê òðàâìè íàñòàє ïîâíèé
ðîçðèâ çâ’ÿçêè. Ó öüîìó ðàçі ñëіä íåãàéíî
çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ: ðîçіðâàíі çâ’ÿçêè çøèâàþòü ëèøå â êëіíіêàõ. ßêùî ïіä ÷àñ òðàâìè
ïîðóøóєòüñÿ ãåðìåòè÷íіñòü ñóãëîáîâîї ïîðîæíèíè, òî ìîæå ðîçâèíóòèñÿ çàïàëåííÿ ñóãëîáà, ÿêå ïîòðåáóє òðèâàëîãî ëіêóâàííÿ.

§ 33
Âèâèõ – öå ïîøêîäæåííÿ ñóãëîáіâ. Ïðè öüîìó çìіùóþòüñÿ êіíöі êіñòîê, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ñóãëîáà. Âèâèõ іíîäі ñóïðîâîäæóєòüñÿ ðîçòÿãàìè çâ’ÿçîê і ì’ÿçіâ, ðîçðèâîì ñóãëîáîâîї ñóìêè.
Здоров’я людини. Вправляти та лікувати вивихи може лише лікар. Але потерпілому
потрібно негайно надати першу допомогу. Суглоб, у якому відбувся вивих, слід зафіксувати в нерухомому стані: руку треба підвісити через шию бинтом чи хусткою, а на ногу –
накласти шину. Медичні шини продають в аптеках. За їхньої відсутності найпростішу
шину можна виготовити з підручних матеріалів: тонких дерев’яних дощечок, фанери,
палиць, щільного картону тощо. Для забезпечення повної нерухомості кінцівки шина
повинна охоплювати не лише ушкоджений суглоб, але й сусідні ділянки кінцівки. Це
перешкодить подальшому зміщенню кісток. Шину щільно прив’язують до кінцівки широкими бинтами, рушниками тощо. Щоб шина менше тиснула на ушкоджений орган, під
неї бажано підкласти м’яку тканину. Після одужання за допомогою спеціальних фізичних вправ слід зміцнити м’язи і зв’язки ушкодженого суглоба.

Ïåðåëîìè êіñòîê ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîðóøåííÿì їõíüîї öіëіñíîñòі.
Âîíè çàçâè÷àé âèíèêàþòü ÷åðåç òðàâìè. Ó ðàçі òðàâìàòè÷íèõ ïåðåëîìіâ
ïîøêîäæóþòüñÿ ì’ÿêі òêàíèíè. ×àñòіøå òðàïëÿþòüñÿ ïåðåëîìè äîâãèõ
êіñòîê êіíöіâîê, ðіäøå – êіñòîê ÷åðåïà, êëþ÷èöі, òàçîâîãî ïîÿñà. Ó ðàçі
çàêðèòèõ ïåðåëîìіâ (êîëè ïîêðèâè òіëà íåóøêîäæåíі) âіä÷óâàєòüñÿ ñèëüíèé áіëü, óøêîäæåíå ìіñöå íàáðÿêàє. Іíêîëè çìіíþєòüñÿ ôîðìà êіíöіâêè
âíàñëіäîê çìіùåííÿ ÷àñòèí çëàìàíîї êіñòêè. Çàêðèòèé ïåðåëîì âèÿâëÿþòü, çðîáèâøè ðåíòãåíіâñüêèé çíіìîê óøêîäæåíîї äіëÿíêè. Ïåðåëîì ââàæàþòü âіäêðèòèì, ÿêùî ïðè öüîìó ðîçðèâàþòüñÿ ì’ÿêі òêàíèíè і øêіðà.
Здоров’я людини. Перша допомога в разі переломів полягає в тому, щоб забезпечити нерухомість зламаної кістки за допомогою шин (мал. 130).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Òðàíñïîðòóâàòè ïîòåðïіëèõ іç ïåðåëîìàìè êіñòîê áåç
çíåðóõîìëåííÿ, íàâіòü íà íåâåëèêó âіäñòàíü, íåïðèïóñòèìî. Öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî çìіùåííÿ çëàìàíèõ êіñòîê, ðîçðèâó íåðâіâ і êðîâîíîñíèõ
ñóäèí. Íàêëàäàþ÷è øèíè, ïîòðіáíî ôіêñóâàòè íå ìåíøå íіæ äâà ñóãëîáè,
ðîçìіùåíі âèùå і íèæ÷å ïîøêîäæåíîї äіëÿíêè. Òàê, ïðè ïåðåëîìі ïëå÷à
àáî ñòåãíà ôіêñóþòü òðè ñóãëîáè (äëÿ ïëå÷à ôіêñóþòü ïëå÷îâèé, ëіêòüîâèé і ïðîìåíåçàï’ÿñòêîâèé, à äëÿ ñòåãíà – êóëüøîâèé, êîëіííèé і
ãîìіëêîâîñòîïíèé ñóãëîáè). Íàïðèêëàä, íàêëàäàííÿ øèíè íà ïåðåäïëі÷÷ÿ і ôіêñàöіÿ ðóêè íà øèї çà äîïîìîãîþ øèðîêîãî áèíòà àáî õóñòêè
(ìàë. 131). ßêùî ìàòåðіàë äëÿ âèãîòîâëåííÿ øèíè çíàéòè íå âäàєòüñÿ,
ñëіä ïðèáèíòóâàòè óøêîäæåíó êіíöіâêó äî òóëóáà. Ó ðàçі âіäêðèòîãî

Мал. 130. Приклад накладання шини
в разі перелому стегна

Мал. 131. Накладання шини
в разі перелому передпліччя
і фіксація руки
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ТЕМА 6
ïåðåëîìó іç ñèëüíîþ êðîâîòå÷åþ ïîòðіáíî íàêëàñòè êðîâîñïèííèé
äæãóò âèùå ìіñöÿ êðîâîòå÷і, à íà ðàíó – ÷èñòó ïîâ’ÿçêó.
Íå çà áóäü-ÿêîãî ïåðåëîìó êіñòîê âäàєòüñÿ íàêëàñòè øèíó. Ó ðàçі ïåðåëîìіâ ðåáåð ïîòåðïіëîìó ïîòðіáíî âèäèõíóòè ÿêîìîãà áіëüøå ïîâіòðÿ і íàäàëі ðîáèòè ëèøå íåãëèáîêі âäèõè.
Здоров’я людини. У разі переломів ребер слід туго перебинтувати грудну клітку:
це зменшує рухомість ребер під час дихальних рухів. У разі перелому хребта треба
негайно викликати «швидку» і надати першу допомогу потерпілому. Травмовану
людину потрібно покласти обличчям додолу на рівну тверду поверхню, наприклад
широку дошку чи зняті двері. Під голову і плечі слід покласти валики з рушників,
одягу тощо. При переломах кісток тазового пояса травмовану людину слід також
покласти на тверду рівну поверхню, але обличчям догори. Тіло фіксують і під голову
підкладають м’який валик. Ноги постраждалого мають бути розведені в боки і зігнуті в колінах, під які потрібно підкласти м’які валики.

Ïîòåðïіëîãî ç ïåðåëîìîì ÷åðåïà ïåðåíîñÿòü íà íîøàõ, ôіêñóþ÷è ïðè
öüîìó ãîëîâó, ÿêîìîãà îáåðåæíіøå òðàíñïîðòóþòü äî ëіêàðíі.
Ëіêóþòü ïåðåëîìè â ëіêàðíі, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî ñïåöіàëüíі
ïðèñòðîї òà ìåòîäè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ðîçòÿãè, âèâèõè, ïåðåëîìè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Травми – це пошкодження організму, викликані зовнішнім впливом (механічним, хімічним, електричним тощо). Найпоширеніші травми опорно-рухової системи – розтяги зв’язок, вивихи, закриті та відкриті переломи. При травмуванні
слід надати потерпілому першу допомогу та негайно звернутися до лікаря.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які причини ушкодження опорно-рухової системи людини? 2. Що таке травма? 3. Які ознаки вивиху та розтягу? Яку першу допомогу надають у разі цих
травм? 4. Які бувають переломи кісток? Яку допомогу треба надати в разі перелому кісток? 5. Яка перша допомога в разі перелому хребта?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть ознаки вивиху: а) зміщення частин травмованої кістки одна відносно іншої; б) зміщення кінців кісток, які входять до складу суглоба; в) порушення
цілісності кісток; г) ушкодження кісткою покривів.
2. Виберіть ознаки закритого перелому: а) зміщення частин травмованої кістки
одна відносно іншої; б) вихід кістки із суглобової западини; в) ушкодження зламаною кісткою покривів; г) лише пошкодження зв’язки.
Установіть правильну послідовність дій, які потрібно виконати під час
травми хребта: а) потерпілого потрібно покласти на живіт; б) зафіксувати хребет; в) транспортувати лежачи на животі; г) дати знеболювальне.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Надання першої допомоги в разі розтягів
і ударів. ІІ група. Накладання пов’язок на різні частини тіла. ІІІ група. Надання
першої допомоги в разі перелому кісток.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Зімітуйте ситуації пошкодження різних частин тіла і продемонструйте накладання на них пов’язки. Підготуйте відповідь у вигляді пам’ятки
«Поведінка учня під час виконання вправ на різноманітних спортивних знаряддях».
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§ 34

§ 34. ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÎÏÎÐÍÎ-ÐÓÕÎÂÎЇ
ÑÈÑÒÅÌÈ ËÞÄÈÍÈ Â ÏÐÎÖÅÑІ
ЇЇ ІÍÄÈÂІÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Пригадайте особливості будови опорно-рухової системи людини. Яке значення
для нормального функціонування організму людини мають вигини хребта? Що таке
статична та динамічна робота м’язів?

ßêі âіêîâі îñîáëèâîñòі îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè? Ó ïðîöåñі ðîñòó і ðîçâèòêó ëþäèíè âіäáóâàþòüñÿ çíà÷íі çìіíè îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè. Òàê,
ó íåї ïîñòóïîâî ôîðìóþòüñÿ ÷îòèðè âèãèíè õðåáòà (ìàë. 132).

Мал. 132. Схема формування прямоходіння і вигинів хребта в перший рік життя дитини

Ïîñòóïîâî âіäáóâàєòüñÿ é ðіñò êіñòîê. Ó äîâæèíó êіñòêè ðîñòóòü íåðіâíîìіðíî. Íàéіíòåíñèâíіøå – ó ïåðøі äâà ðîêè æèòòÿ. Íàñòóïíå ïіäâèùåííÿ
іíòåíñèâíîñòі ðîñòó ïðèïàäàє íà 7–8 ðîêіâ, à ïîòіì ó äіâ÷àò – ó 12–13 ðîêіâ, à ó õëîïöіâ – 13–14 ðîêіâ (âèäîâæåííÿ êіñòêè ìîæå ñòàíîâèòè çà ðіê
7–10 ñì). Ó âіöі 22–24 ðîêè ðіñò êіñòîê ó äîâæèíó ïðèïèíÿєòüñÿ. Ìàñà
ì’ÿçіâ äî 13–14 ðîêіâ çáіëüøóєòüñÿ ïîâіëüíî, âîíà çíà÷íî çðîñòàє ó âіöі
âіä 14 äî 16 ðîêіâ. Öå íàéêðàùèé ïåðіîä äëÿ ïî÷àòêó çàíÿòü ñèëîâèìè
âèäàìè ñïîðòó (ìàë. 133).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ó äèòÿ÷îìó і ïіäëіòêîâîìó âіöі çìіíè îïîðíî-ðóõîâîї
ñèñòåìè ïîâ’ÿçàíі íàñàìïåðåä іç ðîñòîì êіñòîê, їõíіì îêîñòåíіííÿì,
ôîðìóâàííÿì ïîñòàâè.

Ùî òàêå ïîñòàâà? ßêі óìîâè ïðàâèëüíîãî її ôîðìóâàííÿ? Êîæíіé ëþäèíі ïðèòàìàííà ïîñòàâà, òîáòî ïåâíå ïîëîæåííÿ òіëà ó ñòàíі ñïîêîþ

Мал. 133. Різні види спорту. Завдання. Доповніть перелік власними прикладами
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ТЕМА 6

б
в
а
1
2
Мал. 134. 1. Правильна постава людини. 2. Порушення постави: а – патологічний лордоз,
б – грудний кіфоз (горб), в – сколіоз

і ïіä ÷àñ ðóõіâ. Ïîñòàâà ôîðìóєòüñÿ ç ðàííüîãî äèòèíñòâà â ïåðіîä ðîñòó
îðãàíіçìó é ðîçâèòêó ñêåëåòà і ì’ÿçіâ. Âîíà ìîæå çìіíþâàòèñÿ âïðîäîâæ
æèòòÿ ëþäèíè. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíîї ïîñòàâè âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє
ðîçâèòîê ì’ÿçîâîї ñèñòåìè, îñîáëèâî ì’ÿçіâ òóëóáà. Äîáðå ðîçâèíåíі ì’ÿçè
çàïîáіãàþòü äåôîðìàöії êіñòîê õðåáòà ïðè íàâàíòàæåííі íà íèõ.
Ïðàâèëüíà ïîñòàâà ðîáèòü ôіãóðó ëþäèíè êðàñèâîþ. Õàðàêòåðíі îçíàêè ïðàâèëüíîї ïîñòàâè òàêі: ïëàâíі âèãèíè õðåáòà, ñèìåòðè÷íî ðîçìіùåíі
ðîçãîðíóòі ïëå÷і é ëîïàòêè, íîãè ïðÿìі, äîáðå ðîçâèíóòі ì’ÿçè òіëà, ïðÿìі
íîãè ç íîðìàëüíèì ñêëåïіííÿì ñòîï, êðàñèâà õîäà (ìàë. 134, 1). Ó ëþäåé
çі ñòðóíêîþ ïîñòàâîþ ãîëîâà çàâæäè òðèìàєòüñÿ ïðÿìî, ãðóäíà êëіòêà âèñòóïàє íàä æèâîòîì, æèâіò ïіäòÿãíóòèé. Ó ðàçі íåïðàâèëüíîї ïîñòàâè ãîëîâà â ëþäèíè íàõèëåíà àáî âèñóíóòà âïåðåä, ãðóäíà êëіòêà âòèñíóòà, ïëå÷і
çâåäåíі äî ãðóäåé, æèâіò âèïíóòèé òîùî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïîñòàâà ìàє íå ëèøå åñòåòè÷íå1 çíà÷åííÿ, àëå é âïëèâàє íà ôóíêöіîíóâàííÿ âñüîãî îðãàíіçìó. Ó ðàçі ïîðóøåííÿ ïîñòàâè,
îñîáëèâî â ïåðіîä ðîñòó, ìîæóòü âèíèêíóòè çíà÷íі ïîðóøåííÿ ôîðìè
ñêåëåòà, ùî ïîãіðøóє êðîâîîáіã, ðîáîòó ñåðöÿ, ëåãåíü, òðàâëåííÿ, ñïðè÷èíÿє ðîçëàäè äіÿëüíîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè òîùî. À öå, çðåøòîþ, íå
ñïðèÿє íîðìàëüíіé ïðàöåçäàòíîñòі îðãàíіçìó.

Ïîðóøåííÿ ïîñòàâè â äіòåé ìîæóòü âèíèêíóòè â ðåçóëüòàòі çàõâîðþâàíü (ðàõіòó, îæèðіííÿ òîùî), íåïðàâèëüíîãî ðåæèìó ïðàöі òà âіäïî÷èíêó, ïîãàíî ïіäіáðàíîãî îäÿãó, âçóòòÿ òà ç іíøèõ ïðè÷èí. Ïðèêëàäîì
íåïðàâèëüíîї ïîñòàâè ìîæå áóòè ñóòóëіñòü, ÿêà çóìîâëþєòüñÿ ñëàáêèì
ðîçâèòêîì ì’ÿçіâ ñïèíè. Ïðè öüîìó ãðóäíèé âіääіë õðåáòà çíà÷íî âèñòóïàє
íàçàä, óòâîðþþ÷è òàê çâàíó êðóãëó ñïèíó, ãîëîâà ñòàє íàõèëåíîþ âïåðåä,
à ãðóäíà êëіòêà ñïëþùóєòüñÿ.
Здоров’я людини. Основними причинами виникнення сутулості є малорухомий
спосіб життя, довготривале сидіння під час роботи за неправильно підібраним за
висотою столом, спання на занадто м’якому ліжку тощо.
1 Åñòåòè÷íèé (âіä ãðåö. àіñòåçіñ – âіä÷óòòÿ, ïî÷óòòÿ) – òàêèé, ùî çàäîâîëüíÿє
âèìîãè åñòåòèêè (íàóêè ïðî ïðåêðàñíå, ïðî ìèñòåöòâî òà õóäîæíþ òâîð÷іñòü).

164

§ 34
Ïîðóøåííÿ ïîñòàâè ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîÿâîþ íàäìіðíèõ, àáî ïàòîëîãі÷íèõ, âèãèíіâ õðåáòà. Ñåðåä òàêèõ ïàòîëîãі÷íèõ âèêðèâëåíü õðåáòà
ðîçðіçíÿþòü âèãèíè âïåðåä (ïàòîëîãі÷íèé ëîðäîç), íàçàä (ãðóäíèé êіôîç,
àáî ãîðá) òà áі÷íі âèêðèâëåííÿ (ñêîëіîç) (ìàë. 134, 2). Íàé÷àñòіøå öі âèãèíè
âèíèêàþòü ó äіòåé âіêîì âіä 5 äî 10 ðîêіâ, êîëè â õðåáöÿõ òà іíøèõ êіñòêàõ
ãðóäíîї êëіòêè ùå áàãàòî õðÿùîâîї òêàíèíè. Íàéïîøèðåíіøèìè ïðè÷èíàìè âàä ôîðìóâàííÿ ïîñòàâè є íåäîòðèìàííÿ ãіãієíі÷íèõ ïðàâèë (ìàë. 135):
íåâіäïîâіäíіñòü âèñîòè ñòîëà çðîñòó äèòèíè; ñïàííÿ íà äóæå ì’ÿêîìó àáî
óâіãíóòîìó ëіæêó; íåïðàâèëüíà ïîçà ïіä ÷àñ ñèäіííÿ çà ðîáî÷èì ñòîëîì àáî
ïàðòîþ. Öå ïðèçâîäèòü äî íåðіâíîìіðíîãî íàâàíòàæåííÿ íà õðåáåò òà ì’ÿçè
ñïèíè; ìîæå ñïðè÷èíèòè âèêðèâëåííÿ õðåáòà.
Äî ðîçâèòêó âàä ïîñòàâè ïðèçâîäÿòü òàêîæ íåäîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, íåñòà÷à âіòàìіíіâ. Òðèâàëі íåãàòèâíі åìîöії, ïåðåâòîìà çíèæóþòü òîíóñ
ì’ÿçіâ òà їõíþ ðîëü ó ïіäòðèìàííі ïîñòàâè.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ó ðàçі âèêðèâëåííÿ õðåáòà çìåíøóєòüñÿ éîãî ðóõëèâіñòü. Âèíèêàþòü ì’ÿçîâі áîëі ó ñïèíі. Â îñîáëèâî âàæêèõ âèïàäêàõ
çìіíþєòüñÿ ïîëîæåííÿ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ, ùî ïðèçâîäèòü äî ðîçëàäіâ
ó їõíіé äіÿëüíîñòі, à âіäïîâіäíî – äî çíèæåííÿ ïðàöåçäàòíîñòі ëþäèíè.
Здоров’я людини. Лікування викривлень хребта базується на виконанні спеціальних гімнастичних вправ під наглядом спеціаліста. Щоб запобігти виникненню викривлень, необхідно уникати непомірних навантажень на хребет, ліжко повинно бути
твердим і рівним, сон – достатнім, їжа – різноманітною та багатою на вітаміни. Освітлення робочого місця має бути достатнім, а положення за столом – правильним.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïåðåíîñÿ÷è âàíòàæі, ðіâíîìіðíî íàâàíòàæóéòå îáèäâі
ðóêè; çà ñòîëîì ñèäіòü ðіâíî, íå çãèíàéòåñÿ óáіê; ðåãóëÿðíî âèêîíóéòå ôіçè÷íі âïðàâè äëÿ ïîëіïøåííÿ ïîñòàâè. Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè: çàïîáіãòè ïîðóøåííÿì ïîñòàâè ëåãøå, íіæ їõ óñóíóòè.

Äî âàä ðîçâèòêó îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè â äèòÿ÷îìó âіöі íàëåæèòü
і ïëîñêîñòîïіñòü (ìàë. 136, 2) – ñïëþùåííÿ ñêëåïіííÿ ñòîïè, ÷åðåç ùî
âîíî çìåíøóєòüñÿ. ßê íàñëіäîê, ñòèñêóþòüñÿ êðîâîíîñíі ñóäèíè, ïîðóøóєòüñÿ êðîâîîáіã ñòîïè, ïîñòіéíî ïîäðàçíþþòüñÿ її íåðâîâі çàêіí÷åííÿ.

1

2
Мал. 135. Причини порушення постави. Завдання.
Назвіть профілактику порушень постави

Мал. 136. Нормальна стопа (1), плоскостопість (2)
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ТЕМА 6
Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðè÷èíÿє áîëüîâі âіä÷óòòÿ â íîãàõ і çìіíó õîäè. Ó ëþäèíè ç ïëîñêîñòîïіñòþ íîãè øâèäêî âòîìëþþòüñÿ. Ïëîñêîñòîïіñòü ðîçâèâàєòüñÿ âíàñëіäîê ñëàáêîñòі ì’ÿçіâ ñòîïè, íàäìіðíîї ìàñè òіëà, íîñіííÿ
âçóòòÿ íà âèñîêèõ ïіäáîðàõ. Ïëîñêîñòîïіñòü ìîæå áóòè ÿê âðîäæåíîþ (äîñèòü ðіäêî), òàê і íàáóòîþ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Äî ïëîñêîñòîïîñòі ìîæå ïðèçâîäèòè íîñіííÿ òіñíîãî
âçóòòÿ. Äëÿ ïðîôіëàêòèêè ïëîñêîñòîïîñòі ïîòðіáíî ñòåæèòè çà ñâîєþ
ïîñòàâîþ, ïðàâèëüíî ïіäáèðàòè âçóòòÿ. Êîðèñíі çàíÿòòÿ ãіìíàñòèêîþ
і ñïîðòîì, à òàêîæ õîäіííÿ áîñîíіæ ïî ïіñêó. Çà ïåðøèõ îçíàê ïëîñêîñòîïîñòі ñëіä çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ-îðòîïåäà1. Ó âçóòòÿ âêëàäàþòü ñïåöіàëüíі óñòіëêè. Ùî ðàíіøå âèÿâëåíî öþ âàäó, òî ëåãøå її ëіêóâàòè.

Ùî òàêå ãіïîäèíàìіÿ? ßêèé її âïëèâ íà ðîçâèòîê îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè? Ó íàø ÷àñ îäíèì іç íàéøêіäëèâіøèõ ÷èííèêіâ, ÿêèé íåãàòèâíî
âïëèâàє íà ïðîöåñè ðîñòó і ðîçâèòêó ëþäèíè òà ñïðè÷èíþє ðіçíі õðîíі÷íі
õâîðîáè, є ãіïîäèíàìіÿ. Öå çíèæåíà ðóõîâà àêòèâíіñòü. Âîíà îñîáëèâî
íåáåçïå÷íà â äèòÿ÷îìó і øêіëüíîìó âіöі, áî íåãàòèâíî âïëèâàє íà ôîðìóâàííÿ îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, ñåðöåâî-ñóäèííîї, åíäîêðèííîї òà іíøèõ
ñèñòåì, çíèæóє îïіð äî çáóäíèêіâ іíôåêöіéíèõ õâîðîá.
Çìåíøåííÿ ðóõîâîї àêòèâíîñòі ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ іíòåíñèâíîñòі
îáìіíó ðå÷îâèí òà åíåðãії і íàâіòü çà íîðìàëüíîãî õàð÷óâàííÿ ñïðè÷èíþє
çáіëüøåííÿ æèðîâîї òêàíèíè. ßê âè ïàì’ÿòàєòå, íàäìіðíèé ðîçâèòîê æèðîâîї òêàíèíè íåãàòèâíî âïëèâàє íà ôóíêöіîíóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó. Íàäìіðíà êîíöåíòðàöіÿ æèðó â êðîâі ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ éîãî íåðîç÷èííèõ
ñïîëóê іç ñîëÿìè, ùî îñіäàþòü íà ñòіíêàõ ñóäèí, ïðîñâіò ÿêèõ ïðè öüîìó
çâóæóєòüñÿ, ñïðè÷èíþþ÷è ïîðóøåííÿ êðîâîîáіãó. Âіäïîâіäíî çìåíøóєòüñÿ
êðîâîïîñòà÷àííÿ òêàíèí ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè і êèñíåì.
Ó ðàçі ãіïîäèíàìії çìåíøóєòüñÿ іíòåíñèâíіñòü âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ.
Óíàñëіäîê öüîãî ïîãіðøóєòüñÿ ïåðåòðàâëåííÿ і çàñâîєííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. ßêùî õðîíі÷íі õâîðîáè âíóòðіøíіõ îðãàíіâ ó ðàçі ãіïîäèíàìії ðîçâèâàþòüñÿ ëèøå â çðіëîìó âіöі, òî îñëàáëåííÿ іìóíіòåòó âèÿâëÿєòüñÿ
âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè.
Ãіïîäèíàìіÿ ñïðè÷èíþє çíèæåííÿ íå òіëüêè ôіçè÷íîї, à é ðîçóìîâîї
ïðàöåçäàòíîñòі, æèòòєâîãî òîíóñó, à öå ïðèçâîäèòü äî îáìåæåííÿ ñîöіàëüíîї
àêòèâíîñòі, ïðàãíåííÿ і âîëі ïåðåáîðþâàòè òðóäíîùі. Ç’ÿâëÿєòüñÿ åìîöіéíà
íåñòіéêіñòü.
ßê âçàєìîïîâ’ÿçàíі ôіçè÷íà êóëüòóðà і çäîðîâ’ÿ? Ñòðóíêà ïîñòàâà, ãàðìîíіéíî ðîçâèíåíå òіëî çàâæäè ïðèâåðòàëè äî ñåáå óâàãó. Âîíè îñïіâàíі
ïîåòàìè, âіäîáðàæåíі â ÷èñëåííèõ òâîðàõ õóäîæíèêіâ і ñêóëüïòîðіâ. Ó ïîєäíàííі ç äóõîâíіñòþ, ðîçóìîì і çäîðîâ’ÿì ãàðìîíіÿ òіëà ñòàíîâèòü íàéáіëüøèé ñêàðá, ÿêèì ìîæå âîëîäіòè ëþäèíà.
Ïðàâèëüíå ôîðìóâàííÿ îïîðíî-ðóõîâîї ñèñòåìè íàñàìïåðåä ïîòðåáóє
ñèñòåìàòè÷íîї ðîáîòè ì’ÿçіâ. Öå ñïðèÿє çáіëüøåííþ їõíüîї ìàñè, ùî,
ó ñâîþ ÷åðãó, çóìîâëþє ïîñèëåíèé ðіñò êіñòîê, äî ÿêèõ ì’ÿçè ïðèêðіïëåíі. Àêòèâíà ðîáîòà ì’ÿçіâ çóìîâëþє іíòåíñèâíèé êðîâîòіê – êіñòêè îòðè1 Îðòîïåä – ëіêàð, ÿêèé çàéìàєòüñÿ ïðîôіëàêòèêîþ òà ëіêóâàííÿì ñòіéêèõ ïîðóøåíü ôîðìè õðåáòà і êіíöіâîê.
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§ 34
ìóþòü áіëüøå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí òà êèñíþ. Îòæå, ùî êðàùå ðîçâèíåíà
ñêåëåòíà ìóñêóëàòóðà, òî ìіöíіøèì ñòàє ñêåëåò.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íàâіòü êîðîòêî÷àñíі âïðàâè, ÿêùî їõ âèêîíóâàòè ùîäåííî, ñïðèÿþòü çðîñòàííþ ñèëè ì’ÿçіâ. Ïðàâèëüíî äîçîâàíі ôіçè÷íà ïðàöÿ
òà âïðàâè, à òàêîæ ïåðіîäè íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óþòü ãàðìîíіéíèé ðîçâèòîê
îñîáèñòîñòі: âîíè ïіäâèùóþòü ôіçè÷íó é ðîçóìîâó ïðàöåçäàòíіñòü.
Здоров’я людини. Систематичні заняття фізичними вправами підвищують працездатність серцевого м’яза. Треноване серце в стані спокою скорочується повільніше, що дає йому змогу краще відпочивати, працювати економніше, збільшувати
хвилинний об’єм крові під час роботи і надходження кисню та поживних речовин.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïîñòàâà, ëîðäîç, êіôîç, ñêîëіîç, ïëîñêîñòîïіñòü, ãіïîäèíàìіÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Правильна постава є умовою нормального розвитку і функціонування внутрішніх органів та запобігання виникненню порушень опорно-рухової системи.
Формування правильної постави забезпечує нормальний ріст і розвиток організму. Головна роль у формуванні правильної постави належить фізичній
культурі та дотриманню правил гігієни.
z Слабкі м’язи не здатні підтримувати тулуб у правильному положенні, що
може призвести до сутулості, викривлень хребта, плоскостопості та інших порушень гармонійного розвитку людського організму, а отже, негативно впливає
на діяльність серцево-судинної системи, органів дихання, травлення тощо.
z Гіподинамія – це знижена рухова активність. Вона негативно впливає на всі
фізіологічні функції і процеси в організмі. Рухова активність стимулює процеси
росту і розвитку організму, сприяє нормальній життєдіяльності.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які вікові зміни відбуваються в опорно-руховій системі людини? 2. Що таке
постава? Які ознаки правильної та неправильної постави? 3. Назвіть правила
запобігання порушенням постави. 4. Які умови нормального формування опорнорухової системи людини? 5. Чому і як плоскостопість впливає на організм?
6. Як гіподинамія впливає на розвиток опорно-рухової системи і діяльність внутрішніх органів?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть найкращий віковий період для початку занять силовими видами
спорту для хлопчиків: а) 4 роки; б) 7 років; в) 14 років; г) 21 рік.
2. Укажіть наслідки гіподинамії: а) хвороби серцево-судинної системи; б) плоскостопість; в) гармонійний розвиток тіла; г) фізичне здоров’я.
3. Виберіть значення занять фізкультурою: а) підвищують стійкість організму до
хвороб; б) знижують стійкість організму до хвороб; в) сприяють плоскостопості;
г) сповільнюють розвиток організму.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Охарактеризуйте негативні чинники, що впливають на розвиток опорно-рухової системи. ІІ група. Розкрийте взаємозв’язок
фізичної культури і здоров’я людини.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Одним із наслідків гіподинамії є обмежена м’язова діяльність.
Поясніть, як вона пов’язана з обміном речовин в організмі. 2. Чому не слід постійно перевантажувати м’язи в дитячому віці?
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ТЕМА 6
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 1. Зверніть увагу на малюнок і напишіть, у якого учня (А чи Б) виникло захворювання опорно-рухової системи. Чим воно
спричинене?

А

Б

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 2 (групова робота). Виконайте проект (за вибором) з використанням
комп’ютерної презентації. 1. Гіподинамія – ворог
сучасної цивілізації. 2. Рухова активність – основа
фізичного здоров’я.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть речовини, які забезпечують пружність кісток: а) карбонат кальцію; б) фосфат кальцію; в) сполуки Феруму; г) органічні речовини.
2. Що надає кісткам твердості: а) кісткова тканина; б) хрящова тканина; в) епітеліальна тканина; г) сухожилля?
3. Укажіть м’яз, який згинає лікоть: а) двоголовий м’яз плеча; б) триголовий м’яз
плеча; в) чотириголовий м’яз; г) дельтоподібний м’яз.
4. Укажіть м’яз, який згинає коліно: а) двоголовий м’яз стегна; б) кравецький м’яз;
в) чотириголовий м’яз стегна; г) литковий м’яз.
5. Укажіть функції червоного кісткового мозку: а) руйнування кісток; б) потовщення
кісток; в) утворення клітин крові; г) ріст кісток у довжину.
6. Укажіть, яким стає м’яз під час скорочення: а) товстішим; б) тоншим; в) довшим;
г) його форма не змінюється.
7. Укажіть складові кісток, які забезпечують їхнє живлення: а) окістя; б) червоний
кістковий мозок; в) нервові закінчення; г) охрястя.
8. Укажіть чинники, які забезпечують ріст кісток у довжину: а) наявність жовтого
кісткового мозку; б) поділ клітин хрящової тканини; в) поділ клітин окістя; г) наявність
червоного кісткового мозку.
9. Укажіть чинники, від яких залежить сила м’яза: а) кількість кровоносних судин;
б) кількість м’язових волокон; в) частота нервових імпульсів, що надходять до м’яза;
г) кількість жирової тканини.
Утворіть логічні пари
10. Установіть відповідність між частинами скелета кінцівок (цифри) та кістками, що
входять до їхнього складу (літери).
1 стегно
2 передпліччя
3 гомілка
4 стопа

А кістки зап’ястка
Б малогомілкова кістка
В ліктьова кістка
Г плесно
Д стегнова кістка

11. Установіть відповідність між рухами в суглобах та м’язами, які їх рухають.
1 згинання передпліччя в ліктьовому суглобі
2 розгинання передпліччя в ліктьовому суглобі
3 згинання колінного суглоба
4 розгинання колінного суглоба

А двоголовий м’яз
Б триголовий м’яз
В литковий м’яз
Г чотириголовий м’яз стегна
Д кравецький м’яз

Поміркуйте
12. Розгляньте на малюнках скелети: А – собаки, Б – горили і В – людини. Поясніть,
як їхня будова пов’язана з характером пересування.
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Самоконтроль знань з теми

А

Б

В

13. До якого захворювання опорно-рухової системи може призвести постійне порушення гігієнічних норм сидіння за робочим столом? Як воно впливає на діяльність
внутрішніх органів?
14. Найдовша кістка – стегнова. Зазвичай, вона становить до 25 % від зросту людини.
Визначте розмір своєї стегнової кістки.
15. У тілі дитини є 300 кісток, а в тілі дорослої людини їх 206. Із чим це пов’язано?
16. Поясніть зв’язок опорно-рухової системи із системою кровообігу. Складіть схему.
17. Установіть зв’язок між заняттями фізкультурою та розвитком опорно-рухової системи.
САМОСТІЙНА РОБОТА. Проведіть спостереження щодо впливу фізичних вправ
на формування скелетних м’язів. Якщо ви не робите фізичної зарядки і не займаєтесь
спортом, то почніть це робити регулярно. Якщо ви займаєтеся спортом регулярно, то
поступово збільшуйте навантаження на м’язи. Перед початком спостережень виміряйте обсяг плеча в найширшому місці двоголового м’яза під час його скорочення. Виміряйте також обсяг гомілки випростаної ноги в найширшому місці литкового м’яза.
Щомісяця повторюйте ці виміри, заносячи результати до таблиці.
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Òåìà 7
ÇÂ’ßÇÎÊ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ
ËÞÄÈÍÈ ІÇ ÇÎÂÍІØÍІÌ
ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅÌ.
ÍÅÐÂÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
Ùî çàáåçïå÷óє çëàãîäæåíіñòü ðîáîòè âñіõ
îðãàíіâ і ñèñòåì îðãàíіâ îðãàíіçìó ëþäèíè?
ßê ïîâ’ÿçàíі ôóíêöіîíàëüíî öåíòðàëüíà і ïåðèôåðè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà? ßêà ðîëü êîðè
ãîëîâíîãî ìîçêó ó âèçíà÷åííі ïîâåäіíêè ëþäèíè?

§ 35. ÁÓÄÎÂÀ ÍÅÐÂÎÂÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ ËÞÄÈÍÈ.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ І ÏÅÐÈÔÅÐÈ×ÍÀ
ÍÅÐÂÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
Пригадайте, які особливості будови нервової системи ссавців. Що таке нейрон,
яка його будова? У чому полягає нервова та гуморальна регуляція життєвих функцій
організму? Що таке нервовий імпульс? Що таке рецептори?

ßêі áóäîâà òà çíà÷åííÿ íåðâîâîї ñèñòåìè ëþäèíè? Íåðâîâà ñèñòåìà –
íàéñêëàäíіøà і íàéâàæëèâіøà ñèñòåìà êåðóâàííÿ òà çâ’ÿçêó â îðãàíіçìі
ëþäèíè. Ó ëþäèíè íåðâîâà ñèñòåìà çàãàëîì ïîáóäîâàíà òàê ñàìî, ÿê і â
іíøèõ ññàâöіâ. Çà ìіñöåì ðîçòàøóâàííÿ íåðâîâîї òêàíèíè ðîçðіçíÿþòü
öåíòðàëüíó òà ïåðèôåðè÷íó її ÷àñòèíè (ìàë. 137). Íåðâîâà òêàíèíà, ðîçìіùåíà â ïîðîæíèíі ÷åðåïà òà êàíàëі õðåáòà, ñêëàäàє öåíòðàëüíó íåðâîâó
ñèñòåìó. Öå ãîëîâíèé і ñïèííèé ìîçîê.
Öåíòðàëüíà íåðâîâà ñèñòåìà çàáåçïå÷óє âçàєìîçâ’ÿçîê óñіõ êëіòèí, òêàíèí
òà îðãàíіâ îðãàíіçìó. Âîíà âïëèâàє íà їõíþ äіÿëüíіñòü òà ðåãóëþє ïðîöåñè,
ùî â íèõ âіäáóâàþòüñÿ. Äî òîãî æ öåíòðàëüíà íåðâîâà ñèñòåìà çàáåçïå÷óє
çâ’ÿçîê îðãàíіçìó ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Çà äîïîìîãîþ ðåöåïòîðіâ
öåíòðàëüíà íåðâîâà ñèñòåìà îòðèìóє іíôîðìàöіþ ïðî âñі ÿâèùà, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó äîâêіëëі òà â ñàìîìó îðãàíіçìі. Çáóäæåííÿ, ùî íàäіéøëî äî íåї, òàì
îáðîáëÿєòüñÿ é ó âèãëÿäі íåðâîâîãî іìïóëüñó ïåðåäàєòüñÿ ðîáî÷îìó îðãàíîâі.
Íåðâîâà òêàíèíà, ðîçìіùåíà ïîçà ìåæàìè ÷åðåïà òà êàíàëó õðåáòà,
óòâîðþє ïåðèôåðè÷íó íåðâîâó ñèñòåìó. Öå íåðâè, ÿêі âіäõîäÿòü âіä
ãîëîâíîãî òà ñïèííîãî ìîçêó, à òàêîæ їõíі ñïëåòіííÿ і âóçëè. Íåðâè, ùî
âіäõîäÿòü âіä ãîëîâíîãî ìîçêó, íàçèâàþòü ÷åðåïíî-ìîçêîâèìè (їõ 12 ïàð),
à âіä ñïèííîãî – ñïèííîìîçêîâèìè (31 ïàðà). ×åðåïíî-ìîçêîâі íåðâè іííåðâóþòü îðãàíè ÷óòòÿ, äåÿêі ïîñìóãîâàíі ì’ÿçè, ñëіçíі òà ñëèííі çàëîçè.
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§ 35
1
2

Мал.. 137. Загальна схема нервової системи людини. Централь
ьна нервова система: 1 – головний мозок; 2 – спинний
мозо
ок. Периферична нервова система: 3 – черепно- і спинномозкові нерви

3

1

2

3
4

1
Мал. 138. Будова нерва:
ерва: 1 – сполучнотканинна оболонка;
об
2 – кр
ровоносні судини; 3 – нервові волокна; 4 – аксон нейрона

Ñïèííîìîçêîâі íåðâè іííåðâóþòü óñі äіëÿíêè
êè òіëà ë
ëþäèíè, ðîçòàøîâàíі
íèæ÷å øèї.
Ïðèãàäàéòå: îñíîâíèì ñòðóêòóðíèì і ôóíêöіîíàëüíèì åëåìåíòîì íåðâîâîї ñèñòåìè є íåðâîâà êëіòèíà – íåéðîí (äèâ. ìàë. 9). Âіí ìàє òіëî, ÷èñëåííі êîðîòêі âіäðîñòêè (їõ íàçèâàþòü äåíäðèòàìè) òà çàçâè÷àé îäèí äîâãèé (àêñîí). Äîâãі âіäðîñòêè, ùî âіäõîäÿòü âіä íåéðîíіâ, ðîçòàøîâàíèõ
ó ãîëîâíîìó і ñïèííîìó ìîçêó, óòâîðþþòü íåðâîâі âîëîêíà. Âîíè çäàòíі
ãåíåðóâàòè і ïîøèðþâàòè íåðâîâі іìïóëüñè.
Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü íåðâîâèõ âîëîêîí îòî÷åíà îáîëîíêîþ іç æèðîïîäіáíîї ðå÷îâèíè, ùî âèêîíóє іçîëÿöіéíó ôóíêöіþ. Òàêі íåðâîâі âîëîêíà ïðîâîäÿòü íåðâîâі іìïóëüñè çíà÷íî øâèäøå, íіæ òі, ÿêі òàêèõ îáîëîíîê íå ìàþòü.
Íåðâîâі âîëîêíà çáèðàþòüñÿ â ïó÷êè – íåðâè, ùî âèõîäÿòü çà ìåæі ãîëîâíîãî і ñïèííîãî ìîçêó. ßê îêðåìі ïó÷êè, òàê і âåñü íåðâ îòî÷óþòü ñïîëó÷íîòêàíèííі îáîëîíêè (ìàë. 138).
Íåðâè çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê ìіæ öåíòðàëüíîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ òà
òêàíèíàìè é îðãàíàìè òіëà ëþäèíè. Ïî íåðâàõ çáóäæåííÿ ïðÿìóє àáî іç
öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè äî ïåâíîãî îðãàíà, àáî âіä ðіçíèõ äіëÿíîê
òіëà äî öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè.
Ðîçðіçíÿþòü ÷óòëèâі, ðóõîâі òà çìіøàíі íåðâè. Ïî ÷óòëèâèõ íåðâàõ çáóäæåííÿ ïðÿìóє âіä ðіçíèõ îðãàíіâ äî öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè. Ïî ðóõîâèõ íåðâàõ çáóäæåííÿ ïðîõîäèòü âіä öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè äî ðîáî÷èõ
îðãàíіâ. Îáèäâà òèïè íåðâîâèõ âîëîêîí ÷àñòî ðîçòàøîâàíі â îäíîìó íåðâîâі.
Òàêі íåðâè íàçèâàþòü çìіøàíèìè. Âîíè âèêîíóþòü ïîäâіéíó ôóíêöіþ: ïðîâîäÿòü çáóäæåííÿ â îáîõ íàïðÿìàõ, ùî íàãàäóє äâîáі÷íèé äîðîæíіé ðóõ.
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ТЕМА 7
Ó ñïèííîìó і ãîëîâíîìó ìîçêó ðîçðіçíÿþòü ñіðó і áіëó ðå÷îâèíó. Ñіðà
ðå÷îâèíà – öå ñêóï÷åííÿ òіë íåéðîíіâ òà їõíіõ êîðîòêèõ âіäðîñòêіâ,
à áіëà – ñêóï÷åííÿ äîâãèõ âіäðîñòêіâ íåéðîíіâ. Áіëà ðå÷îâèíà òàêîæ âõîäèòü äî ñêëàäó íåðâіâ. Ñêóï÷åííÿ òіë íåéðîíіâ ó ìåæàõ áіëîї ðå÷îâèíè
ìàþòü íàçâó ÿäðà. Ñêóï÷åííÿ òіë íåéðîíіâ ïîçà öåíòðàëüíîþ íåðâîâîþ
ñèñòåìîþ íàçèâàþòü íåðâîâèìè âóçëàìè. Âîíè ðîçòàøîâàíі âñåðåäèíі
âíóòðіøíіõ îðãàíіâ àáî ïîáëèçó íèõ.
Âè âæå çíàєòå, ùî íåðâîâіé òêàíèíі âëàñòèâі çáóäëèâіñòü òà ïðîâіäíіñòü. Çáóäëèâіñòü – çäàòíіñòü íåéðîíіâ øâèäêî çìіíþâàòè ñâîї âëàñòèâîñòі
(çáóäæóâàòèñü) ïіä âïëèâîì ïåâíèõ ïîäðàçíèêіâ, à ïðîâіäíіñòü – ïðîâîäèòè і ïåðåäàâàòè çáóäæåííÿ ÷åðåç âіäðîñòêè äî іíøèõ íåéðîíіâ. Íàéìåíøó
ñèëó äії ïîäðàçíèêà, ÿêà çäàòíà âèêëèêàòè çáóäæåííÿ (íåðâîâèé іìïóëüñ),
íàçèâàþòü ïîðîãîì ïîäðàçíåííÿ.
Íåðâîâіé ñèñòåìі ïðèòàìàííèé ðåôëåêòîðíèé ïðèíöèï ðîáîòè. ßê âè
ïàì’ÿòàєòå, ðåôëåêñ – öå ðåàêöіÿ îðãàíіçìó ó âіäïîâіäü íà ïîäðàçíåííÿ,
ÿêà âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷àñòþ íåðâîâîї ñèñòåìè. Ïîäðàçíåííÿ ñïðèéìàþòü
ðåöåïòîðè – ñïåöіàëіçîâàíі ÷óòëèâі óòâîðè, ÿêі ïåðåòâîðþþòü ïåâíі ïîäðàçíèêè çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà íà íåðâîâі іìïóëüñè.
Êîæíèé âèä ðåöåïòîðіâ ñïðèéìàє ëèøå ïåâíå ïîäðàçíåííÿ (íàïðèêëàä,
ðåöåïòîðè îêà – ñâіòëî, âóõà – çâóêè òîùî). Ðåöåïòîðè çà õàðàêòåðîì ðîçòàøóâàííÿ ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíі, ðîçìіùåíі íà ïîâåðõíі òіëà (ðåöåïòîðè
øêіðè, îêà, âóõà òîùî), òà âíóòðіøíі, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ ó âíóòðіøíіõ îðãàíàõ
(ëåãåíÿõ, ñåðöі, øëóíêîâî-êèøêîâîìó òðàêòі, ì’ÿçàõ, ñóõîæèëëÿõ òà іí.).
Ó ðåöåïòîðі ó âіäïîâіäü íà äіþ ïîäðàçíèêà âèíèêàþòü íåðâîâі іìïóëüñè,
ÿêі íàäõîäÿòü ó íåðâîâèé öåíòð, çóìîâëþþ÷è éîãî çáóäæåííÿ. Öå õâèëі
çáóäæåííÿ, ÿêі ïîøèðþþòüñÿ ïî íåðâîâèõ âîëîêíàõ. Íåðâîâèé öåíòð àíàëіçóє ñèãíàë і, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîñèëàє íåðâîâі іìïóëüñè. Íàñëіäêîì öüîãî
є âіäïîâіäíі ðåàêöії ïåâíèõ îðãàíіâ ÷è âñüîãî îðãàíіçìó. Ðåôëåêñè, ÿêі
âèíèêàþòü ïіä ÷àñ ïîäðàçíåííÿ çîâíіøíіõ ðåöåïòîðіâ, äàþòü çìîãó îðãàíіçìó ðåàãóâàòè íà çìіíè äîâêіëëÿ. Ðåôëåêñè, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ ïіä ÷àñ
çáóäæåííÿ âíóòðіøíіõ ðåöåïòîðіâ, ðåãóëþþòü ðîáîòó âíóòðіøíіõ îðãàíіâ
і ïіäòðèìóþòü ñòàëіñòü âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó.
Ïðèãàäàéòå: ñóêóïíіñòü ñòðóêòóð íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü
ó çäіéñíåííі ðåôëåêñó, íàçèâàþòü ðåôëåêòîðíîþ äóãîþ. Äî її ñêëàäó âõîäÿòü:
• ðåöåïòîð;
• ÷óòëèâå íåðâîâå âîëîêíî, ïî ÿêîìó çáóäæåííÿ ïåðåäàєòüñÿ äî öåíòðàëüíîї ÷àñòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè;
• íåðâîâèé öåíòð, äå àíàëіçóєòüñÿ îòðèìàíà іíôîðìàöіÿ;
• ðóõîâå íåðâîâå âîëîêíî, ïî ÿêîìó íåðâîâі іìïóëüñè íàäõîäÿòü äî âіäïîâіäíèõ ðîáî÷èõ îðãàíіâ.
Öå ïðèêëàä äâîíåéðîííîї ðåôëåêòîðíîї äóãè (äèâ. ìàë. 22). Â îðãàíіçìі
ëþäèíè ðåôëåêòîðíі äóãè ïåðåâàæíî òðèíåéðîííі (ìàë. 139). Ó òàêіé äóçі
çáóäæåííÿ іç ÷óòëèâîãî íà ðóõîâèé íåéðîí ïåðåäàєòüñÿ ÷åðåç âñòàâíèé
íåéðîí.
Îòæå, íåðâîâà ñèñòåìà çàáåçïå÷óє єäíіñòü і öіëіñíіñòü îðãàíіçìó, âіäíîñíó ñòàëіñòü âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà (ãîìåîñòàç), ðåàêöіþ îðãàíіçìó
íà äіþ ðіçíèõ ïîäðàçíèêіâ і ïðèñòîñóâàííÿ éîãî äî çìіííèõ óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
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Мал. 139. Тринейронна рефлекторна дуга: 1 – рецептори; 2 – чутливий нерв; 3 – сіра речовина спинного мозку; 4 – вставний нейрон; 5 – руховий нейрон; 6 – руховий нерв; 7 – робочий орган. Завдання. Порівняйте рефлекторні дуги, зображені на мал. 22 та мал. 148.
Що між ними спільного та відмінного?

Çàëåæíî âіä ôóíêöіé íåðâîâó ñèñòåìó (öåíòðàëüíó і ïåðèôåðè÷íó) ïîäіëÿþòü íà ñîìàòè÷íó і âåãåòàòèâíó.
Ñîìàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє ðóõàìè ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, ñïðèéìàє і ïðîâîäèòü ñèãíàëè âіä îðãàíіâ ÷óòòÿ, çàáåçïå÷óþ÷è çâ’ÿçîê îðãàíіçìó іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì.
Âåãåòàòèâíà íåðâîâà ñèñòåìà ðåãóëþє îáìіí ðå÷îâèí, ðîáîòó âíóòðіøíіõ îðãàíіâ (øëóíêà, ïå÷іíêè, íèðîê, ñåðöÿ, ñóäèí òîùî) і ñòàí íåðâîâîї ñèñòåìè â öіëîìó. Äіÿëüíіñòü öüîãî âіääіëó, íà âіäìіíó âіä
ñîìàòè÷íîãî, íå ïåðåáóâàє ïіä êîíòðîëåì ñâіäîìîñòі ëþäèíè, çâіäêè і éîãî
äðóãà íàçâà – àâòîíîìíà íåðâîâà ñèñòåìà.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñіðà ðå÷îâèíà, áіëà ðå÷îâèíà, ÷åðåïíîìîçêîâі íåðâè, ñïèííîìîçêîâі íåðâè, ÷óòëèâі, ðóõîâі, çìіøàíі íåðâè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Нервова система – це сукупність взаємопов’язаних структур, що регулюють
усі фізіологічні процеси в організмі та дають змогу організмові функціонувати
узгоджено як єдине ціле. Анатомічно нервову систему поділяють на центральну (головний і спинний мозок) та периферичну (12 пар черепно-мозкових
і 31 пара спинномозкових нервів).
z Нерви – довгі відростки нервових клітин, зібрані в пучки. Вони бувають чутливими, руховими та змішаними. Залежно від функцій розрізняють соматичну та
вегетативну (автономну) нервову систему.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які функції виконує нервова система? 2. Що таке центральна та периферична нервова система? 3. Що таке нерви? Які види нервів ви знаєте? 4. Які функції виконують різні види нервів? 5. Що таке сіра та біла речовина нервової
системи? 6. Яку нервову систему називають соматичною, а яку – вегетативною? Які їхні функції?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть складові центральної нервової системи: а) головний мозок і спинний
мозок; б) головний мозок і черепно-мозкові нерви; в) спинний мозок і спинномозкові нерви; г) черепно-мозкові і спинномозкові нерви.
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2. Укажіть складові периферичної нервової системи: а) головний мозок і спинний мозок; б) головний мозок і черепно-мозкові нерви; в) спинний мозок і спинномозкові нерви; г) черепно-мозкові і спинномозкові нерви.
3. Укажіть кількість черепно-мозкових нервів людини: а) 10; б) 12; в) 24; г) 31.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Схарактеризуйте будову і типи нервів. ІІ група.
Розкрийте будову і функції сірої та білої речовини головного і спинного мозку.
ПОМІРКУЙТЕ. Чим соматична нервова система відрізняється від вегетативної
(автономної)?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Намалюйте схему рефлекторної дуги на прикладі реакції відсмикування руки від гарячого предмета.

§ 36. ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ
ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте
е відділи хребта людини, будову хребців. Із чого складаються центральна
та периферична нервова система людини? Які нейрони називають руховими, а які –
чутливими? Що таке безумовні та умовні рефлекси, нервовий центр? Що таке біла та
сіра речовина? Що таке рефлекторна дуга? З яких ланок вона складається?

Âè âæå çíàєòå, ùî îäíієþ çі ñêëàäîâèõ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè
ëþäèíè є ñïèííèé ìîçîê.
ßêà áóäîâà ñïèííîãî ìîçêó? Ñïèííèé ìîçîê ðîçòàøîâàíèé ó êàíàëі õðåáòà, óòâîðåíîìó äóãàìè õðåáöіâ. Âіí ìàє âèãëÿä äîâãîї òðóáêè. Ó äîðîñëîї
ëþäèíè ñïèííèé ìîçîê çàâäîâæêè 41–45 ñì і ïðèáëèçíî 1 ñì çàâòîâøêè.
Éîãî ìàñà ñòàíîâèòü óñüîãî 30–32 ã. Ñïèííèé ìîçîê ìàє äâà ïîòîâùåííÿ:
øèéíå і ïîïåðåêîâå. Öі äіëÿíêè âіäïîâіäàþòü âèõîäó íåðâіâ, ÿêі ïðÿìóþòü
äî âåðõíіõ і íèæíіõ êіíöіâîê.
Ïî÷èíàєòüñÿ ñïèííèé ìîçîê ïðè îñíîâі
шийний
÷åðåïà, äå ç’єäíóєòüñÿ ç äîâãàñòèì ìîçêîì
(ñòðóêòóðîþ ãîëîâíîãî ìîçêó), à çàêіí÷óєòüñÿ íà ðіâíі äðóãîãî ïîïåðåêîâîãî õðåáöÿ
ïó÷êîì íåðâіâ, ÿêі âіäõîäÿòü âіä íüîãî.
Òîìó âіí äåùî êîðîòøèé âіä õðåáòà.
грудний
Âè âæå çíàєòå, ùî âіä ñïèííîãî ìîçêó
âіäõîäèòü 31 ïàðà ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ.
Äіëÿíêó, âіä ÿêîї ïî÷èíàєòüñÿ ïåâíà ïàðà
ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ, íàçèâàþòü ñåãìåíòîì. Ó ìåæàõ ñïèííîãî ìîçêó ðîçðіçпоперековий
íþþòü ñåãìåíòè (ìàë. 140):
• øèéíі – âіä íèõ áåðóòü ïî÷àòîê 8 ïàð
ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ;
• ãðóäíі ñåãìåíòè – 12 ïàð;
• ïîïåðåêîâі ñåãìåíòè – 5 ïàð;
• êðèæîâі ñåãìåíòè – 5 ïàð;
крижовий
• êóïðèêîâі ñåãìåíòè – 1 ïàðà ñïèííî1
2
ìîçêîâèõ
íåðâіâ.
Мал. 140. Відділи спинного мозку:
Âèâ÷èìî
áóäîâó ñïèííîãî ìîçêó ïіä ÷àñ
1 – вигляд збоку; 2 – зрізи через відâèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.
повідні відділи
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Âèâ÷åííÿ áóäîâè ñïèííîãî ìîçêó ëþäèíè (çà ìóëÿæàìè,
ìîäåëÿìè, ïëàñòèí÷àñòèìè ïðåïàðàòàìè)
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ìóëÿæі, ìîäåëі, ñêåëåò.
Ðîçãëÿíüòå íà ïîïåðå÷íîìó çðіçі ñïèííîãî ìîçêó áіëó òà ñіðó ðå÷îâèíó, ñïèííîìîçêîâèé êàíàë.

Íà ïîïåðå÷íîìó çðіçі ñïèííîãî ìîçêó ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî âіí ñêëàäàєòüñÿ ç áіëîї (ðîçòàøîâàíà ççîâíі) òà ñіðîї ðå÷îâèíè. Âîëîêíà áіëîї ðå÷îâèíè
ç’єäíóþòü ìіæ ñîáîþ ðіçíі äіëÿíêè ñïèííîãî ìîçêó òà ôîðìóþòü ïðîâіäíі
øëÿõè, çàáåçïå÷óþ÷è äâîáі÷íі çâ’ÿçêè ìіæ íèì òà ãîëîâíèì ìîçêîì.
Ó öåíòðі ñïèííîãî ìîçêó ïðîõîäèòü ñïèííîìîçêîâèé êàíàë (äіàìåòðîì
äî 1 ìì), çàïîâíåíèé ïðîçîðîþ ñïèííîìîçêîâîþ ðіäèíîþ (ìàë. 141). Âîíà
çàâäÿêè ïîñòіéíîìó îáìіíó ç êðîâ’þ çàáåçïå÷óє æèâëåííÿ íåðâîâîї òêàíèíè, ïîñòà÷àþ÷è ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà âèâîäÿ÷è ïðîäóêòè îáìіíó. Êðіì
òîãî, ñïèííîìîçêîâà ðіäèíà çäіéñíþє çàõèñíó ôóíêöіþ: ó íіé є îñîáëèâі
êëіòèíè, ÿêі çíèùóþòü çáóäíèêіâ õâîðîá.
Ñіðà ðå÷îâèíà îòî÷óє ñïèííîìîçêîâèé êàíàë, óòâîðþþ÷è íà ïîïåðå÷íîìó
çðіçі êîíòóð, ùî íàãàäóє ìåòåëèêà ÷è ëіòåðó «Í» (ìàë. 141). Âîíà ìàє âèñòóïè – ðîãè, ÿêі ïîäіëÿþòü áіëó ðå÷îâèíó íà äіëÿíêè ç ïðîâіäíèìè íåðâîâèìè
øëÿõàìè (âèñõіäíèìè òà íèçõіäíèìè) (çíàéäіòü їõ íà ìàë. 141). Ïî âèñõіäíèõ øëÿõàõ íåðâîâі іìïóëüñè ïðÿìóþòü äî ãîëîâíîãî ìîçêó, à ïî íèçõіäíèõ –
çáóäæåííÿ ïåðåäàєòüñÿ âіä ãîëîâíîãî ìîçêó äî öåíòðіâ ñïèííîãî ìîçêó, à âіä
íèõ – äî ðîáî÷îãî îðãàíà.
Ó ïåðåäíіõ ðîãàõ ðîçòàøîâàíі òіëà ðóõîâèõ íåéðîíіâ, äîâãі âіäðîñòêè
ÿêèõ äîñÿãàþòü ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ. Öі âіäðîñòêè óòâîðþþòü ïåðåäíі, àáî
ðóõîâі, êîðіíöі (ìàë. 141). Äî çàäíіõ ðîãіâ ïіäõîäÿòü âіäðîñòêè ÷óòëèâèõ
íåéðîíіâ, ÿêі óòâîðþþòü çàäíі, àáî ÷óòëèâі, êîðіíöі. Ïî íèõ íàäõîäÿòü
íåðâîâі іìïóëüñè âіä ðåöåïòîðіâ øêіðè, ì’ÿçіâ, ñóãëîáіâ, âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Ó ãðóäíîìó і ïîïåðåêîâîìó âіääіëàõ ñïèííîãî ìîçêó є ùå é áі÷íі ðîãè.
Òіëà ÷óòëèâèõ íåéðîíіâ ðîçòàøîâàíі çà ìåæàìè ñïèííîãî ìîçêó â ïîòîâùåííÿõ – âóçëàõ íà çàäíіõ êîðіíöÿõ. Â îòâîðàõ ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè
õðåáöÿìè ïåðåäíі òà çàäíі êîðіíöі çëèòі ìіæ ñîáîþ â çìіøàíі ñïèííîìîçêîâі íåðâè, âіäãàëóæåííÿ ÿêèõ ïðÿìóþòü äî ðіçíîìàíіòíèõ îðãàíіâ. Ó ñіðіé
ðå÷îâèíі ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî âñòàâíі íåéðîíè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü
çâ’ÿçêè ìіæ ÷óòëèâèìè òà ðóõîâèìè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Загалом у спинному мозку
людини налічують близько 13 млн нейронів,
з яких 97 % – вставні.

ßêі îáîëîíêè âêðèâàþòü ñïèííèé ìîçîê?
Ñïèííèé ìîçîê îòî÷óþòü òðè îáîëîíêè:
òâåðäà, ïàâóòèííà òà ì’ÿêà (ìàë. 142).
Òâåðäà îáîëîíêà ðîçòàøîâàíà ççîâíі. Âîíà
óòâîðåíà ùіëüíîþ âîëîêíèñòîþ ñïîëó÷íîþ
òêàíèíîþ. Ãëèáøå ðîçòàøîâàíà ïàâóòèííà îáîëîíêà, óòâîðåíà ïóõêîþ âîëîêíèñòîþ ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ. Áåçïîñåðåäíüî

2

1

3
5

4
Мал. 141. Будова спинного мозку:
1 – біла речовина; 2 – сіра речовина;
3 – спинномозковий канал; 4 – руховий корінець; 5 – чутливий корінець
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ТЕМА 7
спинний мозок

м’яз

1

2

рецептори

3
Мал. 142. Оболонки спинного мозку: 1 – м’яка;
2 – павутинна; 3 – тверда

Мал. 143. Колінний рефлекс. Завдання. Простежте шлях передачі збудження

äî ðå÷îâèíè ìîçêó ïðèëÿãàє ì’ÿêà (ñóäèííà) îáîëîíêà. Âîíà òàêîæ óòâîðåíà
âîëîêíèñòîþ ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ, àëå, íà âіäìіíó âіä ïàâóòèííîї îáîëîíêè, ìіñòèòü ñіòêó êðîâîíîñíèõ ñóäèí. Ðàçîì ç íèìè öÿ îáîëîíêà ïðîíèêàє
â ìîçêîâó òêàíèíó. Âñі òðè îáîëîíêè ôîðìóþòü єäèíèé ñóöіëüíèé ÷îõîë,
ÿêèé îòî÷óє ÿê ñïèííèé, òàê і ãîëîâíèé ìîçîê. Ìіæ ïàâóòèííîþ і ñóäèííîþ
îáîëîíêàìè є øèðîêèé ïðîñòіð, çàïîâíåíèé ñïèííîìîçêîâîþ ðіäèíîþ.
ßêі ôóíêöії ñïèííîãî ìîçêó? Ñïèííèé ìîçîê âèêîíóє äâі îñíîâíі ôóíêöії – ðåôëåêòîðíó òà ïðîâіäíèêîâó. Ðåôëåêòîðíà ôóíêöіÿ ïîëÿãàє â òîìó,
ùî ó ñïèííîìó ìîçêó ðîçòàøîâàíі âàæëèâі öåíòðè áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ.
Ó íèõ çàìèêàєòüñÿ çíà÷íà êіëüêіñòü ðåôëåêòîðíèõ äóã. Êîæíèé ñåãìåíò
ñïèííîãî ìîçêó ðåãóëþє äіÿëüíіñòü øêіðè, ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ (êðіì ì’ÿçіâ
ãîëîâè) ÷è âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Íàïðèêëàä, öåíòð ñå÷îâèäіëåííÿ ðîçòàøîâàíèé ó êðèæîâîìó âіääіëі, öåíòð ðîçøèðåííÿ çіíèöü – ó âåðõíüîìó ãðóäíîìó ñåãìåíòі, êîëіííîãî ðåôëåêñó (ìàë. 143) – ó ïîïåðåêîâîìó âіääіëі
(öåé ðåôëåêñ ïðîÿâëÿєòüñÿ ó ïіäіéìàííі íîãè ïðè ðіçêîìó óäàðі ïî ñóõîæèëëþ íèæ÷å êîëіííîї ÷àøå÷êè).
Ùå îäíà ôóíêöіÿ ñïèííîãî ìîçêó – ïðîâіäíèêîâà. ßê âè çíàєòå, íåðâîâі
âîëîêíà, ÿêі óòâîðþþòü áіëó ðå÷îâèíó, ç’єäíóþòü ðіçíі âіääіëè ñïèííîãî
ìîçêó ìіæ ñîáîþ òà ñïèííèé ìîçîê ç ãîëîâíèì. Íåðâîâі іìïóëüñè, ùî
íàäõîäÿòü ó ñïèííèé ìîçîê âіä ðåöåïòîðіâ, ïî âèñõіäíèõ ïðîâіäíèõ øëÿõàõ ïåðåäàþòüñÿ äî ãîëîâíîãî ìîçêó, à ç íüîãî ïî íèçõіäíèõ ïîâåðòàþòüñÿ
äî ñïèííîãî ìîçêó, à çâіäòè – ïðÿìóþòü äî ðîáî÷èõ îðãàíіâ. Íåðâîâі âîëîêíà, ÿêі ïåðåäàþòü çáóäæåííÿ âіä ñïèííîãî ìîçêó â ãîëîâíèé, íàçèâàþòü âèñõіäíèìè, à òі, ÿêі ïåðåäàþòü çáóäæåííÿ â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, –
íèçõіäíèìè.
Íåðâîâі âîëîêíà, âèêîíóþ÷è ïðîâіäíèêîâó ôóíêöіþ, çàáåçïå÷óþòü çâ’ÿçîê é óçãîäæåíó ðîáîòó âñіõ âіääіëіâ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè.
Îòæå, ñïèííèé ìîçîê âіäіãðàє ðîëü äâîñòîðîííüîãî ïðîâіäíîãî øëÿõó
ìіæ ãîëîâíèì ìîçêîì і ïåðèôåðè÷íîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ, à òàêîæ êåðóє
ïðîñòèìè ðåôëåêòîðíèìè äіÿìè (íàïðèêëàä, âіäñìèêóâàííÿ ðóêè âіä ãàðÿ÷îãî ïðåäìåòà).
Äіÿëüíіñòü ñïèííîãî ìîçêó ïåðåáóâàє ïіä êîíòðîëåì ãîëîâíîãî, ÿêèé
ðåãóëþє ñïèííîìîçêîâі ðåôëåêñè.
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§ 36
ßêі áóâàþòü ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі ñïèííîãî ìîçêó? Ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі ñïèííîãî ìîçêó íàé÷àñòіøå ïîâ’ÿçàíі ç òðàâìàìè. Òàê, ó ðàçі ïåðåëîìó
õðåáòà ïîðóøóþòüñÿ çâ’ÿçêè ñïèííîãî ìîçêó ç ãîëîâíèì. Ïðè öüîìó ëþäèíà
ìîæå ãîâîðèòè, ïîâåðòàòè ãîëîâó, їñòè і ïèòè, îäíàê äіÿëüíіñòü ñêåëåòíèõ
ì’ÿçіâ і ÷óòëèâіñòü äіëÿíîê òіëà, ÿêі іííåðâóþòüñÿ ñåãìåíòàìè ñïèííîãî
ìîçêó, ðîçòàøîâàíèìè íèæ÷å ìіñöÿ óðàæåííÿ, ïîâíіñòþ çíèêàє. Íàïðèêëàä,
ÿêùî óøêîäæåíî ñïèííèé ìîçîê ó øèéíіé ÷àñòèíі, ëþäèíà íå çäàòíà ñâіäîìî ðóõàòè íі ðóêàìè, íі íîãàìè – íàñòàє ïàðàëі÷. Öå âіäñóòíіñòü äîâіëüíèõ ðóõіâ óíàñëіäîê óðàæåííÿ ðóõîâèõ öåíòðіâ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї
ñèñòåìè àáî ðóõîâèõ íåðâîâèõ øëÿõіâ öåíòðàëüíîї ÷è ïåðèôåðè÷íîї íåðâîâîї ñèñòåìè.
Íåáåçïå÷íèì çàõâîðþâàííÿì є çàïàëåííÿ îáîëîíîê ñïèííîãî ìîçêó,
ÿêå ñóïðîâîäæóєòüñÿ çíà÷íèì ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè òіëà. Éîãî çäåáіëüøîãî ñïðè÷èíÿþòü ìіêðîîðãàíіçìè àáî ïåðåîõîëîäæåííÿ òіëà. Öå çàõâîðþâàííÿ ìîæå ïðèâåñòè äî âòðàòè ÷óòëèâîñòі òà ðóõîâîї àêòèâíîñòі.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñïèííèé ìîçîê, ñïèííîìîçêîâèé êàíàë,
âñòàâíі íåéðîíè, ðåôëåêòîðíà òà ïðîâіäíèêîâà ôóíêöії ñïèííîãî ìîçêó.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Спинний мозок – частина центральної нервової системи, що має вигляд довгої трубки, розташованої у каналі хребта. Від нього відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянку, з якої починається кожна пара цих нервів, називають
сегментом. Біла речовина спинного мозку розміщена ззовні, а під нею – сіра
речовина. У центрі проходить канал, заповнений спинномозковою рідиною.
Спинний мозок виконує провідникову та рефлекторну функції.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова спинного мозку? 2. Що таке сегмент спинного мозку? З. До якого
типу належать спинномозкові нерви? Скільки є пар спинномозкових нервів?
4. Які функції виконує спинний мозок? Як вони пов’язані з його будовою? 5. Які
функції спинномозкової рідини?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть, де розташовані тіла чутливих нейронів, пов’язаних зі спинним мозком: а) у передніх рогах сірої речовини; б) у задніх рогах сірої речовини; в) у білій речовині; г) у нервових вузлах, розташованих за межами спинного мозку.
2. Укажіть тип нервів, до яких належать спинномозкові: а) рухові; б) чутливі;
в) змішані.
3. Укажіть кількість пар нервів, які відходять від шийних сегментів спинного мозку:
а) 5; б) 7; в) 8; г) 12.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Установіть взаємозв’язок будови і функцій спинного
мозку.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. До чого може призвести пошкодження поперекового відділу
спинного мозку? 2. Чим можуть бути спричинені порушення діяльності спинного
мозку? Які наслідки цього порушення?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Схематично замалюйте і поясніть рефлекторну дугу колінного рефлексу.
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ТЕМА 7

§ 37. ÃÎËÎÂÍÈÉ ÌÎÇÎÊ ËÞÄÈÍÈ:
ÑÒÎÂÁÓÐÎÂÀ ×ÀÑÒÈÍÀ, ÌÎÇÎ×ÎÊ
Пригадайте, що таке сіра і біла речовина. Які особливості має будова головного
мозку в представників різних класів хребетних тварин?

Ãîëîâíèé ìîçîê – âèùèé âіääіë íåðâîâîї ñèñòåìè ëþäèíè. Âіí, ÿê
і ñïèííèé, є ÷àñòèíîþ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè. Ãîëîâíèé ìîçîê ìіñòèòüñÿ â ìîçêîâîìó âіääіëі ÷åðåïà é ÷åðåç âåëèêèé ïîòèëè÷íèé îòâіð
ç’єäíàíèé çі ñïèííèì. ßê і ñïèííèé ìîçîê, ãîëîâíèé ççîâíі âêðèòèé òðüîìà çàõèñíèìè îáîëîíêàìè (ì’ÿêîþ, ïàâóòèííîþ òà òâåðäîþ). Âіä íüîãî
âіäõîäÿòü 12 ïàð ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ. Ìàñà ãîëîâíîãî ìîçêó íîâîíàðîäæåíîї äèòèíè â ñåðåäíüîìó êîëèâàєòüñÿ âіä 330 äî 400 ã. Çáіëüøåííÿ
ìàñè ìîçêó ëþäèíè òðèâàє äî 20–25-ãî ðîêó æèòòÿ. Ó äîðîñëîї ëþäèíè
ìàñà ìîçêó äîðіâíþє ïðèáëèçíî 1350 ã.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Маса головного мозку людиноподібних мавп становить у середньому: у шимпанзе – 420 г, горили – 500 г. У таких велетнів, як індійський слон чи
синій кит, вона значно більша – відповідно 5000 г та 7000 г. Маса головного мозку
в різних людей може істотно відрізнятись, однак це не впливає на їхні інтелектуальні здібності. Наприклад, мозок видатного вченого-хіміка Дмитра Менделєєва важив
1571 г, а поета Джорджа Байрона – 2238 г.

Ó ãîëîâíîìó ìîçêó, ÿê і â ñïèííîìó, є áіëà òà ñіðà ðå÷îâèíà. Áіëà ðå÷îâèíà óòâîðþє éîãî ïðîâіäíі øëÿõè, ÿêі çâ’ÿçóþòü ðіçíі ÷àñòèíè ãîëîâíîãî
ìîçêó ìіæ ñîáîþ òà çі ñïèííèì ìîçêîì. Ñіðà ðå÷îâèíà óòâîðþє êîðó ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó і ìîçî÷êà é ó âèãëÿäі îêðåìèõ ñêóï÷åíü – ÿäåð –
ìіñòèòüñÿ âñåðåäèíі áіëîї.
Óñåðåäèíі ãîëîâíîãî ìîçêó є ÷îòèðè ïîðîæíèíè – øëóíî÷êè, ÿêі ñïîëó÷àþòüñÿ ìіæ ñîáîþ, ç ïðîñòîðîì ïіä ïàâóòèííîþ îáîëîíêîþ ìîçêó òà
ç êàíàëîì ñïèííîãî ìîçêó. Øëóíî÷êè çàïîâíåíі ðіäèíîþ, ÿêà âіäіãðàє
âàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åííі íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі ãîëîâíîãî ìîçêó. Öÿ
ðіäèíà ñòâîðþє âіäíîñíî ïîñòіéíèé âíóòðіøíüî÷åðåïíèé òèñê, ðàçîì іç
êðîâ’þ çàáåçïå÷óє îáìіí ðå÷îâèí òà çäіéñíþє çàõèñíó ôóíêöіþ.
ßêà áóäîâà і ôóíêöії âіääіëіâ ãîëîâíîãî ìîçêó? Ó ãîëîâíîìó ìîçêó ðîçðіçíÿþòü ñòîâáóðîâó ÷àñòèíó, ìîçî÷îê і ïåðåäíіé ìîçîê. Ñòîâáóðîâà ÷àñòèíà âêëþ÷àє äîâãàñòèé ìîçîê, ìіñò і ñåðåäíіé ìîçîê (ìàë. 144).
ßê âè ïàì’ÿòàєòå, äîâãàñòèé ìîçîê є ïðîäîâæåííÿì ñïèííîãî (ìàë. 144).
Öå іñòîðè÷íî íàéäàâíіøèé âіääіë ãîëîâíîãî ìîçêó. Äîâãàñòèé ìîçîê ñêëàäàєòüñÿ ç áіëîї ðå÷îâèíè, ó ìàñі ÿêîї ðîçòàøîâàíà ñіðà, ùî óòâîðþє îêðåìі
ÿäðà. Âіä íèõ áåðóòü ïî÷àòîê îñòàííі ÷îòèðè ïàðè ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ.
Ó äîâãàñòîìó ìîçêó ìіñòÿòüñÿ öåíòðè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ðåãóëÿöіþ ñåðöåâîї
äіÿëüíîñòі, êðîâîîáіãó òà äèõàííÿ. Ðóéíóâàííÿ äîâãàñòîãî ìîçêó ïðèçâîäèòü äî çóïèíêè äèõàííÿ і ñìåðòі. Îñü ÷îìó öþ ÷àñòèíó ìîçêó іíîäі ùå
íàçèâàþòü «âóçîë æèòòÿ». Äîâãàñòèé ìîçîê òàêîæ ðåãóëþє îáìіí ðå÷îâèí,
âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ, êîâòàííÿ, ññàííÿ. Çà ó÷àñòþ äîâãàñòîãî ìîçêó
çäіéñíþþòüñÿ çàõèñíі ðåàêöії ÷õàííÿ, êàøëþ, ñëüîçîâèäіëåííÿ òîùî é ðåôëåêñè, íåîáõіäíі äëÿ ïіäòðèìàííÿ ïåâíîї ïîçè. Âіí ïðîâîäèòü іìïóëüñè ìіæ
ñïèííèì і ðîçòàøîâàíèìè âèùå âіääіëàìè ãîëîâíîãî ìîçêó.
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§ 37
кінцевий мозок

мозочок
проміжний мозок
чотиригорбкове тіло
гіпофіз
середній мозок
міст

довгастий мозок

Мал. 144. Складові головного мозку. Завдання. Користуючись малюнком, назвіть складові
стовбура головного мозку

ЦІКАВО ЗНАТИ! У довгастому мозку, як і в інших відділах стовбура головного мозку,
розташована ретикулярна формація
я – дифузне скупчення нервових клітин різного
виду і розміру з довгими та дуже розгалуженими короткими відростками. Ретикулярна формація тягнеться від спинного мозку через стовбурову частину і далі – до переднього мозку, зв’язуючи їх між собою. Через неї «просіюється» вся інформація,
що має надійти до півкуль кінцевого мозку. Ретикулярна формація відіграє важливу
роль у регуляції збудливості й тонусу всіх відділів центральної нервової системи.

Ìіñò çâ’ÿçóє ìіæ ñîáîþ äîâãàñòèé і ñåðåäíіé ìîçîê (ìàë. 144). ×åðåç íüîãî
ïðîõîäÿòü âèñõіäíі é íèçõіäíі øëÿõè ïðîâåäåííÿ íåðâîâèõ іìïóëüñіâ. Çà
âíóòðіøíüîþ áóäîâîþ ìіñò íàãàäóє äîâãàñòèé ìîçîê – ó áіëіé ðå÷îâèíі ðîçòàøîâàíі ÿäðà. Âіä íèõ áåðóòü ïî÷àòîê ç V ïî VIII ïàðè ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ
íåðâіâ. Òóò є öåíòðè, ùî êîíòðîëþþòü ìіìіêó òà æóâàííÿ, ïîñòàâó і ðіâíîâàãó. Ïî ñëóõîâîìó íåðâó â ìіñò íàäõîäÿòü іìïóëüñè âіä âíóòðіøíüîãî âóõà.
Ïîøêîäæåííÿ â äіëÿíöі ìîñòà ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîðóøåííÿì
óçãîäæåíîñòі ñêîðî÷åíü ì’ÿçіâ-çãèíà÷іâ і ðîçãèíà÷іâ, ñëóõó òà ðіâíîâàãè.
Ìіæ ìîñòîì і ïðîìіæíèì ðîçòàøîâàíèé ñåðåäíіé ìîçîê (ìàë. 144). Éîãî
âåðõíþ ÷àñòèíó ñêëàäàє ñіðà ðå÷îâèíà, ÿêà óòâîðþє ÷îòèðèãîðáêîâå òіëî.
Äâà ïåðåäíі éîãî ãîðáè çàáåçïå÷óþòü àâòîìàòè÷íі îðієíòóâàëüíі ðåàêöії (ðóõè
î÷åé, ïîâîðîòè ãîëîâè) íà ñâіòëî, à çàäíі – íà çâóê. Íèæíÿ ÷àñòèíà ñåðåäíüîãî ìîçêó ïîáóäîâàíà ç áіëîї ðå÷îâèíè, ó öåíòðі ÿêîї ðîçòàøîâàíі ÿäðà ІІІ òà
ІV ïàð ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ, à òàêîæ ÿäðà, ÿêі âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü
ó ðåãóëÿöії òîíóñó ì’ÿçіâ, îñîáëèâî òèõ, ÿêі ïіäòðèìóþòü ïîçó, ïðîòèäіþ÷è
ñèëі çåìíîãî òÿæіííÿ. Òóò òàêîæ ìіñòÿòüñÿ ÿäðà, ÿêі ðåãóëþþòü áîëüîâó
÷óòëèâіñòü, çäіéñíþþòü çàõèñíі çãèíàëüíі ðåôëåêñè êіíöіâîê.
×åðåç ñåðåäíіé ìîçîê óãîðó і âíèç ïðîõîäÿòü íåðâîâі øëÿõè, ÿêі ïåðåäàþòü íåðâîâі іìïóëüñè âіä ïðîìіæíîãî äî êіíöåâîãî ìîçêó òà íàâïàêè.
Ïîðóøåííÿ ñåðåäíüîãî ìîçêó ïðîÿâëÿþòüñÿ âòðàòîþ óçãîäæåíîñòі ðóõіâ î÷åé, ðîçäâîєííÿì çîáðàæåííÿ, íåìîæëèâіñòþ íàëàøòóâàòè çіð íà
áà÷åííÿ äàëåêèõ ÷è áëèçüêèõ ïðåäìåòіâ.
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Ùî òàêå ìîçî÷îê? ßêі éîãî ôóíêöії? Ìîçî÷îê ó çàðîäêà ôîðìóєòüñÿ ÿê
÷åðâîïîäіáíèé âèðіñò ìîñòà, òîìó їõ îá’єäíóþòü ó єäèíèé êîìïëåêñ – çàäíіé ìîçîê. Ó äîðîñëîї ëþäèíè ìîçî÷îê ðîçòàøîâàíèé áåçïîñåðåäíüî íàä
ìîñòîì і äîâãàñòèì ìîçêîì. Ìîçî÷îê ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïіâêóëü, ÿêі
ç’єäíàíі íåâåëèêîþ ñåðåäíüîþ ÷àñòèíîþ – ÷åðâ’ÿêîì. Ïîâåðõíþ ìîçî÷êà
âêðèâàє ñіðà ðå÷îâèíà, óòâîðþþ÷è êîðó. Ñіðà ðå÷îâèíà ìіñòèòüñÿ òàêîæ
ó òîâùі áіëîї ðå÷îâèíè ìîçî÷êà ó âèãëÿäі ÿäåð. Ïîâåðõíÿ ìîçî÷êà ìàє
âóçüêі çâèâèíè, ïîäіëåíі ÷èñëåííèìè áîðîçíàìè (ìàë. 153).
Îñíîâíі ôóíêöії ìîçî÷êà – êîîðäèíàöіÿ ðóõіâ, âèçíà÷åííÿ їõíüîї òî÷íîñòі, ïëàâíîñòі, çáåðåæåííÿ ðіâíîâàãè òіëà, ïіäòðèìàííÿ òîíóñó (ïîñòіéíîãî ÷àñòêîâîãî ñêîðî÷åííÿ) ì’ÿçіâ. Ó ðàçі âðàæåííÿ ìîçî÷êà ðóõè
ëþäèíè ñòàþòü íåòî÷íèìè, íåçãðàáíèìè, ïîðóøóєòüñÿ ðіâíîâàãà òіëà.
Ìîçî÷îê ïîâ’ÿçàíèé ïðîâіäíèìè øëÿõàìè çі ñïèííèì, äîâãàñòèì і ñåðåäíіì ìîçêîì, à òàêîæ – іç êîðîþ ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãîëîâíèé ìîçîê, ñòîâáóðîâà ÷àñòèíà ãîëîâíîãî ìîçêó, äîâãàñòèé ìîçîê, ìіñò, ñåðåäíіé ìîçîê, ìîçî÷îê.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Головний мозок розташований у порожнині черепа та оточений трьома захисними оболонками. Від нього відходить 12 пар черепно-мозкових нервів.
У головному мозку виділяють стовбурову частину, мозочок і передній мозок.
До стовбура головного мозку належать: довгастий мозок, міст і середній мозок.
У різних ділянках стовбурової частини головного мозку зосереджені центри
життєво важливих рефлексів: дихання, травлення, обміну речовин, ковтання,
кровообігу тощо. Через нього проходять важливі провідні шляхи (висхідні та
низхідні), якими нервові імпульси прямують зі спинного мозку до кори півкуль
кінцевого мозку та навпаки. З мостом пов’язаний мозочок, разом вони формують задній мозок. Основні функції мозочка – координація рухів, визначення їх
точності, збереження рівноваги тіла, підтримання тонусу м’язів.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які розрізняють частини головного мозку? 2. Які функції різних частин стовбура головного мозку? 3. Яка будова та функції мозочка? 4. До яких наслідків
можуть призводити пошкодження стовбурової частини головного мозку?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть перелік складових стовбура спинного мозку: а) довгастий мозок,
мозочок, міст; б) проміжний мозок, міст, мозочок; в) довгастий мозок, міст, середній мозок; г) проміжний мозок, мозочок, середній мозок.
2. Укажіть складову стовбура головного мозку, в якій зосереджені життєво важливі нервові центри дихання та контролю серцево-судинної системи: а) кінцевий мозок; б) проміжний мозок; в) довгастий мозок; г) середній мозок.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте функції всіх складових стовбура головного
мозку.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому довгастий мозок називають «великою дорогою»? Чому
його пошкодження небезпечне для життя? 2. Чим можна пояснити, що довгастий мозок, міст і середній мозок, крім рефлекторної, мають ще й провідникову
функцію, а мозочок – переважно рефлекторну?
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§ 38
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте будову головного мозку людини та представників різних класів хребетних тварин.

§ 38. ÃÎËÎÂÍÈÉ ÌÎÇÎÊ ËÞÄÈÍÈ:
ÏÅÐÅÄÍІÉ ÌÎÇÎÊ
Пригадайте, з яких частин складається стовбур головного мозку людини. Що собою становлять ядра головного мозку? Що таке гомеостаз?

Ñòîâáóðîâà ÷àñòèíà ãîëîâíîãî ìîçêó ñïåðåäó ñïîëó÷àєòüñÿ ç ïåðåäíіì.
Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü ïðîìіæíèé і êіíöåâèé ìîçîê.
ßêі áóäîâà і ôóíêöії ïðîìіæíîãî ìîçêó? Îñíîâíі ñêëàäîâі ïðîìіæíîãî
ìîçêó – òàëàìóñ і ãіïîòàëàìóñ (ïіäãîðáîâà äіëÿíêà) (ìàë. 145). Äî öієї
÷àñòèíè ãîëîâíîãî ìîçêó ïіäõîäÿòü íåðâîâі âîëîêíà ІІ ïàðè ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ (çîðîâі).
Òàëàìóñ – äіëÿíêà ãîëîâíîãî ìîçêó, ùî ñòàíîâèòü ñîáîþ ñêóï÷åííÿ ñіðîї
ðå÷îâèíè ó âèãëÿäі ÿäåð. Âîíà îõîïëþє îñíîâíó ÷àñòèíó ïðîìіæíîãî ìîçêó.
Òàëàìóñ âіäïîâіäàє çà ïåðåðîçïîäіë іíôîðìàöії. Öÿ іíôîðìàöіÿ âіä ðіçíèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ (çà âèíÿòêîì ðåöåïòîðіâ íþõó) ïî âèñõіäíèõ øëÿõàõ íàäõîäèòü
äî ÿäåð òàëàìóñà і äàëі – äî êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó. Òàëàìóñ
є öåíòðîì áîëüîâîї ÷óòëèâîñòі, çàìèêàííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ, íàâ÷àííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У таламусі можна виділити чотири основні ядра: одне з них перерозподіляє зорову інформацію, інші – ту, що надходить від рецепторів слуху, дотику,
рівноваги. Після того як інформація від певних рецепторів надійшла у відповідне
ядро таламуса, там відбувається її первинна обробка, тобто людина первинно відчуває температуру, певні зорові або слухові образи тощо.
Здоров’я людини. Таламус відіграє важливу роль у здійсненні процесів запам’ятовування. Його пошкодження може спричинити мимовільне тремтіння кінцівок у стані спокою, часткову втрату пам’яті, порушити мовну функцію та свідомість, а отже, здатність
до навчання.

Ãіïîòàëàìóñ (ïіäãîðáîâà äіëÿíêà) ïîâ’ÿçàíèé ç êîðîþ âåëèêèõ ïіâêóëü, çîðîâèìè ãîðáàìè òàëàìóñà, ìîçî÷êîì òîùî. Ó íüîìó ðîçòàøîâàíі
íåðâîâі öåíòðè, ÿêі ðåãóëþþòü óñі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі: îáìіí ðå÷îâèí, äіÿëüíіñòü ñåðöåâî-ñóäèííîї ñèñòåìè, çàëîç
âíóòðіøíüîї ñåêðåöії, òðàâíîãî òðàêòó,
òåìïåðàòóðó òіëà òîùî. Ç ãіïîòàëàìóñîì
ïîâ’ÿçàíі ñòàíè ñíó, íåñïàííÿ, åìîöії
òîùî. Ó ÿäðàõ ãіïîòàëàìóñà òàêîæ ðîçòà1
øîâàíі íåðâîâі êëіòèíè, ÿêі âèðîáëÿþòü
2
áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, äіÿ ÿêèõ ïîäіáíà äî ãîðìîíіâ. Їõ íàçèâàþòü íåéðîãîð3
ìîíàìè. Â єäèíîìó êîìïëåêñі ç åíäîêðèííîþ çàëîçîþ – ãіïîôіçîì – ãіïîòàëàìóñ êîíòðîëþє äіÿëüíіñòü óñієї åíäîêðèííîї ñèñòåìè – ñèñòåìè çàëîç âíóòðіøíüîї
Мал. 145. Таламус (1), гіпоталамус (2),
ñåêðåöії (äîêëàäíіøå ïðî öå çãîäîì).
гіпофіз (3)
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ßäðà ãіïîòàëàìóñà, îòðèìóþ÷è іíôîðìàöіþ âіä ðåöåïòîðіâ âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, âèçíà÷àþòü õàðàêòåð і ñòóïіíü
ïîðóøåííÿ ãîìåîñòàçó і çà äîïîìîãîþ
íåðâîâèõ і ãóìîðàëüíèõ ìåõàíіçìіâ åôåêòèâíî âïëèâàþòü íà éîãî âіäíîâëåííÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У гіпоталамусі розташовані
центри голоду, насичення і спраги, центри задоволення та агресивної поведінки. Так, у разі
ушкодження деяких його ядер виникає ожиріння
або виснаження організму, надмірне потовиділення.
А

Б

ßêà áóäîâà òà ôóíêöії êіíöåâîãî
Мал. 146. А. Схема нейронної будови кори (âåëèêîãî) ìîçêó? Êіíöåâèé, àáî âåëèêèé, ìîçîê ñêëàäàєòüñÿ ç ïðàâîї òà ëікінцевого мозку. Б. Фото нейронів кори
âîї ïіâêóëü, ðîçäіëåíèõ ïîçäîâæíüîþ
ùіëèíîþ. Ó ãëèáèíі öієї ùіëèíè ïіâêóëі ñïîëó÷åíі ìіæ ñîáîþ çà äîïîìîãîþ
ñèñòåìè ïîïåðå÷íèõ íåðâîâèõ âîëîêîí, ÿêі óòâîðþþòü ìîçîëèñòå òіëî.
Âîíî çäіéñíþє îáìіí íåðâîâèìè іìïóëüñàìè ìіæ ïіâêóëÿìè, çàáåçïå÷óþ÷è їõíþ óçãîäæåíó äіÿëüíіñòü. Ó ëþäèíè âåëèêі ïіâêóëі ñêëàäàþòü ïðèáëèçíî 80 % ìàñè ãîëîâíîãî ìîçêó. Ïîâåðõíÿ ïіâêóëü âêðèòà ñіðîþ ðå÷îâèíîþ. Âîíà óòâîðþє êîðó, ïіä ÿêîþ ìіñòèòüñÿ áіëà ðå÷îâèíà. Ó áіëіé ðå÷îâèíі ðîçòàøîâàíі îêðåìі ÿäðà. Äî êіíöåâîãî ìîçêó íàäõîäÿòü íåðâîâі
âîëîêíà ïåðøîї ïàðè ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ (íþõîâà).
Êîðà â ðіçíèõ äіëÿíêàõ ìàє òîâùèíó âіä 1,2 äî 4,5 ìì. Ïіäðàõîâàíî, ùî
â íіé ìіñòèòüñÿ áëèçüêî 109–1011 íåðâîâèõ êëіòèí, çіáðàíèõ ó øàðè (ìàë. 146).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Мікроскопічну будову кори півкуль головного мозку дослідив Володимир Олексійович Бец (мал. 147), який 1860 року закінчив Київський університет
Св. Володимира (нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Він перший (1873) описав рухову зону кори головного мозку і відкрив (1874) у ній
великі клітини пірамідальної форми (клітини Беца).

Ïëîùà ïîâåðõíі êîðè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 220 000 ìì2. Øàð êîðè ñëіä
óÿâëÿòè íіáè ñêëàäåíèì ó ñêëàäêè, çàâäÿêè ÷îìó ïîâåðõíÿ êîðè ìàє äóæå
ñêëàäíèé ìàëþíîê, óòâîðåíèé ïî÷åðãîâèì ðîçòàøóâàííÿì ó ðіçíèõ íàïðÿìêàõ çàãëèáëåíü – áîðîçåí
і ïіäâèùåíü – âàëêіâ ìіæ íèìè – çâèâèí (äèâ. ìàë.
148). Âèäіëÿþòü òðè íàéãëèáøі áîðîçíè ïіâêóëü: áі÷íó, öåíòðàëüíó і ïîòèëè÷íî-òіì’ÿíó. Âîíè ïîäіëÿþòü
ïіâêóëі ãîëîâíîãî ìîçêó íà ÷îòèðè îñíîâíі ÷àñòêè:
ëîáîâó, òіì’ÿíó, ñêðîíåâó і ïîòèëè÷íó (çíàéäіòü їõ
íà ìàëþíêó 148).
Äî ïåâíèõ äіëÿíîê êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü íàäõîäèòü іíôîðìàöіÿ âіä ðіçíîìàíіòíèõ ðåöåïòîðіâ. Êîæíà
òàêà äіëÿíêà – íåðâîâèé öåíòð – âèêîíóє ñâîї ôóíêöії.
Ïðèãàäàéòå: íåðâîâèé öåíòð – öå ñóêóïíіñòü òіë і êî- Мал. 147. В.О. Бец
ðîòêèõ âіäðîñòêіâ íåðâîâèõ êëіòèí, çäàòíèõ îáðîáëÿ- (1834–1894) – українòè îòðèìàíó іíôîðìàöіþ òà ïðèéìàòè ðіøåííÿ ùîäî ський анатом і гістолог
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§ 38
äіé ó âіäïîâіäü. Öі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ
тім’яна
потилична
â ïåâíèõ äіëÿíêàõ êîðè – çîíàõ.
лобова
Êîðà ñòàíîâèòü ñîáîþ ñóêóïíіñòü ïåâíèõ
çîí, ìіæ ÿêèìè íåìàє ÷іòêèõ ìåæ. Òàêèõ
çîí, ðіçíèõ çà áóäîâîþ òà ôóíêöіÿìè, ðîçðіçíÿþòü ó ìåæàõ âñієї êîðè âіä 50 äî 200.
Ïðè öüîìó ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî çà çäіéñíåííÿ ïåâíèõ ñêëàäíèõ ôóíêöіé ìîæóòü
âіäïîâіäàòè êіëüêà çîí êîðè (ìàë. 149).
Íàïðèêëàä, ó òіì’ÿíіé ÷àñòöі ïîçàäó öåíòðàëüíîї áîðîçíè ðîçòàøîâàíà çîíà øêіðíîї скронева
òà ñóãëîáîâîї ÷óòëèâîñòі. Ïîïåðåäó âіä
öåíòðàëüíîї áîðîçíè ðîçòàøîâàíà ðóõîâà
çîíà. Ó ñêðîíåâіé ÷àñòöі є ñëóõîâà çîíà, Мал. 148. Частки півкуль головного
мозку
ó ïîòèëè÷íіé – çîðîâà. Ñìàêîâà çîíà ðîçìіùåíà ïîáëèçó áі÷íîї áîðîçíè. Ìîâíà çîíà ðîçòàøîâàíà â êіëüêîõ äіëÿíêàõ ðіçíèõ ÷àñòîê ïіâêóëü.
Çà ñâîїìè ôóíêöіÿìè çîíè êîðè ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè: ÷óòëèâі, ðóõîâі
òà àñîöіàòèâíі. ×óòëèâі çîíè ñïðèéìàþòü ñèãíàëè âіä ïåâíèõ ðåöåïòîðіâ.
Íàïðèêëàä, çîðîâі ÷óòëèâі çîíè – âіä ðåöåïòîðіâ ñіòêіâêè îêà, à ñëóõîâі –
âіä ðåöåïòîðіâ âóõà. Ó ðóõîâèõ çîíàõ ó âіäïîâіäü íà íàäõîäæåííÿ іìïóëüñó
âèíèêàþòü ñèãíàëè, ÿêі âèçíà÷àþòü ðóõè ðіçíèõ ÷àñòèí òіëà òà îðãàíіçìó
â öіëîìó. Àñîöіàòèâíі çîíè ñïðèéìàþòü іìïóëüñè âіä ðіçíèõ ðåöåïòîðіâ,
à òàêîæ âіä ÷óòëèâèõ і ðóõîâèõ çîí êîðè, çàáåçïå÷óþ÷è їõíі ôóíêöіîíàëüíі
çâ’ÿçêè. Іç öèìè çîíàìè êîðè íàéáіëüøå ïîâ’ÿçàíі âèùі ïñèõі÷íі ôóíêöії,
çîêðåìà ìîâè òà її ðîçóìіííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Êîðà âåëèêèõ ïіâêóëü âіäіãðàє âèðіøàëüíó ðîëü ó âèçíà÷åííі ïîâåäіíêè ëþäèíè, ñïðèéíÿòòі íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, îðãàíіçàöії äîâіëüíèõ ðóõіâ, ó ïðîöåñàõ íàâ÷àííÿ, ïàì’ÿòі, ñâіäîìîñòі é ìèñëåííÿ. Îòæå, êîðà âåëèêèõ ïіâêóëü – íîñіé ëþäñüêîãî іíòåëåêòó.

Мал. 149. Розташування деяких нервових зон у корі кінцевого мозку. Завдання. Назвіть частки півкуль головного мозку, в яких вони розташовані
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ТЕМА 7
Ó ïіâêóëÿõ ïіä ñіðîþ ðå÷îâèíîþ (êîðîþ) ðîçòàøîâàíà áіëà. Âîíà є ñêóï÷åííÿì óêðèòèõ æèðîïîäіáíîþ îáîëîíêîþ íåðâîâèõ âîëîêîí. Öі íåðâîâі âîëîêíà ç’єäíóþòü ìіæ ñîáîþ ðіçíі çîíè êîðè, à ðіçíі çîíè êîðè – ç ðîçòàøîâàíèìè íèæ÷å äіëÿíêàìè ñòîâáóðà ãîëîâíîãî ìîçêó òà ñïèííîãî ìîçêó. Ñêóï÷åííÿ ñіðîї ðå÷îâèíè â áіëіé ðå÷îâèíі ïіâêóëü – öå ÿäðà, ÿêі â ñóêóïíîñòі
óòâîðþþòü ïіäêіðêó. Òóò ðîçòàøîâàíі ïіäêіðêîâі öåíòðè íåðâîâîї äіÿëüíîñòі.
Çàêðіïèìî çíàííÿ ïðî áóäîâó ãîëîâíîãî ìîçêó, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå
äîñëіäæåííÿ.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Âèâ÷åííÿ áóäîâè ãîëîâíîãî ìîçêó (çà ìóëÿæàìè, ìîäåëÿìè,
ïëàñòèí÷àñòèìè ïðåïàðàòàìè)
Îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëè: ðîçáіðíі ìîäåëі ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè, ìóëÿæі.
1. Ðîçäіëіòü ìîäåëü ãîëîâíîãî ìîçêó íà äâі ïîëîâèíè. Çíàéäіòü ìîçîëèñòå òіëî.
2. Íà îäíіé ç ïîëîâèí ìîäåëі çíàéäіòü ñòîâáóð ãîëîâíîãî ìîçêó òà éîãî ñêëàäîâі:
äîâãàñòèé ìîçîê, ìіñò і ñåðåäíіé ìîçîê.
3. Çíàéäіòü íà ìîäåëі ìîçî÷îê. Ðîçãëÿíüòå â íüîìó ðîçìіùåííÿ ñіðîї òà áіëîї ðå÷îâèíè.
4. Íà ìîäåëі ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó çíàéäіòü áîðîçíè, çâèâèíè, à òàêîæ ÷àñòêè ãîëîâíîãî ìîçêó.
5. Çíèçó ìîäåëі ãîëîâíîãî ìîçêó çíàéäіòü ìіñöå, âіä ÿêîãî âіäõîäÿòü ÷åðåïíî-ìîçêîâі íåðâè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïðîìіæíèé ìîçîê, òàëàìóñ, ãіïîòàëàìóñ,
êіíöåâèé (âåëèêèé) ìîçîê, ïіâêóëі ãîëîâíîãî ìîçêó, çîíè êîðè ïіâêóëü.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Передній мозок складається з проміжного та кінцевого (великого). Основними
структурами проміжного мозку є таламус і гіпоталамус. Кінцевий мозок є найбільш розвиненим відділом головного мозку в людини. Він складається з правої
та лівої півкуль, які сполучені за допомогою мозолистого тіла. Поверхня півкуль
укрита сірою речовиною, яка утворює кору. Під корою розташована біла речовина, в якій є ядра, що разом утворюють підкірку.
z Кора вкрита звивинами, які розділені борознами. Найглибші борозни ділять
кору на частки, в яких розташовані чутливі, рухові та асоціативні зони.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова та функції проміжного мозку? 2. Де у кінцевому мозку розміщена
сіра та біла речовини? 3. Яка будова великих півкуль головного мозку? 4. Яка будова кори великих півкуль? 5. Що таке зони кори великих півкуль? Які їхні функції?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть частку півкуль великого мозку, в якій розташований слуховий центр:
а) лобова; б) потилична; в) скронева; г) тім’яна.
2. Укажіть частину центральної нервової системи, від якої залежить складність
психічної діяльності людини: а) таламус; б) гіпоталамус; в) спинний мозок;
г) півкулі кінцевого мозку.
3. Яке значення мають борозни і звивини кори півкуль головного мозку людини:
а) захищають структури головного мозку від травм; б) збільшують площу кори
головного мозку; в) поліпшують газообмін головного мозку; г) поліпшують кровопостачання головного мозку.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Розкрийте особливості будови проміжного
мозку та його значення. ІІ група. Розкрийте особливості будови кінцевого мозку та
його значення.
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§ 39
ПОМІРКУЙТЕ. Як можна встановити, за які функції відповідають певні ділянки
кори великих півкуль?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть таблицю «Нервові зони кори великих півкуль та
їхні функції».

§ 39. ÑÎÌÀÒÈ×ÍÀ ÒÀ ÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÀ
ÍÅÐÂÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
Пригадайте особливості будови нервової та опорно-рухової систем. Що таке рухові,
чутливі та вставні нейрони, нервові центри? Які нерви належать до спинномозкових?

ßêі ôóíêöії ñîìàòè÷íîї íåðâîâîї ñèñòåìè? Âè âæå çíàєòå, ùî çà ôóíêöіîíàëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè íåðâîâó ñèñòåìó ïîäіëÿþòü íà ñîìàòè÷íó і âåãåòàòèâíó (àáî àâòîíîìíó). Ñîìàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà îõîïëþє òі âіääіëè öåíòðàëüíîї і ïåðèôåðè÷íîї íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêі іííåðâóþòü îïîðíî-ðóõîâèé àïàðàò
і çàáåçïå÷óþòü ÷óòëèâіñòü íàøîãî òіëà (äîòèêîâó, áîëüîâó, òåìïåðàòóðíó).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñîìàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà âèêîíóє òàêі ôóíêöії:
• çáèðàє іíôîðìàöіþ âіä îðãàíіâ ÷óòòÿ і ñïðÿìîâóє її äî öåíòðàëüíîї
íåðâîâîї ñèñòåìè;
• ïåðåäàє íåðâîâі іìïóëüñè âіä öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè äî ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, êåðóþ÷è ðіçíîìàíіòíèìè ðóõàìè íàøîãî òіëà.

Ïðèãàäàéòå: âèêîíàííÿ ëþäèíîþ ðіçíîìàíіòíèõ ðóõіâ ïîâ’ÿçàíå ç ðîáîòîþ ðóõîâèõ íåéðîíіâ. Öі íåðâîâі êëіòèíè ç äîâãèì àêñîíîì ïåðåäàþòü
ñèãíàëè іç öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè äî ðîáî÷èõ îðãàíіâ, çîêðåìà äî
ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ. Ðóõîâі íåéðîíè ðîçòàøîâàíі â ðіçíèõ äіëÿíêàõ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè: òіëà îäíèõ ìіñòÿòüñÿ â ãîëîâíîìó ìîçêó (íàïðèêëàä, ó ðóõîâіé çîíі êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ìîçêó і ÿäðàõ ñòîâáóðà
ãîëîâíîãî ìîçêó). Òіëà іíøèõ – ó ïåðåäíіõ ðîãàõ ñïèííîãî ìîçêó, їõíі
àêñîíè âіäïîâіäíî âõîäÿòü äî ñêëàäó ñïèííîìîçêîâèõ íåðâіâ.
Іñíóє äâà âèäè ðóõîâèõ ôóíêöіé: ïіäòðèìàííÿ ïîçè і âëàñíå ðóõ. Ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ âіääіëèòè їõ îäíó âіä îäíîї íåìîæëèâî. Òàê, ó çäіéñíåííі öіëåñïðÿìîâàíèõ ðóõіâ ðóêè àáî íîãè áåðóòü ó÷àñòü íå ëèøå ðóêà ÷è íîãà, à é
óâåñü òóëóá. Ñàìå òóëóá ñïî÷àòêó ïîâèíåí íàáóòè ïåâíîãî ïîëîæåííÿ (ïîçè).
Ç іíøîãî áîêó, äëÿ ïіäòðèìàííÿ ïîçè ïîòðіáíî, ùîá ó âіäïîâіäü íà áóäü-ÿêі
âïëèâè, ùî ïîðóøóþòü öþ ïîçó, âіäáóâàëèñÿ âіäïîâіäíі êîìïåíñàòîðíі ðóõè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Як вчаться ходити діти? Спочатку вони відривають свою руку від
руки матері, потім зупиняються, намагаються всім тілом встановити рівновагу. Під
час виконання цієї вправи задіяні м’язи всього тіла дитини, особливо рук і ніг. Потім
перший крок! Далі діти вдосконалюють свої рухи, часто допомагаючи руками утримувати рівновагу.

ßê ðåãóëþþòüñÿ ðóõè? Óñі ðóõè (ìèìîâіëüíі òà äîâіëüíі), ÿêі îðãàíіçì
çäіéñíþє äëÿ çàäîâîëåííÿ ñâîїõ ïîòðåá, ðåãóëþþòü ñòðóêòóðè öåíòðàëüíîї
íåðâîâîї ñèñòåìè. Ó ðåãóëÿöії ïðîñòèõ ðåôëåêñіâ ïîçè òà îêðåìèõ ðóõіâ
âіäіãðàþòü ðîëü âіäïîâіäíі ñòðóêòóðè, ðîçòàøîâàíі â ñïèííîìó ìîçêó.
Ñêëàäíі ðóõè çàáåçïå÷óþòü âèùі ðóõîâі öåíòðè, ðîçòàøîâàíі â ìîçî÷êó,
ñåðåäíüîìó ìîçêó, ïіäêіðêîâèõ ÿäðàõ і êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü êіíöåâîãî
ìîçêó. Êîæåí іç öèõ öåíòðіâ ðåãóëþє âіäïîâіäíі ðóõè.
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ТЕМА 7
Âè âæå çíàєòå, ùî ìіñò, ìîçî÷îê і ñåðåäíіé ìîçîê ðåãóëþþòü íàïðóæåííÿ
(òîíóñ) ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, ïåðåâàæíî òèõ, ÿêі ïðîòèäіþòü ñèëі ãðàâіòàöії
(ðîçãèíà÷і íіã, ì’ÿçè ñïèíè), à ìîçî÷îê âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ðåãóëþâàííі ðіâíîâàãè òіëà, êîîðäèíàöії ðóõіâ òîùî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ðóõîâîї àêòèâíîñòі çàáåçïå÷óєòüñÿ
ìàéæå âñіìà âіääіëàìè öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè: âіä ñïèííîìîçêîâèõ äî ðóõîâèõ çîí êîðè êіíöåâîãî ìîçêó. Íàïðèêëàä, âè ùîäíÿ áåðåòå
â ðóêè ðó÷êó і çàïèñóєòå ïåâíèé òåêñò. Ïðè öüîìó âè âèêîíóєòå íèçêó
ñêëàäíèõ äîâіëüíèõ ðóõіâ. Ïðîàíàëіçóéòå ñõåìó, çîáðàæåíó íà ìàëþíêó 150.

Ïðîãðàìè äîâіëüíèõ ðóõіâ çàêëàäåíі â àñîöіàòèâíèõ çîíàõ êîðè òà ïіäêіðêîâèõ ÿäðàõ. ×àñòèíà ïðîãðàì âðîäæåíà, іíøі – íàáóòі. Ñïî÷àòêó ÷óòëèâі íåéðîíè ïåðåäàþòü ñèãíàë ïðî ñòàí ñêåëåòíî-ì’ÿçîâîї ñèñòåìè âіä
ðåöåïòîðіâ ì’ÿçіâ, ñóõîæèëü, ñóãëîáіâ, øêіðè, çîðó, ñëóõó òà ðіâíîâàãè
÷åðåç òàëàìóñ (ÿê âè ïðèãàäóєòå, öå ÷àñòèíà ïðîìіæíîãî ìîçêó) äî ðóõîâîї
çîíè êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó. Äàëі ðóõîâèé íåéðîí âіä êîðè ïіâêóëü ïîñèëàє ñèãíàë íà ðóõîâі íåéðîíè ñïèííîãî ìîçêó, à òі, ó ñâîþ ÷åðãó, âïëèâàþòü íà ì’ÿç, ðåçóëüòàòîì ÷îãî є ðóõ.
Здоров’я людини. Людина може удосконалювати довільні рухи в результаті тренування: учень початкових класів із часом поліпшує своє письмо, виробляє свій почерк, який стає індивідуальним.

ßêùî ëþäèíà ç ñàìîãî íàðîäæåííÿ ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó ðóñі (õîäіííÿ,
áіãàííÿ òîùî), öå є çàïîðóêîþ її çäîðîâ’ÿ. Ãîëîâíèé ìîçîê ëþäèíè ìàє
çäàòíіñòü óñå ôіêñóâàòè, çîêðåìà é ïîòðåáó ó âèêîíàííі ðіçíèõ ôіçè÷íèõ
âïðàâ. Òîìó íàìàãàéòåñÿ çàêëàñòè â ìîçîê іíôîðìàöіþ ïðî ðåãóëÿðíå
âèêîíàííÿ ôіçè÷íèõ âïðàâ, ÿêі ñòàíóòü ïîòðåáîþ. ßêùî â ïіäëіòêîâèé
ïåðіîä çìåíøóєòüñÿ ðóõëèâіñòü, іç ÷àñîì öå ñòàíå îäíієþ ç ïðè÷èí ðіçíîìàíіòíèõ çàõâîðþâàíü.

Кора надсилає імпульси до
м’яза через спинний мозок,
результатом цього є рух

Мозочок надсилає коригуючі сигнали до кори через таламус для підтримання рухів

Мозочок надсилає інформацію через підкіркові ядра
і спинний мозок до м’яза
для коригування рухів

Мозочок забезпечує точність
виконання складних рухів
Мал. 150. Схема регуляції довільних рухів людини
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§ 39
ßêі ôóíêöії âåãåòàòèâíîї íåðâîâîї ñèñòåìè? Äî âåãåòàòèâíîї (àâòîíîìíîї)
íåðâîâîї ñèñòåìè íàëåæàòü óñі âіääіëè, ÿêі ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü âíóòðіøíіõ
îðãàíіâ, íåïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçіâ ñóäèí, êèøå÷íèêó, ðіçíèõ çàëîç, à òàêîæ ñåðöÿ. Òàêèì ÷èíîì, âîíà ðåãóëþє ïðîöåñè îáìіíó ðå÷îâèí íàøîãî îðãàíіçìó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Îñíîâíîþ ôóíêöієþ âåãåòàòèâíîї (àâòîíîìíîї) íåðâîâîї ñèñòåìè є ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó – äèíàìі÷íîї ñòàëîñòі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó. Її äіÿëüíіñòü íå ïіäïîðÿäêîâàíà ñâіäîìîñòі, õî÷à é ðåãóëþєòüñÿ ç áîêó ñïèííîãî òà ãîëîâíîãî ìîçêó. Çàâäÿêè öіé
âëàñòèâîñòі æèòòєâî âàæëèâі îðãàíè (ñåðöå, êðîâîíîñíі ñóäèíè, øëóíîê, ëåãåíі òà іí.) íå ïðèïèíÿþòü âèêîíóâàòè ñâîї ôóíêöії íàâіòü òîäі,
êîëè ëþäèíà íåïðèòîìíіє.

ßê âіäáóâàєòüñÿ íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ðîáîòè âíóòðіøíіõ îðãàíіâ? Âåãåòàòèâíà íåðâîâà ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç íåðâîâèõ öåíòðіâ, ðîçòàøîâàíèõ ó ãîëîâíîìó òà ñïèííîìó ìîçêó, à òàêîæ íåðâіâ, ÿêі âіäõîäÿòü âіä öåíòðàëüíîї
÷àñòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè, їõíіõ ñïëåòіíü і íåðâîâèõ âóçëіâ. Çà îñîáëèâîñòÿìè
áóäîâè òà ôóíêöіé âåãåòàòèâíó íåðâîâó ñèñòåìó ïîäіëÿþòü íà ñèìïàòè÷íó òà
ïàðàñèìïàòè÷íó ÷àñòèíè. Іìïóëüñè, ùî âіä íèõ íàäõîäÿòü, çàçâè÷àé ïðîòèëåæíî âïëèâàþòü íà ðîáîòó ïåâíîãî îðãàíà. Òàê, ÿêùî ñèìïàòè÷íà ÷àñòèíà
ñòèìóëþє äіÿëüíіñòü ñåðöÿ, òî ïàðàñèìïàòè÷íà, íàâïàêè, ãàëüìóє. Ñåêðåöіÿ
øëóíêîâîãî ñîêó ñòèìóëþєòüñÿ ïіä âïëèâîì íåðâîâèõ іìïóëüñіâ, ÿêі íàäõîäÿòü âіä ïàðàñèìïàòè÷íîї ÷àñòèíè, à ñèìïàòè÷íà ÷àñòèíà, íàâïàêè, öåé ïðîöåñ óïîâіëüíþє. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ïåâíі îðãàíè (êðîâîíîñíі ñóäèíè, ïîòîâі
çàëîçè, ì’ÿçè – ïіäíіìà÷і âîëîññÿ) ïåðåáóâàþòü ëèøå ïіä êîíòðîëåì ñèìïàòè÷íîї ÷àñòèíè âåãåòàòèâíîї íåðâîâîї ñèñòåìè (ìàë. 151).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Îñîáëèâîñòÿìè іííåðâàöії, ÿêó çäіéñíþþòü ñèìïàòè÷íà
і ïàðàñèìïàòè÷íà ÷àñòèíè âåãåòàòèâíîї (àâòîíîìíîї) íåðâîâîї ñèñòåìè,
є òå, ùî âîíà çäіéñíþєòüñÿ çà ó÷àñòі äâîõ íåéðîíіâ. Òіëî îäíîãî ç íèõ
(ïåðøîãî) âõîäèòü äî ñêëàäó íåðâîâèõ öåíòðіâ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї
ñèñòåìè, òіëî äðóãîãî – çà її ìåæàìè.
Симпатична
нервова
система

Парасимпатична
нервова
система

Мал
л. 151. Схема будови вегетатив
вної (автономної) нервової
сисстеми. Завдання. Укажіть, як
впл
ливають на роботу органів
зоб
бражені на малюнку симпатична та парасимпатична нервова
система
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ТЕМА 7
Öåíòðè ñèìïàòè÷íîї ÷àñòèíè ðîçòàøîâàíі ó áі÷íèõ ðîãàõ ñіðîї ðå÷îâèíè ãðóäíîãî òà ïîïåðåêîâîãî âіääіëіâ ñïèííîãî
ìîçêó (ìàë. 152). Òàì є òіëà íåéðîíіâ,
âіä ÿêèõ âіäõîäÿòü âіäðîñòêè. Öі âіäðîñòêè ïðÿìóþòü äî íåðâîâèõ âóçëіâ äâîõ
ñèìïàòè÷íèõ ñòîâáóðіâ, ÿêі òÿãíóòüñÿ ïî
îáèäâà áîêè õðåáòà: âіä îñíîâè ÷åðåïà
äî êðèæîâîї ÷àñòèíè õðåáòà. Òàì є òіëà
нервовий вузол симпатичної
іíøèõ íåéðîíіâ. Òàêèì ÷èíîì, òіëà іíøèõ
нервової системи
íåéðîíіâ ñèìïàòè÷íèõ íåðâîâèõ âóçëіâ
àâòîíîìíîї íåðâîâîї ñèñòåìè âіääàëåíі âіä
òèõ îðãàíіâ, ÿêі âîíè іííåðâóþòü. Òîìó
òàêі íåéðîíè çàçâè÷àé ìàþòü äóæå äîâãі
кишечник
âіäðîñòêè (àêñîíè) (ìàë. 152).
Öåíòðè ïàðàñèìïàòè÷íîї íåðâîâîї ñèчутливий нейрон
ñòåìè ðîçòàøîâàíі ó íåðâîâèõ öåíòðàõ
Мал. 152. Схема регуляції внутрішніх ñòîâáóðîâîї ÷àñòèíè ãîëîâíîãî ìîçêó òà
органів (на прикладі кишечнику). ó êðèæîâіé ÷àñòèíі ñïèííîãî. Ó öèõ íåðЗавдання. Поясніть шлях регуляції âîâèõ öåíòðàõ ðîçìіùåíі òіëà ïåðøèõ
роботи кишечнику
íåéðîíіâ. Âіä íèõ âіäõîäèòü êіëüêà ïàð
äîâãèõ íåðâіâ, ÿêі ïðÿìóþòü äî ïàðàñèìïàòè÷íèõ íåðâîâèõ âóçëіâ, äå є òіëà
іíøèõ íåéðîíіâ. Íà âіäìіíó âіä ñèìïàòè÷íèõ íåðâîâèõ âóçëіâ, ïàðàñèìïàòè÷íі ðîçòàøîâàíі ïîáëèçó àáî ó òîâùі îðãàíіâ, ÿêі âîíè іííåðâóþòü.
Ñèìïàòè÷íà òà ïàðàñèìïàòè÷íà ÷àñòèíè âåãåòàòèâíîї íåðâîâîї ñèñòåìè
âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Çàãàëüíèé êîíòðîëü ôóíêöіé âåãåòàòèâíîї ñèñòåìè çäіéñíþє êîðà âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó (ëîáîâà ÷àñòêà) òà
ïåâíі ïіäêіðêîâі ñòðóêòóðè. Îòæå, âåãåòàòèâíà íåðâîâà ñèñòåìà çàáåçïå÷óє
öіëіñíå ðåàãóâàííÿ îðãàíіçìó íà çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ ó äîâêіëëі òà
âíóòðіøíüîìó ñåðåäîâèùі ñàìîãî îðãàíіçìó.
Áіëüøіñòü îðãàíіâ іííåðâóєòüñÿ ÿê ñèìïàòè÷íèì, òàê і ïàðàñèìïàòè÷íèì âіääіëàìè àâòîíîìíîї íåðâîâîї ñèñòåìè, ùî äіþòü íà îðãàíè ïðîòèëåæíî (äèâ. òàáëèöþ 11).
спинний мозок

нервовий центр

Òàáëèöÿ 11

Âïëèâ ñèìïàòè÷íîãî òà ïàðàñèìïàòè÷íîãî âіääіëіâ
àâòîíîìíîї íåðâîâîї ñèñòåìè íà äіÿëüíіñòü äåÿêèõ îðãàíіâ
Органи
та функції

Автономна нервова система
симпатичний відділ

сарасимпатичний відділ

Серце

Прискорює і підсилює його скорочення

Уповільнює його скорочення

Кровоносні судини

Звужує

Розширює (у певних органах)

Кров’яний тиск

Підвищує

Знижує

Дихання

Прискорює

Сповільнює

Зіниці ока

Розширює

Звужує
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі 11
Органи
та функції

Автономна нервова система
симпатичний відділ

парасимпатичний відділ

Залози: слинні, травні
шлунка і кишечнику

Зменшує виділення слини
і травного соку

Збільшує виділення слини
і травного соку

Рухова
активність
шлунка і кишечнику

Уповільнює

Підсилює

Шкіра

Посилює потовиділення

Не діє

Завдання. Користуючись даними таблиці 11, схарактеризуйте функції симпатичного і парасимпатичного відділів автономної нервової системи.

Ñèìïàòè÷íèé âіääіë àâòîíîìíîї íåðâîâîї ñèñòåìè ïîñèëþє äіÿëüíіñòü
îðãàíіçìó â óìîâàõ, ùî ïîòðåáóþòü ìîáіëіçàöії ôіçè÷íèõ, ðîçóìîâèõ òà
åìîöіéíèõ çóñèëü, à ïàðàñèìïàòè÷íèé – çàáåçïå÷óє âіäíîâëåííÿ ðåñóðñіâ,
âèòðà÷åíèõ ïіä ÷àñ ðîáîòè.
 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñîìàòè÷íà òà âåãåòàòèâíà (àâòîíîìíà) íåðâîâà ñèñòåìà, ñèìïàòè÷íèé і ïàðàñèìïàòè÷íèé âіääіëè âåãåòàòèâíîї íåðâîâîї
ñèñòåìè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Рухова активність людини регулюється різними відділами соматичної нервової системи: від спинного мозку до кори великих півкуль головного мозку. Довільні рухи забезпечує кора великих півкуль. Вегетативну (автономну) нервову
систему поділяють на симпатичний і парасимпатичний відділи, що протилежно
діють на роботу певного органа. Вона забезпечує регуляцію діяльності всіх внутрішніх органів людини. Діяльність автономної нервової системи не залежить
від свідомості людини.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке соматична нервова система? 2. Які нейрони називають руховими?
3. Яка роль кори великих півкуль у регуляції рухової активності людини? 4. Яку
функцію виконує вегетативна (автономна) нервова система? З яких відділів
вона складається? 5. Які особливості функціонування автономної нервової
системи?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть структури нервової системи, які відповідають за регуляцію координації рухів: а) довгастий мозок; б) міст; в) середній мозок; г) мозочок.
2. Укажіть сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина симпатичного відділу автономної нервової системи: а) шийні та грудні; б) тільки
шийні; в) грудні та поперекові; г) поперекові та крижові.
3. Укажіть складові головного мозку та сегменти спинного мозку, в яких розміщена центральна частина парасимпатичного відділу автономної нервової системи: а) передній мозок; б) тільки стовбур головного мозку; в) у стовбурі
головного мозку та крижових сегментах спинного мозку; г) у грудних і поперекових сегментах спинного мозку.
4. Укажіть нейрони автономної нервової системи, тіла яких входять до складу
центральної нервової системи: а) тільки перших; б) тільки других; в) як перших,
так і других; г) тіла нейронів автономної нервової системи до складу центральної нервової системи не входять.

189

ТЕМА 7
підвищує настрій
формує правильну
равильну
поставу

знімає стрес
по
покращує
роботу
се
ерця

зміцнює м’язи
спини

зміцнює м’язи
живота

ефективно
о
тренує ногги

підтримує м’язи
стегон у тонусі

Мал. 153. Результати спортивної ходьби
з палицями

Мал. 154. Органи, які іннервує автономна
нервова система

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Розкрийте особливості будови та функціонування соматичної нервової системи. ІІ група. Опишіть регуляцію рухів людини
на конкретному прикладі. ІІІ група. Опишіть вплив автономної нервової системи
на діяльність конкретного органа.
ПОМІРКУЙТЕ! Чому в дітей, коли вони вчаться ходити, рухи недостатньо скоординовані? Чому в літніх людей іноді порушується координація рухів?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
1. На малюнку 153 позначено вплив на організм людини спортивної ходьби з палицями. Цей вид фізичної активності поширений у народів скандинавських країн
(фінів, шведів та інших). Історично його коріння походить від пастухів і паломників, які використовували палиці. Назвіть результати ходіння з палицями. Чому
людина досягає таких результатів?
2. Користуючись малюнком 154, назвіть органи, які іннервує симпатичний відділ автономної нервової системи.

§ 40. ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÍÅÐÂÎÂÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Пригадайте, що таке кора. Що таке інсульт, параліч, віруси?

ßêі òðàïëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ äіÿëüíîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè ëþäèíè?
Ïðè÷èíàìè ïîðóøåíü äіÿëüíîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè ìîæóòü áóòè ðіçíі çîâíіøíі âïëèâè: ìåõàíі÷íі òðàâìè òà åëåêòðè÷íå óðàæåííÿ öåíòðàëüíèõ
і ïåðèôåðè÷íèõ ñòðóêòóð íåðâîâîї ñèñòåìè (ïîøêîäæåííÿ ñïèííîãî ìîçêó,
ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó, ðóéíóâàííÿ íåðâіâ), ïåðåãðіâàííÿ òà ïåðåîõîëîäæåííÿ îðãàíіçìó (çàïàëåííÿ íåðâіâ, îáîëîíîê ñïèííîãî òà ãîëîâíîãî ìîçêó), іíôåêöіéíі çàõâîðþâàííÿ, ñïðè÷èíåíі âіðóñàìè, áàêòåðіÿìè òîùî
(åíöåôàëіò, ìåíіíãіò), äіÿ ðіçíèõ îòðóò. Їõ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè é ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó: ïîãіðøåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ
êðîâîïîñòà÷àííÿ ïåâíîї äіëÿíêè íåðâîâîї ñèñòåìè, ãîëîäóâàííÿ, íåñòà÷à
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âіòàìіíіâ, îñîáëèâî ãðóïè Â. Ïîðóøåííÿ óçãîäæåíîñòі ìіæ ñèìïàòè÷íîþ
і ïàðàñèìïàòè÷íîþ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ ìîæå ïðèçâåñòè äî çàïàìîðî÷åíü.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Деякі білкові молекули, які зазнали певних змін – пріони, здатні
спричиняти смертельно небезпечні захворювання нервової системи. Людина може
заразитися під час вживання м’яса та м’ясних виробів, що містять пріони.
Поліневрит – множинне запальне ураження периферичних нервів.
Здоров’я людини. Нестача кисню теж згубно впливає на функціонування нервової
системи, що виявляється в загибелі нейронів, порушенні зв’язків між ними та
уповільненні рефлексів. Ось чому людині, особливо дітям, потрібні прогулянки, ігри та
заняття спортом на свіжому повітрі. Така діяльність також необхідна для відпочинку
нервової системи під час розумових та емоційних навантажень.

Óêðàé íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà íåðâîâó ñèñòåìó âæèâàííÿ àëêîãîëþ, íàðêîòèêіâ, êóðіííÿ. Àëêîãîëü, ðóéíóþ÷è ìåìáðàíè íåéðîíіâ, ïðèçâîäèòü äî
çàãèáåëі ÷àñòèíè íåðâîâèõ êëіòèí, çîêðåìà êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó òà ìîçî÷êà,
ïîðóøóє ïðîâåäåííÿ íåðâîâîãî іìïóëüñó ïî íåðâàõ, ïåðåäà÷ó íåðâîâèõ іìïóëüñіâ âіä íåðâіâ äî ì’ÿçіâ. Ó ðåçóëüòàòі ïîãіðøóєòüñÿ êîîðäèíàöіÿ ðóõіâ, ñëàáøàþòü êіíöіâêè, âèíèêàє òðåìòіííÿ ì’ÿçіâ, íàñòàє ðîçóìîâà íåïîâíîöіííіñòü.
Íіêîòèí ó ñêëàäі òþòþíîâîãî äèìó ñïðè÷èíÿє ñïàçìè ñóäèí ãîëîâíîãî òà
ñïèííîãî ìîçêó, ïîðóøóþ÷è êðîâîïîñòà÷àííÿ öèõ ñòðóêòóð.
Íàðêîòèêè, ìàþ÷è çáóäæóâàëüíó àáî ñíîäіéíó äіþ, äóæå øâèäêî âèñíàæóþòü íåðâîâó ñèñòåìó òà îðãàíіçì ó öіëîìó, ñïðè÷èíÿþòü ôіçè÷íі òà ïñèõі÷íі
ðîçëàäè, ïîðóøåííÿ íþõîâîї, ñìàêîâîї, çîðîâîї òà іíøèõ âèäіâ ÷óòëèâîñòі.
Íàéïîøèðåíіøèìè ïîðóøåííÿìè äіÿëüíîñòі íåðâîâîї ñèñòåìè є íåâðîçè.
Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàâ’ÿçëèâèìè, іñòåðè÷íèìè ðîçëàäàìè ïñèõіêè,
à òàêîæ òèì÷àñîâèì çíèæåííÿì ðîçóìîâîї òà ôіçè÷íîї ïðàöåçäàòíîñòі.
Ñïðè÷èíÿþòü íåâðîçè òðèâàëі ñèëüíі íåãàòèâíі åìîöії, ïîâ’ÿçàíі ç òðóäíîùàìè â íàâ÷àííі, ïðîáëåìàìè â ñіì’ї. Çà ñâîїì ïðîÿâîì íåâðîçè ïîäіëÿþòü
íà êіëüêà ôîðì: íåâðàñòåíіþ, іñòåðіþ, ïñèõàñòåíіþ.
Íåâðàñòåíіÿ ðîçâèâàєòüñÿ âíàñëіäîê ïåðåâòîìè, íåäîїäàííÿ, îòðóєííÿ
íàðêîòèêàìè, õðîíі÷íèõ іíôåêöіé òîùî. Öå çàõâîðþâàííÿ çàçâè÷àé ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåíàïðóæåííÿì ãàëüìіâíèõ ïðîöåñіâ, òîáòî çäàòíîñòі ñòðèìóâàòèñÿ, âîëîäіòè ñîáîþ. Òîìó äëÿ íåâðàñòåíіêіâ õàðàêòåðíîþ є ïіäâèùåíà äðàòіâëèâіñòü і çáóäëèâіñòü, ãàðÿ÷êóâàòіñòü, íåñòåðïíіñòü äî çàïåðå÷åíü, ìåòóøëèâіñòü. Âîíè øâèäøå ñòîìëþþòüñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîáîòè, îñîáëèâî ðîçóìîâîї. Ó íèõ áóâàþòü ÷àñîì àïàòіÿ, ãîëîâíèé áіëü, çàïàìîðî÷åííÿ, ðîçëàäè
ñíó. Ó õâîðîãî ðіçêî âèðàæåíі âåãåòàòèâíі ðåàêöії: âіí òî ÷åðâîíіє, òî ñòàє
áëіäèì, êіíöіâêè õîëîíóòü, âèíèêàþòü âіä÷óòòÿ ñâåðáіííÿ øêіðè òîùî.
Іñòåðіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåðåâàæàííÿì åìîöіé íàä ðîçóìîì (ïіäêіðêîâîї äіÿëüíîñòі íàä äіÿëüíіñòþ êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü). Òîìó â іñòåðèêіâ íåâіäïîâіäíà (íåàäåêâàòíà) ðåàêöіÿ íà çîâíіøíі ïîäðàçíèêè. Òèïîâèì ïðîÿâîì öüîãî çàõâîðþâàííÿ є іñòåðè÷íèé íàïàä, ùî âèíèêàє ÿê ðåàêöіÿ íàâіòü íà íåçíà÷íó íåïðèєìíіñòü. Ïіä ÷àñ íàïàäó õâîðèé ïëà÷å àáî ñìієòüñÿ,
ìîæå íàâіòü âïàñòè. Íàñòðіé ó òàêèõ ëþäåé íåñòіéêèé. Ñëàáêіñòü íåðâîâèõ
ïðîöåñіâ çóìîâëþє ïіäâèùåíó çäàòíіñòü äî íàâіþâàííÿ і ñàìîíàâіþâàííÿ.
Ïñèõàñòåíіÿ, àáî íåâðîç íàâ’ÿçëèâèõ ñòàíіâ, ïðîÿâëÿєòüñÿ íåðіøó÷іñòþ, íåâïåâíåíіñòþ ó ñâîїõ ñèëàõ. Öåé ñòàí áàãàòî â ÷îìó ïðîòèëåæíèé
іñòåðії. Õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñèëüíèì ïåðåâàæàííÿì êîðè êіíöåâîãî ìîçêó
íàä åìîöіéíèìè öåíòðàìè. Ó òàêèõ ëþäåé çáіäíåíі åìîöії òà çàõîïëåííÿ,
191

ТЕМА 7
îáðàçíå ìèñëåííÿ, ïîñòіéíå âіä÷óòòÿ íåïîâíîöіííîñòі æèòòÿ, ñõèëüíіñòü
äî ñóìíіâіâ, íåðіøó÷іñòü ó äіÿõ, íåâïåâíåíіñòü ó ñîáі. Їì âàæêî ïðèéìàòè
áóäü-ÿêå ðіøåííÿ, âîíè íåñêіí÷åííî àíàëіçóþòü ñâîї â÷èíêè. Ó ñâіäîìîñòі
õâîðîї ëþäèíè âèíèêàþòü íàñòèðëèâі ñïîãàäè, ñòðàõè, áóâàþòü і íàâ’ÿçëèâі
äії. Âèíèêàþòü ïîñòіéíі ñóìíіâè ùîäî ïðàâèëüíîñòі â÷èíêіâ, ñòðàõ ñàìîòíîñòі, òåìðÿâè, êàòàñòðîô. Òàêèé ñòàí ó ëåãêіé ôîðìі ìîæå âèíèêíóòè
é ó çäîðîâîї ëþäèíè â ðàçі ïåðåâòîìè.
Ñòіéêі íåâðîçè ìîæóòü çãîäîì ïåðåðîñòè ó ïñèõîçè, ïîâ’ÿçàíі ç ïîøêîäæåííÿì ñòðóêòóð öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè. Âîíè ÷àñòî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ìàðåííÿì, ãàëþöèíàöіÿìè òîùî. Ïðè öüîìó ïñèõі÷íі ðåàêöії õâîðîї
ëþäèíè íå âіäïîâіäàþòü ðåàëüíіé ñèòóàöії.
Здоров’я людини. Якщо є підозра на психастенію, дитині важливо дати можливість відпочити, стежити за дотриманням режиму сну (лягати спати о 22.00 і вставати о 7.00), перед сном бажані прогулянки, рекомендована легка фізична праця,
спорт. Сильні прояви невротичних станів потребують детального обстеження і лікування. Якщо ви спостерігаєте надмірне перевантаження своєї нервової системи, зверніться до шкільного психолога, який вислухає вас і надасть кваліфіковану допомогу.

ßêі є çàõîäè ïðîôіëàêòèêè çàõâîðþâàíü íåðâîâîї ñèñòåìè? Âè âæå çíàєòå,
ùî áóäü-ÿêіé õâîðîáі ëåãøå çàïîáіãòè, íіæ ïîòіì ëіêóâàòè. Òîìó çíàííÿ
ñèìïòîìіâ і íàñëіäêіâ õâîðîáè є îñíîâíèì ñïîñîáîì ïðîôіëàêòèêè. ×àñòî
äëÿ âіäíîâëåííÿ ôóíêöіîíàëüíîãî ñòàíó íåðâîâîї ñèñòåìè é îðãàíіçìó äîñòàòíüî çáіëüøèòè ÷àñ àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó, çìіíèòè óìîâè, óñóíóòè ïðè÷èíè
âèíèêíåííÿ öèõ ñòàíіâ. Íàéåôåêòèâíіøèìè і íàéíàäіéíіøèìè ñïîñîáàìè
çíÿòè ïñèõîëîãі÷íå íàïðóæåííÿ, ÿêå ÷àñòî âèíèêàє â ïіäëіòêіâ, є çàõîïëåííÿ òâîð÷іñòþ, ìóçèêîþ, òóðèçìîì, ôіçè÷íîþ êóëüòóðîþ і ñïîðòîì.
Âàæëèâî, ùîá æèòòÿ áóëî çàïîâíåíå ïîòðіáíîþ é öіêàâîþ äіÿëüíіñòþ, ÿêà
á çàáåçïå÷óâàëà íîðìàëüíå æèòòÿ і äàâàëà äóõîâíå çàäîâîëåííÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: íåâðàñòåíіÿ, іñòåðіÿ, ïñèõàñòåíіÿ, íåâðîçè, ïñèõîçè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Найпоширенішими порушеннями діяльності нервової системи, особливо в дітей, є неврози. Причиною виникнення неврозів у людини є перенапруження
функцій нервових клітин кори головного мозку. Основними чинниками, що
спричиняють неврози, є тривалі, сильні негативні емоції, пов’язані з труднощами в навчанні, вихованням у сім’ї. За своїм проявом неврози поділяють на: неврастенію, невроз нав’язливих станів, істерію.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
Які функціональні порушення нервової системи ви знаєте? Як вони впливають на
здоров’я людини? Які профілактичні заходи щодо запобігання їм вам відомі?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть один із видів неврозу, в основі якого є переважання емоцій над розумом (підкіркової діяльності над корою кінцевого (великого) мозку): а) неврастенія; б) істерія; в) психастенія.
2. Позначте тривалість сну (у годинах), яка зазвичай є достатньою для відновлення сил учня: а) 6; б) 7; в) 8; г) 9.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Запропонуйте профілактичні заходи щодо запобігання неврозам.
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Самоконтроль знань з теми
ПОМІРКУЙТЕ. Яких заходів потрібно вжити, якщо в дитини приступ істерики?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть свій розпорядок дня на тиждень.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть, чим утворена кора великих півкуль: а) тілами нейронів та їхніми короткими відростками; б) короткими відростками нейронів; в) довгими відростками нейронів;
г) довгими та короткими відростками нейронів.
2. Укажіть речовину, з якої утворена підкірка півкуль головного мозку: а) лише біла
речовина; б) лише сіра речовина; в) скупчення сірої речовини в білій; г) скупчення білої
речовини в сірій.
3. Укажіть складові центральної нервової системи: а) головний мозок, спинномозкові нерви; б) спинний мозок, черепно-мозкові нерви; в) головний мозок, спинний мозок;
г) спинний мозок, спинномозкові нерви.
4. Виберіть ряд складових переднього мозку: а) довгастий мозок, міст, мозочок, проміжний мозок; б) довгастий мозок, міст, середній мозок; в) довгастий мозок, середній мозок,
мозочок, проміжний мозок; г) проміжний мозок, кінцевий мозок.
5. Укажіть нервові центри, які містяться в скроневій частці кінцевого мозку: а) зорові; б) слухові; в) рухові; г) нюхові.
6. Укажіть нервові центри, які розміщені в потиличній частці головного мозку: а) слухові; б) рухові; в) зорові; г) нюхові.
7. Позначте ділянку головного мозку, в якій розміщено центр координації рухів:
а) довгастий мозок; б) міст; в) проміжний мозок; г) мозочок.
8. Виберіть складові периферичної нервової системи: а) стовбур головного мозку;
б) передній мозок; в) спинний мозок; в) черепно-мозкові нерви.
9. Укажіть складову головного мозку, в якій міститься гіпоталамус: а) довгастий мозок; б) міст; в) середній мозок; г) проміжний мозок.
10. Укажіть розбіжності між будовою та функціями симпатичної та парасимпатичної
частин вегетативної (автономної) нервової системи людини: а) розташування їхніх центрів; б) симпатичні нервові вузли складаються з білої речовини, а парасимпатичні – із
сірої; в) парасимпатичні нервові вузли складаються з білої речовини, а симпатичні – із
сірої; г) тіла других симпатичних нейронів розміщені безпосередньо біля або всередині
органів, які вони іннервують.
Утворіть логічні пари
5
11. Установіть відповідність між складовими головного мозку (цифри на малюнку) та їхніми назвами.
А кінцевий мозок
Б проміжний мозок
В довгастий мозок
6
Г міст
4
Д середній мозок
3

2

1

Поміркуйте
12. Ще в стародавні часи анатоми називали довгастий мозок «життєвим вузлом».
Аргументовано підтвердьте або спростуйте цю точку зору.
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Òåìà 8
ÇÂ’ßÇÎÊ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
ІÇ ÇÎÂÍІØÍІÌ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅÌ.
ÑÅÍÑÎÐÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ
Ëþäèíó îòî÷óє äèâîâèæíèé ñâіò, áàãàòèé íà
áàðâè, çâóêè, çàïàõè. ßê ëþäèíà ñïðèéìàє їõ
òà îäåðæóє ïîâíó êàðòèíó íàâêîëèøíüîї
äіéñíîñòі?

§ 41. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑÅÍÑÎÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке рецептори. Які нерви називають чутливими, а які – руховими? Де розташовані нервові центри в корі кінцевого мозку?

Ùî òàêå ñåíñîðíі ñèñòåìè і ÿê âîíè ïðàöþþòü? Íàø ìîçîê áåçïåðåðâíî îäåðæóє іíôîðìàöіþ ïðî âñі çìіíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, à òàêîæ
ïðî ñòàí âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó. Çàáåçïå÷óþòü ñïðèéíÿòòÿ,
ïåðåäà÷ó òà àíàëіç öієї іíôîðìàöії ñåíñîðíі ñèñòåìè. Їõ òàêîæ íàçèâàþòü
àíàëіçàòîðàìè.
Ñåíñîðíà ñèñòåìà – öå ñóêóïíіñòü îðãàíіâ ÷óòòÿ ç ðåöåïòîðàìè і ñòðóêòóð öåíòðàëüíîї òà ïåðèôåðè÷íîї íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêі ñïðèéìàþòü
é àíàëіçóþòü ðіçíі ïîäðàçíèêè çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ó ñåíñîðíіé ñèñòåìі ðîçðіçíÿþòü òðè âіääіëè: ïåðèôåðè÷íèé, ïðîâіäíèêîâèé і öåíòðàëüíèé (ìàë. 155).
Ïåðèôåðè÷íèé âіääіë ñêëàäàєòüñÿ ç ðåöåïòîðіâ, ÿêі ñïðèéìàþòü ïåâíèé âèä ïîäðàçíåííÿ.
ПЕРИФЕРИЧНИЙ
Öі ðåöåïòîðè âõîäÿòü äî ñêëàäó âіäïîâіäíîãî
(рецептори)
îðãàíà ÷óòòÿ àáî ðîçòàøîâàíі ó òêàíèíàõ. Ïðîâіäíèêîâèé âіääіë óòâîðþþòü ÷óòëèâі íåðâè,
ÿêі âіäõîäÿòü âіä ðåöåïòîðіâ, òà ÿäðà ñòîâáóðà
ПРОВІДНИКОВИЙ
ìîçêó. Ïî íèõ íåðâîâі іìïóëüñè ïåðåäàþòüñÿ äî
ВІДДІЛ
öåíòðàëüíîãî âіääіëó ñåíñîðíîї ñèñòåìè. Öåí(нерви)
òðàëüíèé âіääіë – öå ïåâíі äіëÿíêè öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè (êîðè і ïіäêіðêîâèõ öåíòðіâ ãîëîâíîãî ìîçêó), äå àíàëіçóþòüñÿ ïîäðàçíåííÿ і ôîðìóþòüñÿ âіä÷óòòÿ. Ó öüîìó âіääіëі
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
(кора і підкірковий центри)
òàêîæ ôîðìóєòüñÿ âіäïîâіäü íà ïîäðàçíåííÿ,
ÿêі íàäõîäÿòü âіä ðåöåïòîðіâ.
Мал. 155. Схема загальної
структури сенсорних систем
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñåíñîðíі ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñóâàëüíі ðåàêöії îðãàíіçìó ó âіäïî-

§ 41
âіäü íà äіþ ïîäðàçíèêіâ çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Óøêîäæåííÿ áóäü-ÿêîãî âіääіëó ñåíñîðíîї ñèñòåìè ïðèçâîäèòü äî âòðàòè çäàòíîñòі ðîçðіçíÿòè ïåâíі ïîäðàçíåííÿ.
ßêі є òèïè ðåöåïòîðіâ? ßê âè ïðèãàäóєòå, ðåöåïòîðè – îñîáëèâі ÷óòëèâі óòâîðè, ùî ñïðèéìàþòü ïîäðàçíèêè çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà é ïåðåòâîðþþòü їõ íà íåðâîâі іìïóëüñè. Ðåöåïòîðàìè ìîæóòü áóòè
íåðâîâі çàêіí÷åííÿ â òêàíèíàõ àáî ñïåöіàëіçîâàíі êëіòèíè, ùî âõîäÿòü äî
ñêëàäó ðіçíèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ. Êîæåí âèä ðåöåïòîðіâ ñïðèéìàє òіëüêè îäèí
òèï ïîäðàçíèêіâ. Ðîçðіçíÿþòü òàêі ðåöåïòîðè:
z ìåõàíîðåöåïòîðè – ñïðèéìàþòü ðіçíі ìåõàíі÷íі ïîäðàçíèêè çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà; âõîäÿòü äî ñêëàäó îðãàíіâ ñëóõó, ðіâíîâàãè, øêіðè, îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, âíóòðіøíіõ îðãàíіâ òîùî;
z õåìîðåöåïòîðè – ñïðèéìàþòü âïëèâ ðіçíèõ õіìі÷íèõ ñïîëóê; äî íèõ
íàëåæàòü ðåöåïòîðè ñìàêó, íþõó, à òàêîæ òі, ùî ðîçòàøîâàíі â òêàíèíàõ
і ñòіíêàõ êðîâîíîñíèõ і ëіìôàòè÷íèõ ñóäèí òîùî;
z ôîòîðåöåïòîðè – ñïðèéìàþòü äіþ ñâіòëîâèõ ïðîìåíіâ; âõîäÿòü äî
ñêëàäó îðãàíà çîðó;
z òåðìîðåöåïòîðè – ñïðèéìàþòü çìіíè òåìïåðàòóðè çîâíіøíüîãî òà
âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà; ðîçòàøîâàíі â øêіðі òà âíóòðіøíіõ îðãàíàõ;
z ðåöåïòîðè, ùî âіäïîâіäàþòü çà áîëüîâі âіä÷óòòÿ (íîöèöåïòîðè), äàþòü
çìîãó ñâîє÷àñíî ñïðèéìàòè ïîðóøåííÿ â ðîáîòі âíóòðіøíіõ îðãàíіâ àáî
ïåâíі íåáåçïå÷íі âïëèâè ÷èííèêіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
ßê ôóíêöіîíóþòü ðåöåïòîðè? Ñóêóïíіñòü ðåöåïòîðіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåâíèì íåéðîíîì öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè, óòâîðþє ðåöåïòîðíå ïîëå.
Àáè ðåöåïòîðè ñïðèéíÿëè ïåâíèé ïîäðàçíèê, ïîòðіáíî, ùîá âіí ïîäіÿâ íà
íèõ ç ïåâíîþ ñèëîþ. Òàê, îðãàí ñëóõó ëþäèíè ìîæå ñïðèéìàòè çâóêîâі
õâèëі іç ÷àñòîòîþ íå ìåíøå íіæ 16 і íå áіëüø ÿê 20 000 êîëèâàíü çà ñåêóíäó. Ïðè öüîìó ðіçíі ðåöåïòîðè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ðåöåïòîðíîãî
ïîëÿ, ìàþòü ðіçíèé ïîðіã ÷óòëèâîñòі äî äії ïîäðàçíèêà (òàê, îäíі ðåöåïòîðè â îðãàíі ñëóõó ëþäèíè çäàòíі ñïðèéìàòè íèçüêі çâóêè, іíøі – âèñîêі).
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ôіçіîëîãі÷íà ðîëü ðåöåïòîðіâ ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíè
ïåðåòâîðþþòü îäíі ôîðìè åíåðãії ïîäðàçíèêіâ: ôіçè÷íó (ìåõàíі÷íó, òåïëîâó òà іí.) àáî õіìі÷íó íà åëåêòðè÷íó åíåðãіþ íåðâîâèõ іìïóëüñіâ.
Äàëі öі іìïóëüñè ïåðåäàþòüñÿ ïî ÷óòëèâèõ íåéðîíàõ ó ïåâíі çîíè êîðè
âåëèêèõ ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó. Òàì іíôîðìàöіÿ, ùî íàäõîäèòü âіä
ðåöåïòîðіâ, âіäáèâàєòüñÿ ó ñâіäîìîñòі ëþäèíè ó âèãëÿäі ñóá’єêòèâíèõ
îáðàçіâ – âіä÷óòòіâ, âіäòâîðåíü і óÿâëåíü. Ó ãîëîâíîìó ìîçêó çáóäæåííÿ, ÿêі íàäõîäÿòü âіä îðãàíіâ ÷óòòÿ, àíàëіçóþòüñÿ, âіä íüîãî òàêîæ
íàäñèëàþòüñÿ ñèãíàëè îðãàíàì, ÿêі âіäïîâіäàþòü çà âèêîíàííÿ ïåâíèõ
ôóíêöіé. Íàïðèêëàä, ïîáà÷èâøè íà äîðîçі ãîñòðèé ïðåäìåò, ëþäèíà
éîãî îáõîäèòü, ïî÷óâøè äçâіíîê òåëåôîíà, ðåàãóє íà íüîãî.

Äëÿ âñіõ òèïіâ ðåöåïòîðіâ õàðàêòåðíå ÿâèùå àäàïòàöії, òîáòî ïðèñòîñóâàííÿ äî òðèâàëîї äії ïîäðàçíèêà. ßêùî ïîäðàçíèê äіє äîâãî, ïîðіã ÷óòëèâîñòі ñåíñîðíîї ñèñòåìè çíèæóєòüñÿ. Òàê, ëþäèíà, ÿêà ïðèїõàëà ïіñëÿ
òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïðèðîäі (íàïðèêëàä, ó ëіñі) äî ìіñòà, ñïî÷àòêó
äóæå ÷óòëèâà äî øóìіâ (ðóõó òðàíñïîðòó, ãó÷íèõ ðîçìîâ ëþäåé), àëå ÷åðåç
ïåâíèé ÷àñ òàêèé øóì ïðèâåðòàє äåäàëі ìåíøå її óâàãè. Çîðîâі ðåöåïòîðè
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äîñèòü øâèäêî çäàòíі àäàïòóâàòèñÿ ÿê äî ÿñêðàâîãî îñâіòëåííÿ, òàê і äî
çàòåìíåííÿ. Íàéãіðøå àäàïòóþòüñÿ äî ïîäðàçíåííÿ áîëüîâі ðåöåïòîðè.
ßêùî íà ñåíñîðíó ñèñòåìó ïåâíèé ïîäðàçíèê äіє ïåðіîäè÷íî і ïðè öüîìó
ç êîæíèì ðàçîì ñèëà éîãî äії ïîñòóïîâî çáіëüøóєòüñÿ, çðîñòàє її ÷óòëèâіñòü. Íàïðèêëàä, ôàõіâöі-êóëіíàðè êðàùå çà ëþäåé іíøèõ ïðîôåñіé ðîçïіçíàþòü ÿêіñòü їæі, âîäії – ðîçðіçíÿþòü çà çâóêîì äâèãóíà, ùî ïðàöþє,
éîãî ñòàí òîùî. Àëå ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ÷óòëèâіñòü ñåíñîðíèõ ñèñòåì äî
äії ïåâíèõ ïîäðàçíèêіâ ìîæíà ïіäâèùóâàòè ëèøå äî ïåâíîї ìåæі, áàãàòî â
÷îìó öÿ çäàòíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ ñïàäêîâî.
Здоров’я людини. Завдяки адаптаційним механізмам, закладеним в організмі кожної людини, ми здатні за допомогою тривалих вправ підвищувати функціональні
можливості сенсорних систем. Так тренують свій слух музиканти, відчуття кольору –
художники, смак і запахи – спеціалісти-дегустатори та інші.

ßêі є òèïè ñåíñîðíèõ ñèñòåì? Âіäïîâіäíî äî ðіçíèõ òèïіâ ðåöåïòîðіâ іñíóþòü і ðіçíі ñåíñîðíі ñèñòåìè. Ó ëþäèíè ðîçðіçíÿþòü òàêі îñíîâíі ñåíñîðíі
ñèñòåìè: çîðîâó, ñëóõîâó, ñìàêîâó, äîòèêîâó òà íþõîâó. Äî ïåðèôåðè÷íîї
÷àñòèíè ñåíñîðíîї ñèñòåìè âõîäÿòü і âіäïîâіäíі îðãàíè ÷óòòÿ: î÷і (ñïðèéìàþòü
ñâіòëîâі ïîäðàçíèêè), âóõà (çâóêîâі), ÿçèê (ñìàêîâі), íіñ (çàïàõè), îðãàí ðіâíîâàãè (êîíòðîëü çà ïîëîæåííÿì ó ïðîñòîðі) òà іí.
Óñі ñåíñîðíі ñèñòåìè îðãàíіçìó ëþäèíè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ, îñîáëèâî
â êîðі ãîëîâíîãî ìîçêó, ÷èñëåííèìè íåðâîâèìè çâ’ÿçêàìè. Òîìó ðіçíі ñåíñîðíі ñèñòåìè çäàòíі äî âçàєìîäії òà âçàєìîêîìïåñàöії. Óíàñëіäîê öüîãî
ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ îäíієї іç ñåíñîðíèõ ñèñòåì ôîðìóє âіä÷óòòÿ, ùî
çàáåçïå÷óþòü іíøі. Íàïðèêëàä, ëþäèíà ÷óє ãàâêіò ñîáàêè òà óÿâëÿє її îáðàç. Ïî÷óâøè çàïàõ ãîðіëîãî äåðåâà, ëþäèíà ìîæå óÿâèòè ïîæåæó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ó âåëèêèõ ïіâêóëÿõ óíàñëіäîê âçàєìîäії êіðêîâèõ âіääіëіâ ðіçíèõ
ñåíñîðíèõ ñèñòåì ôîðìóєòüñÿ ïðîãðàìà ïîâåäіíêè ëþäèíè, îöіíêà ïåâíèõ äіé òîùî.

Áіîëîãі÷íå çíà÷åííÿ ÿâèùà âçàєìîêîìïåíñàöії ñåíñîðíèõ ñèñòåì ïîëÿãàє â òîìó, ùî â
ðàçі óøêîäæåííÿ îäíієї ç íèõ (óíàñëіäîê õâîðîáè àáî òðàâìè), ïіäâèùóєòüñÿ ÷óòëèâіñòü äî
äії ïîäðàçíèêіâ іíøèõ. Òàê, ñëіïі ëþäè êðàùå
çäàòíі ðîçïіçíàâàòè çâóêè, çàïàõè, ó íèõ ïіäâèùåíà äîòèêîâà ÷óòëèâіñòü òîùî (ìàë. 156).

Мал. 156. Незрячі люди сприймають текст на дотик. Цей рельєфно-крапковий шрифт розробив француз Луїс Брайль

Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ðåöåïòîðè, ñåíñîðíà ñèñòåìà, àíàëіçàòîðè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Людина отримує об’єктивну інформацію про зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища організму за допомогою сенсорних систем (аналізаторів). Кожна сенсорна система сприймає тільки специфічний вид подразника. Усі сенсорні системи
мають однакову загальну структуру: рецептори (периферичний відділ), провідні
шляхи (провідниковий відділ), нервовий центр (центральний відділ). На базі отриманої інформації в людини формуються суб’єктивні відчуття і психічні процеси.
Для рецепторів характерне явище адаптації, тобто пристосування до тривалої дії
подразника, а для сенсорних систем – явища взаємодії та взаємокомпенсації.
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§ 42
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Дайте визначення поняття «сенсорні системи». 2. Які основні структурні елементи входять до складу всіх сенсорних систем? 3. Які сенсорні системи людини ви знаєте? 4. Що таке адаптація рецепторів? 5. У чому полягає взаємодія
сенсорних систем?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть відділ сенсорної системи, до складу якого входять рецептори: а) периферичний; б) центральний; в) провідниковий; г) гальмівний.
2. Укажіть сенсорну систему, до складу якої входять фоторецептори: а) смакова; б) слухова; в) зорова; г) нюхова.
3. Укажіть тип рецепторів, до яких належать рецептори смаку: а) механорецептори; б) хеморецептори; в) фоторецептори; г) терморецептори.
Установіть правильну послідовність передачі подразнення у сенсорних
системах: а) нервовий центр кори кінцевого мозку; б) нервовий імпульс; в) рецептори; г) чутливий нерв.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Назвіть типи сенсорних систем людини та подразники, які вони сприймають.
ПОМІРКУЙТЕ. Яке значення має явище взаємокомпенсації сенсорних систем?

§ 42. ÇÎÐÎÂÀ ÑÅÍÑÎÐÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте будову черепа людини. Які типи рецепторів притаманні організму людини? Які особливості будови та функціонування ока в різних груп хребетних тварин?

Ùî òàêå çіð ëþäèíè? Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ çîðîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà?
Íàéіíôîðìàòèâíіøà ñåðåä óñіõ ñåíñîðíèõ ñèñòåì – çîðîâà. Çà ïіäðàõóíêàìè â÷åíèõ, áëèçüêî 90 % óñієї іíôîðìàöії ïðî çîâíіøíіé ñâіò ìè îòðèìóєìî çàâäÿêè çîðó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çіð – öå ôіçіîëîãі÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé äàє çìîãó ñïðèéìàòè ñòóïіíü îñâіòëåíîñòі, ôîðìó, ðîçìіðè òà êîëüîðè íàâêîëèøíіõ
ïðåäìåòіâ, âіäñòàíü äî íèõ і, òàêèì ÷èíîì, îðієíòóâàòèñü ó äîâêіëëі.
Ëþäèíà çàâäÿêè çîðó çäàòíà ÷èòàòè, ïèñàòè, ñïðèéìàòè іíôîðìàöіþ ç
åêðàíіâ òåëåâіçîðіâ, ìîíіòîðіâ êîìï’þòåðіâ, âèêîíóâàòè ñêëàäíі ðîáîòè
òîùî.

Çîðîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà âêëþ÷àє îêî (îðãàí, ÿêèé ñïðèéìàє ñâіòëîâі
ïðîìåíі), çîðîâèé íåðâ, ïіäêіðêîâі öåíòðè çîðó òà çîðîâó çîíó, ðîçòàøîâàíó â ïîòèëè÷íіé ÷àñòöі êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó.
ßêà áóäîâà îðãàíà çîðó? Îðãàí çîðó ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç î÷íîãî
ÿáëóêà (îêà) é äîïîìіæíîãî àïàðàòó. Î÷íå ÿáëóêî ðîçòàøîâàíå â çàãëèáëåííі ëèöüîâîї ÷àñòèíè ÷åðåïà – î÷íіé ÿìöі. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ îêà ïåâíèì ÷èíîì çàõèùàє éîãî âіä óøêîäæåíü.
Î÷íå ÿáëóêî ñòàíîâèòü ñîáîþ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé і ÷óòëèâèé îïòè÷íèé
àïàðàò (ìàë. 157). Éîãî ñòіíêè ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ îáîëîíîê. Çîâíіøíÿ îáîëîíêà – ôіáðîçíà – äîñèòü ùіëüíà é ïіäòðèìóє ôîðìó î÷íîãî ÿáëóêà (ìàéæå
êóëÿñòó). Ñïåðåäó âîíà óòâîðþє ïðîçîðó і ïðîíèêíó äëÿ ñâіòëà ðîãіâêó. Її
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кон’юнктива
склисте тіло

війчастий м’яз
райдужка
рогівка

жовта пляма
сітківка

кришталик
сліпа пляма
передня камера

зоровий нерв

задня камера

склера
судинна
уд
оболонка
Мал. 157. Будова ока

іíøà ÷àñòèíà є íåïðîçîðîþ і ìàє íàçâó ñêëåðà, àáî áіëêîâà îáîëîíêà. Ïðîçîðà ðîãіâêà íàãàäóє ëіíçó, ùî çàëîìëþє ñâіòëî. Âîíà íà÷å âñòàâëåíà â ïåðåäíþ
÷àñòèíó ñêëåðè (ìàë. 157). Ñàìå ÷åðåç ðîãіâêó ñâіòëî ïîòðàïëÿє äî іíøèõ
÷àñòèí îêà. Íà âіäìіíó âіä ðîãіâêè, ñêëåðà äëÿ ñâіòëà íåïðîíèêíà. Ðîãіâêà
ìіñòèòü ìåõàíîðåöåïòîðè, òîìó äîòèê äî íåї ñïðè÷èíþє ìîðãàííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ìîðãàííÿ – áåçóìîâíèé ðåôëåêñ, ñïðÿìîâàíèé íà çàõèñò
î÷åé. Êëіïàþ÷è, ìè çâîëîæóєìî î÷і, î÷èùàєìî âіä ïèëó ðîãіâêó, çàïîáіãàєìî ïîòðàïëÿííþ ñòîðîííіõ ÷àñòî÷îê ïіä ÷àñ ðàïòîâèõ ïîðèâіâ âіòðó
àáî ïîòðàïëÿííÿ ïіä äîù ÷è ñòðóìіíü âîäè. ×àñòå ìîðãàííÿ ñâіä÷èòü ïðî
òå, ùî íàøèì î÷àì íåêîìôîðòíî. Íåðіäêî öå ñèãíàë çàãàëüíîї âòîìè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Рогівка добре відновлюється. Розрізи на ній можна зашивати, не
порушуючи зору. Унаслідок деяких хвороб або в деяких людей літнього віку рогівка
мутнішає. Так виникає більмо (полуда). До ока не потрапляє світло, і людина сліпне.
Операцію з пересаджування рогівки перший у світі в 1924 р. запропонував видатний
вітчизняний офтальмолог Володимир Петрович Філатов (1875–1956) (мал.158). Він
працював в очній клініці при університеті в Одесі (1903–1936), а з 1936 р. організував і очолив Одеський інститут очних хвороб, якому й присвоєно його ім’я.

Ñåðåäíÿ îáîëîíêà îêà – ñóäèííà, ïðîíèçàíà ãóñòîþ ñіòêîþ êðîâîíîñíèõ
ñóäèí. Öі ñóäèíè ïîñòà÷àþòü î÷íîìó ÿáëóêó ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Êðіì òîãî,
ñóäèííà îáîëîíêà ìіñòèòü òåìíèé ïіãìåíò, ÿêèé íàäàє
їé çàáàðâëåííÿ. Ó ñóäèííіé îáîëîíöі ðîçðіçíÿþòü âëàñíå
ñóäèííó îáîëîíêó, âіéêîâå òіëî òà ðàéäóæêó.
Âëàñíå ñóäèííà îáîëîíêà çàáåçïå÷óє æèâëåííÿ
ðіçíèõ ÷àñòèí îêà. Ïåðåäíÿ її ÷àñòèíà – ðàéäóæêà –
ìàє âèãëÿä âåðòèêàëüíîї ïëàñòèíêè ç êðóãëèì îòâîðîì ó öåíòðі. Ðàéäóæêà äіñòàëà òàêó íàçâó òîìó, ùî
ìіñòèòü òåìíèé ïіãìåíò (ìåëàíіí), ÿêèé çóìîâëþє êîëіð
î÷åé: ùî áіëüøå ïіãìåíòó, òî òåìíіøèé їõíіé êîëіð. Çà
íåçíà÷íîї êіëüêîñòі ïіãìåíòó êîëіð ðàéäóæêè ñіðèé,
çåëåíèé àáî áëàêèòíèé, çà âåëèêîї – êàðèé. Êîëіð
Мал. 158.
î÷åé ó ëþäèíè âèçíà÷àєòüñÿ ñïàäêîâî.
В.П. Філатов
198

§ 42
Ó ðàéäóæöі є îòâіð – çіíèöÿ, ÷åðåç ÿêèé ñâіòëî ïîòðàïëÿє âñåðåäèíó îêà.
Çіíèöÿ, ïîäіáíî äî äіàôðàãìè ôîòîàïàðàòà, ìîæå çìіíþâàòè äіàìåòð, ðåãóëþþ÷è êіëüêіñòü ñâіòëà, ùî ïîòðàïëÿє äî ñâіòëî÷óòëèâèõ êëіòèí ñіòêіâêè.
Êîëè îñâіòëåííÿ ÿñêðàâå – çіíèöÿ çâóæóєòüñÿ, ó òåìíîòі âîíà ðîçøèðþєòüñÿ.
Äіàìåòð çіíèöі çìіíþєòüñÿ âíàñëіäîê ñêîðî÷åííÿ àáî ðîçñëàáëåííÿ äâîõ
íåïîñìóãîâàíèõ êіëüöåâèõ ì’ÿçіâ ðàéäóæêè.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Діаметр зіниці змінюється і в результаті емоційних реакцій: за стану
страху зіниця розширюється, а за гніву – звужується (Пригадайте народний вислів
«У страху очі великі»).

Îñíîâíà ôóíêöіÿ çіíèöі – çàõèñò ñâіòëî÷óòëèâîãî àïàðàòó âіä ðóéíóâàííÿ ñèëüíèì ñâіòëîì і ïðèñòîñóâàííÿ îêà äî çìіíè іíòåíñèâíîñòі îñâіòëåííÿ. Її äіàìåòð çìіíþєòüñÿ ðåôëåêòîðíî é óçãîäæåíî â îáîõ î÷àõ.
Çà ðàéäóæêîþ ðîçòàøîâàíå âіéêîâå òіëî, áіëüøó ÷àñòèíó ÿêîãî ñòàíîâèòü
íåïîñìóãîâàíèé âіéêîâèé ì’ÿç. Âіí óòðèìóє ïðîçîðó êàïñóëó, óñåðåäèíі
ÿêîї ðîçìіùåíèé êðèøòàëèê ó ôîðìі äâîîïóêëîї ëіíçè (ìàë. 157). Êðèøòàëèê óòâîðåíèé íàïіâðіäêîþ ïðîçîðîþ ðå÷îâèíîþ.
Здоров’я людини. Помутніння кришталика призводить до захворювання на катаракту. Причиною виникнення катаракти можуть бути порушення обміну речовин,
травми, надмірна робота за монітором комп’ютера. Лікування катаракти потребує
хірургічного втручання з видаленням помутнілого кришталика та заміною його на
штучний. Тепер таке оперативне втручання є безболісним завдяки лазерній хірургії.

Óñÿ âíóòðіøíÿ ïîðîæíèíà îêà çàïîâíåíà ñêëèñòèì òіëîì – ïðîçîðîþ
äðàãëèñòîþ ìàñîþ (ìàë. 157). Öÿ ñòðóêòóðà, òàê ñàìî ÿê ðîãіâêà ÷è êðèøòàëèê, çäàòíà çàëîìëþâàòè ñâіòëî é çìіíþâàòè õіä éîãî ïðîìåíіâ â îöі.
×åðåç ñêëèñòå òіëî ñâіòëîâі ïðîìåíі ïîòðàïëÿþòü íà ñіòêіâêó. Ñêëèñòå
òіëî ïіäòðèìóє òàêîæ òèñê óñåðåäèíі îêà.
1
Îêî ìàє äâі ïîðîæíèíè – êàìåðè îêà. Ïåðåäíÿ êàìåðà – öå íåâåëèêèé ïðîñòіð ìіæ ðîãіâ- 5
êîþ òà ðàéäóæêîþ. Çàäíÿ êàìåðà ðîçòàøîâàíà
ìіæ ðàéäóæêîþ òà êðèøòàëèêîì (ìàë. 157). 6
2
×åðåç çіíèöþ çàäíÿ êàìåðà îêà ñïîëó÷àєòüñÿ ç
ïåðåäíüîþ. Êàìåðè îêà çàïîâíåíі ðіäèíîþ, ÿêó
óòâîðþє ñóäèííà îáîëîíêà îêà.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñòðóêòóðè îêà, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïðîõîäæåííÿ ïðîìåíіâ ñâіòëà, óòâîðþþòü éîãî îïòè÷íó ñèñòåìó. Ñòðóêòóðè
îêà, ÿêі ñïðèéìàþòü ñâіòëîâі ïðîìåíі, – öå
ñâіòëîñïðèéìàëüíà ñèñòåìà îêà.

Ñіòêіâêà, àáî ñіò÷àñòà îáîëîíêà, âèñòåëÿє äíî îêà. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ëèñòêіâ.
Çîâíіøíіé ëèñòîê óòâîðþþòü ïіãìåíòíі êëіòèíè,
ùî ìіñòÿòü ÷îðíèé ïіãìåíò ôóñöèí. Âіí ïîãëèíàє ñâіòëîâі ïðîìåíі, óñóâàþ÷è âіäáëèñêè, ùî
ñïðèÿє ÷іòêіøîìó çîáðàæåííþ ïðåäìåòіâ. Âíóòðіøíіé ëèñòîê ìіñòèòü ñâіòëî÷óòëèâі ðåöåïòîðè
(ôîòîðåöåïòîðè). Îäíі ðåöåïòîðè ìàþòü ôîðìó
ïàëè÷îê, іíøі – êîëáî÷îê (ìàë. 159). Ïàëè÷êè

3

4
Мал. 159. Будова сітківки: 1 – пігментні клітини; 2 – рецепторний шар; 3 – нейрони; 4 – волокна зорового нерва; 5 – палички;
6 – колбочки
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ТЕМА 8
жовта пля
яма

сліпа плям
ма
Мал. 160. Схема визначення жовтої і сліпої плями

çáóäæóþòüñÿ ïіä ÷àñ äії ñâіòëà ìàëîї іíòåíñèâíîñòі. Êîëáî÷êè ïðèñòîñîâàíі äî ñïðèéíÿòòÿ ÿñêðàâîãî ñâіòëà і êîëüîðіâ.
Âіä îêà âіäõîäèòü çîðîâèé íåðâ. Ó ìіñöі éîãî âèõîäó íåìàє íі ïàëè÷îê,
íі êîëáî÷îê. Öå ñëіïà ïëÿìà (ìàë. 160). Ïðåäìåòіâ, çîáðàæåííÿ ÿêèõ ïîòðàïëÿє íà öþ äіëÿíêó, ìè íå áà÷èìî. Ïëîùà ñëіïîї ïëÿìè (â íîðìі) ñòàíîâèòü âіä 2,5 äî 6 ìì2.
Çáîêó âіä ñëіïîї ïëÿìè, íàâïðîòè çіíèöі, є ìіñöå íàéáіëüø ÷óòëèâîãî ñïðèéíÿòòÿ ñâіòëà – æîâòà ïëÿìà (ìàë. 160), äå ïåðåâàæíî ðîçòàøîâàíі êîëáî÷êè. Ó íîðìі çîáðàæåííÿ çàâæäè ôîêóñóєòüñÿ îïòè÷íîþ ñèñòåìîþ îêà íà æîâòіé ïëÿìі. Ïðè öüîìó ïðåäìåòè, ÿêі ñïðèéìàþòüñÿ ïåðèôåðè÷íèì çîðîì, ðîçðіçíÿþòüñÿ ãіðøå. Çàâäÿêè òîìó, ùî ïàëè÷êè ïåðåâàæàþòü íà ïåðèôåðії ñіòêіâêè, ìè çäàòíі áà÷èòè «êóòî÷êîì îêà», ùî
âіäáóâàєòüñÿ íàâêîëî íàñ.
Мал. 161. Приклад картки для демонÑëіïó ïëÿìó ìîæíà ëåãêî âèÿâèòè çà
страції сліпої плями на сітківці ока
äîïîìîãîþ ïðîñòîãî äîñëіäó (ìàë. 161).

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

Âèÿâëåííÿ ñëіïîї ïëÿìè íà ñіòêіâöі îêà
Îáëàäíàííÿ: êàðòêà äëÿ äåìîíñòðàöії ñëіïîї ïëÿìè íà ñіòêіâöі îêà.
1. Ïðèêðèéòå ëіâå îêî ðóêîþ àáî ùіëüíèì ïàïåðîì і ïîìіñòіòü êàðòêó ç ìàëþíêîì íà
âіäñòàíі ïðèáëèçíî 15 ñì âіä î÷åé.
2. Äèâіòüñÿ ïðàâèì îêîì òіëüêè íà õðåñòèê, çîáðàæåíèé íà êàðòöі, і ïîâіëüíî òî íàáëèæàéòå її äî ñåáå, òî âіääàëÿéòå äîòè, äîêè íå çíèêíå îäèí іç òðüîõ êðóæå÷êіâ. ×èì
ïîÿñíþєòüñÿ öå ÿâèùå?
3. Ïîâòîðіòü äîñëіä, ïðèêðèâøè ïðàâå îêî, ôіêñóþ÷è ïîãëÿä íà êðóæå÷êó.
4. Çðîáіòü âèñíîâîê, âіäïîâіâøè íà çàïèòàííÿ: Íà ÿêó ÷àñòèíó ñіòêіâêè ïîòðàïëÿє çîáðàæåííÿ õðåñòèêà і êðóæå÷êà? ×è є íà ñіòêіâöі ìіñöå, ùî çîâñіì ïîçáàâëåíå ðåöåïòîðіâ? ßê âîíî íàçèâàєòüñÿ? ×è ÷óòëèâå âîíî äî ñâіòëà? ßê íàçèâàєòüñÿ ìіñöå, äå
ìіñòÿòüñÿ ïåðåâàæíî êîëáî÷êè і ÿêå öå ìàє çíà÷åííÿ?

Äîïîìіæíèé àïàðàò îêà ñêëàäàєòüñÿ ç âåðõíüîї òà íèæíüîї ïîâіê і
ïîñìóãîâàíèõ ì’ÿçіâ, ÿêі ðóõàþòü î÷íå ÿáëóêî (ìàë. 162).
Î÷íå ÿáëóêî çàõèùàþòü áðîâè, ïîâіêè òà âії. Áðîâè çàõèùàþòü îêî âіä
ïîòó. Ïîâіêè ïðèêðèâàþòü îêî çâåðõó é çíèçó, çàõèùàþ÷è î÷íå ÿáëóêî
âіä ïèëó òà іíøèõ ñòîðîííіõ òіë, ìåõàíі÷íèõ óøêîäæåíü òîùî. Íà âіëüíèõ êðàÿõ ïîâіê ðîñòóòü êîðîòêі âîëîñêè – âії. Âíóòðіøíÿ ïîâåðõíÿ ïîâіê
âêðèòà òîíêîþ ñëèçîâîþ îáîëîíêîþ – êîí’þíêòèâîþ. Ïðè äîòîðêàííі äî
âіé àáî ðàïòîâіé ïîÿâі ïîáëèçó îêà ïåâíîãî ïðåäìåòà ñïðàöüîâóє áåçóìîâíèé ðåôëåêñ ìîðãàííÿ.
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§ 42
брови
слізна залоза
слізний мішок
носослізна протока
повіка з віями
1

2

Мал. 162. 1. Допоміжний апарат ока. 2. М’язи ока

Здоров’я людини. Запалення кон’юнктиви спричиняє захворювання – кон’юнктивіт. Його ознаки: постійне сльозовиділення, різь в очах, почервоніння повік, іноді
гнійні виділення. Причини виникнення кон’юнктивіту – порушення правил гігієни, збудники інфекції, алергени. У разі виникнення кон’юнктивіту не можна торкатися очей руками,
слід користуватися власним рушником, аби не заразити інших членів родини.

Âèäàëåííÿ ñòîðîííіõ ÷àñòîê ç ïîâåðõíі îêà çàáåçïå÷óє é ñëіçíèé àïàðàò.
Âіí ñêëàäàєòüñÿ çі ñëіçíîї çàëîçè, ñëіçíèõ êàíàëüöіâ, ñëіçíîãî ìіøêà і íîñîñëіçíîї ïðîòîêè (ìàë. 162, 1). Ñëіçíà çàëîçà âèäіëÿє ðіäèíó – ñëüîçè. Âîíè
çâîëîæóþòü î÷íå ÿáëóêî, çìèâàþòü ç éîãî ïîâåðõíі ñòîðîííі ÷àñòêè, çíåøêîäæóþòü õâîðîáîòâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè. Êіëüêіñòü ñëіçíîї ðіäèíè íåçíà÷íà:
ùîäîáè її óòâîðþєòüñÿ ïðèáëèçíî 1 ìë. Êîëè ëþäèíà ïëà÷å, êіëüêіñòü öієї
ðіäèíè çíà÷íî çðîñòàє.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: çîðîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà, î÷íå ÿáëóêî,

ñêëåðà, ñóäèííà îáîëîíêà îêà, ðîãіâêà, ðàéäóæêà, çіíèöÿ, êðèøòàëèê,
ñêëèñòå òіëî, ñіòêіâêà.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Через зорову сенсорну систему людина отримує найбільшу кількість інформації про навколишній світ. Око людини має оптичну та світлосприймальну системи, а також допоміжний апарат. Воно має дві порожнини – камери ока (передню
і задню), заповнені рідиною, яка утворюється судинною оболонкою ока.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення має зір для людини? 2. Які розрізняють оболонки ока і які їхні
особливості? 3. Яка будова ока людини? 4. Що собою становить допоміжний
апарат ока? 5. Що таке колбочки та палички? Які їхні функції? 6. Які структури
ока забезпечують його захист?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть структури, які складають зовнішню оболонку ока: а) кришталик, рогівка;
б) райдужка, власне судинна оболонка; в) білкова оболонка, рогівка; г) сітківка,
склисте тіло.
2. Укажіть складову ока, яка містить пігмент меланін: а) рогівка; б) зіниця; в) райдужка; г) білкова оболонка.
3. Укажіть функцію зіниці: а) затримує світло; б) заломлює світло; в) захищає
око від надмірно інтенсивного світла; г) підтримує внутрішньоочний тиск.
4. Укажіть світлосприймальну оболонку ока: а) білкова оболонка; б) судинна
оболонка; в) сітківка.
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ТЕМА 8
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте функції основних оболонок ока.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому око порівнюють з фотоапаратом, а сітківку – з фотолабораторією?

§ 43. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ
ÔÓÍÊÖІÎÍÓÂÀÍÍß ÎÊÀ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте складові оптичної та світлосприймальної системи ока.

ßêі îñîáëèâîñòі ôóíêöіîíóâàííÿ çîðîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè ëþäèíè?
Âçàєìîäіÿ ðіçíèõ ñêëàäîâèõ çîðîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè äàє çìîãó ëþäèíі
ñïîñòåðіãàòè öіëіñíó é áåçïåðåðâíó êàðòèíó äîâêîëèøíüîãî ñâіòó. Öÿ êàðòèíà âèíèêàє ç îêðåìèõ çîáðàæåíü, ÿêі ïîñëіäîâíî çìіíþþòü îäíå îäíîãî
íà ñіòêіâöі ïðàâîãî é ëіâîãî îêà.
Ðóõè ïðàâîãî é ëіâîãî îêà â òîé ÷àñ âіäáóâàþòüñÿ óçãîäæåíî. Âîíè
êîíòðîëþþòüñÿ ç áîêó îêîðóõîâèõ öåíòðіâ ñòîâáóðà ãîëîâíîãî ìîçêó, ðîçòàøîâàíèõ ó äіëÿíöі ìîñòà é ñåðåäíüîãî ìîçêó. Ëþäèíі ïðèòàìàííèé òàê
çâàíèé áіíîêóëÿðíèé çіð, îñêіëüêè ïîëÿ çîðó ïðàâîãî é ëіâîãî îêà ïåðåêðèâàþòüñÿ. Çàâäÿêè öüîìó ìè ñïðèéìàєìî îá’єìíå çîáðàæåííÿ ïðåäìåòіâ, à òàêîæ ìîæåìî òî÷íіøå âèçíà÷àòè âіäñòàíü äî íèõ.
Ñîíÿ÷íі ïðîìåíі – íàéãîëîâíіøå äæåðåëî ñâіòëà íà íàøіé ïëàíåòі – ìàþòü
ðіçíó äîâæèíó õâèëü. Ëþäèíà ìîæå ñïðèéìàòè ïðîìåíі ñâіòëà ç äîâæèíîþ
õâèëü âіä 400 äî 750 íì1. Äîâãîõâèëüîâі êîìïîíåíòè ñîíÿ÷íîãî ñïåêòðà ìè
ñïðèéìàєìî ÿê ÷åðâîíèé êîëіð, à êîðîòêîõâèëüîâі – ÿê ñèíüî-ôіîëåòîâèé.
Ìіæ íèìè â ïåâíîìó ïîðÿäêó ðîçòàøîâàíі é іíøі êîëüîðè: áëàêèòíèé, áëàêèòíî-çåëåíèé, çåëåíèé, æîâòèé, îðàíæåâèé. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ ðіçíèõ
êîëüîðіâ íàçèâàþòü ñâіòëîâèì ñïåêòðîì. Òàê, âåñåëêà, ùî óòâîðþєòüñÿ íà
íåáі ïіñëÿ äîùó, – öå ðîçêëàäåíå íà îêðåìі êîìïîíåíòè ñîíÿ÷íå ñâіòëî.
Òіëà, ÿêі íàñ îòî÷óþòü, çäàòíі ÷àñòèíó ñâіòëîâèõ ïðîìåíіâ ïîãëèíàòè,
à ÷àñòèíó – âіäáèâàòè. Îêî ëþäèíè ñïðèéìàє ëèøå òі êîëüîðè, ÿêі âіäáèâàþòüñÿ âіä їõíüîї ïîâåðõíі. ßêùî òіëî âіäáèâàє âñі õâèëі ñâіòëîâîãî
ñïåêòðà, ìè áà÷èìî éîãî áіëèì, à ÿêùî ïîãëèíàє âñі õâèëі – ÷îðíèì.
Ïåðåä òèì ÿê ïîòðàïèòè íà ñâіòëî÷óòëèâі ðåöåïòîðè ñіòêіâêè, ïðîìåíі
ñâіòëà ïðîõîäÿòü ÷åðåç îïòè÷íó ñèñòåìó îêà: ðîãіâêó, ïåðåäíþ òà çàäíþ
êàìåðè îêà, çàïîâíåíі ðіäèíîþ, êðèøòàëèê, ñêëèñòå òіëî. Ïðè öüîìó âîíè
çàëîìëþþòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî íà ñіòêіâöі óòâîðþєòüñÿ çìåíøåíå òà ïåðåâåðíóòå çîáðàæåííÿ ïðåäìåòà, ÿêèé ìè ñïîñòåðіãàєìî (ìàë. 163). Óíàñëіäîê àíàëіçó â êîðі ãîëîâíîãî ìîçêó іíôîðìàöії, ùî íàäõîäèòü íå òіëüêè
âіä çîðîâîãî îðãàíà, à é âіä іíøèõ îðãàíіâ ÷óòòÿ (ñëóõó, íþõó òà іí.),
ëþäèíà ñïðèéìàє ïðåäìåòè â їõíüîìó ïðèðîäíîìó ïîëîæåííі.
Ëþäèíà íå çäàòíà îäíàêîâî ÷іòêî áà÷èòè ïðåäìåòè, ðîçòàøîâàíі íà ðіçíіé âіäñòàíі. Äëÿ òîãî ùîá äîáðå áà÷èòè ïåâíèé ïðåäìåò, ïðîìåíі, ÿêі âіä
íüîãî âіäáèâàþòüñÿ, ìàþòü çіáðàòèñÿ íà ñіòêіâöі. Âіéêîâèé ì’ÿç, ÿêèé
1

Íàíîìåòð (ñêîðî÷åíî – íì) äîðіâíþє îäíіé ìіëüÿðäíіé ÷àñòöі ìåòðà. Ïðîìåíі,
äîâæèíà õâèëі ÿêèõ êîðîòøà çà 400 íì, íàçèâàþòü óëüòðàôіîëåòîâèìè, à ç äîâæèíîþ õâèëі ïîíàä 750 íì – іíôðà÷åðâîíèìè. Òàêі õâèëі ëþäèíà íå ñïðèéìàє.
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Мал. 163. Утворення зображення на сітківці ока. Завдання. Поясніть, чому зображення на
сітківці виявляється зменшеним і перевернутим

ñïîëó÷àєòüñÿ ç êàïñóëîþ, ùî ìіñòèòü êðèøòàëèê, çìіíþє ñòóïіíü її íàòÿãó. Êîëè êàïñóëà íàòÿãóєòüñÿ, êðèøòàëèê ñòàє ïëîñêіøèì. Êîëè êàïñóëà ðîçñëàáëþєòüñÿ, êðèøòàëèê óíàñëіäîê ñâîєї åëàñòè÷íîñòі íàáóâàє
îïóêëîї ôîðìè (ìàë. 164). Âëàñòèâіñòü îïòè÷íîї ñèñòåìè îêà ñòâîðþâàòè
÷іòêå çîáðàæåííÿ ïðåäìåòіâ, ðîçòàøîâàíèõ íà ðіçíіé âіäñòàíі, íàçèâàþòü
àêîìîäàöієþ.

Мал. 164. Акомодація ока: розглядання віддалених (І) і близько розташованих (ІІ) предметів;
1 – кришталик; 2 – схема сходження променів. Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть,
яким стає кришталик під час розглядання віддалених і близько розташованих предметів

Здоров’я людини. Найменша відстань від ока, з якої зображення ще сприймається
чітко, дістала назву найближчої точки ясного бачення. Для дітей і підлітків у
нормі вона становить 7–10 см, але з віком, коли кришталик втрачає еластичність і
гнучкість, вона зменшується.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Âèçíà÷åííÿ àêîìîäàöії îêà (ðîáîòó âèêîíóþòü ïàðàìè)
Îáëàäíàííÿ: àðêóø ïàïåðó ç îòâîðîì і ëіòåðàìè ðіçíèõ ðîçìіðіâ íàâêîëî íüîãî.
1. Îäèí ó÷åíü (åêñïåðèìåíòàòîð) ÷іòêî ïèøå íà äîøöі òåêñò.
2. Ïîòіì âіí òðèìàє íà âіäñòàíі 10–15 ñì âіä î÷åé äðóãîãî ó÷íÿ (ïіääîñëіäíîãî) àðêóø áіëîãî ïàïåðó ç îòâîðîì ó íüîìó òà ëіòåðàìè ïî éîãî ðàäіóñó òàê, ùîá їõ áóëî ÷іòêî
âèäíî, à ÷åðåç îòâіð ó ïàïåðі ìîæíà áóëî ÷èòàòè íàïèñàíèé íà äîøöі òåêñò.
3. Ïіääîñëіäíèé ÷èòàє íàïèñ íà äîøöі ÷åðåç îòâіð ó ïàïåðі îäíèì îêîì, ïðèêðèâøè äðóãå. Ïîòіì âіí ïåðåâîäèòü ñâіé ïîãëÿä íà ëіòåðè, íàïèñàíі íàâêîëî îòâîðó íà àðêóøі ïàïåðó.
4. Çðîáіòü âèñíîâêè, âіäïîâіâøè íà çàïèòàííÿ: ßêèìè çäàþòüñÿ ëіòåðè íàâêîëî îòâîðó íà ïàïåðі òà íà äîøöі?
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Ïðîìåíі, ÿêі ïðîéøëè êðіçü îïòè÷íó ñèñòåìó îêà, ïîòðàïëÿþòü íà ñіòêіâêó, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü ôîòîðåöåïòîðè. Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî êîëáî÷êè
çàáåçïå÷óþòü äåííèé і êîëіðíèé çіð, à ïàëè÷êè – ñóòіíêîâèé òà íі÷íèé.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Здатність ока бачити предмети за освітлення різної інтенсивності,
називають світловою акомодацією. Наприклад, коли ви з яскраво освітленого
приміщення потрапляєте в темне, то спершу майже нічого не бачите. Але згодом
око поступово починає звикати і вже може сприймати спочатку контури предметів,
а потім – їхні деталі. Аналогічні процеси спостерігають і тоді, коли людина з темряви
потрапляє в яскраво освітлене приміщення. Спочатку вона нічого не бачить, засліплена й вимушена заплющувати очі. Але поступово нормальний зір відновлюється.

Çîðîâà іíôîðìàöіÿ âіä ðåöåïòîðíèõ êëіòèí ñіòêіâêè çîðîâèìè íåðâàìè
÷åðåç ñåðåäíіé і ïðîìіæíèé ìîçîê ïåðåäàєòüñÿ äî çîðîâèõ çîí – ïîòèëè÷íèõ äіëÿíîê êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü (ìàë. 165). Òàì ôîðìóєòüñÿ îñòàòî÷íå
âіä÷óòòÿ ôîðìè, ðîçìіðіâ, çàáàðâëåííÿ ïðåäìåòіâ, ÿêі ñïîñòåðіãàє ëþäèíà.
ßêі òðàïëÿþòüñÿ ïîðóøåííÿ çîðó? ßêà їõ ïðîôіëàêòèêà? Âàæëèâà
âëàñòèâіñòü çîðó – öå éîãî ãîñòðîòà. Ãîñòðîòà çîðó – çäàòíіñòü ðîçðіçíÿòè
äðіáíі äåòàëі ïðåäìåòà, ÿêèé ðîçäèâëÿєòüñÿ ëþäèíà. Íàéáіëüøó ãîñòðîòó
çîðó çàáåçïå÷óє æîâòà ïëÿìà. Ùî äàëі ðîçòàøîâàíі ðåöåïòîðè âіä æîâòîї
ïëÿìè, òî ìåíøó ãîñòðîòó çîðó âîíè çäàòíі çàáåçïå÷óâàòè.
Здоров’я людини. Гостроту зору людини перевіряють лікарі-окулісти
и за допомогою
спеціальних таблиць, на яких зображено літери чи інші позначення різного розміру.
Нормальна гострота зору позначається 1.0.

Ùå îäíà âàæëèâà îñîáëèâіñòü çîðó ëþäèíè – âèçíà÷åííÿ âіäñòàíі äî
îá’єêòà, íà ÿêèé ñïðÿìîâàíî çіð, – îêîìіð.
Здоров’я людини. Правильний окомір не є вродженою властивістю людини, а виробляється протягом усього життя в результаті постійних тренувань. Він відіграє
особливо важливу роль у житті людей певних професій: військових, снайперів, мисливців, пілотів, моряків, художників тощо.

Ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî íі÷íîãî çîðó ñïðè÷èíÿє çàõâîðþâàííÿ êóðÿ÷à
ñëіïîòà. Âîíî ïîëÿãàє â òîìó, ùî ëþäèíà íîðìàëüíî áà÷èòü âäåíü, à ç
íàñòàííÿì ñóòіíîê ìàéæå ïåðåñòàє áà÷èòè íàâêîëèøíі ïðåäìåòè.
ліва пів
вкуля

права півкуля

зорові нерви
сіткківка
зорові зони кори по
отиличних
часток великих півкуль
перехрест
р р
зорових
р
нервів
р
Мал. 165. Шлях проходження нервового імпульсу від сітківки в зорову зону кори великих півкуль
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за норми

далекозоре око
(зображення
фокусується
поза сітківкою)

в окулярах із
двоопуклими
лінзами

короткозоре око
(зображення
фокусується
перед сітківкою)

в окулярах із
двоввігнутими
лінзами

Мал. 166. Схема заломлення променів і корекція зору

Äàëüòîíіçì – âðîäæåíà âàäà, ïîâ’ÿçàíà ç ïîðóøåííÿì ôóíêöіé êîëáî÷îê, óíàñëіäîê ÷îãî ëþäèíà íå ðîçðіçíÿє ïåâíі êîëüîðè (õâîðі íà äàëüòîíіçì íå ñïðèéìàþòü ÷åðâîíèé, çåëåíèé àáî ñèíіé êîëüîðè). Ëþäè, ÿêі
ñòðàæäàþòü íà äàëüòîíіçì, íå ìîæóòü ïðàöþâàòè âîäіÿìè, ïіëîòàìè òîùî.
Ïîðóøåííÿ àêîìîäàöіéíîї çäàòíîñòі êðèøòàëèêà ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ êîðîòêîçîðîñòі àáî äàëåêîçîðîñòі. ßêùî ñâіòëîâі ïðîìåíі, ÿêі ïðîéøëè ÷åðåç îïòè÷íó ñèñòåìó îêà, ôîêóñóþòüñÿ ïåðåä ñіòêіâêîþ, ëþäèíà
÷іòêî áà÷èòü òіëüêè ïðåäìåòè, ðîçòàøîâàíі íåïîäàëіê âіä íåї. Òàêèì ëþäÿì ïðèòàìàííà êîðîòêîçîðіñòü (ìàë. 166). Âðîäæåíà êîðîòêîçîðіñòü
çóìîâëåíà çáіëüøåíèìè ðîçìіðàìè î÷íîãî ÿáëóêà ÷è êðèâèçíè êðèøòàëèêà, íàáóòà – îñëàáëåííÿì âіéêîâîãî ì’ÿçà. Öå ñïðè÷èíÿєòüñÿ ïåðåíàïðóæåííÿì î÷åé (òðèâàëà ðîáîòà çà êîìï’þòåðîì, áåçïåðåðâíå ñèäіííÿ ïåðåä
óâіìêíóòèì òåëåâіçîðîì), ÷èòàííÿì ëåæà÷è àáî â òðàíñïîðòі, íåäîñòàòíüîþ îñâіòëåíіñòþ ðîáî÷îãî ìіñöÿ, íåñòà÷åþ â їæі âіòàìіíó À òîùî.
Êîëè ïðîìåíі ôîêóñóþòüñÿ ïîçàäó ñіòêіâêè, ÷іòêå çîáðàæåííÿ âèíèêàє
òіëüêè âіä ïðåäìåòіâ, ðîçòàøîâàíèõ äàëåêî âіä ëþäèíè (ìàë. 166). Òàê âèíèêàє äàëåêîçîðіñòü. ßê і êîðîòêîçîðіñòü, äàëåêîçîðіñòü ìîæå áóòè âðîäæåíîþ àáî íàáóòîþ. Âðîäæåíà äàëåêîçîðіñòü âèíèêàє âíàñëіäîê íåäîñòàòíüîї
çäàòíîñòі ðîãіâêè ÷è êðèøòàëèêà çàëîìëþâàòè ñâіòëî, íåâåëèêèìè ðîçìіðàìè î÷íîãî ÿáëóêà. Íàáóòà äàëåêîçîðіñòü ìîæå áóòè çóìîâëåíà âòðàòîþ åëàñòè÷íîñòі êðèøòàëèêà, ïîðóøåííÿìè ôóíêöіé âіéêîâîãî ì’ÿçà òà іí.
Здоров’я людини. Для виправлення короткозорості використовують окуляри з
двоввігнутими лінзами, а далекозорості – з двоопуклими.

Ó ïåâíèõ âèïàäêàõ ó ëþäèíè ìîæå ñïîñòåðіãàòèñü êîñîîêіñòü, çà ÿêîї
ïîðóøóþòüñÿ îäíî÷àñíі é ñïіâäðóæíі ðóõè î÷íèõ ÿáëóê. Òîäі íà ñіòêіâöі
âèíèêàє ÷іòêå çîáðàæåííÿ âіä îäíîãî îêà і ðîçïëèâ÷àñòå âіä іíøîãî. Êîñîîêіñòü çäåáіëüøîãî âðîäæåíà, àëå ìîæå âèíèêàòè ÿê íàñëіäîê î÷íèõ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà êîðîòêîçîðîñòі, äàëåêîçîðîñòі, çà ïîðóøåííÿ ôóíêöії
î÷íèõ íåðâіâ.
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Ó ïåâíèõ âèïàäêàõ ëþäèíà ìîæå ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî âòðà÷àòè çіð,
òîáòî íàñòàє ïîâíà àáî ÷àñòêîâà ñëіïîòà. Âîíà ìîæå âèíèêíóòè, êîëè
ÿñêðàâå ñâіòëî, ïîòðàïèâøè íà ñіòêіâêó, ðóéíóє ñâіòëî÷óòëèâі ðåöåïòîðè.
Ñëіïîòó ìîæóòü ñïðè÷èíèòè òðàâìè î÷åé àáî ãîëîâè, äåÿêі çàõâîðþâàííÿ
(íàïðèêëàä, äіàáåò).
Здоров’я людини. На гостроту зору шкідливо впливають вживання алкоголю, тютюнокуріння, наркоманія та ін. Ці шкідливі звички можуть спричинити відмирання
зорового нерва, рецепторних клітин сітківки, помутніння рогівки чи кришталика.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ùîá ÿêíàéäîâøå çáåðåãòè ãîñòðîòó çîðó, äîòðèìóéòåñÿ òàêèõ ïðàâèë:
z ðîáî÷å ìіñöå ìàє áóòè äîáðå і ðіâíîìіðíî îñâіòëåíå; äæåðåëî ñâіòëà íà
ðîáî÷îìó ñòîëі (íàïðèêëàä, íàñòіëüíó ëàìïó) ðîçòàøîâóéòå ëіâîðó÷, íà
âіäñòàíі 50–60 ñì âіä ðîáî÷îї ïîâåðõíі;
z íå ñëіä ÷èòàòè â òðàíñïîðòі, ÿêèé ðóõàєòüñÿ, òîìó ùî âіäñòàíü âіä
êíèæêè äî î÷åé ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ; öå ïðèçâîäèòü äî çìåíøåííÿ åëàñòè÷íîñòі êðèøòàëèêà; äî òàêèõ ñàìèõ íàñëіäêіâ ìîæå ïðèçâîäèòè é ÷èòàííÿ â ëіæêó;
z íå âàðòî äèâèòèñÿ òåëåâіçîð àáî ïðàöþâàòè ç êîìï’þòåðîì áіëüøå íіæ
2 ãîäèíè íà äîáó;
z ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì ñëіä êîðèñòóâàòèñü îñîáëèâèìè îêóëÿðàìè, ÿêі çìåíøóþòü øêіäëèâèé âïëèâ åëåêòðîìàãíіòíîãî âèïðîìіíþâàííÿ íà î÷і; êîæíі 30 õâ ñëіä ðîáèòè ïåðåðâè;
z äî ñêëàäó õàð÷îâîãî ðàöіîíó ìàє îáîâ’ÿçêîâî âõîäèòè їæà ç äîñòàòíіì
óìіñòîì âіòàìіíó À.
Âàæëèâî çàïîáіãàòè òðàâìóâàííþ î÷åé. Òðàâìè î÷åé áóâàþòü ïîáóòîâі
é âèðîáíè÷і. Ïîáóòîâі òðàâìè î÷åé ÷àñòî ïîâ’ÿçàíі ç íåîáåðåæíèì êîðèñòóâàííÿì ïðèëàäàìè äîìàøíüîãî âæèòêó, íåâìіëèì çàáèâàííÿì öâÿõіâ,
ðóáàííÿì äðîâ òîùî. Âèðîáíè÷і òðàâìè íàé÷àñòіøå ïîâ’ÿçàíі ç íåõòóâàííÿì ïðàâèë òåõíіêè áåçïåêè. Öå ñòîñóєòüñÿ é ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç õіìії,
ôіçèêè òà іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ.
Здоров’я людини. Якщо трапиться пошкодження очей, треба вміти вчасно і кваліфіковано надати першу допомогу. Наприклад, коли в око потраплять луг, кислота
або отруйна речовина, відразу промийте його чистою проточною водою протягом
15–20 хв, потім негайно зверніться до лікаря. У разі удару прикладіть до ока вату
або хустинку, змочену холодною водою. Коли в око потрапить порошинка, промийте
його за допомогою чистої ватки або носовичка, зніміть порошину з повіки. Перед
тим добре вимийте руки, щоб не занести інфекції.

Ó ðàçі òÿæêîãî ïîðàíåííÿ îêà (íàïðèêëàä, ðîçðèâó ñêëåðè), íå ìîæíà
éîãî ïðîìèâàòè і íàìàãàòèñÿ äіñòàòè ñòîðîííіé ïðåäìåò. Íà îêî ñëіä íàêëàñòè ÷èñòó ïîâ’ÿçêó і âіäïðàâèòè ïîòåðïіëîãî äî ëіêàðíі. Ïðàâèëüíî
íàäàíà äîïîìîãà âіäâåðíå òÿæêі íàñëіäêè òðàâìè і äîïîìîæå çáåðåãòè çіð.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Íîðìàëüíèé çіð ðîáèòü æèòòÿ ïîâíîöіííèì, ÿñêðàâèì,
äàє çìîãó îïàíóâàòè áóäü-ÿêі ïðîôåñії, íàñîëîäæóâàòèñÿ áàðâàìè ïðèðîäè, ìèñòåöòâîì. Ïîðóøåííÿ çîðó îáìåæóє ìîæëèâîñòі ëþäèíè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: àêîìîäàöіÿ îêà, ãîñòðîòà çîðó, áіíîêóëÿðíèé

çіð, êîðîòêîçîðіñòü і äàëåêîçîðіñòü, êîñîîêіñòü, êóðÿ÷à ñëіïîòà, äàëüòîíіçì.
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УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Сприймають світлові промені й перетворюють світлову енергію на нервовий
імпульс фоторецептори: палички і колбочки. Завдяки колбочкам ми маємо змогу сприймати колір предметів, палички забезпечують сутінковий і нічний зір.
z Оптична система ока заломлює світлові промені таким чином, що на сітківці
утворюється дійсне, зменшене і перевернуте зображення предмета. Чітке
сприйняття предметів залежить від акомодаційної здатності кришталика. Порушення акомодаційної здатності кришталика призводить до виникнення короткозорості або далекозорості. Корекцію зору здійснює лікар-окуліст, підібравши
відповідні окуляри.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення має зір для людини? 2. Які функції виконують колбочки та палички? 3. Що таке акомодація? Як вона відбувається? 4. Які можливі порушення зору людини? Яка їх профілактика?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть, яким стає кришталик під час розглядання близько розташованих
предметів: а) не міняється; б) опуклішим; в) сплощеним.
2. Укажіть, яким стає кришталик під час розглядання віддалених предметів:
а) не міняється; б) опуклішим; в) сплощеним.
3. Виберіть окуляри, які призначає лікар-окуліст за набутої далекозорості:
а) з двоввігнутими лінзами; б) двоопуклими лінзами.
4. Позначте захворювання, ознакою якого є виникнення зображення предметів
позаду сітківки: а) катаракта; б) астигматизм; в) далекозорість; г) короткозорість.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розгляньте малюнок, на
якому зображено роботу учня за комп’ютером. Опишіть ключові позначки на ньому.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Завдяки чому змінюється фокусна
відстань під час налагоджування світлового мікроскопа? 2. Як людині, що носить окуляри, користуватися біноклем – з окулярами чи без них?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. З’ясуйте такі питання: Чому
саме червоний колір світлофора вибрали для застереження? Якою є дія жовтого і зеленого кольорів на людину? Де ще застосовують кольори як сигнал?

§ 44. ÑËÓÕÎÂÀ ÑÅÍÑÎÐÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
Пригадайте особливості будови органів слуху в різних представників хребетних
тварин. Яка будова черепа людини? Що таке носоглотка?

Ùî òàêå ñëóõ? Ñëóõ – çäàòíіñòü îðãàíіçìó ñïðèéìàòè çâóêîâі êîëèâàííÿ (çâóêè). Öþ ôóíêöіþ çàáåçïå÷óє ñëóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà. Її ïåðèôåðè÷íîþ ÷àñòèíîþ є âóõî – îäèí ç îðãàíіâ ÷óòòÿ. Ñëóõ ìàє âåëèêå
çíà÷åííÿ â æèòòі ëþäèíè, àäæå áåç íüîãî íåìîæëèâå ìîâíå ñïіëêóâàííÿ
ëþäåé ìіæ ñîáîþ. Çàâäÿêè ñëóõó ëþäèíà ñïðîìîæíà âèçíà÷àòè íàïðÿìîê
çâóêіâ і їõíє äæåðåëî, îðієíòóâàòèñü ó ïðîñòîðі, ñïðèéìàòè іíôîðìàöіþ,
ùî íàäõîäèòü іç çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà (âіä іíøèõ ëþäåé ïіä ÷àñ ðîçìîâè, ðàäіî- і òåëåïðèéìà÷іâ òà іí.), ïîïåðåäæàòè ïðî íåáåçïåêó òîùî.
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Мал. 167. Будова вуха як органа слуху

Çâóê – öå õâèëüîâі ìåõàíі÷íі êîëèâàííÿ, ÿêі ïîøèðþþòüñÿ â ðіçíèõ
ñåðåäîâèùàõ (ãàçàõ, ðіäèíàõ і òâåðäèõ òіëàõ). Çâóêîâі õâèëі ïîøèðþþòüñÿ
âіä їõíüîãî äæåðåëà ç ïåâíîþ ÷àñòîòîþ é ïåðіîäè÷íіñòþ. Çàëåæíî âіä öüîãî
ëþäèíà é ñïðèéìàє òі ÷è іíøі çâóêè. ×àñòîòà çâóêó – êіëüêіñòü ïåðіîäè÷íèõ êîëèâàíü çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó. Çà îäèíèöþ ÷àñòîòè êîëèâàíü ïðèéíÿòî 1 Ãåðö (Ãö). 1 Ãö äîðіâíþє ÷àñòîòі êîëèâàíü іç ïåðіîäîì â 1 ñ. Ëþäèíà
çàçâè÷àé ñïðèéìàє çâóêè іç ÷àñòîòîþ êîëèâàíü âіä 16 äî 20 000 Ãö. Íàéáіëüøîþ є ÷óòëèâіñòü äî çâóêіâ іç ÷àñòîòîþ 2000–4000 Ãö (òàê, äіàïàçîí ãîëîñó ëþäèíè ñòàíîâèòü âіä 150 äî 3000 Ãö).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Частоту нижче 16 Гц називають інфразвуком, а понад 20 кГц – ультразвуком. Ультразвуки здатні глибоко проникати в тіло людини. Відбиваючись від поверхні
тканин, вони можуть давати на спеціальному приладі зображення органів. Пригадайте,
цю методику досліджень організму людини називають ультразвуковою діагностикою.

Õàðàêòåðèñòèêàìè çâóêó, êðіì éîãî ÷àñòîòè, є âèñîòà, ñèëà òà òåìáð.
Âèñîòà çâóêó çàëåæèòü âіä ÷àñòîòè êîëèâàíü ïîâіòðÿ çà 1 ñ. Âèñîêі òîíè
ìàþòü íàéáіëüøó ÷àñòîòó êîëèâàíü, à íèçüêі – ìåíøó. Ñèëà çâóêó, òîáòî
éîãî òèñê íà áàðàáàííó ïåðåòèíêó, âèìіðþєòüñÿ â äåöèáåëàõ1 (äÁ). Ó íîðìі âóõî ëþäèíè ìîæå ñïðèéìàòè çâóêè ñèëîþ âіä 1 äî 80 äÁ.
Òåìáð – öå âіäòіíîê çâóêó, éîãî çàáàðâëåííÿ. Çàâäÿêè òåìáðó ëþäèíà
ìîæå âіäðіçíÿòè çâóêè ðіçíèõ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ, íàâіòü ÿêùî âîíè
îäíàêîâîї ñèëè òà âèñîòè.
ßêà áóäîâà ñëóõîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè ëþäèíè? Îðãàí ñëóõó ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ âіääіëіâ: çîâíіøíüîãî, ñåðåäíüîãî і âíóòðіøíüîãî
âóõà (ìàë. 167).
Çîâíіøíє âóõî ñêëàäàєòüñÿ ç âóøíîї ðàêîâèíè і çîâíіøíüîãî ñëóõîâîãî
ïðîõîäó. Âóøíà ðàêîâèíà âëîâëþє і ñïðÿìîâóє çâóêîâі êîëèâàííÿ â çîâíіøíіé ñëóõîâèé ïðîõіä. Âіí ìàє ôîðìó ëіéêè çàâäîâæêè 2,5–3 ñì, ñòіíêè ÿêîї
âêðèòî òîíåíüêèìè âîëîñêàìè. Ó ñòіíêàõ çîâíіøíüîãî ñëóõîâîãî ïðîõîäó є
ñïåöіàëüíі çàëîçè, ÿêі âèäіëÿþòü òàê çâàíó âóøíó ñіðêó – â’ÿçêó ðå÷îâèíó
æîâòóâàòîãî êîëüîðó. Âîíà çàòðèìóє ïèë і ìіêðîîðãàíіçìè, ùî ïîòðàïèëè
1

Äåöèáåë äîðіâíþє îäíіé äåñÿòіé áåëà. Áåë – îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ ãó÷íîñòі
çâóêó. Íàçâà «áåë» ïîõîäèòü âіä ïðіçâèùà âèíàõіäíèêà òåëåôîíà àìåðèêàíöÿ
Àëåêñàíäåðà Áåëëà.
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äî çîâíіøíüîãî ñëóõîâîãî ïðîõîäó. Çîâíіøíє âóõî âіäîêðåìëåíå âіä ñåðåäíüîãî áàðàáàííîþ ïåðåòèíêîþ – ïðóæíîþ, îêðóãëîþ ïëàñòèíêîþ äіàìåòðîì
ïðèáëèçíî 1 ñì і çàâòîâøêè 0,1 ìì. Çàâäÿêè ïðóæíîñòі âîíà ñïðèéìàє êîëèâàííÿ ïîâіòðÿ, ñïðè÷èíåíі çâóêîâèìè õâèëÿìè, і áåç çìіí ïåðåäàє їõ íà
ñëóõîâі êіñòî÷êè ñåðåäíüîãî âóõà.
Ñåðåäíє âóõî ïî÷èíàєòüñÿ áàðàáàííîþ ïåðåòèíêîþ, òà âêëþ÷àє áàðàáàííó
ïîðîæíèíó, ðîçòàøîâàíó ó ñêðîíåâіé êіñòöі. ×åðåç ñïåöіàëüíèé êàíàë – єâñòàõієâó òðóáó – áàðàáàííà ïîðîæíèíà ñïîëó÷àєòüñÿ ç íîñîãëîòêîþ. ×åðåç
єâñòàõієâó òðóáó çîâíіøíє ïîâіòðÿ ìîæå ïîòðàïëÿòè â áàðàáàííó ïîðîæíèíó.
Öå ïîòðіáíî äëÿ âèðіâíþâàííÿ òèñêó ïîâіòðÿ ïî îáèäâà áîêè áàðàáàííîї ïåðåòèíêè. ßêùî ñòâîðþєòüñÿ ðіçíèöÿ ìіæ òèñêîì ó áàðàáàííіé ïîðîæíèíі é
òèñêîì àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ, ãîñòðîòà ñëóõó ïîðóøóєòüñÿ.
Здоров’я людини. За надто значної різниці в тискові по обидва боки барабанної
перетинки вона може зруйнуватися. Це трапляється під час сильних вибухів, пострілів гармат, під час зльоту чи посадки літаків тощо. У цих випадках рекомендують
відкривати рот і робити кілька ковтальних рухів. Тоді євстахієва труба відкривається, тиск по обидва боки барабанної перетинки вирівнюється, зникають больові відчуття й відновлюється гострота слуху.

Ó áàðàáàííіé ïîðîæíèíі є òðè ñëóõîâі êіñòî÷êè (ìàë. 168), ÿêі ïîñëіäîâíî é íàïіâðóõîìî ñïîëó÷àþòüñÿ ìіæ ñîáîþ: ìîëîòî÷îê, êîâàäåëêî і ñòðåìіíöå. Ìîëîòî÷îê ç’єäíàíèé ç áàðàáàííîþ ïåðåòèíêîþ òà êîâàäåëêîì, à
êîâàäåëêî – çі ñòðåìіíöåì. Ñòðåìіíöå ñïîëó÷àєòüñÿ ç ïåðåòèíêîþ îâàëüíîãî âіêíà – îòâîðó, ÿêèé âåäå äî âíóòðіøíüîãî âóõà. Êðіì îâàëüíîãî âіêíà, ó
ñòіíöі ñåðåäíüîãî âóõà ùå є é îêðóãëå âіêíî, òàêîæ çàêðèòå ïåðåòèíêîþ.
×åðåç îâàëüíå òà îêðóãëå âіêíà âíóòðіøíє âóõî ñïîëó÷àєòüñÿ іç ñåðåäíіì.
Ñëóõîâі êіñòî÷êè óòâîðþþòü ñèñòåìó âàæåëіâ, ÿêі ïåðåäàþòü êîëèâàííÿ
âіä áàðàáàííîї ïåðåòèíêè äî ïåðåòèíêè îâàëüíîãî âіêíà. Âîíè ïîâòîðþþòü
óñі êîëèâàííÿ áàðàáàííîї ïåðåòèíêè. Òàêà áóäîâà ñåðåäíüîãî âóõà äàє çìîãó
ñïðèéìàòè íàâіòü ñëàáêі çâóêè.
Âíóòðіøíє âóõî (àáî ëàáіðèíò) – öå ñèñòåìà ïîðîæíèí і êàíàëіâ, çàïîâíåíèõ ðіäèíîþ. Îäíієþ іç ÷àñòèí âíóòðіøíüîãî âóõà є çàâèòêà – ñïіðàëüíî çàêðó÷åíèé êіñòêîâèé êàíàë (ìàë. 169). Óñåðåäèíі ïîðîæíèíà çàâèòêè ïîäіëåíà äâîìà ìåìáðàíàìè íà òðè õîäè. Êàíàë çàâèòêè çàïîâíåíèé
ðіäèíîþ, ÿêà ïðîâîäèòü çâóêîâі êîëèâàííÿ.
Íà íèæíіé, àáî îñíîâíіé, ìåìáðàíі çàâèòêè ðîçòàøîâàíèé êîðòіїâ îðãàí1,
ÿêèé ñïðèéìàє çâóêè (òîáòî ðåöåïòîðíèé ñëóõîâèé àïàðàò). Ðåöåïòîðè êîðòієâîãî îðãàíà – âîëîñêîâі êëіòèíè, ðîçòàøîâàíі íà îñíîâíіé ìåìáðàíі, íàä
ÿêèìè ðîçìіùåíà îñîáëèâà íàêðèâíà ìåìáðàíà. Äî êëіòèí êîðòієâîãî îðãàíà ïіäõîäÿòü âіäãàëóæåííÿ íåðâîâèõ âîëîêîí
÷óòëèâèõ êëіòèí. Ðåøòà ÷àñòèí âíóòðіøковаделко
íüîãî âóõà áåðå ó÷àñòü ó ðåãóëÿöії ïîëî- молооточок
æåííÿ â ïðîñòîðі, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ
стремінце
âåñòèáóëÿðíèì àïàðàòîì (éîãî áóäîâó òà
ôóíêöії ìè ðîçãëÿíåìî äàëі).
1

Íàçâàíî òàê íà ÷åñòü іòàëіéñüêîãî â÷åíîãî
Àëüôîíñî Êîðòі (1822—1876), ÿêèé éîãî îïèñàâ.

Мал. 168. Слухові кісточки
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1
основна мембрана
Мал. 169. Завитка (1) та її будова (2)

ßê ôóíêöіîíóє ñëóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà ëþäèíè? Âè âæå çíàєòå, ùî
çâóêîâі õâèëі ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ÷åðåç çîâíіøíіé ñëóõîâèé ïðîõіä ïîòðàïëÿþòü äî áàðàáàííîї ïåðåòèíêè. Çàâäÿêè ñèñòåìі ñëóõîâèõ êіñòî÷îê çâóêîâі êîëèâàííÿ ç áàðàáàííîї ïåðåòèíêè ïåðåäàþòüñÿ äî ìåìáðàíè
îâàëüíîãî âіêíà (çâóê ìîæå ïåðåäàâàòèñü і ÷åðåç êіñòêè ÷åðåïà). Êîëèâàííÿ
öієї ìåìáðàíè äàëі ïåðåäàþòüñÿ ðіäèíі, ùî çàïîâíþє ïîðîæíèíè âíóòðіøíüîãî âóõà, çîêðåìà êàíàëè çàâèòêè. Ó ñâîþ ÷åðãó, êîëèâàííÿ ðіäèíè
ñïðè÷èíÿþòü êîëèâàëüíі ðóõè îñíîâíîї ìåìáðàíè.
Âîëîñêîâі êëіòèíè êîðòієâîãî îðãàíà, òîðêàþ÷èñü íàêðèâíîї ìåìáðàíè,
äåôîðìóþòüñÿ. Ïðè öüîìó âèíèêàє òàê çâàíèé ìіêðîôîííèé åôåêò: ìåõàíі÷íі êîëèâàííÿ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà åëåêòðè÷íі, ùî ìàþòü òàêó ñàìó ÷àñòîòó. Íåðâîâèé іìïóëüñ ïåðåäàєòüñÿ âîëîêíàìè ñëóõîâîãî íåðâà äî
ïіäêіðêîâèõ і êіðêîâèõ öåíòðіâ ñëóõó. Ïіäêіðêîâі öåíòðè ñëóõó ðîçòàøîâàíі â ìîñòі, ñåðåäíüîìó òà ïðîìіæíîìó ìîçêó. Îñòàòî÷íî ñèëà, âèñîòà і
õàðàêòåð çâóêó, éîãî ìіñöåçíàõîäæåííÿ ó ïðîñòîðі àíàëіçóþòüñÿ ó ñëóõîâіé çîíі êîðè ñêðîíåâèõ ÷àñòîê âåëèêèõ ïіâêóëü (ìàë. 170).
ліва півкуля

права півкуля

слухові зони
скроневих часток
кори великих півкуль
ь

слухові нерви
слухові кісточки

завитка

перехрест слухових нервів
і нервових шляхів
Мал. 170. Шлях проходження нервового імпульсу від завитки до слухової зони кори
кінцевого мозку
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§ 44
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ôóíêöіÿ êîðòієâîãî îðãàíà – ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії çâóêîâèõ êîëèâàíü íà åíåðãіþ íåðâîâèõ іìïóëüñіâ.

Ñëóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ і äëÿ îðієíòàöії ëþäèíè â ïðîñòîðі. Ñàìå ïàðíіñòü îðãàíіâ ñëóõó (ëіâèé і ïðàâèé) äàє çìîãó
òî÷íіøå âèçíà÷èòè ëîêàëіçàöіþ äæåðåëà çâóêó. Ãëóõіé íà îäíå âóõî ëþäèíі äëÿ âèçíà÷åííÿ äæåðåëà çâóêó äîâîäèòüñÿ ïîâåðòàòè ãîëîâó, ùî íå
ïîòðіáíî ðîáèòè çäîðîâіé ëþäèíі.
Âèìіðþþòü ÷óòëèâіñòü ñëóõîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíèõ ïðèëàäіâ. Ïðî íàéïðîñòіøèé ìåòîä âèçíà÷åííÿ àáñîëþòíîãî ïîðîãó ñëóõó âè äіçíàєòåñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíîãî äîñëіäæåííÿ.

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
Âèìіðþâàííÿ ïîðîãà ñëóõîâîї ÷óòëèâîñòі
Îáëàäíàííÿ: ìåõàíі÷íèé ãîäèííèê, ñàíòèìåòðîâà ëіíіéêà.
Âèçíà÷òå àáñîëþòíèé ïîðіã ñëóõó çà äîïîìîãîþ ãîäèííèêà (ðîáîòó âèêîíóéòå óòðüîõ).
Ïåðøèé ó÷åíü ñèäèòü íà ñòіëüöі іç çàïëþùåíèìè î÷èìà. Äðóãèé ïîâіëüíî íàáëèæàє äî
íüîãî ìåõàíі÷íèé ãîäèííèê, äîïîêè ïåðøèé íå ïî÷óє éîãî çâóê. Òðåòіé ó÷åíü ñàíòèìåòðîâîþ ëіíіéêîþ âèìіðþє âіäñòàíü, íà ÿêіé áóëî ïî÷óòî çâóê, âіä ãîäèííèêà äî ïåðøîãî ó÷íÿ.

ßêі ìîæëèâі ïîðóøåííÿ ñëóõó ëþäèíè? ßêà ïðîôіëàêòèêà їõ? Ïîñòіéíèé
íàäìіðíèé øóì, íàäâèñîêі òà íàäíèçüêі çâóêîâі êîëèâàííÿ òîùî ñïðè÷èíÿþòü çíèæåííÿ ñëóõó, à іíîäі é ãëóõîòó. Çà ñèëüíîãî òèñêó çâóêîâèõ õâèëü
(іíòåíñèâíіñòþ 120–130 äÁ) íà áàðàáàííó ïåðåòèíêó ëþäèíà âіä÷óâàє áіëü
ó âóõàõ, çãîäîì ìîæå íàñòàâàòè é òèì÷àñîâà ÷è ïîâíà âòðàòà ñëóõó. Öå
ïîâ’ÿçàíå ç óøêîäæåííÿì ðåöåïòîðíèõ êëіòèí êîðòієâîãî îðãàíà і ïîðóøåííÿì öèðêóëÿöії ðіäèíè â çàâèòöі. Äî âèíèêíåííÿ çâóêîâîї òðàâìè ìîæå
ñïðè÷èíèòè і òðèâàëèé âïëèâ ñëàáøèõ çâóêіâ (іíòåíñèâíіñòþ ïîíàä 90 äÁ).
Здоров’я людини. Найбільше загрожує часткова чи повна втрата слуху людям, які
працюють на шумних виробництвах, аеродромах тощо. Тому їм слід користуватись
запобіжними пристосуваннями (спеціальні навушники, «беруші»). Не слід чистити
зовнішній слуховий прохід гострими предметами, щоб не ушкодити барабанну перетинку. Порушенням гігієни слуху є часте користування навушниками.

Íåáåçïå÷íèì äëÿ ñëóõîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè є çàïàëåííÿ ñåðåäíüîãî
âóõà, àáî îòèò. Âîíî ìîæå áóòè ñïðè÷èíåíå ïåðåîõîëîäæåííÿì îðãàíіçìó àáî іíôåêöіéíèìè çàõâîðþâàííÿìè (çàñòóäîþ, ãðèïîì, àíãіíîþ òîùî).
Çàõâîðþâàííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ ñèëüíèìè áîëÿìè, ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè, çíèæåííÿì ðіâíÿ ñëóõó.
Äëÿ çáåðåæåííÿ ñëóõó òðåáà: äîòðèìóâàòèñÿ ðåæèìó ïðàöі òà âіäïî÷èíêó, âåñòè çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ, çàïîáіãàòè іíôåêöіéíèì çàõâîðþâàííÿì
òà іí. Çà áóäü-ÿêèõ íåïðèєìíèõ âіä÷óòòіâ ó âóñі (áіëü, øóìè, çíèæåííÿ
ñëóõó òîùî) ñëіä çâåðòàòèñÿ äî ëіêàðÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñëóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà, áàðàáàííà
ïåðåòèíêà, ìîëîòî÷îê, êîâàäåëêî, ñòðåìіíöå, çàâèòêà, êîðòіїâ îðãàí.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Слух є джерелом інформації про звуки і необхідним чинником для розвитку
мови. Сприйняття звуків слуховою сенсорною системою забезпечується передачею звукових коливань від барабанної перетинки на слухові кісточки середнього вуха і основну мембрану внутрішнього вуха, на якій розташовані слухові
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рецептори, що сприймають звуки, перетворюють механічну енергію на енергію
нервового імпульсу. Cлуховим нервом він передається до слухової зони кори
кінцевого мозку, де формується звуковий образ.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення і функції слуху? 2. З яких частин складається слухова сенсорна
система? 3. Яка будова зовнішнього вуха? 4. Яку будову має середнє вухо?
5. Які особливості будови внутрішнього вуха? Що таке кортіїв орган? 6. Чому в
слуховому проході посилюються звукові коливання? 7. Як звукові хвилі перетворюються на нервовий імпульс? 8. Які основні причини зниження або втрати слуху?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть складові зовнішнього вуха: а) слухові кісточки; б) вушна раковина;
в) завитка; г) кортіїв орган.
2. Позначте складові середнього вуха: а) слухові кісточки; б) вушна раковина;
в) завитка; г) кортіїв орган.
Установіть правильну послідовність передачі звукової хвилі: а) коливання слухових кісточок; б) коливання барабанної перетинки; в) коливання рідини
завитки; г) коливання перетинки овального вікна; д) подразнення слухових рецепторів; е) формування нервових імпульсів.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте зв’язок будови слухової сенсорної системи з механізмом сприйняття звуків.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Як хвороботворні мікроорганізми можуть потрапити з носоглотки в середнє вухо? 2. Чому захворювання вуха, горла та носа лікує один і
той самий лікар – отоларинголог.

§ 45. ÑÅÍÑÎÐÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ ÐІÂÍÎÂÀÃÈ,
ÐÓÕÓ, ÄÎÒÈÊÓ, ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÈ, ÁÎËÞ
Пригадайте, що таке сила земного тяжіння; що таке температура. Яка будова головного мозку людини? Що таке ядра головного мозку? Що таке соматична та вегетативна
нервова система? Що таке симпатична та парасимпатична вегетативна нервова система?

ßêà áóäîâà і ôóíêöії ñåíñîðíîї ñèñòåìè ðіâíîâàãè? Äëÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêöіîíóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó âàæëèâî êîíòðîëþâàòè éîãî ïîëîæåííÿ
â ïðîñòîðі. Ôóíêöіþ ñïðèéíÿòòÿ òà ðåãóëÿöії ïîëîæåííÿ òіëà â ïðîñòîðі
çàáåçïå÷óє âåñòèáóëÿðíèé àïàðàò, ÿêèé є ïåðèôåðè÷íîþ ÷àñòèíîþ ñåíñîðíîї ñèñòåìè ðіâíîâàãè. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç îâàëüíîãî і êðóãëîãî ìіøå÷êіâ і òðüîõ ïіâêîëîâèõ êàíàëіâ (çàâäàííÿ: óâàæíî ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 171
і çíàéäіòü íà íüîìó ñêëàäîâі âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó).
Óñåðåäèíі ïіâêîëîâі êàíàëè і ìіøå÷êè çàïîâíåíі äðàãëèñòîþ ðå÷îâèíîþ. Íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі ìіøå÷êіâ і ðîçøèðåíü ïіâêîëîâèõ êàíàëіâ є
ðåöåïòîðè – âîëîñêîâі êëіòèíè, âіä ÿêèõ âіäõîäÿòü íåðâè. Êðіì âîëîñêîâèõ êëіòèí, çàíóðåíèõ ó äðàãëèñòó ðå÷îâèíó, äî ñêëàäó âåñòèáóëÿðíîãî
àïàðàòó âõîäÿòü îñîáëèâі êðèñòàëèêè ç êàëüöіé îðòîôîñôàòó, òàê çâàíі
îòîëіòè (ðîçòàøîâàíі â îêðóãëîìó òà îâàëüíîìó ìіøå÷êàõ).
Ïіâêîëîâі êàíàëè ðîçòàøîâàíі â òðüîõ âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèõ ïëîùèíàõ, ùî äàє çìîãó ñïðèéìàòè ïðîñòіð ó òðüîõ éîãî âèìіðàõ. Êîæåí êàíàë
ñïîëó÷àєòüñÿ ç îâàëüíèì ìіøå÷êîì. Çà äîïîìîãîþ ïіâêîëîâèõ êàíàëіâ ìè
âèçíà÷àєìî çìіíè íàïðÿìêó ðóõó, îáåðòàëüíі ïðèñêîðåííÿ àáî ñïîâіëüíåííÿ.
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Мал. 171. Схема будови вестибулярної сенсорної системи. Завдання. Знайдіть на малюнку
півколові канали, круглий і овальний мішечок і охарактеризуйте їхні функції

ßê ôóíêöіîíóє ñåíñîðíà ñèñòåìà ðіâíîâàãè? Áóäü-ÿêі çìіíè ðіâíîâàãè
òіëà ïîäðàçíþþòü ðåöåïòîðè âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó. Òàê, çà çìіí ïîëîæåííÿ òіëà ÷è ãîëîâè îòîëіòè ñâîєþ ìàñîþ òèñíóòü íà äðàãëèñòó ðå÷îâèíó.
Öåé òèñê ïåðåäàєòüñÿ âîëîñêàì ðåöåïòîðіâ, çãèíàþ÷è їõ. Ó ðåçóëüòàòі öüîãî
âèíèêàє çáóäæåííÿ, ÿêå ïåðåäàєòüñÿ äî öåíòðіâ ðіâíîâàãè ãîëîâíîãî ìîçêó.
Ó âіäïîâіäü íà öå ñêîðî÷óþòüñÿ ÷è ðîçñëàáëþþòüñÿ âіäïîâіäíі ãðóïè ì’ÿçіâ.
Ìåìáðàíè îâàëüíîãî é îêðóãëîãî ìіøå÷êіâ ðîçòàøîâàíі â ðіçíèõ ïëîùèíàõ. Çà íîðìàëüíîãî ïîëîæåííÿ ãîëîâè â îâàëüíîìó ìіøå÷êó ìåìáðàíà çàéìàє ãîðèçîíòàëüíå ïîëîæåííÿ, à â îêðóãëîìó – ìàéæå âåðòèêàëüíå. ßêùî
ëþäèíà òðèìàє ãîëîâó ðіâíî, òîäі ðå÷îâèíà ïіâêîëîâèõ êàíàëіâ ðіâíîìіðíî
òèñíå íà âîëîñêè âåñòèáóëÿðíèõ ðåöåïòîðіâ і çáóäæóє їõ. ßêùî ëþäèíà
ïîâåðòàє ãîëîâó, ðіäèíà ïіâêîëîâèõ êàíàëіâ çìіùóєòüñÿ â áіê, ïðîòèëåæíèé
ðóõîâі (ìàë. 172), і âіäïîâіäíî íàõèëÿє âîëîñêè âåñòèáóëÿðíèõ ðåöåïòîðіâ.
Íåðâîâі âîëîêîíöÿ, ÿêі áåðóòü ïî÷àòîê âіä ðåöåïòîðіâ âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó, ïåðåïëіòàþ÷èñü, óòâîðþþòü âåñòèáóëÿðíèé íåðâ. Âіí ïðîâîäèòü íåðâîâі
іìïóëüñè âіä öèõ ðåöåïòîðіâ äî ìîñòà, ìîçî÷êà, ïðîìіæíîãî ìîçêó òà âіäïîâіäíèõ çîí ñêðîíåâîї ÷àñòêè êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü. Òàì âіäáóâàєòüñÿ îñòàòî÷íèé
àíàëіç òà ñèíòåç îòðèìàíîї âіä âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó іíôîðìàöії.
Âåñòèáóëÿðíèé àïàðàò ïîâ’ÿçàíèé і ç âåãåòàòèâíîþ (àâòîíîìíîþ) íåðâîâîþ ñèñòåìîþ. Ëþäè ç ïіäâèùåíîþ çáóäëèâіñòþ âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó
ïîãàíî âèòðèìóþòü ïîëüîòè ëіòàêîì, ìîðñüêі ïîäîðîæі ÷è òðèâàëі ïîїçäêè
àâòîòðàíñïîðòîì. Ó íèõ ñïîñòåðіãàþòü òðèâàëå і ñèëüíå ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó. Çáóäæåííÿ ïåðåäàєòüñÿ íà íåðâîâі öåíòðè, ùî

Мал. 172. Зміни в органі рівноваги під час різних положень голови та тіла
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ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Ó ðåçóëüòàòі âèíèêàþòü ðåôëåêòîðíі ðåàêöії (çáëіäíåííÿ, íàïàäè íóäîòè ÷è áëþâàííÿ, êâîëіñòü, çàïàìîðî÷åííÿ). Òàêèé ñòàí ëþäèíè íàçèâàþòü çàõèòóâàííÿì, àáî ìîðñüêîþ
õâîðîáîþ (âïåðøå òàêі ñèìïòîìè ñïîñòåðіãàëè ïіä ÷àñ ìîðñüêèõ ïîäîðîæåé). Ïіñëÿ ïðèïèíåííÿ ïîїçäêè öі íåïðèєìíі âіä÷óòòÿ ìèíàþòü.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Поясненням виникнення морської хвороби є те, що вестибулярний
центр розміщений недалеко від центрів дихання, кровообігу, травлення. Тому збудження з вестибулярного центру передаються на сусідні і спричиняють згадані нездужання.
Здоров’я людини. Підвищити стійкість вестибулярного апарату до дії незвичних
факторів можна спеціальними фізичними вправами з різними обертаннями, швидкими поворотами. Тому пілоти надзвукових літаків чи космонавти проводять тривалі
тренування перед польотами. Відомо, що дітям подобається гойдатися на гойдалках. Це природна потреба розвивати вестибулярний апарат.

Äî ðîçëàäіâ ó ðîáîòі âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó ïðèçâîäÿòü òðàâìè ãîëîâíîãî ìîçêó, âæèâàííÿ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí òà àëêîãîëþ.
Ùî òàêå ðóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà? Êðіì âåñòèáóëÿðíîãî àïàðàòó, ïîëîæåííÿ âñüîãî òіëà é îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí êîíòðîëþþòü ðåöåïòîðè, ðîçòàøîâàíі ó
øêіðі, ì’ÿçàõ, ñóõîæèëëÿõ, ñóãëîáàõ òîùî. Öå ïåðèôåðè÷íà ÷àñòèíà ðóõîâîї
ñåíñîðíîї ñèñòåìè. Ïіä ÷àñ çìіíè ïîëîæåííÿ ïåâíîї ÷àñòèíè òіëà (çãèíàííÿ é
ðîçãèíàííÿ ðóê, íàõèëè ãîëîâè òîùî) çáóäæóþòüñÿ âіäïîâіäíі ãðóïè ðåöåïòîðіâ. Âîíè ñèãíàëіçóþòü íåðâîâіé ñèñòåìі ïðî ñòóïіíü íàïðóæåííÿ ì’ÿçîâèõ
âîëîêîí, ïðî ïîëîæåííÿ ñóãëîáіâ і ðіçíèõ ÷àñòèí òіëà ó ïðîñòîðі. Іìïóëüñè âіä
öèõ ðåöåïòîðіâ ïðÿìóþòü äî âіäïîâіäíèõ äіëÿíîê êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü.
Çàâäÿêè ÷îìó ìè âіä÷óâàєìî äîòèê, òåìïåðàòóðó, áіëü? Ðîçðіçíÿþòü
÷îòèðè îñíîâíèõ âèäè øêіðíîї ÷óòëèâîñòі: âіä÷óòòÿ äîòèêó
ó òà òèñêó,
áîëþ, òåïëà, õîëîäó. Їõ çàáåçïå÷óþòü âіäïîâіäíі ðåöåïòîðè (ìàë. 173).
Ðåöåïòîðè ñåíñîðíîї ñèñòåìè äîòèêó òà òèñêó ðîçòàøîâàíі íà ïîâåðõíі
øêіðè àáî ïîâ’ÿçàíі ç âîëîñÿíèìè ñóìêàìè. Âîíè ðåàãóþòü íà ðîçòÿãíåííÿ øêіðè ÷è çìіíó ïîëîæåííÿ âîëîñêіâ.
Íàéáіëüøå ðåöåïòîðіâ äîòèêó ðîçìіùåíî íà äîëîíÿõ і êіí÷èêàõ ïàëüöіâ. Ñàìå òîìó ñëіïі ëþäè, ó ÿêèõ ïіäâèùåíà äîòèêîâà ÷óòëèâіñòü, àíàëіçóþòü ïðåäìåòè, îáìàöóþ÷è їõ ðóêàìè.
Çáóäæåííÿ, ÿêå âèíèêàє â ðåöåïòîðàõ äîòèêó, íåðâàìè íàäõîäèòü äî
òіì’ÿíèõ ÷àñòîê êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ó çîíó øêіðíî-ì’ÿçîâîãî ÷óòòÿ
(ìàë. 174). Òóò ôîðìóþòüñÿ âіä÷óòòÿ ïðåäìåòіâ, äî ÿêèõ äîòîðêàєòüñÿ ëþäèíà.

1

2

3

4

5

6

Мал. 173. Різноманітні рецептори шкіри: 1, 2 – рецептори дотику; 3 – тиску; 4 – болю;
5 – теплові рецептори; 6 – холодові рецептори
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Мал. 174. Схема будови дотикової сенсорної системи. Завдання. Проаналізуйте шлях передачі нервового імпульсу та формування інформації

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âіä÷óòòÿ, ÿêі ôîðìóþòüñÿ â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü, íàé÷àñòіøå є ðåçóëüòàòîì âçàєìîäії öåíòðàëüíèõ âіääіëіâ ðіçíèõ ñåíñîðíèõ ñèñòåì.

Áіëü ëþäèíà ñïðèéìàє âíàñëіäîê ïîäðàçíåííÿ ðåöåïòîðіâ, ÿêі ìіñòÿòüñÿ ó øêіðі òà âíóòðіøíіõ îðãàíàõ. Âîíè âõîäÿòü äî ñêëàäó ïåðèôåðè÷íîãî
âіääіëó ñåíñîðíîї ñèñòåìè áîëþ.
Áîëüîâі ñèãíàëè âіä ðåöåïòîðіâ ÷åðåç ïіäêіðêîâі öåíòðè, ðîçòàøîâàíі â
òàëàìóñі (ïðèãàäàéòå, öå ñòðóêòóðà ïðîìіæíîãî ìîçêó), íàäõîäÿòü ó çîíó
øêіðíî-ì’ÿçîâîãî ÷óòòÿ âåëèêèõ ïіâêóëü. Âîíè äàþòü çìîãó îðãàíіçìîâі
ìèòòєâî çðåàãóâàòè íà íåáåçïåêó, ùî çàãðîæóє.
Здоров’я людини. Больові відчуття можна знизити штучно, використовуючи знеболювальні препарати. За їхньою допомогою в медицині штучно здійснюють анестезію – тимчасову втрату чутливості (зокрема, під час хірургічних операцій).
ЦІКАВО ЗНАТИ! Проблему знеболювання під час хірургічних операцій вперше запропонував розв’язати український хірург Микола Іванович Пирогов (мал. 175).

Çìіíè òåìïåðàòóðè, ÿê â äîâêіëëі, òàê і âñåðåäèíі òіëà, ñïðèéìàþòü
ðåöåïòîðè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó òåìïåðàòóðíîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè. Îäíі
ç íèõ çáóäæóþòüñÿ ïіä âïëèâîì õîëîäó, іíøі – òåïëà. Êðіì øêіðè, öі ðåöåïòîðè ðîçìіùåíі òàêîæ íà ñëèçîâèõ îáîëîíêàõ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Рецептори, які сприймають холод і тепло,
здатні адаптуватись, тобто пристосовуватися до змін температури навколишнього середовища. Так, якщо опустити руку в
холодну воду (+10 ºС), то відчуття холоду через певний час
зникає. Якщо руку перенести у воду, температура якої вище
на 1–2 ºС, то спочатку виникає відчуття тепла, яке також згодом минає. Саме на цій властивості базується здатність організму до загартовування.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: âåñòèáóëÿðíèé àïàðàò,
ðóõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà, ñåíñîðíі ñèñòåìè äîòèêó,
òåìïåðàòóðè, áîëþ.

Мал. 175. М.І. Пирогов
(1810–1881)
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ТЕМА 8
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Тіло та його частини переміщуються у просторі взаємоузгоджено завдяки діяльності сенсорних систем рівноваги, руху та зору. Вестибулярний апарат відіграє провідну роль у регуляції рівноваги тіла в просторі, сприйнятті прискорення.
z Є спеціальні сенсорні системи дотику, температури і болю, рецептори яких
насамперед пов’язані зі шкірою.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яку будову має вестибулярний апарат? Які функції він виконує? 2. Як можна
тренувати вестибулярний апарат? 3. Які рецептори містяться у шкірі і які основні їхні функції? 4. Як ми сприймаємо дотик? 5. Яке значення для людини має
температурна чутливість? 6. Що таке біль? Яке його значення?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть складову вуха, в якій міститься вестибулярний апарат: а) зовнішнє
вухо; б) середнє вухо; в) внутрішнє вухо.
2. Виберіть сенсорну систему, до якої належить вестибулярний апарат: а) слухова; б) зорова; в) рухова; г) рівноваги.
3. Укажіть орган, де найбільше міститься больових рецепторів: а) артерії;
б) шкіра; в) шлунок; г) вени.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте взаємозв’язок будови та функції вестибулярного апарату.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому в результаті загартовування знижується відчуття холоду?
Виконайте дослідницький практикум.
Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри
Обладнання: три посудини з водою, температура якої +10 ºС, +25 ºС, +40 ºС.
1. Налийте у три посудини воду температурою +10 ºС, +25 ºС, +40 ºС.
2. Опустіть праву руку в першу посудину, температура води в якій +10 ºС, а ліву –
в третю посудину, де температура води +40 ºС.
3. Потім обидві руки опустіть у середню посудину, температура води в якій
+25 ºС. Що відчуваєте? Чому?

§ 46. ÑÅÍÑÎÐÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ ÍÞÕÓ ÒÀ ÑÌÀÊÓ.
ÐÅÖÅÏÒÎÐÈ ÂÍÓÒÐІØÍІÕ ÎÐÃÀÍІÂ
Пригадайте, що таке рецептори. Яка будова головного мозку людини?

Çàâäÿêè ÷îìó ìè çäàòíі ñïðèéìàòè çàïàõè? Ìè ñïðèéìàєìî çàïàõè
çàâäÿêè íþõó. Çäàòíіñòü ëþäèíè ñïðèéìàòè çàïàõè ґðóíòóєòüñÿ íà òîìó,
ùî ìîëåêóëè ëåòêèõ ñïîëóê äіþòü íà ðåöåïòîðíі êëіòèíè, ÿêі є ïåðèôåðè÷íîþ ÷àñòèíîþ ñåíñîðíîї ñèñòåìè íþõó.
Íþõ âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó æèòòі ëþäèíè: çà çàïàõîì ìè ìîæåìî
âіäðіçíèòè їñòіâíі îá’єêòè âіä íåїñòіâíèõ (íàïðèêëàä, íåñâіæі, ùî âòðàòèëè їñòіâíі ÿêîñòі). Çàïàõè âïëèâàþòü íà åìîöіéíèé íàñòðіé ëþäèíè: îäíі
ç íèõ (çàïàõè êâіòîê, ÿêіñíèõ ïàðôóìіâ, ëіñîâîãî ÷è ìîðñüêîãî ïîâіòðÿ)
ïîëіïøóþòü íàñòðіé, ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ ïðàöåçäàòíîñòі, іíøі (ñіðêîâîäåíü, çàïàõ ïîòó òîùî) – ïîãіðøóþòü.
Íþõîâі ðåöåïòîðè (õåìîðåöåïòîðè) ðîçòàøîâàíі â ñëèçîâіé îáîëîíöі âåðõíüîї òà ÷àñòêîâî ñåðåäíüîї íîñîâèõ ðàêîâèí, à òàêîæ ó ÷àñòèíі íîñîâîї ïåðåãî216
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Мал. 176. Схема будови нюхової сенсорної системи. Завдання. На малюнку розгляньте
шлях збудження в нюховій сенсорній системі

ðîäêè (ìàë. 176). Âіä âåðõíüîї ïîâåðõíі öèõ êëіòèí âіäõîäèòü äåíäðèò, ÿêèé
íåñå êîðîòêі âіéêè. Öі âіéêè çàãëèáëåíі â øàð ñëèçó, ùî âêðèâàє íþõîâèé åïіòåëіé. Âîíè çáіëüøóþòü ïîâåðõíþ êîíòàêòó ç ìîëåêóëàìè ëåòêèõ ñïîëóê. Îäíà
ç ôóíêöіé ñëèçó – çàõèñò êëіòèí âіä ïåðåñèõàííÿ: ÿêùî ñëèçîâà íîñîâîї ïîðîæíèíè ïåðåñèõàє, çäàòíіñòü ñïðèéìàòè çàïàõè çíèæóєòüñÿ àáî âçàãàëі çíèêàє.
Ìîëåêóëè ïàõó÷èõ ðå÷îâèí íàäõîäÿòü äî ðåöåïòîðíèõ êëіòèí àáî ÷åðåç
íіçäðі (ïіä ÷àñ âäèõó), àáî ç ðîòîâîї ïîðîæíèíè. Òàêèì ÷èíîì, ñïîæèâàþ÷è
їæó, ìè âіä÷óâàєìî íå ëèøå її ñìàê, à é çàïàõ. Ìîëåêóëè ëåòêèõ ðå÷îâèí
âçàєìîäіþòü ç ìåìáðàíîþ ðåöåïòîðíèõ êëіòèí, çáóäæóþ÷è їõ. Òàê âèíèêàþòü íåðâîâі іìïóëüñè. Âіä îñíîâè öèõ êëіòèí âіäõîäÿòü äîâãі àêñîíè. Âîíè
âõîäÿòü äî ñêëàäó íþõîâèõ íåðâіâ, ïî ÿêèõ íåðâîâі іìïóëüñè ïðÿìóþòü äî
äіëÿíîê êîðè ëîáîâèõ і ñêðîíåâèõ ÷àñòîê ïіâêóëü. Òàì îñòàòî÷íî àíàëіçóþòüñÿ íþõîâі ïîäðàçíåííÿ. Äî ïіäêіðêîâèõ öåíòðіâ, ùî áåðóòü ó÷àñòü â
îáðîáöі íþõîâîї іíôîðìàöії, íàëåæàòü ÿäðà ãіïîòàëàìóñà.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñåíñîðíó ñèñòåìó íþõó ñêëàäàþòü: íþõîâі ðåöåïòîðè,
íþõîâèé íåðâ, ïіäêіðêîâі é êіðêîâі öåíòðè íþõó â ãîëîâíîìó ìîçêó.
Âîíà íàäçâè÷àéíî ÷óòëèâà – äåÿêі çàïàõè ñïðèéìàþòüñÿ íàâіòü òîäі,
êîëè ó âäèõóâàíîìó ÷åðåç íіñ ïîâіòðі íàÿâíà ëèøå îäíà ìîëåêóëà ïàõó÷îї ðå÷îâèíè íà 30 ìëðä іíøèõ.
ßê âèçíà÷àþòü ãîñòðîòó íþõó? Ãîñòðîòó íþõó âèçíà÷àþòü çà íàéìåíøîþ êîíöåíòðàöієþ ðå÷îâèíè, ÿêà ñïðè÷èíþє âіä÷óòòÿ çàïàõó. Її âèìіðþþòü çà êіëüêіñòþ ìîëåêóë ïàõó÷îї ðå÷îâèíè â 1 ñì3 ïîâіòðÿ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Нюхова система швидко звикає до запаху. Якщо людина заходить
до кімнати з певним запахом, то через деякий час перестає його відчувати. На гостроту нюху впливає температура та вологість. Оптимальна температура для
сприйняття запахів +30 ºС.

ßêå çíà÷åííÿ äëÿ ëþäèíè ìàє âіä÷óòòÿ ñìàêó? Ñìàê – ñïðèéíÿòòÿ
ñìàêîâèõ âëàñòèâîñòåé ðå÷îâèí, ÿêі ïîòðàïëÿþòü íà ðåöåïòîðè ðîòîâîї
ïîðîæíèíè òà íà ïîâåðõíþ ÿçèêà. Êðіì òîãî, âîíè є íà ïîâåðõíі ì’ÿêîãî
ïіäíåáіííÿ òà íà çàäíіé ñòіíöі ãëîòêè.
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Ðåöåïòîðè ñìàêó ðîçìіùåíі ó ñìàêîâèõ öèáóëèíàõ, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó
âèðîñòіâ ñëèçîâîї îáîëîíêè ÿçèêà – ñîñî÷êіâ (ìàë. 177).
Ñìàêîâі âіä÷óòòÿ äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè ÿêіñòü їæі òà ïèòíîї âîäè,
çáóäæóþòü àïåòèò, ñïðèÿþ÷è âèäіëåííþ òðàâíèõ ñîêіâ і ïåðåòðàâëåííþ
їæі. Àáè ïåâíі ñïîëóêè ìîãëè ïîäіÿòè íà ñìàêîâі ðåöåïòîðè, âîíè ìàþòü
áóòè ðîç÷èíåíі â ñëèíі ÷è âîäі. Ñóõà ïîâåðõíÿ ÿçèêà íå çäàòíà ðîçïіçíàâàòè ñìàêîâі ÿêîñòі ñïîëóê.
×åðåç ïîðó, ðîçòàøîâàíó íà ïîâåðõíі ñîñî÷êà, ìîëåêóëè ðå÷îâèí, ùî ïîòðàïèëè äî ðîòîâîї ïîðîæíèíè, ïðîíèêàþòü óñåðåäèíó íåâåëèêîї êàìåðè,
çàïîâíåíîї ðіäèíîþ. Íà її äíі є ñìàêîâі ðåöåïòîðè. Âîíè âçàєìîäіþòü ç ðåöåïòîðíèìè êëіòèíàìè, ïîäðàçíþþ÷è їõ. Ðåöåïòîðè ñìàêó, ÿê і ðåöåïòîðè
íþõó, íàëåæàòü äî õåìîðåöåïòîðіâ. Ðåöåïòîðíі êëіòèíè ïåðåäàþòü çáóäæåííÿ íà ïåðèôåðè÷íі âіäðîñòêè ÷óòëèâèõ êëіòèí, ðîçòàøîâàíèõ ó âóçëàõ ÷åðåïíî-ìîçêîâèõ íåðâіâ. Ïîòіì ñìàêîâà іíôîðìàöіÿ ïî äåêіëüêîõ íåðâàõ íàäõîäèòü äî ñòðóêòóð öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè: äîâãàñòîãî ìîçêó òà ñìàêîâîãî ÿäðà ìîñòà. Äàëі âîíà ïðÿìóє äî ÿäåð òàëàìóñà òà ñêðîíåâèõ äіëÿíîê
êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü (ìàë. 177). Ñàìå òàì ôîðìóєòüñÿ ñïðèéíÿòòÿ ñìàêîâèõ ÿêîñòåé їæі і ïèòíîї âîäè. Ñìàêîâі ðåöåïòîðè, íåðâè, à òàêîæ ñìàêîâі
çîíè öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè ñêëàäàþòü ñåíñîðíó ñèñòåìó ñìàêó.
Ëþäèíà çäàòíà ðîçïіçíàâàòè ÷îòèðè îñíîâíèõ ñìàêè: ñîëîäêèé, êèñëèé,
ãіðêèé і ñîëîíèé. Íà ïîâåðõíі ÿçèêà âèÿâëåíî çîíè ñïåöèôі÷íîї ÷óòëèâîñòі. Òàê, ðåöåïòîðè, ÿêі ñïðèéìàþòü ãіðêèé ñìàê, ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî
áіëÿ îñíîâè ÿçèêà, ñîëîäêèé – íà âåðõіâöі, êèñëèé і ñîëîíèé – íà áі÷íèõ
÷àñòèíàõ (êèñëèé – áëèæ÷å äî îñíîâè, ñîëîíèé – áëèæ÷å äî âåðõіâêè)
(ìàë. 178). Ïðè öüîìó ñìàêîâі çîíè ïåâíèì ÷èíîì ïåðåêðèâàþòüñÿ. Ó ñåðåäíіé ÷àñòèíі ÿçèêà ñìàêîâèõ ðåöåïòîðіâ íåìàє.
Âіä÷óòòÿ ñìàêó çàëåæèòü âіä êîíöåíòðàöії ðå÷îâèíè. Òàê, çâè÷àéíà
êóõîííà ñіëü çà íèçüêîї êîíöåíòðàöії çäàєòüñÿ ñîëîäêîþ і ëèøå, êîëè її
êîíöåíòðàöіÿ çðîñòàє, âіä÷óâàєòüñÿ ñîëîíîþ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Виникають і змішані смакові відчуття: наприклад, смак дозрілого
апельсина сприймається як кисло-солодкий, а грейпфрута – як солодко-гіркий.
смаковий центр
сосочок

чутливий
нерв

провідников
ві
шляхи

пора

слизова
оболонка

1

смакові
рецептори

2

смакові
р ц
рецептори
р

Мал. 177. Будова смакової цибулини (1); схема будови смакової сенсорної системи (2).
Завдання. Розгляньте на малюнку будову смакової бруньки і шлях збудження у смаковій сенсорній системі
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§ 46
Äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ñìàêîâèõ âіä÷óòòіâ âàæëèâå
çíà÷åííÿ ìàє òåìïåðàòóðà їæі. Òàê, âèñîêà àáî
íèçüêà її òåìïåðàòóðà çíèæóє ñìàêîâі âіä÷óòòÿ:
ïðè ñïîæèâàííі ãàðÿ÷îãî ÷àþ іç öóêðîì âіí ñïî÷àòêó çäàєòüñÿ íåñîëîäêèì. Íàéñïðèÿòëèâіøîþ
òåìïåðàòóðîþ äëÿ ðîçïіçíàâàííÿ ñìàêîâèõ ÿêîñòåé їæі ââàæàþòü +20 °Ñ…+24 °Ñ.

солодкий

солоний

кислий

гіркий

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ñìàêîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà âіäі-

ãðàє âàæëèâó ðîëü ó æèòòі ëþäèíè: âîíà çàáåçïå÷óє ïåðåâіðêó ñìàêîâèõ âëàñòèâîñòåé їæі,
âïëèâàє íà ïðîöåñè òðàâëåííÿ, ñòèìóëþþ÷è ÷è
ãàëüìóþ÷è âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ. Ðîçïіçíàâàííÿ ñìàêіâ âïëèâàє é íà åìîöіéíó ñôåðó ëþäèíè: ñîëîäêі ñïîëóêè (íàïðèêëàä, ëàñîùі)
ñïðèÿþòü ïіäíåñåííþ íàñòðîþ, ãіðêі – íàâïàêè.

Ìіíіìàëüíà êîíöåíòðàöіÿ ðå÷îâèí, çà ÿêîї ëþäèíà ìîæå âèçíà÷èòè її ñìàê, ìàє íàçâó ñìàêîâèé ïîðіã. Âіí íåîäíàêîâèé äëÿ ðіçíèõ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí.

Мал. 178. Розташування смакових рецепторів на язиці.
Завдання. Користуючись
малюнками, назвіть розміщення смакових зон язика

ЦІКАВО ЗНАТИ! Для цукру смаковий поріг становить
0,01, для кухонної солі – 0,05, лимонної кислоти –
0,009, а хініну – 0,000008 моль/л. Таким чином, ми найчутливіші до гіркого, менш
чутливі до кислого і однаковою мірою сприймаємо солодке і солоне.
Здоров’я людини. Вища чутливість до гірких сполук пов’язана з тим, що багато
отруйних сполук мають гіркий присмак. Тому гіркий присмак може сигналізувати про
небезпеку. Сильні гіркі подразники спричиняють напади нудоти чи блювоти. Ці захисні реакції запобігають потраплянню небезпечних сполук до організму.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Îñêіëüêè íþõîâèé і ñìàêîâèé íåðâîâі öåíòðè â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü ðîçòàøîâàíі ïîðó÷, íà âèçíà÷åííÿ ÿêîñòі їæі âïëèâàþòü
її çàïàõ і ñìàê. Êîëè çàêëàäåíî íіñ ïіä ÷àñ íåæèòþ, ñìàêîâі âіä÷óòòÿ
ïîðóøóþòüñÿ. Îòæå, ñìàêîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà ðàçîì іç íþõîâîþ áåðóòü
ó÷àñòü ó ðåãóëÿöії òðàâëåííÿ, îáìіíó ðå÷îâèí і ïîâåäіíêè ëþäèíè.

Ùî ñîáîþ ñòàíîâëÿòü ðåöåïòîðè âíóòðіøíіõ îðãàíіâ? Áàãàòî ðåöåïòîðіâ
âíóòðіøíіõ îðãàíіâ ñèãíàëіçóþòü ïðî ñòàí íàøîãî îðãàíіçìó. Òàê, ðåöåïòîðè, ðîçòàøîâàíі â ñòіíêàõ øëóíêà òà êèøå÷íèêó, êîíòðîëþþòü ñòóïіíü
çàïîâíåííÿ їõ їæåþ. Ðåöåïòîðè ñòіíîê êðîâîíîñíèõ ñóäèí ðåàãóþòü íà
âìіñò ãàçіâ ó êðîâі, àðòåðіàëüíèé òèñê, ðîçëàäè â ðîáîòі ñåðöÿ òîùî.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âçàєìîäіÿ ðіçíèõ òèïіâ ðåöåïòîðіâ, ðîçòàøîâàíèõ ó ðіçíèõ âíóòðіøíіõ îðãàíàõ, ñòâîðþє öіëіñíó êàðòèíó ïðî ñòàí íàøîãî îðãàíіçìó, çàáåçïå÷óє êîîðäèíàöіþ éîãî îêðåìèõ ÷àñòèí òà ïіäòðèìàííÿ
äèíàìі÷íîї ñòàëîñòі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó – ãîìåîñòàçó.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: íþõîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà, ãîñòðîòà íþõó,
ñìàêîâà ñåíñîðíà ñèñòåìà, ñìàêîâèé ïîðіã.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Периферичні частини нюхової та смакової сенсорних систем представлені
хеморецепторами. Нюхові рецептори забезпечують сприйняття запахів різних
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сполук, а смакові – сприйняття смакових властивостей різних речовин. Сенсорні
системи нюху й смаку тісно взаємопов’язані між собою. Їхні зони в корі великих
півкуль розташовані поруч, тому сприйняття смаку їжі підкріплюється її запахом.
z Рецептори внутрішніх органів контролюють стан нашого організму. Їхня діяльність спрямована на підтримання гомеостазу.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення для людини має запах? 2. Яке значення має відчуття смаку?
3. Як людина сприймає запахи? 4. Як виникає відчуття смаку? 5. Як взаємодіють
сенсорні системи нюху та смаку? 6. Які функції рецепторів внутрішніх органів?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Позначте агрегатний стан речовини, у якому сприймається її запах: а) газоподібний; б) рідкий; в) твердий.
2. Виберіть орган ротової порожнини, який містить різні смакові рецептори: а) зуби;
б) язик; в) слинні залози; г) піднебіння.
3. Укажіть частину язика, де розташовані рецептори, які розрізняють смак солодкого: а) кінчик; б) корінь; в) краї; г) кінчик і краї.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Розкрийте особливості нюхової сенсорної
системи. ІІ група. Розкрийте особливості смакової сенсорної системи.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чим відрізняється поведінка людини, коли вона відчуває приємний запах і коли – неприємний? 2. Чому ми не можемо визначити смак гарячої їжі? 3. Чому під час нежитю погано розрізняють смак їжі?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Розв’яжіть задачу.
у Мінімальна концентрація цукру, що створює відчуття солодкого смаку, становить 0,01 моль/л. Полічіть і вкажіть, скільки грамів цукру потрібно розчинити в склянці чаю (200 мл), щоб відчути смак солодкого.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
1. Позначте місце, де фокусується зображення предмета в разі короткозорості:
а) на сітківці; б) перед сітківкою; в) поза сітківкою; г) у кришталику.
2. Виберіть окуляри з відповідними лінзами для людей з короткозорістю: а) двоввігнутим склом; б) двоопуклим склом; в) кольорові; г) окуляри не потрібні.
3. Укажіть орган чуття, який містить рецептори нюху: а) ніс; б) шкіра; в) око; г) вухо.
4. Позначте складову ока, яка містить пігмент меланін, що зумовлює колір очей:
а) рогівка; б) зіниця; в) райдужка; г) білкова оболонка.
5. Яким стає кришталик під час розглядання близько розташованих предметів:
а) сплощеним; б) опуклішим; в) його форма не змінюється?
6. Де фокусується зображення від предметів у разі далекозорості: а) перед сітківкою; б) за сітківкою; в) на сітківці; г) на жовтій плямі?
7. Позначте інтенсивність звуку (дБ), яка може спричинити порушення слуху:
а) 40; б) 50; в) 60; г) 100.
8. Укажіть частину язика, де розташовані рецептори, що розрізняють смак солодкого: а) на кінчику; б) на корені; в) по краях; г) на кінчику і по краях.
9. Назвіть складові чутливої частини зорової сенсорної системи: а) палички та колбочки; б) райдужка; в) кришталик; г) склисте тіло.
10. Розв’яжіть задачу. Якщо гігієнічна норма інтенсивності звуку становить 40 дБ
(децибел), то у скільки разів перевищує норму шум під час дискотеки, що становить
110 дБ? а) у 1,75; б) у 2,75; в) у 3,75; г) у 4,75. Поясніть, які можуть бути наслідки захоплення гучною музикою.
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Òåìà 9
ÂÈÙÀ ÍÅÐÂÎÂÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ
Âіäîìèé ãðåöüêèé ôіëîñîô Ñîêðàò
(4–5 ñò. äî íàøîї åðè) âèñóíóâ äåâіç:
«Ïіçíàé ñàìîãî ñåáå». ×è ìîæíà ïіçíàòè
ñåáå? ßêі çíàííÿ ïîòðіáíі äëÿ öüîãî? ×îìó
ëþäè òàêі ðіçíі çà õàðàêòåðîì, òåìïåðàìåíòîì, ñòàâëåííÿì äî ðîáîòè?

§ 47. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÂÈÙÓ ÍÅÐÂÎÂÓ
ÄІßËÜÍІÑÒÜ. ÏÐÈÐÎÄÆÅÍІ
ÌÅÕÀÍІÇÌÈ ÏÎÂÅÄІÍÊÈ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке безумовні та умовні рефлекси, інстинкти. Що таке адаптації?
Що таке ядра головного мозку?

Ùî òàêå âèùà íåðâîâà äіÿëüíіñòü? Ëþäèíà ÿê áіîñîöіàëüíà іñòîòà ïîñòіéíî ïðèñòîñîâóєòüñÿ äî óìîâ ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó æèâå. Êðіì ïðèðîäíèõ
âïëèâіâ (çìіíè іíòåíñèâíîñòі äії òåìïåðàòóðè, òèñêó, ðіâíÿ îñâіòëåíîñòі,
âîëîãîñòі ïîâіòðÿ òîùî), їé äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ і ç ñîöіàëüíèìè ÷èííèêàìè (ñïіâіñíóâàííÿ â ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ ãðóïàõ: ñіì’ї, øêîëі òîùî). Âіäïîâіäíî ëþäèíà ïîñòіéíî çìіíþє ñâîþ ïîâåäіíêó, àáè çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè â
ïіäòðèìàííі æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñâîãî ñîöіàëüíîãî ñòàíîâëåííÿ. Áіîëîãі÷íî
äîöіëüíі ðåàêöії îðãàíіçìó ëþäèíè íà äіþ ïîäðàçíèêіâ çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà çàáåçïå÷óþòü òðè ïðèñòîñóâàëüíі ìåõàíіçìè: áåçóìîâíі (âðîäæåíі) ðåôëåêñè, óìîâíі (íàáóòі) ðåôëåêñè і ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü.
Іäåþ ïðî òå, ùî âñÿ ïñèõі÷íà äіÿëüíіñòü ëþäèíè є ðåôëåêòîðíîþ, óïåðøå
âèñëîâèâ 1863 ðîêó âèäàòíèé ó÷åíèé-ôіçіîëîã І.Ì. Ñє÷åíîâ (ìàë. 179). Íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. її åêñïåðèìåíòàëüíî ïіäòâåðäèâ І.Ï. Ïàâëîâ (äèâ. ìàë. 40).
Áåçóìîâíî- òà óìîâíî-ðåôëåêòîðíà äіÿëüíіñòü ëþäèíè âçàєìîïîâ’ÿçàíі é ðàçîì ñòàíîâëÿòü âèùó íåðâîâó äіÿëüíіñòü. Âîíà є ôóíêöієþ êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü
òà ïіäêіðêîâèõ ÿäåð.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âèùà íåðâîâà äіÿëüíіñòü
ü – öå ñóêóïíіñòü âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ íåðâîâèõ ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ â êîðі òà ïіäêіðêîâèõ öåíòðàõ ãîëîâíîãî
ìîçêó і çàáåçïå÷óþòü äîñêîíàëі ïðèñòîñóâàííÿ ëþäèíè äî ìіíëèâèõ óìîâ іñíóâàííÿ. Ñóêóïíіñòü ðåàêöіé
îðãàíіçìó, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ æèòòєâî íåîáõіäíèõ çâ’ÿçêіâ ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì, íàçèâàþòü ïîâåäіíêîþ.

Мал. 179. І.М. Сєченов
(1829–1905)
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ТЕМА 9
Ó ëþäèíè âèùà íåðâîâà äіÿëüíіñòü âèðіçíÿєòüñÿ ñêëàäíіñòþ і áàãàòîãðàííіñòþ ïðîÿâіâ. Óìîâíî її ìîæíà ïîäіëèòè íà òðè ãðóïè:
z іíòåëåêòóàëüíі ïðîöåñè, ÿêі çóìîâëþþòü ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ëþäèíè;
z åìîöіéíі ïðîöåñè, çàâäÿêè ÿêèì âèÿâëÿєòüñÿ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
íàâêîëèøíіõ ÿâèù, ñàìîї ñåáå òà іíøèõ ëþäåé;
z âîëüîâі ïðîöåñè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü öіëåñïðÿìîâàíіñòü äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
ßêà ðîëü áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ ó ïîâåäіíöі ëþäèíè?
Âè âæå çíàєòå, ùî áåçóìîâíі ðåôëåêñè – ñïàäêîâі òà ìàéæå íå çìіíþþòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ó çäіéñíåííі їõ áåðóòü ó÷àñòü ñïèííèé ìîçîê,
ñòîâáóð і ïіäêіðêîâі ÿäðà ãîëîâíîãî ìîçêó. Öі ðåôëåêñè êîíòðîëþє êîðà
âåëèêèõ ïіâêóëü. Ïîäðàçíèêè, ÿêі çóìîâëþþòü öі ðåôëåêñè, íàçèâàþòü
áåçóìîâíèìè.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ïîäðàçíèêè – öå áóäü-ÿêі âïëèâè, çäàòíі ñïðè÷èíÿòè
áіîëîãі÷íі ðåàêöії æèâèõ êëіòèí, òêàíèí òà îðãàíіâ, çìіíè їõíіõ ñòðóêòóð і ôóíêöіé. Òàêі ðåàêöії íàçèâàþòü ïîäðàçíåííÿì.

Ïîäðàçíèêè äіþòü íà ðåöåïòîðè (ïðèãàäàéòå, ÿêі âè çíàєòå ðåöåïòîðè). Âîíè áóâàþòü çîâíіøíіìè (ðіçíîìàíіòíі çìіíè óìîâ äîâêіëëÿ – ñâіòëîâі, òåìïåðàòóðíі, õіìі÷íі, çâóêîâі, ìåõàíі÷íі òîùî) òà âíóòðіøíіìè (çìіíè
ñêëàäó òà âëàñòèâîñòåé âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà áіîëîãі÷íèõ ñèñòåì, ìåõàíі÷íі ïîäðàçíåííÿ âíóòðіøíіõ ñòðóêòóð îðãàíіçìó).
Áåçóìîâíі ðåôëåêñè â ëþäèíè âіäіãðàþòü ïðîâіäíó ðîëü ó çàáåçïå÷åííі
ðåàêöіé îðãàíіçìó âіäðàçó ïіñëÿ íàðîäæåííÿ. Ó ïîäàëüøîìó âîíè ñòàþòü
ïіäґðóíòÿì äëÿ óòâîðåííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Áåçóìîâíі ðåôëåêñè ïðîÿâëÿþòüñÿ îäíàêîâî â êîæíîї
ëþäèíè і çàáåçïå÷óþòü її ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ æèòòÿ. Íåðâîâі öåíòðè
áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ ðîçòàøîâàíі ó ñïèííîìó ìîçêó, ñòîâáóðі òà ïіäêіðêîâèõ ÿäðàõ ãîëîâíîãî ìîçêó.

ßêі ðîçðіçíÿþòü îñíîâíі âèäè áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ? Äî îñíîâíèõ âèäіâ áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ íàëåæàòü äèõàëüíі, õàð÷îâі, õàïàëüíі, çàõèñíі,
îðієíòóâàëüíі òà ñòàòåâі.
Äèõàëüíі ðåôëåêñè – öå ðåôëåêòîðíі äèõàëüíі ðóõè, ùî çàáåçïå÷óþòü
âäèõ і âèäèõ. Õàð÷îâі ðåôëåêñè – ñìîêòàëüíèé, âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ,
æóâàííÿ, êîâòàííÿ. (Ïðèãàäàéòå, äå ðîçòàøîâàíі öåíòðè äèõàííÿ, ñëèíîâèäіëåííÿ, æóâàííÿ і êîâòàííÿ.)
Õàïàëüíі ðåôëåêñè ñïîñòåðіãàþòü ó íîâîíàðîäæåíèõ (ìàë. 180, 1). Äëÿ
äіòåé õàïàëüíèé ðåôëåêñ íå ìàє âåëèêîãî çíà÷åííÿ, àëå äëÿ ìàâï âіí äóæå
âàæëèâèé, òîìó ùî äàє çìîãó ñõîïëþâàòè їæó, ïåðåñóâàòèñÿ êðîíàìè äåðåâ
òîùî (ìàë. 180, 2).
Çàõèñíі ðåôëåêñè çàáåçïå÷óþòü çàõèñò îðãàíіçìó âіä äії ðіçíèõ ÷èííèêіâ:
âіäñìèêóâàííÿ ðóêè âіä ãîñòðîãî ïðåäìåòà, êàøåëü і ÷õàííÿ â ðàçі ïîòðàïëÿííÿ â äèõàëüíі øëÿõè ñòîðîííіõ ÷àñòî÷îê, ìèãàííÿ ïîâіê î÷åé, çіíè÷íèé ðåôëåêñ òîùî. (Ïðèãàäàéòå, äå ðîçòàøîâàíі öåíòðè êàøëþ, ÷õàííÿ.)
Äîñëіäіòü çіíè÷íèé ðåôëåêñ, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ.
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§ 47

2

1

Мал. 180. Хапальний рефлекс: 1 – у дитини; 2 – у дорослої мавпи

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÅ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

Âèçíà÷åííÿ ðåàêöії çіíèöü íà ñâіòëî
Îáëàäíàííÿ: ëàìïà-îñâіòëþâà÷ іç ðåôëåêòîðîì.
1. Ïðèêðèéòå íà 3–5 ñ îäíå îêî äîëîíåþ, à ïîòіì øâèäêî âіäâåäіòü ðóêó, ñïðÿìîâóþ÷è â îêî ñâіòëî. Ñïîñòåðіãàéòå, ÿê çìіíþєòüñÿ äіàìåòð çіíèöі ïіä ÷àñ îñâіòëþâàííÿ îêà.
2. Çíîâó ïðèêðèéòå îêî äîëîíåþ. ×åðåç 30 ñ çâåðíіòü óâàãó íà äіàìåòð çіíèöі.
3. Çðîáіòü âèñíîâîê, ÿê çìіíèâñÿ äіàìåòð çіíèöі ïðè îñâіòëåííі é ïіñëÿ íüîãî. ×îìó?
ßêå öå ìàє çíà÷åííÿ?

Áàãàòî áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ ïðîÿâëÿþòüñÿ íå âіäðàçó ïіñëÿ íàðîäæåííÿ,
à òіëüêè ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ. Íàïðèêëàä, îðієíòóâàëüíèé ðåôëåêñ, àáî ðåôëåêñ «ùî òàêå?», – öå âіäïîâіäü íà íîâі àáî áіîëîãі÷íî âàæëèâі (ñâіòëî,
çâóê òà іíøі) ïîäðàçíèêè. Âіí âèíèêàє ùîðàçó, êîëè ç’ÿâëÿєòüñÿ íåñïîäіâàíèé àáî íîâèé ïîäðàçíèê, і ëþäèíà íà íüîãî ðåàãóє ïîâåðòàííÿì ãîëîâè.
Ñóêóïíіñòü ïîñëіäîâíèõ áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ, ùî âèíèêàþòü íà ïîäðàçíåííÿ çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàíіçìó і âèçíà÷àþòü
çàáåçïå÷åííÿ ïåâíîї æèòòєâîї ôóíêöії, íàçèâàþòü іíñòèíêòîì (ìàòåðèíñüêі, ñòàòåâі òîùî).
Іíñòèíêòè â ëþäèíè ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñÿ ïî-ðіçíîìó, çàëåæíî âіä її âíóòðіøíіõ ïîòðåá, êîíêðåòíîї ñèòóàöії, çìіíþâàòèñÿ ç âіêîì. Íàïðèêëàä, іíñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ÿê âòå÷åþ âіä íåáåçïåêè,
îáåðåæíîþ ïîâåäіíêîþ, òàê і àãðåñієþ. Ìàòåðèíñüêèé іíñòèíêò – ïîòðåáà
ìàòåðі äáàòè ïðî äèòèíó òà çàõèùàòè її. Іíêîëè âіí ñèëüíіøèé çà іíñòèíêò
ñàìîçáåðåæåííÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: âèùà íåðâîâà äіÿëüíіñòü, ïîâåäіíêà ëþäèíè, áåçóìîâíі ðåôëåêñè, іíñòèíêòè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Поведінка людини – це складний комплекс пристосувань, спрямованих на
задоволення потреб організму, які зовнішньо проявляються в певних діях.
z У процесі еволюції людини закріпилися стабільні форми реакцій на подразники зовнішнього та внутрішнього середовища, які називають безумовно-рефлекторними. Систему вроджених (безумовно-рефлекторних) поведінкових
реакцій, спрямованих на здійснення певних життєвих функцій, у тому числі – на
продовження роду і збереження виду, називають інстинктами.
z
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ТЕМА 9
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке вища нервова діяльність? 2. Що таке поведінка людини? 3. Які
основні безумовні рефлекси ви знаєте? Яке вони мають значення? 4. Що таке
інстинкти? Яке вони мають значення в житті людини?
Виберіть одну правильну відповідь
Виберіть правильне твердження: 1) багато безумовних рефлексів виявляються
не відразу після народження, а тільки через деякий час; 2) на основі безумовних рефлексів здійснюються регуляція та узгоджена діяльність різних органів;
а) правильне перше твердження; б) правильне друге твердження; в) обидва
твердження правильні; г) обидва твердження неправильні.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте вищу нервову діяльність людини.
Наведіть приклади безумовних рефлексів.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Пригадайте з курсу біології 7-го класу особливості поведінки ссавців. Що спільного та відмінного в ній та в поведінці людини (на конкретному прикладі)?

§ 48. ÓÌÎÂÍІ ÐÅÔËÅÊÑÈ. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÏÎÂÅÄІÍÊÎÂÈÕ ÐÅÀÊÖІÉ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке рефлекси, інстинкти. Які рефлекси називають орієнтувальними?

ßêі óìîâè ôîðìóâàííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ? Óìîâíі ðåôëåêñè óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі æèòòÿ çàçâè÷àé íà îñíîâі áåçóìîâíèõ ïіä âïëèâîì ïåâíèõ
÷èííèêіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïîäðàçíèêè, ÿêі ñïðè÷èíÿþòü öі ðåôëåêñè, íàçèâàþòü óìîâíèìè. Ç âіêîì êіëüêіñòü óòâîðåíèõ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ çðîñòàє, ïðè öüîìó íàêîïè÷óєòüñÿ ïåâíèé äîñâіä.
І.Ï. Ïàâëîâ äîâіâ óòâîðåííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ íà áàçі áåçóìîâíèõ ó
äîñëіäàõ íàä ñîáàêàìè. Âіí âèâ÷àâ ðåôëåêòîðíó ðåãóëÿöіþ ñëèíîâèäіëåííÿ: êîëè òâàðèíі äàâàëè їæó, òî ñïîñòåðіãàëè âèäіëåííÿ ñëèíè – ïðîÿâ
áåçóìîâíîãî õàð÷îâîãî ðåôëåêñó. Ïîòіì çà 30 ñ äî ãîäóâàííÿ ïåðåä òâàðèíîþ âìèêàëè ñâіòëî (åëåêòðè÷íó ëàìïî÷êó), íà ÿêå ñîáàêà ðåàãóâàëà
ïîâåðòàííÿì äî ñâіòëà ãîëîâè (áåçóìîâíèé îðієíòóâàëüíèé ðåôëåêñ).
Îñêіëüêè íà öüîìó åòàïі äîñëіäó ñâіòëî áóëî áàéäóæèì ïîäðàçíèêîì äëÿ
âèäіëåííÿ ñëèíè, òî äî ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ їæі âîíà íå âèäіëÿëàñÿ. Ïіñëÿ
êіëüêîõ ïîєäíàíü ââіìêíåííÿ ñâіòëà і íàñòóïíèì ãîäóâàííÿì ñâіòëî ïåðåòâîðèëîñÿ íà óìîâíèé ïîäðàçíèê: êîëè éîãî âìèêàëè, ñïîñòåðіãàëè âèäіëåííÿ ñëèíè. Òàêèì ÷èíîì, óìîâíèé ðåôëåêñ óòâîðèâñÿ íà áàçі
áåçóìîâíîãî: áàéäóæèé ïîäðàçíèê (ñâіòëî) ïðè ïîâòîðåííі éîãî ïåðåä ãîäóâàííÿì (áåçóìîâíèé ïîäðàçíèê) ñòàâ óìîâíèì.
ßêі âëàñòèâîñòі óìîâíèõ ðåôëåêñіâ? Óìîâíі ðåôëåêñè є іíäèâіäóàëüíèìè, òîáòî â êîæíîї îñîáèíè ôîðìóþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ íåçàëåæíî âіä іíøèõ.
Óìîâíі ðåôëåêñè íå є ïîñòіéíèìè: çà çìіíè óìîâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèùà îäíі ç íèõ ìîæóòü çíèêàòè, à іíøі – âèíèêàòè. Òàêèì ÷èíîì, ëþäèíà ìîæå ïîçáóòèñÿ òèõ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ, ÿêі âòðàòèëè ñâîє çíà÷åííÿ çà
íîâèõ óìîâ. Íàòîìіñòü ôîðìóþòüñÿ íîâі, ùî çàáåçïå÷óþòü àäàïòàöії äî
òàêèõ çìіí.
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ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Äëÿ óòâîðåííÿ óìîâíîãî ðåôëåêñó ïîòðіáíà äіÿ áàéäóæîãî ïîäðàçíèêà, à òàêîæ îáîâ’ÿçêîâå âèêîíàííÿ òàêèõ óìîâ:
z äіÿ óìîâíîãî ïîäðàçíèêà ìàє ïåðåäóâàòè äії áåçóìîâíîãî; ïåâíèé ÷àñ
їõíÿ äіÿ ìàє çáіãàòèñÿ;
z ñèëà äії òà áіîëîãі÷íå çíà÷åííÿ óìîâíîãî ïîäðàçíèêà ïîâèííі áóòè
ñëàáøèìè, íіæ áåçóìîâíîãî;
z óìîâíèé ïîäðàçíèê ìàє íåîäíîðàçîâî ïіäêðіïëþâàòèñÿ äієþ áåçóìîâíîãî;
z ïîòðіáíî ïåðіîäè÷íî ïîâòîðþâàòè äіþ óìîâíîãî ðåôëåêñó äëÿ éîãî çàêðіïëåííÿ.

Ôіçіîëîãі÷íèé ìåõàíіçì âèíèêíåííÿ óìîâíîãî ðåôëåêñó âèäіëåííÿ ñëèíè ó ñîáàêè â äîñëіäі І.Ï. Ïàâëîâà ìîæíà ïîÿñíèòè òàê. Íà ïî÷àòêó çáóäæåííÿ âіä ñìàêîâèõ ðåöåïòîðіâ ÿçèêà ïіä ÷àñ ãîäóâàííÿ ñîáàêè íàäõîäèëî
äî öåíòðіâ ñìàêîâîї ÷óòëèâîñòі, ðîçòàøîâàíèõ ÿê ó âіääіëàõ ñòîâáóðó ãîëîâíîãî ìîçêó, òàê і â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü. Ïіñëÿ àíàëіçó òà ïåðåòâîðåííÿ çáóäæåííÿ іç öåíòðіâ ñìàêîâîї ÷óòëèâîñòі ÷åðåç âñòàâíі íåéðîíè âîíî
ïåðåäàâàëîñÿ íà öåíòð ñëèíîâèäіëåííÿ, à çâіäòè – äî ñëèííèõ çàëîç, ÿêі
âèäіëÿëè ñëèíó. Öÿ äіÿëüíіñòü áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíà. Êîëè æ âìèêàëè
ëàìïî÷êó (óìîâíèé ïîäðàçíèê), çáóäæåííÿ âіä ôîòîðåöåïòîðіâ ó ñіòêіâöі
îêà ïåðåäàâàëîñÿ ó âіäïîâіäíі ïіäêіðêîâі öåíòðè, à çâіäòè – ó çîðîâі öåíòðè
â ïîòèëè÷íèõ äіëÿíêàõ êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó.
Çà ïåðіîäè÷íîãî ïîâòîðåííÿ ïîєäíàííÿ áåçóìîâíîãî (їæà) òà óìîâíîãî
(ñâіòëî) ïîäðàçíèêіâ, çáóäæåííÿ, ÿêå âèíèêàëî âíàñëіäîê äії óìîâíîãî ïîäðàçíèêà, ïåðåäàâàëîñÿ äî íåðâîâîãî öåíòðó áåçóìîâíîãî ðåôëåêñó ñëèíîâèäіëåííÿ ùå äî ïðîÿâó äії áåçóìîâíîãî ïîäðàçíèêà. Îñêіëüêè іíòåðâàë
ìіæ äієþ óìîâíîãî і áåçóìîâíîãî ïîäðàçíèêіâ íåçíà÷íèé, òî ìіæ âіäïîâіäíèìè íåðâîâèìè öåíòðàìè óòâîðþâàâñÿ òèì÷àñîâèé íåðâîâèé çâ’ÿçîê.
Çàâäÿêè öüîìó çáóäæåííÿ іç öåíòðó çîðó ïîòðàïëÿє äî öåíòðó òðàâëåííÿ,
à ïîòіì – äî ñëèííèõ çàëîç, ùî é ñïðè÷èíÿëî âèäіëåííÿ ñëèíè ó âіäïîâіäü
íà ñâіòëî áåç ïîäà÷і їæі.
Ó ëþäèíè óìîâíі ðåôëåêñè óòâîðþþòüñÿ íå òіëüêè ó âіäïîâіäü íà êîíêðåòíі ñèãíàëè (øêіëüíèé äçâіíîê), à é íà ïî÷óòі àáî ïðî÷èòàíі ñëîâà,
öèôðè, ìàëþíêè. Íàïðèêëàä, ó ëþäèíè, ÿêà êîëèñü êóøòóâàëà ëèìîí,
íàâіòü ñëîâåñíà çãàäêà ïðî íüîãî ñïðè÷èíÿє ñëèíîâèäіëåííÿ. Ó öіé óìîâíîðåôëåêòîðíіé ðåàêöії áåðå ó÷àñòü ùå é ïàì’ÿòü, îñêіëüêè іíôîðìàöіþ ïðî
ñìàê ëèìîíà çàêàðáîâàíî â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü.
Ñòіéêå çàêðіïëåííÿ â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü ïåâíîї ïîñëіäîâíîñòі óìîâíîðåôëåêòîðíèõ ðåàêöіé íàçèâàþòü äèíàìі÷íèì ñòåðåîòèïîì. Äëÿ âèíèêíåííÿ
äèíàìі÷íîãî ñòåðåîòèïó ïîòðіáåí áàãàòîðàçîâèé âïëèâ ïîäðàçíèêіâ, ÿêі äіþòü
ç ïîñòіéíèìè іíòåðâàëàìè ìіæ íèìè. Íà ôîðìóâàííі äèíàìі÷íîãî ñòåðåîòèïó
â ëþäèíè áàçóєòüñÿ âèíèêíåííÿ íàâè÷îê і çâè÷îê (íàïðèêëàä, їçäà íà âåëîñèïåäі, êîâçàíàõ òîùî).
Ôîðìóâàííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ, їõíє îá’єäíàííÿ ó ñêëàäíі óìîâíî-ðåôëåêòîðíі ïîâåäіíêîâі ðåàêöії ìîæëèâå çàâäÿêè âçàєìîäії äâîõ ôîðì íåðâîâîãî
ïðîöåñó: çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ.
Ùî òàêå ãàëüìóâàííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ? Ãàëüìóâàííÿ – öå ïðîöåñè,
ÿêі ïðèâîäÿòü äî ïîñëàáëåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ çáóäæåíü ó öåíòðàëüíіé
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íåðâîâіé ñèñòåìі. Ðîçðіçíÿþòü çîâíіøíє òà âíóòðіøíє ãàëüìóâàííÿ. Çîâíіøíє (áåçóìîâíå) ãàëüìóâàííÿ ðîçâèâàєòüñÿ íà ïî÷àòêó äії çîâíіøíüîãî
ñèëüíîãî ïîäðàçíèêà, ÿêèé ñïðè÷èíÿє íîâå çáóäæåííÿ â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü. Öå çáóäæåííÿ
ãàëüìóє іíøі, ñëàáøі.
1
Ïðèêëàäîì òàêîãî ÿâèùà ñëóãóє ïðèïèíåííÿ âèäіëåííÿ òðàâíèõ ñîêіâ ïіä ÷àñ їæі ó çâ’ÿçêó ç âіä÷óòòÿì ñèëüíîãî áîëþ. Ðіçíîâèäîì çîâíіøíüîãî є ïîçàìåæíå ãàëüìóâàííÿ
ÿ â ðàçі äії óìîâíîãî ïîäðàçíèêà ç
äóæå âåëèêîþ ñèëîþ. Âîíî îáåðіãàє íåðâîâó ñèñòåìó
âіä íàäìіðíîãî çáóäæåííÿ і âèñíàæåííÿ. Áіîëîãі÷íå
2
çíà÷åííÿ çîâíіøíüîãî ãàëüìóâàííÿ óìîâíèõ ðåôëåêМал. 181. 1 – іррадіація; ñіâ ïîëÿãàє â çàáåçïå÷åííі ðåàêöії íà îñíîâíèé, íàéâàæëèâіøèé äëÿ îðãàíіçìó â äàíèé ìîìåíò ñòèìóë
2 – концентрація
(íàïðèêëàä, íàïèñàííÿ êîíòðîëüíîї ðîáîòè).
Âíóòðіøíє (óìîâíå) ãàëüìóâàííÿ âèíèêàє, êîëè óìîâíèé ïîäðàçíèê
íå ïіäêðіïëþєòüñÿ áåçóìîâíèì. Ïðèêëàäîì óìîâíîãî ãàëüìóâàííÿ є ïðàâèëà â ñïîðòèâíіé äіÿëüíîñòі, ÿê-îò: çàáîðîíà ïåâíèõ äіé ó ñïîðòèâíіé ãðі
â ïåâíèõ çîíàõ ìàéäàí÷èêà, ïåâíі îáìåæåííÿ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ, ó ïîâåäіíöі ëþäèíè â ñóñïіëüñòâі.
Ãàëüìóâàííÿ, ÿê і çáóäæåííÿ, êîîðäèíóє ðåôëåêòîðíó äіÿëüíіñòü. Íàïðèêëàä, ñêîðî÷åííÿ і ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿçіâ є ðåçóëüòàòîì ïîñëіäîâíèõ çìіí
çáóäæåííÿ і ãàëüìóâàííÿ. ßêáè íå áóëî ãàëüìóâàííÿ, îðãàíіçì âèêîíóâàâ
áè áàãàòî íåïîòðіáíèõ ðåàêöіé ó âіäïîâіäü íà ðіçíі óìîâíі ïîäðàçíèêè, ùî
ïåðåñòàëè ïіäêðіïëþâàòèñÿ áåçóìîâíèìè.
ßê âçàєìîäіþòü çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ â êîðі âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó? Ïðîöåñè çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ ÿê îñíîâíі ïðîöåñè äіÿëüíîñòі öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè ґðóíòóþòüñÿ íà ïåâíèõ çàêîíîìіðíîñòÿõ. Âèíèêàþ÷è ó âіäïîâіäíèõ öåíòðàõ, âîíè çäàòíі ïîøèðþâàòèñÿ ïî
âñіé öåíòðàëüíіé íåðâîâіé ñèñòåìі. Öå ÿâèùå äіñòàëî íàçâó іððàäіàöії. Ïðîòèëåæíèé ïðîöåñ – îáìåæåííÿ, ñêîðî÷åííÿ çîíè äæåðåëà çáóäæåííÿ àáî
ãàëüìóâàííÿ, íàçèâàþòü êîíöåíòðàöієþ (ìàë. 181).
Іððàäіàöіþ і êîíöåíòðàöіþ ìîæíà ñïîñòåðіãàòè ïіä ÷àñ óòâîðåííÿ ðóõîâèõ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ. Íà ïåðøіé ñòàäії óòâîðåííÿ ðóõîâèõ íàâè÷îê óíàñëіäîê ïîøèðåííÿ çáóäæåííÿ ñêîðî÷óєòüñÿ áàãàòî ì’ÿçіâ, ÿêі íå ïîòðіáíі
äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî ðóõó. І òіëüêè â ïðîöåñі áàãàòüîõ ïîâòîðåíü (âïðàâ)
ó ðåçóëüòàòі êîíöåíòðàöії ïðîöåñó çáóäæåííÿ â íåîáõіäíèõ äіëÿíêàõ êîðè
ðóõè ñòàþòü âèñîêîêîîðäèíîâàíèìè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: óìîâíèé ðåôëåêñ, òèì÷àñîâèé íåðâîâèé
çâ’ÿçîê, çáóäæåííÿ, ãàëüìóâàííÿ, іððàäіàöіÿ, êîíöåíòðàöіÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Умовні рефлекси дають змогу людині пристосувати свою поведінку відповідно до змін зовнішнього середовища. Основою механізму утворення умовних
рефлексів є встановлення тимчасових нервових зв’язків у корі кінцевого мозку
між нервовими центрами безумовного й умовного подразників.
z Діяльність нервової системи базується на процесах збудження і гальмування.
Під час збудження здійснюються рефлекторні реакції, а під час гальмування вони
z
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припиняються. За допомогою гальмування людина позбувається рефлексів, що
втратили пристосувальне значення, навчається розрізняти подібні подразники,
краще пристосовується до змін умов навколишнього середовища. Збудження і
гальмування можуть поширюватися або концентруватися в певних нервових центрах. Ці процеси забезпечують координацію роботи нервових центрів.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Чим відрізняються умовні рефлекси від безумовних? 2. Які умови потрібні
для утворення умовних рефлексів? 3. Який механізм утворення умовних рефлексів? 4. Що таке тимчасовий нервовий зв’язок? Як він утворюється? 5. Що
таке гальмування? Які форми гальмування ви знаєте? Чим вони відрізняються?
6. Що таке іррадіація і концентрація?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть характеристики умовних рефлексів: а) видові; б) індивідуальні; в) постійні.
2. Укажіть процес, який відбувається в результаті, коли дія умовного подразника
не підкріплюється безумовним: а) концентрація; б) гальмування; в) збудження.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Схарактеризуйте умови виникнення умовних рефлексів. Яке біологічне значення гальмування умовних рефлексів?
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Чому людина, яка читає цікаву книжку, часто не помічає, що діється довкола? 2. Чому зубний біль удень відчувається слабко, а вночі стає нестерпним?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте умовні та безумовні рефлекси.

§ 49. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÑÈÃÍÀËÜÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ.
ÌÎÂÀ. ÌÈÑËÅÍÍß. ÑÂІÄÎÌІÑÒÜ
Пригадайте, завдяки яким сигналам тварини орієнтуються в навколишньому середовищі. Що таке сенсорна система? Які сенсорні системи є в людини?

Ïîâåäіíêà ëþäèíè ñêëàäíà. Ó íіé çàäіÿíі ìåõàíіçìè íå ëèøå áåçóìîâíèõ òà óìîâíèõ ðåôëåêñіâ, à òàêîæ ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі. ßêùî іíñòèíêòèâíà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ÷àñòî ïðîÿâëÿєòüñÿ íåóñâіäîìëåíèìè äіÿìè, òî
ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü ñïðÿìîâóє її ïîâåäіíêó âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ ñóñïіëüñòâà, òðàäèöіé. Ðîçóìîâà äіÿëüíіñòü є íàéñêëàäíіøîþ ôîðìîþ іíäèâіäóàëüíîї ïîâåäіíêè, ÿêà є ðåçóëüòàòîì ïîñòіéíîãî óòâîðåííÿ íîâèõ íåðâîâèõ
çâ’ÿçêіâ, ùî ґðóíòóþòüñÿ íà ìèíóëîìó äîñâіäі.
Ùî òàêå ñèãíàëüíі ñèñòåìè? ßêі ñèãíàëüíі ñèñòåìè є â ëþäèíè? Îäíà
ç âàæëèâèõ ôóíêöіé êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó – çàáåçïå÷åííÿ ôóíêöіîíóâàííÿ òà ðîçâèòîê ñèãíàëüíèõ ñèñòåì.
Ñèãíàëüíà ñèñòåìà – ñóêóïíіñòü ðåôëåêòîðíèõ ïðîöåñіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ñïðèéìàííÿ òà àíàëіç іíôîðìàöії, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäíèõ
ðåàêöіé îðãàíіçìó íà ïåâíі ïîäðàçíèêè.
Ïåðøà ñèãíàëüíà ñèñòåìà ëþäèíè ñïðèéìàє çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäíèõ
ñåíñîðíèõ ñèñòåì ðіçíîìàíіòíі ïîäðàçíèêè (ñèãíàëè) íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Íåðâîâі öåíòðè ïåðøîї ñèãíàëüíîї ñèñòåìè ðîçòàøîâàíі â êîðі
âåëèêèõ ïіâêóëü. Âîíà ñëóãóє îñíîâîþ äëÿ óòâîðåííÿ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ.
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ТЕМА 9
Äðóãà ñèãíàëüíà ñèñòåìà ïðîÿâëÿєòüñÿ â ñïіëêóâàííі çà äîïîìîãîþ
óñíîї òà ïèñåìíîї ìîâè. Ìîâíі ôóíêöії ëþäèíè ïîâ’ÿçàíі ç ôóíêöіîíóâàííÿì áàãàòüîõ ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçêó. Óñíà ìîâà ôîðìóєòüñÿ ïåðåâàæíî
çà äîïîìîãîþ ñêðîíåâîї òà ëîáîâîї ÷àñòîê ëіâîї ïіâêóëі, à ïèñåìíà –
òіì’ÿíèõ, ñêðîíåâèõ і ëîáîâèõ ÷àñòîê. Ñëîâà, ÿêі âèìîâëÿє ëþäèíà, ÷óє
÷è ÷èòàє, ñòàíîâëÿòü ñîáîþ óìîâíі ïîäðàçíèêè, ÿêі ñïðèéìàє і ðîçðіçíÿє
êîðà âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó.
Ñëîâà – öå ñèìâîëè êîíêðåòíèõ ïðåäìåòіâ і ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òîáòî ñëîâî є ñèãíàëîì ñèãíàëіâ. Ñëîâàìè ëþäèíà ïîçíà÷àє âñå, ùî
ñïðèéìàє çà äîïîìîãîþ îðãàíіâ ÷óòòÿ. Äіÿ ñëîâà ÿê ñèãíàëó âèçíà÷àєòüñÿ
ñìèñëîâèì çíà÷åííÿì, çâ’ÿçêîì іç ïåâíèìè ïðåäìåòàìè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà. Ëþäèíà çà äîïîìîãîþ ñëіâ óçàãàëüíþє ïîíÿòòÿ íå òіëüêè ïðî
ïðåäìåòè, їõíі âëàñòèâîñòі, ÿâèùà, à òàêîæ ñâîї ïî÷óòòÿ.
Çà äîïîìîãîþ ìîâè іíôîðìàöіÿ àíàëіçóєòüñÿ é óçàãàëüíþєòüñÿ, ëþäèíà
ðîçìіðêîâóє, ôîðìóëþє âèñíîâêè. Ìîâà ïîòðіáíà ëþäèíі äëÿ íàâ÷àííÿ òà
ñïіëêóâàííÿ, óíàñëіäîê ÷îãî âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ ìîæå ïåðåäàâàòèñü
íàêîïè÷åíèé äîñâіä. Äèòèíà çäàòíà äî âèâ÷åííÿ ìîâè âіä íàðîäæåííÿ.
ßêùî âîíà ç ÿêèõîñü ïðè÷èí іçîëüîâàíà âіä ëþäñüêîãî îòî÷åííÿ, òî öÿ
çäàòíіñòü íå ðåàëіçóєòüñÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ìîâà íàáóëà âåëè÷åçíîãî çíà÷åííÿ ó âèùіé íåðâîâіé
äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ÿêà áàçóєòüñÿ íà òіñíèõ âçàєìîäіÿõ äâîõ ñèãíàëüíèõ ñèñòåì (ìàë. 182). Ìîâà – öå óíіêàëüíà âëàñòèâіñòü ëþäèíè, ÿêà
äàє çìîãó çà äîïîìîãîþ çíàêіâ-ñèìâîëіâ (ñëіâ) íå òіëüêè îçâó÷óâàòè
äóìêó, à é âèðàæàòè її â ïèñüìîâіé ôîðìі.

Ìîâíі ñèãíàëè (çâóêîâі – óñíі òà çîðîâі – ïèñüìîâі) ñïðèéìàþòü ñëóõîâі é çîðîâі öåíòðè, ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî â ëіâіé ïіâêóëі. Öі íåðâîâі
öåíòðè óòâîðþþòü єäèíó ôóíêöіîíàëüíó ñèñòåìó, ÿêà çàáåçïå÷óє ñïðèéíÿòòÿ і àíàëіç ðіçíèõ ôîðì ìîâíèõ ñèãíàëіâ òà їõíє çâóêîâå ïåðåòâîðåííÿ.
ßêі ïðîÿâè âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè? Íà âñå, ùî ëþäèíà
ñïðèéìàє ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, âîíà âіäïîâіäàє ðіçíèìè äіÿìè –
іìïóëüñèâíèìè (íåãàéíèìè), ìèìîâіëüíèìè àáî äîâіëüíèìè (ñâіäîìèìè).
Іç ðîçâèòêîì ìîâè ðîçâèâàëîñü і ìèñëåííÿ. Ìîâà і ìèñëåííÿ çàâæäè ïåðåáóâàþòü ó íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó. Ìèñëåííÿ – öå ôóíêöіÿ êîðè âåëèêèõ
ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, ÿêà äàє çìîãó ëþäèíі çà äîïîìîãîþ ñèìâîëіâ (ñëіâ
òà îáðàçіâ) óÿâèòè òà âèðàçèòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî ðåàëüíî іñíóþ÷èõ і óÿâíèõ
ïðåäìåòіâ òà ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñâîї æèòòєâі іíòåðåñè.

Мал. 182. Взаємодія двох сигнальних систем
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Ëþäèíà äóìàє ñëîâàìè. Çàâäÿêè їì âîíà çäàòíà ñòâîðþâàòè îáðàçè êîíêðåòíèõ òà óÿâíèõ ïðåäìåòіâ і ÿâèù, òîáòî ó íåї ðîçâèíåíå àáñòðàêòíå
ìèñëåííÿ. Íàïðèêëàä, ñëîâî «äåðåâî» óçàãàëüíþє áàãàòî êîíêðåòíèõ ïîðіä äåðåâ: äóáà, ëèïè, áåðåçè òà іíøèõ. Ëþäèíà çà ïîòðåáè çäàòíà âèíèêëі
òèì÷àñîâі çâ’ÿçêè äіñòàâàòè ç ïàì’ÿòі, ñòâîðþâàòè ðіçíîìàíіòíі їõíі êîìáіíàöії, óçàãàëüíþâàòè ïîáà÷åíå òà ïî÷óòå. Òàêèé òèï ìèñëåííÿ ïðèòàìàííèé òіëüêè ëþäèíі. Àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ äàє çìîãó ðîçâèâàòè ñâîї
ïðèðîäíі çäіáíîñòі, ñòâîðþâàòè êóëüòóðó, çàéìàòèñÿ íàóêîþ òîùî.
Ó ïðîöåñі ìèñëåííÿ ãîëîâíèé ìîçîê ëþäèíè âèêîíóє ñêëàäíі ðîçóìîâі
îïåðàöії, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîíÿòòÿ, ñóäæåííÿ, óìîâèâîäè, ðåçóëüòàòîì
ÿêèõ є ïðèïóùåííÿ, ïðîãíîçè, ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü (ìàë. 183). Âè ÷àñòî âèêîíóєòå ðîçóìîâі îïåðàöії íà óðîêàõ ïіä ÷àñ çàñâîєííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó àáî éîãî âіäòâîðåííÿ. Âèêîíàííÿ ðîçóìîâèõ îïåðàöіé çàëåæèòü
âіä іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ìèñëåííÿ êîíêðåòíîї ëþäèíè.
Ó ïðîÿâі іíäèâіäóàëüíîñòі ìèñëåííÿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє ñàìîñòіéíіñòü: çäàòíіñòü ëþäèíè ñòàâèòè íîâі çàâäàííÿ é ðîçâ’ÿçóâàòè їõ, îïðàöüîâóâàòè ñàìîñòіéíî îòðèìàíó іíôîðìàöіþ, ôîðìóâàòè ñâîþ âëàñíó
äóìêó òà íåþ êåðóâàòèñÿ.
Êðèòè÷íіñòü ìèñëåííÿ âèÿâëÿєòüñÿ â çäàòíîñòі ëþäèíè íå ïîòðàïëÿòè ïіä âïëèâ ÷óæèõ äóìîê, îöіíþâàòè ïîçèòèâíі òà íåãàòèâíі àñïåêòè
ÿâèùà ÷è ôàêòó, âèÿâëÿòè öіííå â íèõ. Ëþäèíà ç êðèòè÷íèì ìèñëåííÿì
âèìîãëèâî îöіíþє і ñâîї âëàñíі äóìêè, ðіøåííÿ, â÷èíêè òà âèÿâëÿє ñàìîêðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ñâîїõ äіé.
Ãíó÷êіñòü ìèñëåííÿ âèÿâëÿєòüñÿ â óìіííі øâèäêî çìіíþâàòè ñâîї äії
çà çìіíè ñèòóàöії. Ëþäèíà ç ãíó÷êèì ìèñëåííÿì íàáàãàòî øâèäøå àäàïòóєòüñÿ äî çìіí îòî÷åííÿ. Ãëèáèíà ìèñëåííÿ âèÿâëÿєòüñÿ â óìіííі ïðîíèêàòè â ñóòíіñòü ñêëàäíèõ ïèòàíü, áà÷èòè ïðîáëåìó òàì, äå її íå
ïîìі÷àþòü іíøі, ïåðåäáà÷àòè ìîæëèâі íàñëіäêè ïîäіé і ïðîöåñіâ. Øèðîòà
ìèñëåííÿ âèÿâëÿєòüñÿ â çäàòíîñòі îõîïèòè øèðîêå êîëî ïèòàíü.
АБСТРАГУВАННЯ

АНАЛІЗ
РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділ предметів
і явищ на частини
або властивості
(форма, колір,
смак та ін.)
СИНТЕЗ

ПОРІВНЯННЯ

Кругле
Їстівне
Солодке
Червоне
Виокремлення одних
ознак і виключення інших
УЗАГАЛЬНЕННЯ

Зіставлення предметів та
явищ, визначення подібності
та відмінності між ними

Поєднання частин чи властивостей
в єдине ціле

Поєднання предметів чи явищ за їхніми
спільними й істотними ознаками

Мал. 183. Приклад розумових операцій (за М.А. Гализа, І.А. Домашенко). Завдання. Користуючись малюнком, охарактеризуйте розумові операції, які людина виконує щодня
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ТЕМА 9
Ïîñëіäîâíіñòü ìèñëåííÿ – óìіííÿ äîòðèìóâàòèñÿ ëîãі÷íîї íàñòóïíîñòі
ïіä ÷àñ âèñëîâëþâàííÿ ñóäæåíü, їõíüîãî îáґðóíòóâàííÿ. Ùîá äîòðèìóâàòèñÿ ïîñëіäîâíîãî âèêëàäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ïîòðіáíî ïîäóìêè
ñêëàñòè ïëàí éîãî ïîäà÷і.
Øâèäêіñòü ìèñëåííÿ âèðàæàєòüñÿ â çäàòíîñòі øâèäêî ðîçіáðàòèñÿ ó
ñêëàäíіé ñèòóàöії òà ïðèéíÿòè ïðàâèëüíå ðіøåííÿ.
×àñòî ëþäèíà âèêîðèñòîâóє óÿâó. Öå ïñèõі÷íі ïðîöåñè, ùî áàçóþòüñÿ
íà її äîñâіäі. Ó ðåçóëüòàòі òàêîї ñêëàäíîї ðîáîòè ìîçêó â ëþäèíè ôîðìóєòüñÿ óÿâëåííÿ – íàî÷íèé îáðàç ïðåäìåòà, ÿâèùà, ìîæëèâà ñõåìà ðіøåííÿ, ÿêó ìîæíà ïåðåâіðèòè â äіÿõ, íà ïðàêòèöі.
Ñâîє ñòàâëåííÿ äî êîíêðåòíèõ àáî óÿâíèõ ïðåäìåòіâ ÷è ïîäіé ëþäèíà
âèðàæàє çà äîïîìîãîþ åìîöіé. Öå ñóá’єêòèâíі ïåðåæèâàííÿ, ó ÿêèõ âèÿâëÿєòüñÿ ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî äîâêîëèøíüîãî ñâіòó і äî ñåáå. Åìîöії
ïîäіëÿþòü íà ïîçèòèâíі (ðàäіñòü, çàäîâîëåííÿ, çàõîïëåííÿ, êîõàííÿ
òîùî) і íåãàòèâíі (æàõ, ãíіâ, îãèäà òîùî). Óìіííÿ êåðóâàòè ñâîїìè åìîöіÿìè òà â÷èíêàìè ëþäè íàáóâàþòü ó ïðîöåñі âèõîâàííÿ.
Ïіä ÷àñ ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó ôîðìóþòüñÿ âіä÷óòòÿ. Âіäáèòòÿ â
ãîëîâíîìó ìîçêó öіëіñíîãî îáðàçó ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà íàçèâàþòü ñïðèéíÿòòÿì. Óâàãà – ïðîöåñ, ó ðåçóëüòàòі ÿêîãî îòðèìàíà іíôîðìàöіÿ ñòàє äîñòóïíîþ äëÿ àíàëіçó, òîáòî äîõîäèòü äî ñâіäîìîñòі. Ñòіéêіñòü óâàãè ïіäâèùóєòüñÿ
çà àêòèâíîãî îñìèñëåííÿ – çîñåðåäæåííÿ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Äðóãà ñèãíàëüíà ñèñòåìà äàє çìîãó ïîçíà÷àòè ñëîâîì íå
òіëüêè áåçïîñåðåäíі ïîäðàçíèêè, à é ñêëàäíі їõíі âçàєìîçâ’ÿçêè, îïåðóâàòè
ñëîâàìè ïіä ÷àñ àíàëіçó òà ñèíòåçó ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Âîíà óçàãàëüíþє ñèãíàëè ïåðøîї ñèãíàëüíîї ñèñòåìè. Ìîâà і ìèñëåííÿ âіäіãðàþòü
âåëèêó ðîëü ó ñòàíîâëåííі ñâіäîìîñòі ëþäèíè, ðîçâèòêîâі її ïñèõіêè.

Ùî òàêå ñâіäîìіñòü? ßêі її ôіçіîëîãі÷íі îñíîâè? Ñâіäîìіñòü – öå ïðîÿâ
âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі, ÿêèé ïîëÿãàє ó âіäîáðàæåííі äіéñíîñòі òà äîâіëüíîìó ðåãóëþâàííі âçàєìîçâ’ÿçêіâ ëþäèíè ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì,
çîêðåìà іç ñóñïіëüñòâîì. Ðîçâèòîê ñâіäîìîñòі ñòàâ ìîæëèâèì òіëüêè çàâäÿêè ñïіëêóâàííþ ëþäåé ìіæ ñîáîþ, êîëåêòèâíіé ïðàöі. Òàêèì ÷èíîì, ñâіäîìіñòü – öå ðåçóëüòàò íå òіëüêè ôóíêöіîíóâàííÿ âèùèõ âіääіëіâ íåðâîâîї
ñèñòåìè (êîðà âåëèêèõ ïіâêóëü), à é ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè (ìàë. 184).
Ëþäèíà є єäèíîþ æèâîþ іñòîòîþ íà Çåìëі, ÿêà çäàòíà óñâіäîìëþâàòè
íå ëèøå òå, ùî її îòî÷óє, àëå é ñåáå, ñâîє ñòàâëåííÿ äî ïðåäìåòіâ òà ÿâèù
çîâíіøíüîãî ñâіòó. Öÿ êàòåãîðіÿ ìàє íàçâó ñàìîñâіäîìіñòü.
КРИТЕРІЇ СВІДОМОСТІ
Зосередження
думки

Усвідомлення
себе й оточуючих

Абстрактне
мислення

Сприйняття
культурних цінностей

Оцінка дій
Мал. 184. Критерії свідомості
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§ 50
 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïåðøà ñèãíàëüíà ñèñòåìà, äðóãà ñèãíàëüíà ñèñòåìà, ìîâà, ìèñëåííÿ, àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ, ñâіäîìіñòü.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Вища нервова діяльність людини базується на аналізі інформації, що надходить у мозок через дві сигнальні системи. Перша сигнальна система представлена органами чуття, друга – мовою. Дія слова як сигналу визначається його
смисловим, а не звуковим значенням. Мова є основою мислення, що притаманно тільки людині.
z Свідомість – один із найскладніших психічних процесів, який визначає ставлення людини до навколишнього світу. Свідомість тісно пов’язана з мовою.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке сигнальні системи? 2. У чому полягає відмінність між першою та
другою сигнальними системами? 3. Як здійснюється мовна функція в людини?
4. Що таке мислення? Які фізіологічні основи мислення? 5. Що таке свідомість?
Виберіть одну правильну відповідь
Укажіть сигнал, який людина визначає за смисловим значенням: а) звук;
б) світло; в) слово; г) температура.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. І група. Сигнальні системи. ІІ група. Значення другої
сигнальної системи. ІІІ група. Значення мови для людини. IV група. Зв’язок
мови і мислення.
ПОМІРКУЙТЕ. Так звані «мауглі» – виховані тваринами діти, які потрапили в людське суспільство після 5 років, зазвичай не оволодівали людською мовою. Чому?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте характеристики першої та другої сигнальних
систем.

§ 50. ÍÀÂ×ÀÍÍß ÒÀ ÏÀÌ’ßÒÜ
Пригадайте, що таке умовні рефлекси, імпринтинг.

Ùî òàêå íàâ÷àííÿ і ÿêі éîãî âèäè? Íàâ÷àííÿ – öå ïðèñòîñóâàëüíі (àäàïòèâíі) çìіíè іíäèâіäóàëüíîї ïîâåäіíêè â ðåçóëüòàòі ïîïåðåäíüîãî äîñâіäó.
Âîíî áàçóєòüñÿ íà ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñàõ, ÿêі ïîñòіéíî âіäáóâàþòüñÿ â
ãîëîâíîìó ìîçêó ëþäèíè. Çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ ðåôëåêñіâ íàâ÷àííÿ ðîáèòü
ïîâåäіíêó ëþäèíè êðàùå ïðèñòîñîâàíîþ äî áóäü-ÿêîї çîâíіøíüîї ñèòóàöії.
Ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè íàâ÷àííÿ: ôіêñàöіÿ (іìïðèíòèíã), çâèêàííÿ, íàâ÷àííÿ øëÿõîì «ñïðîá і ïîìèëîê», ïðèõîâàíå (ëàòåíòíå) íàâ÷àííÿ, îñÿÿííÿ
(іíñàéò). Ôіêñàöіÿ, àáî іìïðèíòèíã, – öå âëàñòèâіñòü íîâîíàðîäæåíèõ і íåìîâëÿò ïіä ÷àñ ðîçâèòêó àíàëіçàòîðіâ ôіêñóâàòè â ïàì’ÿòі îáðàçè ñâîїõ áàòüêіâ, îòî÷åííÿ òîùî. Âîíè íå ëèøå çàïàì’ÿòîâóþòü îáðàç ìàòåðі, ïîâåäіíêó
áàòüêіâ, ðіçíі ïîäії, àëå é âіäòâîðþþòü їõ. Ó ïîäàëüøîìó öÿ íàáóòà ôîðìà
ïîâåäіíêè ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ñêëàäíó óìîâíî-ðåôëåêòîðíó äіÿëüíіñòü.
АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: імпринтинг можна спостерігати серед тварин (наприклад, курчат, каченят, гусенят), у яких після того, як сформується зорова сенсорна система, виникає рефлекс наслідування. Вони закарбовують будь-який об’єкт, який рухається, і
починають за ним прямувати, як за матір’ю. Проте такий стан є короткочасним,
усього 13–18 годин після вилуплення з яйця.
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Çâèêàííÿ – íàéäàâíіøèé і íàéïîøèðåíіøèé âèä íàâ÷àííÿ. Çâèêàííÿ
âіäáóâàєòüñÿ íåñâіäîìî. Íåðâîâà ñèñòåìà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïåðåñòàє ðåàãóâàòè íà ïîâòîðþâàíі îäíîìàíіòíі ñèãíàëè. Ùî ÷àñòіøå çàñòîñîâóþòü ïåâíèé ïîäðàçíèê, òî øâèäøå âіäáóâàєòüñÿ çâèêàííÿ.
Íàâ÷àííÿ øëÿõîì «ñïðîá і ïîìèëîê» äåòàëüíî îïèñàâ àìåðèêàíñüêèé
ïñèõîëîã Å. Òîðíäàéê. Íàïðèêëàä, ùîá íàâ÷èòèñÿ áåçäîãàííî ïëàâàòè,
äîâîäèòüñÿ çäіéñíþâàòè áåçëі÷ ñïðîá, äîïóñêàþ÷è é ïîìèëêè. Іç ÷àñîì
äîñâіäó ñòàє áіëüøå òà é ëþäèíà äîïóñêàєòüñÿ ìåíøå ïîìèëîê.
Ïðèõîâàíå, àáî ëàòåíòíå, íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíå íà çàäîâîëåííÿ áåçïîñåðåäíüîї ïîòðåáè, íàïðèêëàä, ó äîäàòêîâèõ çíàííÿõ. Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ
íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî æóðíàëó àáî ó÷àñòі â ãóðòêàõ çà іíòåðåñàìè ìè îòðèìóєìî іíôîðìàöіþ, ÿêà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, íіáè äðóãîðÿäíà, àëå іç ÷àñîì
ìîæå ìàòè æèòòєâî àáî ïðîôåñіéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ.
Îñÿÿííÿ, àáî іíñàéò, – öå âèùà ôîðìà íàâ÷àííÿ, îñíîâîþ ÿêîãî є çäîãàäêà, ðàïòîâå ðîçóìіííÿ іñòîòíîãî ó ñòðóêòóðі, ñèòóàöії â öіëîìó.
Ùî òàêå ïàì’ÿòü і ÿêі її âèäè? Ïàì’ÿòü – êîìïëåêñ ïðîöåñіâ, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â öåíòðàëüíіé íåðâîâіé ñèñòåìі, çàáåçïå÷óþ÷è íàêîïè÷åííÿ,
çáåðіãàííÿ òà âіäòâîðåííÿ іíäèâіäóàëüíîãî äîñâіäó і äîñâіäó іíøèõ ëþäåé,
ïî÷óòîãî ÷è ïðî÷èòàíîãî, ïåðåæèâàíü òîùî.
Ôóíêöіîíàëüíèé ñòàí ïàì’ÿòі çàëåæèòü âіä ðîáîòè ïåâíèõ äіëÿíîê êîðè
âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, çîêðåìà öåíòðіâ ðіçíèõ ïî÷óòòіâ і äіëÿíîê êîðè, ÿêі âіäïîâіäàþòü çà çîðîâó, ñëóõîâó, ðóõîâó ïàì’ÿòü òîùî.
Êðіì òîãî, êîðà ëîáîâîї òà ñêðîíåâîї ÷àñòîê âіäïîâіäàє çà ñòàí ïàì’ÿòі â
öіëîìó. Ââàæàþòü, ùî âñі âіääіëè êîðè çàìêíóòі ìіæ ñîáîþ ëàíöþæêàìè
íåéðîíіâ. Іìïóëüñè, ùî â íèõ öèðêóëþþòü, çóìîâëþþòü çìіíó áіîñèíòåòè÷íîї àêòèâíîñòі íåðâîâèõ êëіòèí, ùî ïðèâîäèòü äî óòâîðåííÿ áіîëîãі÷íî
àêòèâíèõ ðå÷îâèí – «íîñіїâ ïàì’ÿòі». Äëÿ òîãî ùîá іíôîðìàöіÿ âіäêëàäàëàñÿ â ïàì’ÿòі, ïîòðіáíî її ïîâòîðþâàòè.
ßê ìè çàïàì’ÿòîâóєìî? Çàïàì’ÿòîâóâàííÿ – öå çàêðіïëåííÿ â ïàì’ÿòі ïåâíèõ çíàíü. Ðîçðіçíÿþòü çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ìåõàíі÷íå é îñìèñëåíå, ìèìîâіëüíå і äîâіëüíå.
Ìåõàíі÷íå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà ïîâòîðþâàííі ìàòåðіàëó
áåç éîãî îñìèñëåííÿ. Âîíî ïîòðåáóє çâè÷íèõ çóñèëü і áàãàòî ÷àñó. Çà òàêîãî
ñïîñîáó çàïàì’ÿòîâóâàííÿ çíàííÿ â ïàì’ÿòі òðèìàþòüñÿ íåäîâãî і ïðèãàäàòè
їõ ó ïîòðіáíèé ìîìåíò äóæå âàæêî.
Îñìèñëåíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ òîäі, êîëè ëþäèíà óñâіäîìëþє ïðî÷èòàíå, íàìàãàєòüñÿ çðîçóìіòè, ïðî ùî éäåòüñÿ, і çàïàì’ÿòàòè
ñóòü íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
Ìèìîâіëüíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ òîäі, êîëè ëþäèíà íå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ìåòè ùîñü çàïàì’ÿòàòè (íàïðèêëàä, öіêàâі íåçâè÷àéíі
ôàêòè ÷è îá’єêòè).
Äîâіëüíå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ïîòðåáóє ïåâíèõ âîëüîâèõ çóñèëü ç áîêó
ëþäèíè.
Óñå, іç ÷èì ëþäèíà ñòèêàєòüñÿ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, íå çíèêàє áåçñëіäíî, à çáåðіãàєòüñÿ â ìîçêó ó âèãëÿäі ïàì’ÿòíèõ ñëіäіâ. Ïðîöåñ
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ìîæíà ïîäіëèòè íà åòàïè, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ òðèâàëіñòþ
çáåðåæåííÿ іíôîðìàöії (ìàë. 185).
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Ïåðøèé åòàï – ñåíñîðíà ïàì’ÿòü –
òðèâàє ìіëіñåêóíäè. Çà öåé ÷àñ ëþäèíà
óòðèìóє іíôîðìàöіþ íà ðіâíі ñåíñîðíèõ
ñèñòåì (çîðîâîї, ñëóõîâîї òîùî). Âèùі
âіääіëè ìîçêó ñïðèéìàþòü ñèãíàëè, ùî
íàäіéøëè ç äîâêіëëÿ. ßêùî öüîãî íå
âіäáóâàєòüñÿ, òî ìåíø íіæ çà ñåêóíäó
öі ñëіäè ñòèðàþòüñÿ, і ñåíñîðíà ïàì’ÿòü
çàïîâíþєòüñÿ íîâèìè ñèãíàëàìè.
Äðóãèé åòàï – êîðîòêî÷àñíà ïàì’ÿòü
ü – Мал. 185. Графік тривалості різних виòðèâàє âіä êіëüêîõ ñåêóíä äî êіëüêîõ дів пам’яті. Завдання. Користуючись
õâèëèí. Öåé ÷àñ ïîòðіáíèé äëÿ ðîçâ’ÿ- малюнком, поясніть, як змінюється
тривалість різних видів пам’яті
çàííÿ ìèòòєâèõ çàäà÷. ßêùî іíôîðìàöіÿ íå ïîâòîðþєòüñÿ, âîíà çíèêàє ç
ïàì’ÿòі, íå çàëèøàþ÷è âіä÷óòíèõ ñëіäіâ. Âñòàíîâëåíî, ùî ìîçîê ëþäèíè
îäíî÷àñíî ìîæå ïåðåðîáèòè і çàïàì’ÿòàòè ëèøå ïåâíèé îáñÿã іíôîðìàöії.
Âіí ñòàíîâèòü 7+2 іíôîðìàöіéíèõ ñèãíàëè (ñëîâà, ïðåäìåòè, ñèìâîëè
òîùî). Íàïðèêëàä, ìè ëåãêî çàïàì’ÿòîâóєìî íîìåð òåëåôîíó, ÿêèé, çàçâè÷àé, íå ïåðåâèùóє ñåìè öèôð.
Âàæëèâà äëÿ ëþäèíè іíôîðìàöіÿ ç êîðîòêî÷àñíîї ïàì’ÿòі ïåðåâîäèòüñÿ
â äîâãîòðèâàëó. Öå ïðîöåñ îá’єäíàííÿ ñëіäіâ ïàì’ÿòі.
Òðåòіé åòàï – äîâãîòðèâàëà ïàì’ÿòü – çàáåçïå÷óє òðèâàëå çáåðåæåííÿ
çíàíü, îáðàçіâ, ïåðåæèâàíü, ÿêі çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ ïіñëÿ áàãàòîðàçîâîãî
їõíüîãî ïîâòîðåííÿ і âіäòâîðåííÿ. Öå ãëèáèííà ïàì’ÿòü, ùî çáåðіãàє íàéâàæëèâіøå і íàéïîòðіáíіøå. Іíôîðìàöіÿ, ÿêà ïîòðàïèëà â äîâãîòðèâàëó
ïàì’ÿòü, ìîæå çáåðіãàòèñÿ ãîäèíàìè, äíÿìè, ìіñÿöÿìè, ðîêàìè і íàâіòü
ïðîòÿãîì æèòòÿ ëþäèíè. Îñîáëèâî ìіöíî çàêëàäåíî â ïàì’ÿòі ïîäії, ùî
âіäáóëèñÿ ïіä âïëèâîì ñèëüíèõ åìîöіé.
Îòæå, ó ïàì’ÿòі âіäêëàäàєòüñÿ òіëüêè ÷àñòèíà îòðèìàíîї іíôîðìàöії –
òðèâàëèé ÷àñ çáåðіãàþòüñÿ îñíîâíі ïîíÿòòÿ, óçàãàëüíåííÿ, à òàêîæ âàæëèâà îñîáèñòà іíôîðìàöіÿ. Áіëüøіñòü іíôîðìàöії çàáóâàєòüñÿ, ùî îáåðіãàє
ìîçîê âіä ïåðåâàíòàæåííÿ.
Іíôîðìàöіþ â äîâãîòðèâàëіé ïàì’ÿòі ìîæíà êëàñèôіêóâàòè íà ïðîöåäóðíó òà äåêëàðàòèâíó ïàì’ÿòü. Ïðîöåäóðíà ïàì’ÿòü – öå ïàì’ÿòü íà äії
(ùî і ÿê ïîòðіáíî ðîáèòè). Ó íіé íàé÷àñòіøå çàäіÿíі ðіçíі ñåíñîðíі (çîðîâі,
ñëóõîâі, íþõîâі òîùî) òà ðóõîâі öåíòðè ìîçêó.
Äåêëàðàòèâíà ïàì’ÿòü – öå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ îá’єêòіâ, ïîäіé, åïіçîäіâ, îáëè÷, ìіñöü òîùî. Ôîðìóâàííÿ äåêëàðàòèâíîї ïàì’ÿòі ïîâ’ÿçàíå ç
äіÿëüíіñòþ âíóòðіøíüîї ïîâåðõíі ñêðîíåâèõ ÷àñòîê âåëèêèõ ïіâêóëü,
âêëþ÷íî іç ïіäêіðêîâèìè ñòðóêòóðàìè.
Çà õàðàêòåðîì ïñèõі÷íîї àêòèâíîñòі, ùî ïåðåâàæàє â äіÿëüíîñòі, ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè ïàì’ÿòі: ðóõîâà (ìîòîðíà), åìîöіéíà, îáðàçíà, ñëîâåñíî-ëîãі÷íà
(çìіñòîâà) (ìàë. 186).
Ðóõîâà, àáî ìîòîðíà, ïàì’ÿòü – öå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ і âіäòâîðåííÿ ðóõіâ. Є îñíîâîþ ðóõîâèõ íàâè÷îê і çâè÷àéíèõ ðóõіâ, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ
ðіçíèõ ïðàêòè÷íèõ äіé і òðóäîâèõ íàâè÷îê. Çàâäÿêè öіé ïàì’ÿòі ìè çäàòíі
âèêîíóâàòè íàéñêëàäíіøі ðóõè: òàíöþâàòè, ïèñàòè, âіðòóîçíî ãðàòè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ òîùî.
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ВИДИ ПАМ’ЯТІ
РУХОВА, або
МОТОРНА
(запам’ятовування
і відтворення рухів)

ОБРАЗНА
слухова, зорова,
смакова, нюхова

ЕМОЦІЙНА
пам’ять почуттів

СЛОВЕСНОЛОГІЧНА
змістова

Мал. 186. Види пам’яті за характером цілей діяльності. Завдання. Користуючись схемою,
назвіть види пам’яті за характером цілей діяльності, охарактеризуйте їх і поясніть їхнє
значення для людини

Îáðàçíà ïàì’ÿòü – öå çáåðåæåííÿ â ïàì’ÿòі òà âіäòâîðåííÿ êîëèñü
ñïðèéíÿòîãî æèòòєâî âàæëèâîãî îá’єêòà, éîãî ïðîñòîðîâîãî ðîçòàøóâàííÿ, êîëüîðó, çâóêіâ òîùî. Âîíà ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíîþ ñåíñîðíîþ ñèñòåìîþ,
òîìó âèäіëÿþòü çîðîâó, ñëóõîâó, ñìàêîâó, íþõîâó îáðàçíó ïàì’ÿòü. Öі
ðіçíîâèäè ïàì’ÿòі ìàþòü çíà÷åííÿ ó íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі (íàâåäіòü ïðèêëàäè).
Åìîöіéíà ïàì’ÿòü çáåðіãàє ïåðåæèòі åìîöії.
Ñëîâåñíî-ëîãі÷íà, àáî çìіñòîâà, ïàì’ÿòü – öå çàïàì’ÿòîâóâàííÿ і çáåðіãàííÿ â ïàì’ÿòі, à ïîòіì âіäòâîðåííÿ ïðî÷èòàíèõ àáî ïî÷óòèõ äóìîê ó
ñëîâåñíіé ôîðìі.
Âèäіëÿþòü òàêîæ ïðèðîäæåíó (âèäîâó) òà íàáóòó ïàì’ÿòü. Ïðèðîäæåíà
ïàì’ÿòü ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âèãëÿäі áåçóìîâíèõ ðåôëåêñіâ, іíñòèíêòіâ, õàðàêòåðíèõ äëÿ âñіõ ëþäåé. Íàáóòà (іíäèâіäóàëüíà) ïàì’ÿòü ôîðìóєòüñÿ â ðåçóëüòàòі íàâ÷àííÿ. Її ìåõàíіçìè çàáåçïå÷óþòü çáåðіãàííÿ òà âіäòâîðåííÿ іíôîðìàöії, íàáóòîї ïðîòÿãîì æèòòÿ. Ñàìå öåé âèä ïàì’ÿòі ìàє âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ
äëÿ ïîâåäіíêè ëþäèíè. Áåç çäàòíîñòі íàêîïè÷óâàòè, çáåðіãàòè é âіäòâîðþâàòè
іíôîðìàöіþ íå ìîæíà áóëî á ïëàíóâàòè òà çäіéñíþâàòè äîöіëüíі äії, çäîáóâàòè
íîâі çíàííÿ.
Çâè÷àéíî, ðіçíі âèäè ïàì’ÿòі òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ.
ßê ìè âіäòâîðþєìî (çãàäóєìî) çàïàì’ÿòîâàíå? Âіäòâîðåííÿ – öå ïðîöåñ
ïðèãàäóâàííÿ ïåâíèõ çíàíü і âèêëàäåííÿ їõ ó ëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі. Âîíî
ïîâ’ÿçàíå ç âèêîðèñòàííÿì ïàì’ÿòíèõ ñëіäіâ. ßê і çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, âіäòâîðåííÿ ìîæå áóòè ìèìîâіëüíèì і äîâіëüíèì. Ïîøòîâõ äî ìèìîâіëüíîãî
âіäòâîðåííÿ ìîæå áóòè íåçíà÷íèì. Äîñòàòíüî çãàäàòè, ÿê âè ïіøëè â
ïåðøèé êëàñ, і âіäðàçó іç öієþ ïîäієþ âèíèêíå íèçêà ñïîãàäіâ.
Äëÿ äîâіëüíîãî âіäòâîðåííÿ ïîòðіáíі âîëüîâі çóñèëëÿ ç áîêó ëþäèíè,
її áàæàííÿ çãàäàòè ùîñü êîíêðåòíå. Íàïðèêëàä, âè õî÷åòå ïðèãàäàòè ìàòåðіàë, ÿêèé âèâ÷àëè íà ïîïåðåäíüîìó óðîöі. Ïðèãàäóâàííÿ çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä òîãî, ÿê іíôîðìàöіÿ çàêëàëàñÿ â ïàì’ÿòü. ßêùî ó÷åíü
äîáðå çàñâîїâ ìàòåðіàë, òî é ïðèãàäóє éîãî ëåãêî, ÿêùî ïîãàíî – íà ïðèãàäóâàííÿ âèòðà÷àєòüñÿ áàãàòî çóñèëü.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: íàâ÷àííÿ, ïàì’ÿòü, çàïàì’ÿòîâóâàííÿ,
âіäòâîðåííÿ.
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УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Пам’ять поділяють на природжену, яка існує у вигляді безумовних рефлексів
та інстинктів, і набуту, що виникає в процесі індивідуального розвитку людини.
z Запам’ятовування буває механічне та осмислене. Пам’ять класифікують за
характером цілей діяльності (мимовільна й довільна); за характером психічної
активності, що переважає в діяльності (рухова, емоційна, словесно-логічна, образна); за тривалістю зберігання та закріплення матеріалу (сенсорна, короткочасна, довготривала).
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке пам’ять? Яке значення вона має в житті людини? 2. Які основні характеристики пам’яті? 3. Що таке запам’ятовування? Які основні умови механічного й осмисленого запам’ятовування? Яку перевагу має осмислене
запам’ятовування? 4. Як зберігається інформація в пам’яті людини? Які є види
збереження інформації в пам’яті? 5. Які особливості довготривалої пам’яті?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть вид пам’яті, яка забезпечує запам’ятовування, зберігання та відтворення рухів: а) моторна; б) емоційна; в) образна; г) змістова.
2. Виберіть вид пам’яті, яка забезпечує запам’ятовування, збереження та відтворення почуттів: а) моторна; б) емоційна; в) образна; г) змістова.
3. Виберіть вид пам’яті, яка забезпечує запам’ятовування, зберігання та відтворення прочитаного: а) моторна; б) емоційна; в) образна; г) змістова.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте види пам’яті за характером цілей діяльності (мимовільна і довільна); за характером психічної активності, що переважає в
діяльності (рухова, емоційна, словесна (смислова), образна); за тривалістю зберігання і закріплення матеріалу (сенсорна, короткочасна, довготривала).
ПОМІРКУЙТЕ. Чому вірш, який ми вивчали в початковій школі, запам’ятовується
на все життя?
Дослідницький практикум. Дослідіть різні види пам’яті.

§ 51. ÁІÎËÎÃІ×ÍІ ÎÑÍÎÂÈ ÏÑÈÕÎÔІÇІÎËÎÃІ×ÍÎЇ
ІÍÄÈÂІÄÓÀËÜÍÎÑÒІ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке вища нервова діяльність.

Іñíóє çâ’ÿçîê ìіæ îñîáëèâîñòÿìè íåðâîâèõ ïðîöåñіâ â îðãàíіçìі ïåâíîї
ëþäèíè і òèïîì âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі, àáî òåìïåðàìåíòîì.
ßêі іñíóþòü òèïè âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі? І.Ï. Ïàâëîâ åêñïåðèìåíòàëüíî äîâіâ, ùî òèï âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі âèçíà÷àєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿì
òðüîõ âëàñòèâîñòåé íåðâîâîї ñèñòåìè – ñèëè, âðіâíîâàæåíîñòі é ðóõëèâîñòі
íåðâîâèõ ïðîöåñіâ: çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ. Ñèëà íåðâîâîї ñèñòåìè – öå
її çäàòíіñòü ðåàãóâàòè íà ñèëüíі é äóæå ñèëüíі ïîäðàçíèêè áåç ïðèãíі÷åííÿ
(çàöіïåíіííÿ) (ìàë. 187). Âðіâíîâàæåíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ ðіâíîâàãîþ ìіæ
ïðîöåñàìè çáóäæåííÿ і ãàëüìóâàííÿ. Ðóõëèâіñòü íåðâîâèõ ïðîöåñіâ âèçíà÷àєòüñÿ øâèäêіñòþ ïåðåõîäó âіä çáóäæåííÿ äî ãàëüìóâàííÿ і íàâïàêè.
Ó÷åíèé âèäіëèâ ñèëüíèé òèï âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі òà ñëàáêèé. Ñèëüíèé òèï âіí ïîäіëèâ íà âðіâíîâàæåíèé òà íåâðіâíîâàæåíèé. Ëþäÿì ç âðіâíîâàæåíèì òèïîì âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ïðèòàìàííà ìàëà ðóõëèâіñòü
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ТЕМА 9
Тип вищої
нервової діяльності

Сильний
Врівноважений
Рухливий

Інертний

Жвавий тип
(сангвінік)

Спокійний тип
(флегматик)

Неврівноважений

Нестримний
тип (холерик)

Слабкий тип
(меланхолік)

Мал. 187. Властивості нервової системи, комбінація яких визначає типи вищої нервової діяльності людини

ïðîöåñіâ çáóäæåííÿ і ãàëüìóâàííÿ. Ëþäè ç áіëüøîþ ðóõëèâіñòþ ïðîöåñіâ
çáóäæåííÿ íàëåæàòü äî æâàâîãî òèïó (ñàíãâіíіêè). Öå åíåðãіéíі íàïîëåãëèâі ëþäè, ÿêі âìіþòü øâèäêî ïåðåáóäîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ çìіíè âèäó äіÿëüíîñòі.
ßêùî æ ó ëþäåé ç âðіâíîâàæåíèì òèïîì âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ïðîöåñè
ãàëüìóâàííÿ ïåðåâàæàþòü íàä ïðîöåñàìè çáóäæåííÿ, ìè ìàєìî ñïðàâó іç ñïîêіéíèì òèïîì. Ëþäè ñïîêіéíîãî òèïó (ôëåãìàòèêè) áіëüø іíåðòíі. Òàêі
ëþäè ìàþòü âèñîêó åíåðãіþ і ïðàöåçäàòíіñòü, àëå âіääàþòü ïåðåâàãó áіëüø
ñïîêіéíіé ðîáîòі, ïîâіëüíî ïðèéìàþòü ðіøåííÿ.
Ó ëþäåé іç íåâðіâíîâàæåíèì òèïîì âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ïðîöåñè
çáóäæåííÿ ÷іòêî ïåðåâàæàþòü íàä ïðîöåñàìè ãàëüìóâàííÿ. Öå ëþäè íåñòðèìíîãî òèïó (õîëåðèêè): âîíè ñèëüíі, àëå íåâðіâíîâàæåíі. Òàêі
ëþäè øâèäêî çàõîïëþþòüñÿ ÷èìîñü, àëå äðàòіâëèâі é âèáóõîâі ó ñâîїõ
åìîöіéíèõ ïðîÿâàõ, ùî ñâіä÷èòü ïðî ïåðåâàæàííÿ ïðîöåñіâ çáóäæåííÿ
íàä ãàëüìóâàííÿì. Íàðåøòі, ó ëþäåé іç ñëàáêèì òèïîì âèùîї íåðâîâîї
äіÿëüíîñòі ïðîöåñè çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ ðîçâèíåíі ñëàáêî. Òàêі
ëþäè (ìåëàíõîëіêè) âèðіçíÿþòüñÿ çàãàëüíîþ ñëàáêіñòþ і âòîìëþâàíіñòþ
íåðâîâîї ñèñòåìè. Âîíè íåðіøó÷і, ïіäêîðÿþòüñÿ ÷óæіé âîëі, áîÿòüñÿ âіäïîâіäàëüíîñòі і ÷àñòî ñàìîіçîëþþòüñÿ.
Îïèñàíі ÷îòèðè òèïè âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі є îñíîâíèìè, àëå ðіäêî
òðàïëÿþòüñÿ â ÷èñòîìó âèãëÿäі. Íàé÷àñòіøå ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïðîìіæíі
ôîðìè, ç ïåðåâàæàííÿì òîãî ÷è іíøîãî òèïó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Çíàííÿ ïðî òèïè âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ñëіä âðàõîâóâàòè â íàâ÷àííі, âèõîâàííі, òðóäîâіé äіÿëüíîñòі, ñïîðòі òà іí.

Ùî òàêå òåìïåðàìåíò і õàðàêòåð ëþäèíè? Ëþäè ðîçðіçíÿþòüñÿ çà òåìïåðàìåíòîì – ñóêóïíіñòþ іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ôіçіîëîãі÷íîþ
îñíîâîþ ÿêîї є ïåâíèé òèï âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі (äèâ. ìàë. 187). Îñíîâíі êîìïîíåíòè òåìïåðàìåíòó: çàãàëüíà àêòèâíіñòü іíäèâіäà, éîãî ðóõëèâіñòü (ðóõîâà àêòèâíіñòü) òà åìîöіéíіñòü.
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ðîçðіçíÿþòü ÷îòèðè îñíîâíі òèïè òåìïåðàìåíòó:
ñàíãâіíі÷íèé (æâàâèé); ôëåãìàòè÷íèé (ñïîêіéíèé); õîëåðè÷íèé (íåñòðèìíèé);
ìåëàíõîëі÷íèé (ñëàáêèé). Òåìïåðàìåíò – öå іíäèâіäóàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
ëþäèíè, ùî áàçóєòüñÿ íà îñîáëèâîñòÿõ її ïñèõі÷íîї äіÿëüíîñòі: òåìïó, ðèòìó,
іíòåíñèâíîñòі ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ і âèçíà÷àє ïðîÿâè її ïîâåäіíêè (ìàë. 188).
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Мал. 188. Реакції людей з різним темпераментом на одну й ту саму ситуацію. Завдання. Визначте за малюнком тип темпераменту людини в кожній ситуації

Òèï âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі ïðèðîäæåíèé, àëå â ïðîöåñі æèòòÿ ïіä
âïëèâîì óìîâ äîâêіëëÿ, à îñîáëèâî ñîöіàëüíèõ ôàêòîðіâ, ïðîÿâè òåìïåðàìåíòó çìіíþþòüñÿ. Òàê ôîðìóєòüñÿ õàðàêòåð – ñóêóïíіñòü âіäíîñíî ñòàëèõ ïñèõі÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ÿêі ïðîÿâëÿþòüñÿ â äіÿëüíîñòі òà äóõîâíîìó
æèòòі ëþäèíè.
Âèðіøàëüíà ðîëü ó ôîðìóâàííі õàðàêòåðó íàëåæèòü íàâ÷àííþ, âèõîâàííþ
òà ñàìîâèõîâàííþ. Ñóòòєâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè ìàþòü
âîëüîâі ÿêîñòі, ùî ðîçâèâàþòü òàêі ðèñè õàðàêòåðó, ÿê íàïîëåãëèâіñòü,
öіëåñïðÿìîâàíіñòü, ðіøó÷іñòü, âèòðèìàíіñòü, äèñöèïëіíîâàíіñòü òîùî.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó âèçíà÷åííі õàðàêòåðó ìàє ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî
ïðàöі, ñâîєї ñïðàâè, äî іíøèõ ëþäåé, äî ñåáå. Îöіíèòè ëþäèíó ìîæíà íàñàìïåðåä çà ñòàâëåííÿì äî ðîáîòè. Ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ðîáîòè âèÿâëÿþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ðèñè õàðàêòåðó: іíіöіàòèâíіñòü, íàïîëåãëèâіñòü,
ïðàöåëþáíіñòü (àáî ëіíîùі), ïðàãíåííÿ äî ïîäîëàííÿ òðóäíîùіâ (àáî ñòðàõ
ïåðåä òðóäíîùàìè), ñóìëіííіñòü, àêóðàòíіñòü òîùî.
Ñòàâëåííÿ äî іíøèõ ëþäåé ïðîÿâëÿєòüñÿ â ìіæîñîáèñòіñíèõ ñòîñóíêàõ
і çàëåæèòü âіä îáñòàâèí òà îöіíþâàííÿ â÷èíêіâ. Çà õàðàêòåðîì âçàєìîñòîñóíêіâ ëþäè áóâàþòü ùèðèìè (àáî íåùèðèìè), âіäêðèòèìè (àáî çàìêíóòèìè), âіäâåðòèìè (àáî ïîòàéëèâèìè), ÷óéíèìè (àáî íå÷óéíèìè), äîáðîçè÷ëèâèìè (íåäîáðîçè÷ëèâèìè), äîâіðëèâèìè (íåäîâіðëèâèìè), ïîõìóðèìè,
ââі÷ëèâèìè.
Ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ñàìîї ñåáå çàëåæèòü âіä ðіâíÿ ðîçâèòêó ñàìîñâіäîìîñòі, çäàòíîñòі îöіíþâàòè ñåáå.
Ó ÷îìó ïîëÿãàє ôóíêöіîíàëüíà ñïåöіàëіçàöіÿ êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü?
Ôóíäàìåíòàëüíîþ îñíîâîþ ïñèõîôіçіîëîãі÷íîї іíäèâіäóàëüíîñòі ëþäèíè є
ôóíêöіîíàëüíà ñïåöіàëіçàöіÿ ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó. Ó áóäü-ÿêîìó ïñèõі÷íîìó ïðîöåñі áåðóòü ó÷àñòü îáèäâі ïіâêóëі. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 189.
Íà íüîìó ïîêàçàíî, ùî â ëіâіé ïіâêóëі òðè öåíòðè ìîâè:
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ЛІВА
ПІВКУЛЯ

зорове поле

ПРАВА
ПІВКУЛЯ

Аналітична
діяльність

Конкретне
образне мислення

Логічне
мислення

Емоційність
сприйняття

нюх ліворуч

нюх праворуч

руховий центр мови
проекція руху
правої руки
слух праворуч
слухховий центр мови
лічба
зо
оровий центр мови
права половина
зорового поля

проекція руху
лівої руки
слух ліворуч
музикальність
орієнтація
в просторі
просторове уявле
ення
ліва половинка
зорового поля

Мал. 189. Загальна і функціональна спеціалізація кори великих півкуль. Завдання. За малюнком охарактеризуйте півкулі головного мозку

ðóõîâèé öåíòð ìîâè, ÿêèé çàáåçïå÷óє ìîæëèâіñòü ïèñàòè;
ñëóõîâèé öåíòð, ÿêèé çàáåçïå÷óє ìîæëèâіñòü ÷óòè é ðîçóìіòè ìîâó
іíøîї ëþäèíè;
z çîðîâèé öåíòð ìîâè, àáî öåíòð ÷èòàííÿ і ðîçóìіííÿ ïèñüìîâîї ìîâè;
ëі÷áè (ìàòåìàòè÷íі çäіáíîñòі, ëîãіêà, íàóêà).
Ëіâà ïіâêóëÿ áіëüøå ïðèñòîñîâàíà äî àíàëіòè÷íîї äіÿëüíîñòі é âіäïîâіäàє çà ëîãі÷íå ìèñëåííÿ ëþäèíè, òîáòî çà ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿòü, ïîáóäîâó óçàãàëüíåíü, âèñíîâêіâ, ñêëàäàííÿ ïðîãíîçіâ òîùî.
Ó ïðàâіé ïіâêóëі ìіñòÿòüñÿ öåíòðè êåðóâàííÿ: îðієíòàöієþ â ïðîñòîðі
(çäàòíіñòü äî òàíöіâ, ãіìíàñòèêè), öåíòðè, ùî âèçíà÷àþòü ìóçèêàëüíіñòü
(ñïðèéíÿòòÿ ìóçèêè), ïðîñòîðîâå óÿâëåííÿ (ñêóëüïòóðà, ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíіõ òâîðіâ, æèâîïèñó, ôàíòàçіÿ). Îòæå, ïðàâà ïіâêóëÿ ñïåöіàëіçóєòüñÿ
íà çàáåçïå÷åííі îáðàçíîãî ñïðèéíÿòòÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íà
îñíîâі ìèíóëîãî äîñâіäó, íà ôîðìóâàííі îñîáèñòіñíîãî åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå, іíøèõ ëþäåé і äî ïðåäìåòіâ; є áàçîþ êîíêðåòíîãî îáðàçíîãî
ìèñëåííÿ, åìîöіéíîãî ñïðèéíÿòòÿ îòî÷åííÿ.
Äî îñîáëèâîñòåé ïіâêóëü íàëåæèòü ðîçìіùåííÿ öåíòðіâ ïðîåêöії ðóõó
ïðàâîї і ëіâîї ðóêè. Ó ëіâіé ïіâêóëі ðîçòàøîâàíі ïðîåêöії ðóõó ïðàâîї ðóêè,
à â ïðàâіé ïіâêóëі, íàâïàêè, – öåíòðè ïðîåêöії ðóõó ëіâîї ðóêè. Öÿ ôóíêöіîíàëüíà îñîáëèâіñòü і ïîäіëÿє ëþäåé íà òèõ, ùî є ïðàâøàìè é øóëüãàìè.
Ñåðåä іñòîòíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè є її çäіáíîñòі. Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ
ñïàäêîâî, àëå ðåàëіçàöіÿ їõ çàëåæèòü âіä óìîâ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, íàâ÷àííÿ
z
z
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Мал. 190. 1. Т.Г. Шевченко. 2. Леонардо да Вінчі. Завдання. Підготуйте розповідь про цих людей

òà âèõîâàííÿ. Ðîçðіçíÿþòü çàãàëüíі òà ñïåöіàëüíі çäіáíîñòі. Çàâäÿêè çàãàëüíèì çäіáíîñòÿì ëþäè óñïіøíî îâîëîäіâàþòü ðіçíèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі. Ñåðåä âèäàòíèõ ëþäåé ÷èìàëî îñîáèñòîñòåé ç ðіçíîáі÷íèì ðîçâèòêîì
çàãàëüíèõ çäіáíîñòåé: óêðàїíñüêèé ïîåò і õóäîæíèê Ò.Ã. Øåâ÷åíêî; іòàëіéñüêèé æèâîïèñåöü, ñêóëüïòîð, àðõіòåêòîð, ó÷åíèé-ïðèðîäîäîñëіäíèê, іíæåíåð Ëåîíàðäî äà Âіí÷і (ìàë. 190) (íàâåäіòü âëàñíі ïðèêëàäè).
Ëþäè іç çàãàëüíèìè çäіáíîñòÿìè ëåãêî ïåðåõîäÿòü âіä îäíієї äіÿëüíîñòі
äî іíøîї. Ëþäè çі ñïåöіàëüíèìè çäіáíîñòÿìè íàäàþòü ïåðåâàãó ëèøå ïåâíîìó âèäó äіÿëüíîñòі, à ñàìå: çàéìàþòüñÿ ëèøå ìóçèêîþ, æèâîïèñîì, ëіòåðàòóðîþ (íàïðèêëàä, àâñòðіéñüêèé êîìïîçèòîð Â.À. Ìîöàðò, óêðàїíñüêà
õóäîæíèöÿ Êàòåðèíà Áіëîêóð (ìàë. 191); íàâåäіòü âëàñíі ïðèêëàäè).
Ó ïðîôåñіéíіé ñïðÿìîâàíîñòі, ïðîôåñіéíîìó âіäáîðі òà ïðîôåñіéíіé îñâіòі
çíà÷íå ìіñöå, êðіì çäіáíîñòі é ñõèëüíîñòі, íàëåæèòü îáäàðîâàíîñòі – âèÿâó
ìîæëèâîñòåé îðãàíіçìó ëþäèíè (ðîçóìîâèõ, õóäîæíіõ, ôіçè÷íèõ), ÿêі çíà÷íî
ïåðåâèùóþòü ñåðåäíіé ðіâåíü. Áіîëîãі÷íі (âðîäæåíі) ôàêòîðè (îñîáëèâîñòі áóäîâè і ôóíêöіîíàëüíі âëàñòèâîñòі ãîëîâíîãî ìîçêó òà àíàëіçàòîðіâ) âіäіãðàþòü
ãîëîâíó ðîëü ó ïðîÿâі îáäàðîâàíîñòі. Íàéáіëüøå óñïàäêîâóєòüñÿ çäàòíіñòü äî
àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, ïðîñòîðîâèõ óÿâëåíü – êîíñòðóêòîðñüêі, õóäîæíі çäіáíîñòі òîùî. Àëå ñëіä çíàòè, ùî áіîëîãі÷íі ôàêòîðè âèçíà÷àþòü òіëüêè çàäàòêè
îáäàðîâàíîñòі. Äëÿ ïðîÿâó îáäàðîâàíîñòі ïîòðіáíî, ùîá çäіáíîñòі òà ñõèëüíîñòі
áóëè â÷àñíî ïîìі÷åíі é ðîçâèíóòі â ïðîöåñàõ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ.

Мал. 191. Катерина Білокур та її картина. Завдання. Підготуйте
презентацію про цю видатну художницю
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 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: òåìïåðàìåíò, õàðàêòåð, çäіáíîñòі, îáäàðîâàíіñòü, çâè÷êè, íàâè÷êè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є функціональні характеристики нервової системи. Функціонально індивідуальність визначається силою, рухливістю і врівноваженістю нервових процесів. Ці
характеристики є основою розвитку темпераменту. Темперамент є природною
основою характеру. Характер – це сукупність відносно сталих психічних рис
людини, які виявляються в її поведінці та життєдіяльності.
z Фундаментальною основою психофізіологічної індивідуальності людини є
функціональна спеціалізація півкуль кінцевого мозку.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Які властивості нервових процесів визначають тип нервової системи? 2. Що
таке характер людини? 3. Що таке здібності та навички? 4. Чим визначається обдарованість людини? 5. Що таке функціональна спеціалізація півкуль кінцевого
мозку? 6. Який вплив вона має на формування здібностей людини?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Позначте півкулю головного мозку людини, у якій розташований центр керування письмом: а) ліва; б) права; в) обидві півкулі.
2. Позначте півкулю головного мозку людини, в якій розташований центр проекції правої руки: а) ліва; б) права; в) обидві півкулі.
3. Позначте півкулю головного мозку, у якій міститься центр, що визначає музикальність: а) ліва; б) права; в) обидві півкулі.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Як люди з різним типом темпераменту проявляють
себе в трудовій діяльності?
ПОМІРКУЙТЕ. Ким ви хочете бути? До якого виду діяльності у вас є здібності?

Виконайте дослідницький практикум.
Визначення особистого типу вищої нервової діяльності

§ 52. ÁІÎÐÈÒÌÈ ËÞÄÈÍÈ. ÑÎÍ І ÍÅÑÏÀÍÍß
Пригадайте, що таке біоритми, популяція, вид, екосистема, біосфера. Що таке
автоматія серця? Що таке електроенцелограф?

Ùî òàêå áіîëîãі÷íі ðèòìè? Áіîëîãі÷íі ðèòìè, àáî áіîðèòìè, – öå ðåãóëÿðíі ïåðіîäè÷íі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі çìіíè æèòòєâèõ ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ íà âñіõ ðіâíÿõ æèòòÿ – ìîëåêóëÿðíîìó, êëіòèííîìó, îðãàííîìó,
îðãàíіçìîâîìó, ïîïóëÿöіéíî-âèäîâîìó, åêîñèñòåìíîìó і áіîñôåðíîìó.
ЦІКАВО ЗНАТИ! У 1729 р. французький астроном де Меран, спостерігаючи за рослинами, відкрив явище біологічної ритмічності. Відтоді дослідники зібрали величезний фактичний матеріал щодо поширення біоритмів у природі. Вивчення біоритмічних процесів сприяло створенню нової наукової дисципліни – хронобіологіїї (від
грец. хроносс – час), яка вивчає процеси життєдіяльності й поведінку організмів, а
також їхній взаємозв’язок із впливами довкілля.
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Áіîëîãі÷íі ðèòìè ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíі òà âíóòðіøíі (ìàë. 192). Âíóòðіøíі áіîëîãі÷íі ðèòìè ïîâ’ÿçàíі çі çìіíàìè іíòåíñèâíîñòі âëàñíèõ
ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі. Ïðèêëàäàìè çîâíіøíіõ áіîëîãі÷íèõ ðèòìіâ є
ñåçîííі, ïðèïëèâíî-âіäïëèâíі òà äîáîâі. Çìіíà ñåçîíіâ ïîâ’ÿçàíà ç ðóõîì
ïëàíåò (íàñàìïåðåä, ç îáåðòàííÿì Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ), ùî çóìîâëþє
çìіíè ñâіòëîâîãî ðåæèìó, òåìïåðàòóðè, âîëîãîñòі ïîâіòðÿ. Äîáîâі ðèòìè
îðãàíіçìіâ ñïðè÷èíåíі îáåðòàííÿì Çåìëі íàâêîëî âëàñíîї îñі.
Ñâîєðіäíèì «äèðèãåíòîì» áіîëîãі÷íèõ ðèòìіâ â îðãàíіçìі ëþäèíè є
ïіäêіðêîâèé öåíòð, ðîçòàøîâàíèé ó ãіïîòàëàìóñі.
Äîáîâі áіîðèòìè êîíòðîëþþòüñÿ «áіîëîãі÷íèì ãîäèííèêîì». Öå ïðèñòîñóâàëüíèé ìåõàíіçì, ùî çàáåçïå÷óє çäàòíіñòü æèâèõ îðãàíіçìіâ îðієíòóâàòèñÿ â ÷àñі. Ââàæàþòü, ùî âіí ґðóíòóєòüñÿ íà ÷іòêіé ïåðіîäè÷íîñòі
ôіçèêî-õіìі÷íèõ ïðîöåñіâ, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â êëіòèíàõ îðãàíіçìó.
Âíóòðіøíі áіîëîãі÷íі ðèòìè òіñíî ïîâ’ÿçàíі іç çîâíіøíіìè, ùî óçãîäæóє
їõ іç çìіíàìè â ñåðåäîâèùі æèòòÿ. Òîìó ïåðåáóäîâà äîáîâèõ ðèòìіâ ÷àñòî
ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïîðóøåííÿì ïåðåáіãó ôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ, äîêè âíóòðіøíі áіîëîãі÷íі ðèòìè íå ñèíõðîíіçóþòüñÿ іç çîâíіøíіìè. Íàïðèêëàä,
êîëè ëþäèíà ïîòðàïëÿє â іíøèé ÷àñîâèé ïîÿñ, òî â íåї âèíèêàє áàæàííÿ
ñïàòè â òі ãîäèíè, ó ÿêі öå âіäáóâàëîñÿ â її çâè÷íîìó ìіñöі ìåøêàííÿ. Àëå
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ëþäèíà ïðèñòîñîâóєòüñÿ äî íîâîãî äîáîâîãî ðèòìó é ïî÷èíàє çàñèíàòè ç íàñòàííÿì òåìíîї ÷àñòèíè äîáè.
Íàéâàæëèâіøèé äîáîâèé ðèòì ëþäèíè – öå ÷åðãóâàííÿ ñíó òà àêòèâíîñòі
(íåñïàííÿ).
Ùî òàêå ñîí? Ñîí – öå ïåðіîäè÷íèé ñòàí íåðâîâîї ñèñòåìè, ÿêèé ñóïðîâîäæóєòüñÿ ñêëàäíèìè ôіçіîëîãі÷íèìè ðåàêöіÿìè: òèì÷àñîâèì âèêëþ÷åí-

зовнішні

Біологічні
ритми

внутрішні

спричинені
обертанням Землі
навколо Сонця

сезонні ритми:
зміни пори року

спричинені
обертанням Землі
навколо власної осі

добові ритми

спричинені
обертанням Місяця
навколо Землі

припливно-відпливні
ритми

спричинені ритмічністю
фізіологічних процесів,
які відбуваються всередині організму

явище «біологічного
годинника»

Мал. 192. Види біоритмів та їхні причини. Завдання. Користуючись схемою, назвіть види
біоритмів і поясніть причини їх виникнення
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фази швидкого сну
біоелектрична
активність мозку
Мал. 193. Фази сну людини впродовж ночі

íÿì ñâіäîìîñòі, ãàëüìóâàííÿì ðóõîâîї àêòèâíîñòі. Çíèæåííÿì óñіõ âèäіâ
÷óòëèâîñòі. Ïіä ÷àñ ñíó âòðà÷àєòüñÿ àêòèâíèé çâ’ÿçîê ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Öå âіäáóâàєòüñÿ òîìó, ùî ãàëüìóþòüñÿ óìîâíі ðåôëåêñè і çíà÷íî ïîñëàáëþþòüñÿ áåçóìîâíі. Íàéõàðàêòåðíіøèìè îçíàêàìè ñòàíó ñíó є
òèïîâà åëåêòðè÷íà àêòèâíіñòü êëіòèí ìîçêó і ì’ÿçіâ, ðóõè î÷åé.
Åëåêòðîôіçіîëîãі÷íèìè äîñëіäæåííÿìè âñòàíîâëåíî íàÿâíіñòü äâîõ ôàç
ñíó. Їõíі íàçâè âіäïîâіäàþòü õàðàêòåðó êîëèâàíü åëåêòðè÷íèõ ïîòåíöіàëіâ ìîçêó – ïîâіëüíèõ і øâèäêèõ (ìàë. 193).
Ó ñòàíі ïîâіëüíîãî ñíó, ÿêèé íàñòàє âíàñëіäîê çàñèíàííÿ, ñïîâіëüíþþòüñÿ ÷àñòîòè äèõàëüíèõ ðóõіâ і ñêîðî÷åíü ñåðöÿ, çíèæóþòüñÿ òîíóñ
ì’ÿçіâ і òåìïåðàòóðà òіëà, ñïîâіëüíþþòüñÿ îáìіí ðå÷îâèí òà åíåðãії. ×åðåç
1–1,5 ãîäèíè ïîâіëüíèé ñîí çìіíþєòüñÿ øâèäêèì – çðîñòàþòü ÷àñòîòè
äèõàëüíèõ ðóõіâ і ñêîðî÷åíü ñåðöÿ, àêòèâіçóєòüñÿ äіÿëüíіñòü áіëüøîñòі
âíóòðіøíіõ îðãàíіâ, âіäáóâàþòüñÿ ìèìîâіëüíі ðóõè î÷íèõ ÿáëóê і ìèìîâіëüíі ñêîðî÷åííÿ äåÿêèõ ãðóï ì’ÿçіâ. Ôàçà øâèäêîãî ñíó òðèâàє 10–15
õâèëèí і çíîâó ïåðåõîäèòü ó ïîâіëüíó ôàçó. Çà 7–8 ãîäèí ñíó âіäáóâàєòüñÿ
4–5 òàêèõ öèêëіâ.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Крім нормального (фізіологічного) сну, існує патологічний сон, який
настає під час дії на організм наркотиків, алкоголю, гіпнозу тощо.

Ïðîáóäæåííÿ âіä ñíó íàñòàє ïіä ÷àñ íàäõîäæåííі ñèãíàëіâ іç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (ñâіòëî, øóì òîùî) òà âіä âíóòðіøíіõ îðãàíіâ (ñêîðî÷åííÿ ñòіíîê øëóíêà çà âіäñóòíîñòі â íüîìó їæі, ïåðåïîâíåíîãî ñå÷îâîãî ìіõóðà òîùî).
Ñîí ðåãóëþєòüñÿ ñïåöіàëüíèìè ñòðóêòóðàìè ãîëîâíîãî ìîçêó (çîêðåìà,
öåíòðè ñíó ðîçòàøîâàíі â ïðîìіæíîìó ìîçêó, à öåíòðè ïðîáóäæåííÿ –
ó ñòîâáóðі ãîëîâíîãî ìîçêó).
Ðàíіøå ââàæàëè, ùî ñîí – öå ñïîêіé, ïîòðіáíèé äëÿ âіäíîâëåííÿ ïðàöåçäàòíîñòі. Òàê, ïіñëÿ ñíó ïîëіïøóєòüñÿ ñàìîïî÷óòòÿ, ïðàöåçäàòíіñòü, óâàãà
òîùî. Öå âêàçóє íà òå, ùî âіäáóâàþòüñÿ ïðîöåñè âіäíîâëåííÿ. Îäíàê åëåêòðîôіçіîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ïіä ÷àñ ñíó íåéðîíè äåÿêèõ äіëÿíîê
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êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó (çîðîâîї, ìîòîðíîї òîùî) ïåðåáóâàþòü
ó ñòàíі ðèòìі÷íîї àêòèâíîñòі, òîáòî àêòèâíіñòü êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü ïîâíіñòþ íå ãàëüìóєòüñÿ. Íà äóìêó â÷åíèõ, ïіä ÷àñ ñíó â ãîëîâíîìó ìîçêó íàêîïè÷åíà іíôîðìàöіÿ îáðîáëÿєòüñÿ, ïåðåðîçïîäіëÿєòüñÿ òà çàïàì’ÿòîâóєòüñÿ.
Ùî òàêå ñíîâèäіííÿ? Ïіä ÷àñ ñíó âèíèêàþòü ñíîâèäіííÿ. Ç äàâíіõ-äàâåí
âîíè âðàæàþòü і õâèëþþòü ëþäåé ñâîєþ òàєìíè÷іñòþ. І. Ì. Ñє÷åíîâ íàçèâàâ
їõ íåáóâàëèìè êîìáіíàöіÿìè êîëèøíіõ âðàæåíü. Õàðàêòåð ñíіâ âèçíà÷àєòüñÿ êîëèøíіìè ïîäіÿìè і ïåðåæèâàííÿìè, ÿêі óòâîðþþòü ðіçíі êîìáіíàöії,
÷àñòî ôàíòàñòè÷íі çà çìіñòîì. Ïіä ÷àñ ñíó àêòèâіçóєòüñÿ äіÿëüíіñòü ïîòèëè÷íèõ ÷àñòîê êîðè âåëèêèõ ïіâêóëü – ÷àñòèíè çîðîâîї ñåíñîðíîї ñèñòåìè. Ðіäøå ñíè ïîâ’ÿçàíі çі ñëóõîâèìè, íþõîâèìè òà іíøèìè âіä÷óòòÿìè. Ó ôàçі
øâèäêîãî ñíó âèíèêàþòü ÿñêðàâі òà ôàíòàñòè÷íі çà çìіñòîì ñíîâèäіííÿ, à ó
ôàçі ïîâіëüíîãî – ðåàëіñòè÷íіøі òà ìåíø åìîöіéíі.
Òðèâàëіñòü і ÿêіñòü ñíó â íîðìі çóìîâëåíі ñïàäêîâîþ ñõèëüíіñòþ. Àëå
ùå â XVI ñòîðі÷÷і âіäîìèé ëіêàð Ïàðàöåëüñ äîòðèìóâàâñÿ òієї äóìêè, ùî
ïðèðîäíèé ñîí ìàє òðèâàòè 8 ãîäèí. Âіí çíіìàє âòîìó і íàäàє áàäüîðîñòі
ëþäèíі. Ïàðàöåëüñ íå ðàäèâ ñïàòè íі äóæå áàãàòî, íі äóæå ìàëî, à ñëіäóâàòè ñîíÿ÷íîìó öèêëó, òîáòî ëÿãàòè іç çàõîäîì ñîíöÿ і âñòàâàòè іç ñâіòàíêîì.
Áіîëîãі÷íå çíà÷åííÿ ñíó ïîëÿãàє â íåîáõіäíîñòі âіäíîâëåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíöіàëó і ñòðóêòóðè íåðâîâèõ êëіòèí, ïåðåâåäåííÿ іíôîðìàöії â
äîâãîòðèâàëó ïàì’ÿòü. Ïîòðåáà â ñíі є æèòòєâî íåîáõіäíîþ.
Ñîí ìîæíà ïîðóøèòè â ðåçóëüòàòі åêîëîãі÷íèõ âïëèâіâ, іíôîðìàöіéíèõ
ïåðåâàíòàæåíü, íàäìіðíîї ðîáîòè. Òàê âèíèêàє áåçñîííÿ, ÿêå çàâäàє ëþäèíі ñòðàæäàíü. Íåäîñèïàííÿ àáî áåçñîííÿ íåãàòèâíî âïëèâàє íà ôóíêöіîíàëüíèé ñòàí ëþäèíè. Ïіñëÿ òðèâàëîãî áåçñîííÿ ó ëþäåé ìîæëèâèé ìіêðîñîí – íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íå ÿâèùå, ïіä ÷àñ ÿêîãî ëþäèíà ïåðіîäè÷íî
çàñèíàє òіëüêè íà 1–3 ñ. Íàïðèêëàä, ìіêðîñîí ó âîäіїâ ïіä ÷àñ ðóõó àâòîìîáіëÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî àâòîìîáіëüíîї êàòàñòðîôè.
 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: áіîðèòìè, «áіîëîãі÷íèé ãîäèííèê», ñîí,
ñíîâèäіííÿ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Сон – це функціональний стан організму, під час якого гальмується діяльність
кори кінцевого мозку. Сновидіння виникають унаслідок перекомбінації, перегляду
інформації, що зберігається в мозку. Тривалість і якість сну в нормі визначається
спадковою схильністю. «Біологічний годинник» – це генетично запрограмований
внутрішній механізм, який дає змогу організмові вимірювати час і визначає біологічні ритми. Порушення сну може призвести до безсоння. Боротися із цим станом
допомагають прогулянки на свіжому повітрі перед сном, заняття спортом.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке біоритми і які їхні види? 2. Що таке сон? 3. Які зміни в організмі відбуваються під час сну? 4. Які розрізняють фази сну? 5. Яке біологічне значення сну?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тип біоритмів, до яких належить ритм «сон-активність»: а) секундний; б) хвилинний; в) добовий; г) сезонний.
2. Укажіть стан скелетних і мімічних м’язів під час фази повільного сну: а) не
змінюються; б) розслаблені; в) напружені.
3. Укажіть електричну активність мозку, яка збігається з його станом під час
бадьорості: а) нейтральна; б) висока; в) низька.

243

ТЕМА 9
4. Укажіть фазу сну, під час якої виникають сновидіння: а) повільний; б) швидкий; в) сновидіння виникають у будь-яку фазу сну.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Наведіть приклади різних видів біоритмів.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому найтриваліший сон у немовлят?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть свій режим дня на тиждень, який сприятиме
здоровому сну.

ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
1. Виберіть вид пам’яті, відповідальної за пережиті почуття: а) словесно-логічна;
б) образна; в) моторна; г) емоційна.
2. Виберіть правильне твердження:: 1) друга сигнальна система – це сукупність нервових процесів, що виникають під впливом на органи чуття; 2) друга сигнальна система – це
умовні рефлекси, вироблені на слова: а) перше твердження правильне; б) друге твердження правильне; в) обидва твердження правильні; г) обидва твердження неправильні.
3. До якого типу темпераменту відносять людей, яким властиві велика сила, рухливість, але неврівноваженість нервових процесів: а) сангвініки; б) меланхоліки; в) холерики; г) флегматики?
4. Укажіть безумовний рефлекс у новонародженої дитини, який з віком згасає:
а) смоктальний; б) дихальний; в) хапальний; г) чхання.
5. Розв’яжіть задачу. Підрахуйте, у скільки разів інформація, що надходить у мозок, перевищує його інформаційну ємність, тривалістю життя в 70 років за активної діяльності 16 годин протягом дня, якщо вважати, що в середньому потік інформації
становить 20 біт/с: а) у 10 разів; б) у 20 разів; в) у 100 разів; г) у 200 разів.
6. Розгляньте графік,
к зображений на малюнку 186 (с. 236). Поясніть, як змінюється тривалість довготривалої пам’яті і яке це має значення для людини.
7. Обґрунтуйте поняття «критичне мислення» та складіть план його розвитку.
8. Олег вважає, що на засвоєння навчального матеріалу впливає його повторення,
Оксана заперечує цю думку. Як перевірити правильність їхньої думки?
9. Оксана захопилася вивченням поезії Василя Симоненка і через деякий час помітила, що їй стало легше розв’язувати задачі з фізики. Чому?
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Òåìà 10
ÐÅÃÓËßÖІß ÔÓÍÊÖІÉ
ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Íîðìàëüíà æèòòєäіÿëüíіñòü îðãàíіçìó òіñíî
ïîâ’ÿçàíà іç âçàєìîóçãîäæåíîþ ðîáîòîþ âñіõ
ôіçіîëîãі÷íèõ ñèñòåì îðãàíіçìó. Öå äîñÿãàєòüñÿ çàâäÿêè äіÿëüíîñòі ðåãóëÿòîðíèõ ñèñòåì, äî
ÿêèõ, íàñàìïåðåä, íàëåæàòü íåðâîâà, åíäîêðèííà òà іìóííà.

§ 53. ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÃÎÌÅÎÑÒÀÇ
І ÍÅÐÂÎÂÓ ÐÅÃÓËßÖІÞ
ÔÓÍÊÖІÉ ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке гомеостаз, нервова та гуморальна регуляція. Яка будова
сенсорних систем організму людини? Що таке нерви та нервові центри?

ßêі ìåõàíіçìè ðåãóëÿöії æèòòєâèõ ôóíêöіé îðãàíіçìó ëþäèíè? Âàæëèâîþ óìîâîþ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè є äîòðèìàííÿ
ãîìåîñòàçó – âіäíîñíîї ñòàëîñòі âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿê-îò: õіìі÷íîãî
ñêëàäó êðîâі, ïåâíîї òåìïåðàòóðè òіëà, âåëè÷èíè àðòåðіàëüíîãî òèñêó òîùî.
Ãîìåîñòàç îðãàíіçìó ëþäèíè ïіäòðèìóєòüñÿ âçàєìîäієþ òðüîõ ðåãóëÿòîðíèõ ñèñòåì: íåðâîâîї, åíäîêðèííîї òà іìóííîї. Âîíè çàáåçïå÷óþòü ôóíêöіîíóâàííÿ ñêëàäíîãî áàãàòîêëіòèííîãî îðãàíіçìó ÿê єäèíîї öіëіñíîї
áіîëîãі÷íîї ñèñòåìè é çóìîâëþþòü éîãî ðåàêöії íà çìіíè óìîâ çîâíіøíüîãî
òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Çîêðåìà, çà ïîòðåáè ïîñèëþєòüñÿ àáî ïîñëàáëþєòüñÿ äіÿëüíіñòü îðãàíіâ òà їõíіõ ñèñòåì, óçãîäæóєòüñÿ їõíÿ äіÿ, çäіéñíþєòüñÿ їõíє òèì÷àñîâå îá’єäíàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ïåâíîї ôóíêöії.
ßêі çàãàëüíі ïðèíöèïè íåðâîâîї ðåãóëÿöії? Ïіäñóìóєìî âàøі çíàííÿ
ùîäî íåðâîâîї ðåãóëÿöії îðãàíіçìó ëþäèíè. Íåðâîâà ðåãóëÿöіÿ ìàє ðåôëåêòîðíèé õàðàêòåð. Âîíà çàáåçïå÷óє øâèäêі ðåàêöії íà äіþ ðіçíîìàíіòíèõ ïîäðàçíèêіâ çîâíіøíüîãî òà âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ìåõàíіçì íåðâîâîї ðåãóëÿöії ïîëÿãàє â òîìó, ùî ñïåöіàëüíі ðåöåïòîðè
ñïðèéìàþòü ðіçíі âïëèâè (ïîäðàçíåííÿ) çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà. Íåðâîâі іìïóëüñè, ÿêі ìàþòü åëåêòðè÷íó ïðèðîäó, ïåðåäàþòüñÿ
âіä ðåöåïòîðіâ äî ïåâíèõ öåíòðіâ öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè. Âіä íèõ
íåðâîâі іìïóëüñè íàäõîäÿòü äî ðîáî÷èõ îðãàíіâ, óíàñëіäîê ÷îãî äіÿëüíіñòü
âіäïîâіäíèõ òêàíèí òà îðãàíіâ ïîñèëþєòüñÿ àáî ãàëüìóєòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì,
çàâäÿêè íåðâîâіé ñèñòåìі îðãàíіçì ëþäèíè çäàòíèé øâèäêî ñïðèéìàòè
ïîäðàçíèêè äîâêіëëÿ, à òàêîæ çìіíè ó âëàñíîìó âíóòðіøíüîìó ñåðåäîâèùі
і òàê ñàìî øâèäêî íà íèõ ðåàãóâàòè.
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АКТИВІЗУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Пригадайте: довгі відростки нейронів (їх ще називають нервовими волокнами), зібрані разом, утворюють нерв. Переважна більшість нервових волокон оточена оболонкою із жироподібної речовини, що виконує функцію ізолятора. Завдяки таким
оболонкам нервові імпульси проходять нервами, ніби по кабелю, у певному напрямку. Ви пам’ятаєте, що нерви, які передають нервове збудження від центральної
нервової системи до певних органів, називають руховими (відцентровими), а ті, які
проводять збудження від рецепторів до центральної нервової системи, – чутливими
(доцентровими). Більшість нервів має у своєму складі як доцентрові, так і відцентрові волокна, тому їх називають змішаними.
Нейрони, які беруть участь у здійсненні певного рефлексу, зібрані у нервові центри. Сукупність структур нервової системи, що беруть участь у здійсненні певного
рефлексу, називають рефлекторною дугою.

Ðåôëåêòîðíі äóãè áіëüøîñòі ðåôëåêñіâ ïðîõîäÿòü ÷åðåç öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó. Öåíòðè ïðîñòіøèõ ðåôëåêñіâ ðîçòàøîâàíі ïåðåâàæíî ó
ñïèííîìó ìîçêó (íàïðèêëàä, êîëіííèé, ñå÷îâèäіëåííÿ), ñêëàäíіøèõ – ó
ãîëîâíîìó. Ãîëîâíèé ìîçîê êîíòðîëþє ïîâåäіíêó ëþäèíè é çàáåçïå÷óє
ïðîÿâè âèùîї íåðâîâîї äіÿëüíîñòі, çîêðåìà ïñèõі÷íó.
ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ôóíêöіîíàëüíî íåðâîâó ñèñòåìó ïîäіëÿþòü íà ñîìàòè÷íó òà âåãåòàòèâíó. Ñîìàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє ðóõàìè ñêåëåòíèõ
ì’ÿçіâ, ñïðèéìàє òà ïðîâîäèòü ñèãíàëè âіä îðãàíіâ ÷óòòÿ, çàáåçïå÷óþ÷è
çâ’ÿçîê îðãàíіçìó іç çîâíіøíіì і âíóòðіøíіì ñåðåäîâèùåì. Âåãåòàòèâíà
íåðâîâà ñèñòåìà ðåãóëþє ðîáîòó âíóòðіøíіõ îðãàíіâ (øëóíêà, ïå÷іíêè,
íèðîê, ñåðöÿ, ñóäèí òîùî), îáìіí ðå÷îâèí, ñòàí íåðâîâîї ñèñòåìè â öіëîìó. Її äіÿëüíіñòü íå ïåðåáóâàє ïіä êîíòðîëåì ñâіäîìîñòі ëþäèíè, çâіäñè é
äðóãà íàçâà – àâòîíîìíà. Äî áіëüøîñòі îðãàíіâ ïіäõîäÿòü äâà âåãåòàòèâíі
íåðâè – ñèìïàòè÷íèé і ïàðàñèìïàòè÷íèé. Ñèãíàëè, ÿêі íàäõîäÿòü ïî êîæíîìó ç íèõ âіä öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè, çóìîâëþþòü ïðîòèëåæíó
äіþ: îäèí ïіäñèëþє, іíøèé – ïîñëàáëþє àêòèâíіñòü îðãàíà.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè íåðâîâîї ðåãóëÿöії є:

ðåôëåêòîðíèé õàðàêòåð ðîáîòè;
çíà÷íà øâèäêіñòü äії;
z âіäíîñíî íåòðèâàëèé ÷àñ äії;
z ñïðÿìîâàíіñòü äії: âіä ïåâíîãî íåðâîâîãî
öåíòðó íåðâîâèé іìïóëüñ ïðÿìóє äî âіäïîâіäíîãî ðîáî÷îãî îðãàíà.
Âàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åííі ôóíêöіîíóâàííÿ íåðâîâîї ñèñòåìè âіäіãðàþòü ñèíàïñè.
z
z

Ùî òàêå ñèíàïñè? Ñèíàïñ – öå ç’єäíàííÿ ìіæ
äâîìà íåéðîíàìè àáî ìіæ íåéðîíîì і ì’ÿçîâîþ
êëіòèíîþ, ÷åðåç ÿêå ïåðåäàþòüñÿ íåðâîâі іìïóëüñè. Ñèíàïñ ìàє ïåðåäñèíàïòè÷íó і ïіñëÿñèíàïòè÷íó ÷àñòèíè, ìåìáðàíè ÿêèõ çàçâè÷àé
ðîçäіëåíî ñèíàïòè÷íîþ ùіëèíîþ (ìàë. 194). Ïåðåäñèíàïòè÷íà ÷àñòèíà – öå êіíöåâі áëÿøêè âіäãàëóæåíü àêñîíà îäíієї íåðâîâîї êëіòèíè, à
ïіñëÿñèíàïòè÷íà – äіëÿíêè іíøîãî íåéðîíà àáî
ì’ÿçîâîї êëіòèíè, íà ÿêі ïåðåäàєòüñÿ çáóäæåííÿ.
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Мал. 194. Будова синапсу: 1 – аксон; 2 – синаптична щілина;
3 – мембрана аксона (передсинаптична); 4 – пухирці з нейромедіатором; 5 – мембрана рухового нейрона (післясинаптична)

§ 53
Ó ïåðåäñèíàïòè÷íіé ÷àñòèíі ñèíàïñó ìіñòÿòüñÿ ìіõóðöі çі ñïåöèôі÷íîþ
ðå÷îâèíîþ, ùî âèêîíóє ðîëü ïîñåðåäíèêà, – íåéðîìåäіàòîðîì. Íåéðîìåäіàòîðè – öå áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ íåðâîâèé
іìïóëüñ (ÿêèé ìàє åëåêòðè÷íó ïðèðîäó) ïåðåäàєòüñÿ ç ïåðåäñèíàïòè÷íîї
ìåìáðàíè íà ïіñëÿñèíàïòè÷íó ìåìáðàíó ÷åðåç ñèíàïòè÷íó ùіëèíó. Äî íåéðîìåäіàòîðіâ íàëåæàòü òàêі ñïîëóêè, ÿê àäðåíàëіí, íîðàäðåíàëіí, ãіñòàìіí,
àöåòèëõîëіí òà іíøі (ïðî íèõ âè äіçíàєòåñÿ çãîäîì).
Êîëè íåðâîâі іìïóëüñè äîõîäÿòü äî ñèíàïñó, ïóõèðöі ç íåéðîìåäіàòîðîì
ðóéíóþòüñÿ. Âіí ïîòðàïëÿє â ñèíàïòè÷íó ùіëèíó, âïëèâàþ÷è íà ïіñëÿñèíàïòè÷íó ìåìáðàíó êëіòèíè, ùî ïðèéìàє іíôîðìàöіþ. Çáóäæåííÿ ÷åðåç
ñèíàïòè÷íó ùіëèíó ïåðåäàєòüñÿ äóæå øâèäêî.
Є ñèíàïñè, ÿêі çàáåçïå÷óþòü ïðèñêîðåííÿ ïåðåäà÷і íåðâîâèõ іìïóëüñіâ,
à є ãàëüìіâíі, ùî ïåðåøêîäæàþòü ïîøèðåííþ çáóäæåííÿ ïî ìåðåæі íåéðîíіâ, çàïîáіãàþ÷è ðîçëàäàì ó ðîáîòі íåðâîâîї ñèñòåìè.
Âèñîêîðîçâèíåíà íåðâîâà ñèñòåìà ëþäèíè çàáåçïå÷óє її äіÿëüíіñòü íå
òіëüêè ÿê áіîëîãі÷íîї іñòîòè, àëå і ÿê ÷ëåíà ñóñïіëüñòâà, áî ñëóãóє îñíîâîþ
ôîðìóâàííÿ ìîâè òà ñóòî ëþäñüêèõ ôîðì ìèñëåííÿ, ïàì’ÿòі, íàâ÷àííÿ,
ïî÷óòòіâ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: íåðâîâà ðåøóëÿöіÿ, ñèíàïñ, íåéðîìåäіàòîðè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Усі фізіологічні процеси в організмі людини підпорядковані нейрогуморальній
регуляції. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервової системи.
Вона сприймає зовнішні подразнення та зміни внутрішнього середовища і корегує роботу організму, зумовлюючи його функціональну єдність. Діяльність
нервової системи ґрунтується на рефлекторному принципі.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке нервова регуляція? 2. Як здійснюється нервова регуляція? 3. Які
структури нервової системи беруть участь у здійсненні нервової регуляції життєвих функцій? 4. Що таке нерви та нервові центри?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть ознаку, характерну для нервової регуляції: а) включається повільно;
б) діє повільно; в) сигналом слугує нервовий імпульс; г) сигналом слугують гормони.
2. Назвіть нерви, якими нервові імпульси прямують від нервового центру до
робочих органів: а) вставні; б) рухові; в) чутливі.
3. Назвіть нерви, якими нервові імпульси прямують від рецепторів до нервового центру: а) вставні; б) рухові; в) чутливі.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Охарактеризуйте механізм нервової регуляції.
ПОМІРКУЙТЕ. Яке біологічне значення процесів гальмування у нервовій регуляції?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть таблицю «Структури, які забезпечують нервову
регуляцію процесів життєдіяльності, їхні функції».
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§ 54. ÃÓÌÎÐÀËÜÍÀ ÐÅÃÓËßÖІß
ÏÐÎÖÅÑІÂ ÆÈÒÒЄÄІßËÜÍÎÑÒІ.
ÅÍÄÎÊÐÈÍÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте з курсу основ здоров’я, які продукти харчування містять Йод. Що таке
вітаміни? Що таке гормони? Яка будова головного мозку людини?

ßêі çàãàëüíі ïðèíöèïè ãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії? Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ãóìîðàëüíà (åíäîêðèííà) ðåãóëÿöіÿ ôіçіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ â îðãàíіçìі ëþäèíè
âіäáóâàєòüñÿ çà ó÷àñòі áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, ÿêі òðàíñïîðòóþòüñÿ
êðîâ’þ, ëіìôîþ òà òêàíèííîþ ðіäèíîþ.
Ïðîâіäíà ðîëü ó ïðîöåñàõ ãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії íàëåæèòü åíäîêðèííіé
ñèñòåìі (ìàë. 195). Äî її ñêëàäó âõîäÿòü çàëîçè âíóòðіøíüîї òà çìіøàíîї
ñåêðåöії. Çàëîçè âíóòðіøíüîї ñåêðåöії íå ìàþòü âëàñíèõ âèâіäíèõ ïðîòîê,
òîìó їõíі ñåêðåòè âèäіëÿþòüñÿ ó êðîâ àáî ëіìôó. Çàëîçè çìіøàíîї ñåêðåöії
ôóíêöіîíóþòü і ÿê çàëîçè âíóòðіøíüîї, і ÿê çàëîçè çîâíіøíüîї ñåêðåöії, ÿêі
ìàþòü ïðîòîêè, ùî âіäêðèâàþòüñÿ íà ïîâåðõíþ òіëà (ïîòîâі) àáî â ïîðîæíèíè
âíóòðіøíіõ îðãàíіâ (ñëèííі). Íàïðèêëàä, ïіäøëóíêîâà çàëîçà ÷åðåç ïðîòîêó
âèäіëÿє ó äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó òðàâíèé ñіê (ïðèãàäàéòå éîãî ñêëàä і ôóíêöії),
ї à òàêîæ âèðîáëÿє ãîðìîíè, ÿêі ðåãóëþþòü âóãëåâîäíèé îáìіí. Åíäîêðèííі çàëîçè âèðîáëÿþòü ðå÷îâèíè – ãîðìîíè, ÿêі ó íåâåëèêèõ êîíöåíòðàöіÿõ
çìіíþþòü ñòàí îðãàíіçìó, ôóíêöії ðіçíîìàíіòíèõ îðãàíіâ, îáìіí ðå÷îâèí. Ïîäіáíî äî ãîðìîíіâ äіþòü íåéðîãîðìîíè. Їõ âèðîáëÿþòü îñîáëèâі íåéðîíè –
íåéðîñåêðåòîðíі êëіòèíè. ßêùî ïåâíі ãîðìîíè ÷è íåéðîãîðìîíè âèðîáëÿþòüñÿ ó íåäîñòàòíіé êіëüêîñòі (òàê çâàíà ãіïîôóíêöіÿ) àáî íå âèðîáëÿþòüñÿ
âçàãàëі, ñïîñòåðіãàþòü çíà÷íі ïîðóøåííÿ ó ôóíêöіîíóâàííі îðãàíіçìó. Òàêі
çàõâîðþâàííÿ íàçèâàþòü åíäîêðèííèìè. Íàäëèøêîâå âèðîáëåííÿ ïåâíèõ
ãîðìîíіâ і íåéðîãîðìîíіâ òàêîæ íåãàòèâíî
âïëèâàє íà îðãàíіçì (ãіïåðôóíêöіÿ).
Íà âіäìіíó âіä íåðâîâîї ñèñòåìè, ùî çàгіпофіз
áåçïå÷óє ïåðåäà÷ó ñèãíàëó íà çíà÷íі âіäñòàíі çà êîðîòêèé ÷àñ, ðîáîòà åíäîêðèííîї
щитоподібна
ñèñòåìè âèðіçíÿєòüñÿ ìåíøîþ øâèäêіñòþ,
залоза
îäíàê ñïðè÷èíåíà íèìè äіÿ òðèâàëіøà.
Õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі ãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії:
тимус
надниркова
z äèñòàíöіéíіñòü äії: ãîðìîíè і íåéðîãîðзалоза
ìîíè ç òîêîì êðîâі àáî іíøèõ ðіäèí ìîæóòü
ïåðåìіùàòèñÿ âіä ìіñöü ñâîãî ñèíòåçó äî êëіòèí, íà äіÿëüíіñòü ÿêèõ âîíè âïëèâàþòü;
z âèñîêà áіîëîãі÷íà àêòèâíіñòü: öі ñïîпідшлункова
ëóêè
âïëèâàþòü íà êëіòèíè, òêàíèíè òà
залоза
îðãàíè â íåçíà÷íèõ êîíöåíòðàöіÿõ;
z ñïåöèôі÷íіñòü äії: ãîðìîíè òà íåéðîãîðìîíè âïëèâàþòü ëèøå íà ïåâíі áіîõіìі÷íі
ïðîöåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â òèõ ÷è іíøèõ
яєчник
òêàíèíàõ і îðãàíàõ.
сім’яник
Мал. 195. Ендокринна система людини

248

ßê ðåãóëþєòüñÿ äіÿëüíіñòü åíäîêðèííîї
ñèñòåìè? Ìàéæå âñі çàëîçè âíóòðіøíüîї

§ 54
гіпоталамус
(вироблення
нейрогормонів)
ПЕРЕДНЯ ЧАСТКА
гормон росту
1
гонадотропні
гормони

ва
азопресин
(антидіуретичний
гормон)
оккситоцин

ЗАДНЯ ЧАСТКА
ЗАД
пролактин
Мал. 196. Розташування (1) і функції (2) гіпофіза

2

ñåêðåöії áàãàòі íà íåðâîâі âîëîêíà. Їõíÿ äіÿëüíіñòü êîíòðîëþєòüñÿ іìïóëüñàìè, ùî íàäõîäÿòü âіä íåðâîâîї ñèñòåìè. Êðіì òîãî, äіÿëüíіñòü îäíèõ åíäîêðèííèõ çàëîç ðåãóëþєòüñÿ ãîðìîíàìè, ÿêі âèäіëÿþòü іíøі, àáî æ
íåéðîãîðìîíàìè. Êîîðäèíàöіéíèì öåíòðîì äіÿëüíîñòі åíäîêðèííèõ çàëîç є
ãіïîòàëàìóñ (ïðèãàäàéòå: öå ñòðóêòóðà ïðîìіæíîãî ìîçêó). Âіí îòðèìóє
ñèãíàëè âіä öåíòðàëüíîї íåðâîâîї ñèñòåìè òà àíàëіçóє їõ. Ó âіäïîâіäü íà íèõ
ãіïîòàëàìóñ âèäіëÿє ó çàãàëüíèé êðîâîòіê ðåãóëÿòîðíі íåéðîãîðìîíè. Êðîâîíîñíèìè ñóäèíàìè âîíè ïîòðàïëÿþòü ó ïåðåäíþ ÷àñòêó ãіïîôіçà – ïðîâіäíîї åíäîêðèííîї çàëîçè âíóòðіøíüîї ñåêðåöії, ðîçòàøîâàíîї â ãîëîâíîìó
ìîçêó áåçïîñåðåäíüî ïіä ãіïîòàëàìóñîì (ìàë. 196, 1). Ïіä âïëèâîì öèõ ðå÷îâèí ãіïîôіç ñèíòåçóє ãîðìîíè, ÿêі ñòèìóëþþòü äіÿëüíіñòü óñіõ іíøèõ åíäîêðèííèõ çàëîç. Їõ íàçèâàþòü òðîïíèìè (âіä ãðåö. òðîïîñ – ïîâîðîò).
ßêà áóäîâà òà ôóíêöії ãіïîôіçà? Ãіïîôіç, àáî ìîçêîâèé ïðèäàòîê (ìàë. 196),
ïîâ’ÿçàíèé ç ãіïîòàëàìóñîì çà äîïîìîãîþ òîíåíüêîї íіæêè. Ó ãіïî-ôіçі ðîçðіçíÿþòü äâі ÷àñòêè: ïåðåäíþ і çàäíþ. Ãîðìîíè ïåðåäíüîї ÷àñòêè ðåãóëþþòü
äіÿëüíіñòü іíøèõ çàëîç âíóòðіøíüîї ñåêðåöії (ãîðìîí ðîñòó, ïðîëàêòèí,
ãîíàäîòðîïíі ãîðìîíè). Íàïðèêëàä, ïðîëàêòèí ðåãóëþє äіÿëüíіñòü ìîëî÷íèõ çàëîç.
Ãîðìîí ðîñòó (ñîìàòîòðîïíèé ãîðìîí) âïëèâàє íà ðîçâèòîê óñüîãî
îðãàíіçìó. Çà íàäëèøêîâîãî âèðîáëåííÿ öüîãî ãîðìîíó â äèòÿ÷îìó âіöі
ñïîñòåðіãàþòü ïîñèëåíèé ðіñò óñüîãî îðãàíіçìó – ãіãàíòèçì (ìàë. 197, 1).
ßêùî öå ñïîñòåðіãàþòü ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè,
âèíèêàþòü çíà÷íі äèñïðîïîðöії âñüîãî òіëà і âíóòðіøíіõ îðãàíіâ, íàïðèêëàä ñïîñòåðіãàþòü íàäìіðíå ðîçðîñòàííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí òіëà (íіñ, âóõà,
êіíöіâêè). Öå çàõâîðþâàííÿ íàçèâàþòü àêðîìåãàëієþ (ìàë. 197, 2), ïîðóøóєòüñÿ îáìіí ðå÷îâèí, ñïîñòåðіãàþòü ðîçëàäè ïñèõі÷íèõ ôóíêöіé. Ó ðàçі
ãіïîôóíêöії ãіïîôіçà â äèòÿ÷îìó âіöі çóïèíÿєòüñÿ ðіñò, íàñòàє ðàííє ñêîñòåíіííÿ õðÿùіâ. Òàêå çàõâîðþâàííÿ íàçèâàþòü êàðëèêîâіñòþ (ìàë. 197, 3).
Íåäîñòàòíÿ êіëüêіñòü ãîíàäîòðîïíèõ ãîðìîíіâ, ÿêі ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê îðãàíіâ ñòàòåâîї ñèñòåìè, çóìîâëþє ïîðóøåííÿ ó ôîðìóâàííі ñòàòåâîї ñèñòåìè ëþäèíè (іíôàíòèëіçì).
Ó çàäíþ ÷àñòêó ãіïîôіçà íàäõîäÿòü íåéðîãîðìîíè (âàçîïðåñèí, îêñèòîöèí), ÿêі óòâîðþþòüñÿ â ãіïîòàëàìóñі. Âàçîïðåñèí, àáî àíòèäіóðåòè÷íèé
ãîðìîí, ðåãóëþє ðåàáñîðáöіþ âîäè â íèðêàõ і òîíóñ ñóäèí. Îêñèòîöèí
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Мал. 197. Ознаки порушення функції гіпофіза: 1 – гігантизм, 2 – акромегалія, 3 – карликовість

ñòèìóëþє ñêîðî÷åííÿ ìàòêè ïіä ÷àñ ïîëîãіâ, âіäâåäåííÿ ìîëîêà ç ìîëî÷íèõ çàëîç ïіä ÷àñ ãîäóâàííÿ íåìîâëÿò.
Îòæå, ãіïîôіç, ÿêèé ïåðåáóâàє ïіä êîíòðîëåì ãіïîòàëàìóñà, ñàì êîíòðîëþє:
âèðîáëåííÿ ãîðìîíіâ ùèòîïîäіáíîþ çàëîçîþ, ôóíêöіþ íàäíèðêîâèõ çàëîç,
÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ ñòàòåâèõ çàëîç, à òàêîæ ðіñò òіëà òà âîäíèé áàëàíñ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãóìîðàëüíà ðåãóëÿöіÿ, ãîðìîíè, íåéðîãîðìîíè, ãіïîôіç, ãіãàíòèçì, àêðîìåãàëіÿ, êàðëèêîâіñòü.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Основу гуморальної регуляції функцій організму забезпечують гормони, які
виділяють залози внутрішньої секреції, та нейрогормони, які виробляють спеціалізовані клітини нервової системи. Гормони є високоспецифічними біологічно
активними речовинами різної природи. Вони діють повільно, але їхня дія тривала. Їм притаманна специфічність дії та дистанційність (впливають на органи, які
можуть бути розташовані далеко від того місця, де вони утворилися).
z До ендокринних залоз належать залози внутрішньої та змішаної секреції.
У процесі життєдіяльності організму діяльність залоз внутрішньої секреції може
порушуватися (надлишок вироблення гормонів – гіперфункція, нестача – гіпофункція), що спричинює різні ендокринні захворювання. Діяльність ендокринних залоз контролює нервова система.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як здійснюється гуморальна регуляція діяльності організму людини? 2. Які
залози називають залозами внутрішньої секреції? 3. Які залози називають залозами змішаної секреції? 4. Що собою становить гіпофіз? 5. Яка роль гіпофіза
в регуляції діяльності ендокринної системи? 6. Як нервова та гуморальна регуляція взаємодіють між собою?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть ознаку, характерну для гуморальної регуляції: а) включається досить швидко; б) діє швидко; в) сигналом слугує нервовий імпульс; г) сигналом
слугують гормони.
2. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яку називають «диригентом» діяльності
інших залоз внутрішньої секреції: а) гіпофіз; б) щитоподібна; в) надниркові;
г) підшлункова.
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§ 55
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте механізм гуморальної регуляції.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому гормони називають високоспецифічними біологічно активними речовинами?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Проект. 1. Підготуйте презентацію на тему «Гіпофіз та його
функції». 2. Складіть таблицю «Порівняння нервової та гуморальної регуляцій».

§ 55. ÅÍÄÎÊÐÈÍÍІ ÇÀËÎÇÈ
ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ. ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ
ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÜ ÅÍÄÎÊÐÈÍÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ
Пригадайте значення підшлункової залози в процесах травлення. Які залози називають залозами змішаної та внутрішньої секреції? Що таке глікоген?

Ùî òàêå åïіôіç? Ó ãîëîâíîìó ìîçêó ðîçòàøîâàíà ùå îäíà êðèõіòíà åíäîêðèííà çàëîçà – åïіôіç (øèøêîïîäіáíå òіëî) (ìàë. 198). Âîíà ñèíòåçóє ãîðìîí
ìåëàòîíіí. Öåé ãîðìîí ðåãóëþє êðîâ’ÿíèé òèñê, ïåðіîäè÷íіñòü ñòàíó ñíó і
íåñïàííÿ, ïîñèëþє åôåêòèâíіñòü іìóííîї ñèñòåìè. Ó÷åíі ïðèïóñêàþòü, ùî
åïіôіç âèêîíóє ðîëü âíóòðіøíüîãî ãîäèííèêà, ùî
е іфіз
епіфіз
ф
óçãîäæóє çìіíè ñòàíó îðãàíіçìó іç öèêëі÷íèìè
çìіíàìè ñâіòëîї і òåìíîї ÷àñòèíè äîáè.
ßêі ôóíêöії ùèòîïîäіáíîї òà ïðèùèòîïîäіáíèõ
çàëîç? Ùèòîïîäіáíà çàëîçà – íàéáіëüøà åíäîêðèííà çàëîçà íàøîãî îðãàíіçìó (ìàë. 199). Âîíà
ñêëàäàєòüñÿ ç ëіâîї òà ïðàâîї ïîòîâùåíèõ ÷àñòîê,
ÿêі ñïîëó÷àþòüñÿ âóçüêèì ïåðåøèéêîì. Ñâîєþ
óâіãíóòîþ ÷àñòèíîþ âîíà ïðèëÿãàє äî òðàõåї і ãîðòàíі (äî її ùèòîïîäіáíîãî õðÿùà, çâіäêè é ïîõîäèòü її íàçâà). Ãîðìîíè, ÿêі ñåêðåòóє ùèòîïîäіáíà
çàëîçà – òðèéîäòèðîíіí, òèðîêñèí, òèðåîêàëüöèòîíіí, ïðèñêîðþþòü îáìіí ðå÷îâèí, ïîãëèíàííÿ êèñíþ â òêàíèíàõ, îáìіí Êàëüöіþ і
Ôîñôîðó, ðåãóëþþòü ðîçâèòîê òêàíèí (íàñàìïåðåä êіñòêîâîї) і ôóíêöіîíóâàííÿ íåðâîâîї ñèñòåìè.
Òàê, òèðåîêàëüöèòîíіí ðåãóëþє âìіñò Êàëüöіþ â
êðîâі і ñïðèÿє éîãî çáåðåæåííþ â êіñòêàõ.
Íåäîñòàòíє âèðîáëåííÿ ãîðìîíіâ ùèòîïîäіáíîї
çàëîçè ó äîðîñëèõ çóìîâëþє ìіêñåäåìó, à âðîäæåíå íåäîðîçâèíåííÿ öієї çàëîçè â äіòåé – êðåòèíіçì.
Ìіêñåäåìà
à ñóïðîâîäæóєòüñÿ íàáðÿêîì øêіðè і
ïіäøêіðíîї êëіòêîâèíè, âèïàäàííÿì âîëîññÿ, êâîëіñòþ, ñîíëèâіñòþ, à êðåòèíіçì – çíà÷íèì âіäñòàâàííÿì ó ôіçè÷íîìó òà ðîçóìîâîìó ðîçâèòêó.
Ó ðàçі ãіïåðôóíêöії ùèòîïîäіáíîї çàëîçè ñïîñòåðіãàþòü çáіëüøåííÿ її ðîçìіðіâ, âèòðіøêóâàòіñòü î÷åé, ïðèñêîðåííÿ ïðîöåñіâ îáìіíó ðå÷îâèí, ïîñèëåííÿ òåïëîóòâîðåííÿ, ïіäâèùåííÿ
÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, òðåìòіííÿ ïàëüöіâ

Мал. 198. Епіфіз

а

Мал. 199
М
199. Щитоподібна
Щ
іб
залоза (а)
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ТЕМА 10

1

2

Мал. 200. 1. Хвора на базедову
хворобу. 2. Захворювання ендемічний зоб

ðóê, ïіäâèùåííÿ ïñèõі÷íîї çáóäëèâîñòі, ñõóäíåííÿ (áàçåäîâà õâîðîáà) (ìàë. 200, 1).
Äî ñêëàäó ãîðìîíіâ ùèòîïîäіáíîї çàëîçè
(òèðîêñèíó, òðèéîäòèðîíіíó) âõîäèòü Éîä. Çà
íåñòà÷і Éîäó ó âîäі òà їæі êіëüêіñòü öèõ ãîðìîíіâ ó êðîâі çíèæóєòüñÿ. Äëÿ ïіäòðèìàííÿ ïîòðіáíîї êіëüêîñòі öèõ ãîðìîíіâ ïîñèëþєòüñÿ
ñåêðåöіÿ їõ, ùî çóìîâëþє çáіëüøåííÿ ðîçìіðіâ
ùèòîïîäіáíîї çàëîçè, ìàñà ÿêîї іíîäі ñÿãàє
êіëüêîõ êіëîãðàìіâ. Öþ õâîðîáó íàçèâàþòü åíäåìі÷íèì çîáîì (ìàë. 200, 2).

Здоров’я людини. Щоб запобігти виникненню ендемічного зобу, вживають профілактичних заходів, основним з яких є йодування кухонної солі. Йод входить до складу окремих продуктів харчування, як-от: бура водорість ламінарія (морська капуста),
морська риба, волоські горіхи, хурма тощо.

Ïàðàùèòîïîäіáíі (ïðèùèòîïîäіáíі) çàëîçè – öå ÷îòèðè íåâåëèêі òіëüöÿ,
ðîçòàøîâàíі íà çàäíіé ïîâåðõíі áі÷íèõ ÷àñòîê ùèòîïîäіáíîї çàëîçè. Âîíè
óòâîðþþòü ïàðàòãîðìîí, ÿêèé ðåãóëþє îáìіí Ôîñôîðó і Êàëüöіþ â îðãàíіçìі ëþäèíè. Âèäàëåííÿ öèõ çàëîç ïðèçâîäèòü äî ñìåðòі âіä ïîòóæíèõ ñóäîì.
Ó ðàçі ãіïåðôóíêöії ïàðàùèòîïîäіáíèõ çàëîç ðîçâèâàєòüñÿ õâîðîáà, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ áîëåì ó ì’ÿçàõ, êіñòêàõ і ñóãëîáàõ, ðîçì’ÿêøåííÿì êіñòîê,
ðіçêîþ äåôîðìàöієþ ñêåëåòà. Ìіíåðàëüíі êîìïîíåíòè âèìèâàþòüñÿ ç êіñòêîâîї òêàíèíè і âіäêëàäàþòüñÿ ó ì’ÿçàõ òà âíóòðіøíіõ îðãàíàõ.
ßêі ôóíêöії âèëî÷êîâîї çàëîçè? Âèëî÷êîâà çàëîçà, àáî òèìóñ, ðîçòàøîâàíà
çà ãðóäèíîþ, òîìó її ùå íàçèâàþòü çàãðóäèííîþ (ìàë. 201). Âîíà ìàє äâі ÷àñòêè, ç’єäíàíі ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ. Íàéáіëüøó ìàñó òèìóñ ìàє âіä ðàííüîãî
äèòÿ÷îãî âіêó òà äî ïåðіîäó ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ. Ó âіöі, ñòàðøîìó çà 16 ðîêіâ,
ìàñà çàëîçè ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ, її òêàíèíè ïåðåðîäæóþòüñÿ. Ãîðìîí òèìóñà – òèìîçèí – âïëèâàє íà ðіñò îðãàíіçìó äî ñòàòåâîї çðіëîñòі і âіäêëàäàííÿ
â êіñòêàõ ñîëåé Êàëüöіþ. Êðіì òîãî, òèìóñ áåðå ó÷àñòü ó çàáåçïå÷åííі іìóíіòåòó.
ßêі ôóíêöії íàäíèðêîâèõ çàëîç? Íàäíèðêîâі çàëîçè – ïàðíі çàëîçè, êîæíà ç ÿêèõ ïðèëÿãàє ñâîєþ îñíîâîþ äî âåðõíüîãî ïîëþñà íèðêè (ìàë. 202).
Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç êîðêîâîї ðå÷îâèíè ñâіòëіøîãî êîëüîðó і ìîçêîâîї ðå÷îâèíè òåìíіøîãî, áóðóâàòîãî êîëüîðó. Ãîðìîíè êîðè íàäíèðêîâèõ çàëîç
ðåãóëþþòü îáìіí âóãëåâîäіâ, áåðóòü ó÷àñòü ó ñòðåñîâіé ðåàêöії, ðåãóëþþòü
îáìіí ìіíåðàëüíèõ ñîëåé і âîäè, äіÿëüíіñòü ñòàòåâîї ñèñòåìè ëþäèíè.
вилочкова
залоза

надниркові
адниркові
залози

мозкова
речовина

леге
ені

коркова
речови
ина

серце
Мал. 201. Вилочкова залоза (тимус)
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нирки
Мал. 202. Надниркові залози

§ 55
Ãîëîâíèìè ãîðìîíàìè ìîçêîâîї ðå÷îâèíè íàäТравний сік
íèðêîâèõ çàëîç є àäðåíàëіí і íîðàäðåíàëіí. Ïðèãàäàéòå: àäðåíàëіí ïðèñêîðþє ðèòì і ïіäâèùóє
Зовнішня
ñèëó ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, çâóæóє àðòåðії, ïіäâèùóє
секреція
êðîâ’ÿíèé òèñê, ðîçñëàáëþє ìóñêóëàòóðó áðîíõіâ,
ðîçøèðþє çіíèöþ, ñòèìóëþє ñåêðåöіþ ñëèííèõ і
ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА
ñëіçíèõ çàëîç, çíà÷íî ïіäâèùóє ðіâåíü îáìіíó ðå÷îâèí. Íîðàäðåíàëіí є ïîïåðåäíèêîì àäðåíàëіíó.
Внутрішня
Âіí òàêîæ ñòèìóëþþє ðîáîòó ðіçíèõ îðãàíіâ.
секреція
Íåäîñòàòíіñòü êîðêîâîї ðå÷îâèíè íàäíèðêîГормони інсулін
âèõ çàëîç ó ëþäèíè âіäîìà ïіä íàçâîþ àääèñîíîі глюкагон
âà, àáî áðîíçîâà, õâîðîáà. Çà ãіïåðôóíêöії
êîðêîâîї ðå÷îâèíè íàäíèðêîâèõ çàëîç âèíèêàє Мал. 203. Змішана секреція
õâîðîáà, ÿêà ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïîðóøåííÿì îáпідшлункової залози
ìіíó ðå÷îâèí: îæèðіííÿì, äèñòðîôі÷íèìè çìіíàìè â ì’ÿçàõ, êіñòêàõ і ñóãëîáàõ, ïіäâèùåííÿì àðòåðіàëüíîãî òèñêó.
ßêі є çàëîçè çìіøàíîї ñåêðåöії? Äî çàëîç çìіøàíîї ñåêðåöії íàëåæàòü
ïіäøëóíêîâà çàëîçà і ñòàòåâі çàëîçè.
Ïіäøëóíêîâà çàëîçà âèðîáëÿє ÿê òðàâíèé ñіê (çîâíіøíÿ ñåêðåöіÿ), òàê
і ãîðìîíè (âíóòðіøíÿ ñåêðåöіÿ). Ãîðìîíè – іíñóëіí і ãëþêàãîí – âèðîáëÿþòü îñîáëèâі êëіòèíè, ðîçòàøîâàíі â ïіäøëóíêîâіé çàëîçі ó âèãëÿäі îñòðіâöіâ. Іíñóëіí ðåãóëþє áіëêîâèé, æèðîâèé і, íàéãîëîâíіøå, âóãëåâîäíèé
îáìіí â îðãàíіçìі, ñòèìóëþþ÷è ñïîæèâàííÿ êëіòèíàìè ãëþêîçè ç êðîâі òà
ñèíòåç ãëіêîãåíó â ïå÷іíöі і ì’ÿçàõ. Íåñòà÷à іíñóëіíó ïðèçâîäèòü äî öóêðîâîãî äіàáåòó, ÿêèé õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïіäâèùåííÿì ðіâíÿ ãëþêîçè â êðîâі
é òêàíèíàõ îðãàíіçìó. Íàñòàє òÿæêå ñõóäíåííÿ, îòðóєííÿ ïðîäóêòàìè íåïîâíîãî ðîçïàäó âóãëåâîäіâ. Ãëþêàãîí äіє ïðîòèëåæíî іíñóëіíó. Âіí ñòèìóëþє ðîçùåïëåííÿ ãëіêîãåíó і çáіëüøåííÿ êîíöåíòðàöії ãëþêîçè â êðîâі.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! ßêùî â êðîâі ëþäèíè çðîñòàє ðіâåíü ãëþêîçè, òî âèäіëåííÿ іíñóëіíó çáіëüøóєòüñÿ, à ãëþêàãîíó – çìåíøóєòüñÿ. І íàâïàêè,
êîëè â êðîâі çíèæóєòüñÿ ðіâåíü ãëþêîçè, òîäі ðіçêî çìåíøóєòüñÿ âèäіëåííÿ іíñóëіíó, à çáіëüøóєòüñÿ âèäіëåííÿ ãëþêàãîíó. Îòæå, іíñóëіí і
ãëþêàãîí ñïіëüíî ïіäòðèìóþòü ñòàëіñòü óìіñòó ãëþêîçè â êðîâі, ùî є
îäíієþ ç óìîâ ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó.
Здоров’я людини. Цукровий діабет – небезпечне захворювання, яке розвивається
поступово. Первинними ознаками цукрового діабету є сухість слизових оболонок (ротова та носова порожнини тощо), постійне бажання їсти або, навпаки, його відсутність; постійна спрага, надмірне сечовиділення, особливо вночі. Щоб захистити себе
від розвитку цього захворювання, потрібно уникати стресових ситуацій, раціонально
харчуватися, зменшувати вживання вуглеводів, займатися посильним фізичним навантаженням (фізична праця, спорт), вести рухливий спосіб життя тощо.

Ó ñòàòåâèõ çàëîçàõ, ÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ, êðіì ðîçâèòêó ñòàòåâèõ êëіòèí (çîâíіøíÿ ñåêðåöіÿ), âèðîáëÿþòüñÿ ãîðìîíè (âíóòðіøíÿ ñåêðåöіÿ), ùî
âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê і ôóíêöіþ ñòàòåâîї ñèñòåìè ëþäèíè.
Ó ÷îëîâі÷èõ ñòàòåâèõ çàëîçàõ – ñіì’ÿíèêàõ
õ – ñåêðåòóþòüñÿ ÷îëîâі÷і ñòàòåâі
ãîðìîíè – àíäðîãåíè. Íàéàêòèâíіøèì ñåðåä íèõ є òåñòîñòåðîí, ÿêèé ñòèìóëþє ðіñò, ðîçâèòîê і ôóíêöіþ íîðìàëüíîãî ÷îëîâі÷îãî îðãàíіçìó. Ó æіíî÷èõ ñòàòåâèõ çàëîçàõ – ÿє÷íèêàõ
õ – ñèíòåçóþòüñÿ і âèäіëÿþòüñÿ â êðîâ æіíî÷і
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ñòàòåâі ãîðìîíè – åñòðîãåíè. Âîíè ñòèìóëþþòü ðîçâèòîê æіíî÷èõ ñòàòåâèõ
îðãàíіâ, âòîðèííèõ ñòàòåâèõ îçíàê, ðåãóëþþòü æіíî÷èé ñòàòåâèé öèêë.
Здоров’я людини. Серед різноманітних медичних препаратів відомі й гормональні.
Пам’ятайте, що гормони – це біологічно активні речовини, які регулюють процеси обміну речовин в організмі. Самовільне вживання гормональних препаратів може порушити обмін речовин та нашкодити здоров’ю. Якщо за якихось причин виникає потреба
у введенні їх, це обов’язково треба робити під контролем лікаря-ендокринолога1.

Êðіì çãàäàíèõ åíäîêðèííèõ çàëîç, â îðãàíіçìі ëþäèíè (îñîáëèâî â
øëóíêîâî-êèøêîâîìó òðàêòі) є ñîòíі åíäîêðèííèõ êëіòèí, ÿêі ïðîäóêóþòü і âèäіëÿþòü ó êðîâ ãîðìîíè. Òàêèì ÷èíîì, åíäîêðèííà ñèñòåìà ïîñіäàє âàæëèâå ìіñöå â ïðîöåñàõ çàãàëüíîї íåéðîãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії
ôóíêöіé îðãàíіçìó ëþäèíè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ùèòîïîäіáíà çàëîçà, ïàðàùèòîïîäіáíі
çàëîçè, òèìóñ, íàäíèðêîâі çàëîçè, ïіäøëóíêîâà çàëîçà, ñòàòåâі çàëîçè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Основні ендокринні залози – це гіпофіз, щитоподібна, паращитоподібні, вилочкова (тимус), надниркові, підшлункова і статеві. Провідна роль серед них
належить гіпофізу. Його гормони регулюють розвиток і роботу інших ендокринних залоз. Залози змішаної секреції виконують подвійну функцію – виділяють
свої секрети у порожнину тіла, а гормони – безпосередньо в кров. До таких залоз належить підшлункова та статеві залози. Порушення функціональної активності ендокринної системи спричиняє низку важких захворювань.

z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення для функціонування організму має щитоподібна залоза? 2. Які
профілактичні заходи потрібно виконувати, щоб уникнути захворювань щитоподібної залози? 3. Яке значення надниркових залоз? 4. Яка роль підшлункової
залози в регуляції обміну речовин? 5. Які функції статевих залоз? Які гормони
вони виробляють?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть захворювання щитоподібної залози, яке виникає за нестачі в крові
тироксину в ранньому дитячому віці: а) мікседема; б) кретинізм; в) базедова
хвороба; г) ендемічний зоб.
2. Виберіть гормон, який впливає протилежно гормону інсуліну: а) тироксин;
б) глюкагон; в) тестостерон; г) вазопресин.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте функції залоз внутрішньої секреції, їхній
вплив на процеси життєдіяльності організму.
ПОМІРКУЙТЕ. 1. Поясніть вплив статевих гормонів на розвиток організму в
підлітковий період. 2. Як можна запобігти захворюванням залоз внутрішньої
секреції?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Підготуйте презентацію «Профілактика йододефіциту в
організмі людини». Складіть пам’ятку «Наслідки безконтрольного вживання
гормонів».
1

Åíäîêðèíîëîãіÿ – íàóêà ïðî áóäîâó òà ôóíêöії åíäîêðèííèõ çàëîç, ãîðìîíè,
ÿêі âîíè âèðîáëÿþòü, їõíþ äіþ íà îðãàíіçì, à òàêîæ ïðî çàõâîðþâàííÿ, ïîâ'ÿçàíі
ç ïîðóøåííÿì ôóíêöії öèõ çàëîç. Ôàõіâöі-åíäîêðèíîëîãè äіàãíîñòóþòü òà ëіêóþòü çàõâîðþâàííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç åíäîêðèííîþ ñèñòåìîþ.
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§ 56

§ 56. ІÌÓÍÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ. ІÌÓÍІÒÅÒ ÑÏÅÖÈÔІ×ÍÈÉ
І ÍÅÑÏÅÖÈÔІ×ÍÈÉ. ІÌÓÍІÇÀÖІß
Пригадайте, що таке лізоцим, лейкоцити, імунітет. Які функції червоного кісткового
мозку? Що таке лімфа? Які її функції?

Іìóííà ñèñòåìà є îäíієþ ç ðåãóëÿòîðíèõ ñèñòåì íàøîãî îðãàíіçìó. Âîíà
ñôîðìóâàëàñÿ â ïðîöåñі åâîëþöії ëþäèíè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó її îðãàíіçìó âіä çîâíіøíüîї і âíóòðіøíüîї áіîëîãі÷íîї àãðåñії – іíôåêöіé òà ïóõëèí.
Іìóííà ñèñòåìà òàêîæ âіäіãðàє âàæëèâó
ðîëü ó ïіäòðèìàííі ãîìåîñòàçó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Іìóíіòåò – çäàòíіñòü
îðãàíіçìó ïðîòèäіÿòè çáóäíèêàì іíôåêöіéíèõ òà іíâàçіéíèõ (ÿêі ñïðè÷èíÿþòüñÿ òâàðèíàìè) çàõâîðþâàíü, à
òàêîæ âïëèâó ðå÷îâèí, ÿêі ìàþòü
àíòèãåííі âëàñòèâîñòі.

Àíòèãåíè – öå ÷óæîðіäíі äëÿ îðãàíіçìó õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ñïîëóêè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó âіðóñіâ, áàêòåðіé, ïàðàçèòè÷íèõ åóêàðіîòіâ òîùî, çäàòíі ñïðè÷èíèòè çàõèñíó ðåàêöіþ.

мигдаликки
кістковий
мозок

тимус
селезінка
а

лімфатичні
вузлики
л
лімфатичні
вузли

Ùî ñîáîþ ñòàíîâèòü іìóííà ñèñòåìà?
Іìóííà ñèñòåìà – öå ñèñòåìà îðãàíіâ і
апендиккс
òêàíèí, ÿêі çàõèùàþòü îðãàíіçì âіä ÷óМал. 204. Імунна система людини
æîðіäíèõ äëÿ íüîãî îðãàíіçìіâ і ñïîëóê
(ìàë. 204). Її ñêëàäîâі âïіçíàþòü і çíèùóþòü íå òіëüêè àíòèãåíè, à é ïóõëèííі êëіòèíè, çìіíåíі ìîëåêóëè, ñòâîðåíі ñàìèì îðãàíіçìîì.
Âèäіëÿþòü öåíòðàëüíó òà ïåðèôåðè÷íó ÷àñòèíè іìóííîї ñèñòåìè (ìàë. 205).
Äî öåíòðàëüíèõ ÷àñòèí іìóííîї ñèñòåìè íàëåæàòü ÷åðâîíèé êіñòêîâèé ìîçîê і òèìóñ (âèëî÷êîâà çàëîçà). ßê âè ïðèãàäóєòå, ÷åðâîíèé êіñòêîâèé ìîçîê є íàéâàæëèâіøèì êðîâîòâîðíèì îðãàíîì, à â òèìóñі äîçðіâàþòü
ïåâíі òèïè ëåéêîöèòіâ.
Ïåðèôåðè÷íèìè ÷àñòèíàìè іìóííîї ñèñòåìè є ñåëåçіíêà, àïåíäèêñ,
ìèãäàëèêè òà ëіìôàòè÷íі âóçëè. Òàê, ó ñåëåçіíöі óòâîðþþòüñÿ ïåâíі òèïè
ëåéêîöèòіâ. Âîíà äіє ÿê ôіëüòð ïðîòè ïàðàçèòè÷íèõ áàêòåðіé, ÷óæîðіäíèõ ÷àñЦентральна

Червоний кістковий
мозок, тимус

Периферична

Лімфатичні вузли
селезінка, мигдалики,
апендикс

Імунна система

Мал. 205. Структура імунної системи. Завдання. Користуючись схемою, назвіть складники
імунної системи
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òèíîê, à òàêîæ ïðîäóêóє àíòèòіëà. Â àïåíäèêñі ìіñòÿòüñÿ ñêóï÷åííÿ ëіìôîїäíîї
òêàíèíè. Äî її ñêëàäó âõîäÿòü êëіòèíè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó çäіéñíåííі çàõèñíèõ
ðåàêöіé îðãàíіçìó. Ëіìôàòè÷íі âóçëè є ñêëàäîâîþ ëіìôàòè÷íîї ñèñòåìè.
Ëіìôàòè÷íà ñèñòåìà ðàçîì ç êðîâîíîñíîþ íàëåæèòü äî òðàíñïîðòíèõ
ñèñòåì îðãàíіçìó. ×åðåç íåї ç òêàíèí ó âåíè ïîâåðòàєòüñÿ âîäà ç ðîç÷èíåíèìè â íіé ðå÷îâèíàìè òà ÷àñòèíà ëåéêîöèòіâ. Ëіìôà òå÷å ëèøå â îäíîìó
íàïðÿìêó – âіä òêàíèí äî ñåðöÿ.
Äî ñêëàäó ëіìôàòè÷íîї ñèñòåìè âõîäÿòü ëіìôàòè÷íі êàïіëÿðè, ëіìôàòè÷íі ñóäèíè, ëіìôàòè÷íі âóçëè òà ëіìôàòè÷íі îðãàíè (ìàë. 206). Âîíè
òіñíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ і çàáåçïå÷óþòü óòâîðåííÿ ëіìôè òà її
ðóõ. Ëіìôàòè÷íі êàïіëÿðè çà áóäîâîþ íàãàäóþòü êðîâîíîñíі, àëå ìàþòü
äåùî áіëüøèé äіàìåòð. Ñòіíêè ëіìôàòè÷íèõ êàïіëÿðіâ ñêëàäàþòüñÿ ç îäíîãî øàðó åíäîòåëіàëüíèõ êëіòèí, ÿêі, íåùіëüíî ïðèëÿãàþ÷è îäíà äî îäíîї, óòâîðþþòü ïîðè. Öå äàє ìîæëèâіñòü ìіæêëіòèííіé ðіäèíі ç ìîëåêóëàìè âåëèêèõ ðîçìіðіâ (áіëêіâ, ëіïіäіâ òîùî) ëåãêî ïðîíèêàòè âñåðåäèíó
ëіìôàòè÷íèõ êàïіëÿðіâ. Ëіìôàòè÷íі êàïіëÿðè íà îäíîìó êіíöі çàìêíåíі,
äðóãèì âіäêðèâàþòüñÿ â ëіìôàòè÷íі ñóäèíè.
Ëіìôàòè÷íі ñóäèíè, òàê ñàìî ÿê âåíè êðîâîíîñíîї ñèñòåìè, ìàþòü êëàïàíè, ÿêі ïåðåøêîäæàþòü çâîðîòíîìó ðóõó ëіìôè. Ïî õîäó âåëèêèõ ëіìôàòè÷íèõ ñóäèí ðîçòàøîâàíі ëіìôàòè÷íі âóçëè. Âîíè âèêîíóþòü ðîëü áіîëîãі÷íèõ
ôіëüòðіâ, îñêіëüêè ìіñòÿòü çäàòíі äî ôàãîöèòîçó êëіòèíè, ùî çàòðèìóþòü і
çíåøêîäæóþòü áàêòåðії, іíøі ÷óæîðіäíі òіëà òà îòðóéíі ðå÷îâèíè áіëêîâîї
ïðèðîäè, ÿêі âèðîáëÿþòü æèâі îðãàíіçìè, – òîêñèíè.
Ïіä ÷àñ іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü ëіìôàòè÷íі âóçëè ìîæóòü çáіëüøóâàòèñÿ â ðîçìіðàõ, ñòàþòü áîëіñíèìè.

вени
лімф
фатичні
суди
ини

лімф
фатичні
ли
вузл

Мал. 206. Лімфатична система
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ßêі є âèäè іìóíіòåòó? Â іìóííіé ñèñòåìі іñíóє áàãàòî ñïîñîáіâ âèÿâëåííÿ òà çíåøêîäæåííÿ àíòèãåíіâ. Öі ïðîöåñè íàçèâàþòü
іìóííîþ âіäïîâіääþ.
Çà ïîõîäæåííÿì іìóíіòåò ìîæíà óìîâíî
ïîäіëèòè íà âðîäæåíèé і íàáóòèé (ìàë. 207).
Âðîäæåíèé (íåñïåöèôі÷íèé) іìóíіòåò óñïàäêîâóєòüñÿ âіä áàòüêіâ і íå çàëåæèòü âіä òîãî,
êîíòàêòóâàëà ðàíіøå ëþäèíà çі çáóäíèêîì
õâîðîáè ÷è íі (ñàìå òîìó éîãî íàçèâàþòü íåñïåöèôі÷íèì). Íàïðèêëàä, â îðãàíіçìі ëþäèíè
íå ìîæå ïàðàçèòóâàòè ñâèíÿ÷à àñêàðèäà, à â
îðãàíіçìі ñâèíі – ëþäñüêà.
Âðîäæåíèé іìóíіòåò çàáåçïå÷óþòü òàêі
ìåõàíіçìè:
öіëіñíіñòü çîâíіøíіõ ïîêðèâіâ òіëà, ñëèçîâèõ îáîëîíîê äèõàëüíèõ øëÿõіâ, òðàâíîãî
òðàêòó, ñòіíîê êðîâîíîñíèõ ñóäèí, ùî çàïîáіãàє ïðîíèêíåííþ â îðãàíіçì і ðîçâèòêó ïàòîãåííèõ îðãàíіçìіâ;
âåëèêà êіëüêіñòü áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí (ôåðìåíò ñëèíè ëіçîöèì, çàõèñíі áіëêè
êðîâі òîùî);
ïåâíі òèïè ëåéêîöèòіâ, çäàòíі äî ôàãîöèòîçó.

§ 56
ІМУНІТЕТ
ВРОДЖЕНИЙ
(неспецифічний):
успадковується від батьків

НАБУТИЙ (специфічний):
формується протягом
життя людини

ПРИРОДНИЙ

ШТУЧНИЙ

активний: формується після
перенесення захворювання

активний: формується внаслідок
щеплення – введення вакцини

пасивний: надходження готових
антитіл через плаценту від
організму матері до зародка

пасивний: формується внаслідок
введення в організм готових
антитіл у вигляді сироватки

Мал. 207. Види імунітету людини

Íàáóòèé (ñïåöèôі÷íèé) іìóíіòåò, íà âіäìіíó âіä âðîäæåíîãî, ôîðìóєòüñÿ âïðîäîâæ æèòòÿ ëþäèíè. Âіí ìîæå âèíèêàòè ïіñëÿ ïåðåíåñåííÿ çàõâîðþâàííÿ (àêòèâíèé ïðèðîäíèé) ÷è ïіñëÿ ùåïëåííÿ (àêòèâíèé
øòó÷íèé). Íàáóòèé ïðèðîäíèé ïàñèâíèé іìóíіòåò ôîðìóєòüñÿ çàâäÿêè
ïåðåäà÷і àíòèòіë âіä ìàòåðі äî äèòèíè ÷åðåç ïëàöåíòó. Íàáóòèé øòó÷íèé
ïàñèâíèé іìóíіòåò ðîçâèâàєòüñÿ ïіñëÿ ââåäåííÿ â îðãàíіçì ãîòîâèõ àíòèòіë ó âèãëÿäі ëіêóâàëüíîї ñèðîâàòêè.
Íàáóòèé іìóíіòåò ôîðìóєòüñÿ íà êîíêðåòíèé àíòèãåí. Çà ïîâòîðíîãî
çàðàæåííÿ îðãàíіçì çäàòíèé ðåàãóâàòè òіëüêè íà íüîãî. Íàáóòèé іìóíіòåò
çàáåçïå÷óþòü ïåâíі ãðóïè ëåéêîöèòіâ (Ò-ëіìôîöèòè) і àíòèòіëà. Äåÿêі ç
ëіìôîöèòіâ (їõ íàçèâàþòü êëіòèíàìè ïàì’ÿòі), çóñòðіâøèñü ç õâîðîáîòâîðíèìè ìіêðîîðãàíіçìàìè, «çàïàì’ÿòîâóþòü» їõíþ áóäîâó і ïåðåäàþòü
іíôîðìàöіþ ïðî öåé òèï àíòèòіë íàñòóïíèì ïîêîëіííÿì Ò-ëіìôîöèòіâ.
Âîíè çàõèùàþòü îðãàíіçì ëèøå âіä òèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ, ÿêі «çàïàì’ÿòàëè».
Îòæå, íàáóòèé іìóíіòåò âêëþ÷àє òðè åòàïè: ðîçïіçíàâàííÿ ÷óæîðіäíîãî
(àíòèãåííîãî) îá’єêòà, іíòåíñèâíèé ïîäіë êëіòèí, ÿêі çàáåçïå÷óþòü çàõèñíі ðåàêöії, òà іìóííó âіäïîâіäü.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Êîìïîíåíòè íåñïåöèôі÷íîãî і ñïåöèôі÷íîãî іìóíіòåòó
äіþòü ðàçîì, äîïîâíþþ÷è îäèí îäíîãî.

Çà ìåõàíіçìîì ðåàëіçàöії çàõèñòó іìóíіòåò ïîäіëÿþòü íà êëіòèííèé і ãóìîðàëüíèé. Êëіòèííèé іìóíіòåò çóìîâëåíèé çäàòíіñòþ ðіçíèõ
âèäіâ ëåéêîöèòіâ äî ôàãîöèòîçó çáóäíèêіâ і ðóéíóâàííÿ çàðàæåíèõ êëіòèí. Ôàãîöèòàðíó òåîðіþ
іìóíіòåòó ðîçðîáèâ âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ó÷åíèé І.І. Ìå÷íèêîâ (äèâ. ìàë. 76). Ãóìîðàëüíèé
іìóíіòåò çàáåçïå÷óþòü îñîáëèâі áіëêè, ÿêі ìіñòÿòüñÿ ó ïëàçìі êðîâі, ëіìôі, òêàíèííіé ðіäèíі,
ðіçíîìàíіòíèõ ñåêðåòàõ, ëіêóâàëüíіé ñèðîâàòöі.
Àâòîðîì ãóìîðàëüíîї òåîðії іìóíіòåòó є íіìåöüêèé
ó÷åíèé Ï. Åðëіõ (ìàë. 208). 1908 ð. І.І. Ìå÷íіêîâó

Мал. 208. П. Ерліх
(1854–1915)
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ТЕМА 10
òà Ï. Åðëіõó çà їõíі âіäêðèòòÿ áóëî ïðèñóäæåíî Íîáåëіâñüêó ïðåìіþ â
ãàëóçі ôіçіîëîãії òà ìåäèöèíè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: іìóííà ñèñòåìà, âðîäæåíèé (íåñïåöèôі÷íèé)
іìóíіòåò, íàáóòèé (ñïåöèôі÷íèé) іìóíіòåò, ïðèðîäíèé òà øòó÷íèé іìóíіòåò.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Одним із чинників збереження біологічної індивідуальності організму є імунна
система. Вона захищає організм від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища. Імунітет може бути вродженим (неспецифічним) та набутим
(специфічним).
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Дайте визначення поняття «імунітет». 2. Із чого складається імунна система
людини? 3. Що таке неспецифічний імунітет? 4. Що таке специфічний імунітет?
5. Які види специфічного імунітету ви знаєте?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть ряд, у якому зазначено органи центральної імунної системи: а) червоний кістковий мозок, селезінка; б) червоний кістковий мозок, тимус (вилочкова
залоза); в) селезінка, лімфатичні вузли; г) апендикс, тимус (вилочкова залоза).
2. Виберіть правильні твердження: 1) імунітет – це здатність організму захищати власну цілісність; 2) імунітет – це здатність організму захищати біологічну
індивідуальність: а) перше твердження правильне; б) друге твердження правильне; в) обидва твердження правильні; г) обидва твердження неправильні.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте особливості неспецифічного та специфічного імунітету.
ПОМІРКУЙТЕ. Який зв’язок існує між специфічним та неспецифічним імунітетом?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Створіть презентацію на тему «Види імунітету».

§ 57. ÌÅÕÀÍІÇÌÈ ІÌÓÍÍÈÕ ÐÅÀÊÖІÉ
ÎÐÃÀÍІÇÌÓ ËÞÄÈÍÈ. ÀËÅÐÃІß.
ÑÍІÄ ÒÀ ÉÎÃÎ ÏÐÎÔІËÀÊÒÈÊÀ
Пригадайте
е типи імунітету людини. Які формені елементи містяться у крові людини?

Âè âæå çíàєòå, ùî іìóíіòåò ëþäèíè ìîæå áóòè íàáóòèì (ñïåöèôі÷íèì)
і âðîäæåíèì (íåñïåöèôі÷íèì). Öі âèäè іìóíіòåòó çà ìåõàíіçìàìè ðåàëіçàöії ïîäіëÿþòü íà êëіòèííèé òà ãóìîðàëüíèé.
×èì õàðàêòåðèçóєòüñÿ êëіòèííèé іìóíіòåò? Êëіòèííèé іìóíіòåò çàáåçïå÷óþòü ïåâíі ãðóïè ëåéêîöèòіâ. ßê âè ïðèãàäóєòå, ëåéêîöèòè – áåçáàðâíі
êëіòèíè êðîâі, ùî ìàþòü ÿäðî òà çäàòíі äî àìåáîїäíîãî ðóõó. Çà ðàõóíîê
òàêîãî ðóõó ïåâíі âèäè ëåéêîöèòіâ ìîæóòü ïðîíèêàòè êðіçü ñòіíêó êðîâîíîñíèõ ñóäèí. Âîíè ðóõàþòüñÿ â íàïðÿìêó äî áàêòåðіé, їõíіõ òîêñèíіâ,
óëàìêіâ êëіòèí âëàñíîãî îðãàíіçìó. Çàâäÿêè óòâîðåííþ íåñïðàâæíіõ íіæîê ëåéêîöèòè çäàòíі äî ôàãîöèòîçó (ìàë. 209).
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§ 57
бактерія

захоплення бактерії
лейкоцитом

оточення бактерії
цитоплазмою

лізосоми

ядро
лейкоцит

ізолювання
бактерії

лізосоми містять ферменти,
ферменти
здатні розщеплювати бактерії

знищення
бактерії

Мал. 209. Механізм знешкодження лейкоцитом бактерії за допомогою фагоцитозу. Завдання.
Користуючись малюнком, поясніть значення фагоцитозу для життєдіяльності організму

Ëåéêîöèòè ðіçíîìàíіòíі çà îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè êëіòèí і âëàñòèâîñòÿìè. Áіëüøіñòü ç íèõ ìіñòèòü ó öèòîïëàçìі áàãàòî ãðàíóë іç áіîëîãі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Їõ íàçèâàþòü ãðàíóëîöèòàìè. Ëåéêîöèòè, ïîçáàâëåíі òàêèõ ãðàíóë, íàëåæàòü äî àãðàíóëîöèòіâ.
Ãðàíóëîöèòè ïîäіëÿþòü íà íåéòðîôіëè, åîçèíîôіëè òà áàçîôіëè. Îñíîâíі ôóíêöії íåéòðîôіëіâ: çäіéñíåííÿ ôàãîöèòîçó òà âíóòðіøíüîêëіòèííå
ïåðåòðàâëåííÿ ñòîðîííіõ äëÿ îðãàíіçìó îá’єêòіâ (íàïðèêëàä, õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé), à òàêîæ çíåøêîäæåííÿ àíòèãåíіâ íà âіäñòàíі. Òèì ñàìèì
âîíè çàáåçïå÷óþòü íåñïåöèôі÷íèé іìóíіòåò.
Åîçèíîôіëè çàáåçïå÷óþòü іìóíіòåò ó ðàçі çàðàæåííÿ îðãàíіçìó ïàðàçèòè÷íèìè ÷åðâàìè (ãåëüìіíòàìè); çàïîáіãàþòü ïðîíèêíåííþ àíòèãåíó âñåðåäèíó
ñóäèí, çâ’ÿçóþ÷è їõ ó òêàíèíàõ; ïîñëàáëþþòü ðîçâèòîê àëåðãі÷íèõ ðåàêöіé.
Áàçîôіëè çäàòíі äî ôàãîöèòîçó і áåðóòü ó÷àñòü â àëåðãі÷íèõ ðåàêöіÿõ.
Äî àãðàíóëîöèòіâ íàëåæàòü ìîíîöèòè і ëіìôîöèòè. Ìîíîöèòè – íàéáіëüøі êëіòèíè êðîâі. Îäèí ìîíîöèò çäàòíèé çàõîïèòè і ïåðåòðàâèòè êіëüêà
äåñÿòêіâ áàêòåðіé. Îñíîâíі ôóíêöії ìîíîöèòіâ: ñèíòåç ëіçîöèìó, çàõèñíèõ
áіëêіâ іíòåðôåðîíіâ; çäіéñíåííÿ ôàãîöèòîçó; çíåøêîäæåííÿ ïóõëèííèõ
êëіòèí; ó÷àñòü ó ìåõàíіçìàõ ñïåöèôі÷íîãî іìóíіòåòó.
Ëіìôîöèòè, íà âіäìіíó âіä іíøèõ ãðóï ëåéêîöèòіâ, ïîòðåáóþòü ùå äîçðіâàííÿ і ñïåöіàëіçàöії â ëіìôîїäíèõ îðãàíàõ (íàïðèêëàä, Ò-ëіìôîöèòè –
ó âèëî÷êîâіé çàëîçі). Ëèøå ïіñëÿ öüîãî âîíè ñòàþòü çäàòíèìè âèêîíóâàòè
ñâîþ ãîëîâíó ôóíêöіþ – çàáåçïå÷åííÿ і ïіäòðèìàííÿ ñïåöèôі÷íîãî іìóíіòåòó.
Ïіä ÷àñ ïåðøîї çóñòðі÷і â êðîâі ÷è ìіæêëіòèííіé ðіäèíі ç àíòèãåíîì
(íàïðèêëàä, áàêòåðієþ) Ò-ëіìôîöèò óïіçíàє éîãî ñòðóêòóðó. Ïîòіì âіí ïî÷èíàє іíòåíñèâíî äіëèòèñÿ. Ïðè öüîìó ÷àñòèíà íîâîóòâîðåíèõ êëіòèí ñòàє
òàê çâàíèìè êëіòèíàìè-âáèâöÿìè, à ÷àñòèíà – êëіòèíàìè іìóííîї ïàì’ÿòі.
«Êëіòèíè-âáèâöі», âèäіëÿþ÷è ñïåöèôі÷íèé áіëîê, ðóéíóþòü ìåìáðàíè áàêòåðіàëüíèõ êëіòèí, òèì ñàìèì çíèùóþ÷è ìіêðîîðãàíіçìè. Ó ðàçі ïîâòîðíîãî
çàðàæåííÿ îðãàíіçìó öèì âèäîì áàêòåðіé çàõèñíà âіäïîâіäü âіäáóâàєòüñÿ
øâèäøå, îñêіëüêè â êðîâі âæå є ãîòîâі Ò-ëіìôîöèòè іìóííîї ïàì’ÿòі.
ßêі ìåõàíіçìè ãóìîðàëüíîãî іìóíіòåòó? Ãóìîðàëüíèé іìóíіòåò çàáåçïå÷óєòüñÿ ðіçíèìè áіîëîãі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè, çîêðåìà àíòèòіëàìè òà іíòåðôåðîíàìè. Àíòèòіëà ïðîäóêóþòü Â-ëіìôîöèòè. Ó ëþäèíè öі êëіòèíè äîçðіâàþòü
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ТЕМА 10
лімфоцити
ф

антитіла

антигени

антитіла з’єднуються
з єднуються
з антигеном
Мал. 210. Реакція
антиген–антитіло

ó ìèãäàëèêàõ (îðãàíè â ðîòîãëîòöі, ñôîðìîâàíі ëіìôîїäíîþ òêàíèíîþ), àïåíäèêñі, ëіìôàòè÷íèõ âóçëàõ.
Ïіñëÿ âïіçíàâàííÿ àíòèãåíó Â-ëіìôîöèòè äіëÿòüñÿ
íà êëіòèíè іìóííîї ïàì’ÿòі òà ïëàçìåíі êëіòèíè, ÿêі
ïåðåìіùóþòüñÿ â ëіìôàòè÷íі âóçëè і ïî÷èíàþòü ïðîäóêóâàòè àíòèòіëà. Ñïî÷àòêó öі àíòèòіëà ïîâ’ÿçàíі ç
ìåìáðàíàìè Â-ëіìôîöèòіâ, çãîäîì, âіäðèâàþ÷èñü âіä
ìåìáðàíè, âîíè ñïåöèôі÷íî ç’єäíóþòüñÿ ç àíòèãåíîì. Òàê óòâîðþєòüñÿ êîìïëåêñ àíòèãåí–àíòèòіëî
(ìàë. 210). Êîìïîíåíòè íåñïåöèôі÷íîãî іìóíіòåòó
àêòèâíî ðåàãóþòü íà êîìïëåêñ àíòèãåí–àíòèòіëî і
çíåøêîäæóþòü àíòèãåí.
Çàõèñíі áіëêè іíòåðôåðîíè çàïîáіãàþòü ðîçìíîæåííþ âіðóñіâ, ìàþòü ïðîòèïóõëèííó òà àíòèáàêòåðіàëüíó äіþ. Íà âіäìіíó âіä àíòèòіë, їì íå
âëàñòèâà âóçüêà ñïåöèôі÷íіñòü ùîäî àíòèãåíіâ.
Ïîòóæíîþ àíòèáàêòåðіàëüíîþ àêòèâíіñòþ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ëіçîöèì – ôåðìåíò, ÿêèé ìіñòèòüñÿ â ñëèíі, ñëüîçàõ.

Здоров’я людини. Одним з основних показників стану захисних систем організму
є кількісна характеристика лейкоцитів. Їхня кількість може змінюватись у досить
широких межах: зменшуватись до 1,5–2 тис./мкл (лейкопенія) або зростати до 15–
20 тис./мкл (лейкоцитоз). Важливим є також співвідношення різних типів лейкоцитів, так звана лейкоцитарна формула. Зміщення співвідношення різних типів
лейкоцитів у бік збільшення числа нейтрофілів свідчить про наявність в організмі
гострого запального процесу, лімфоцитів – хронічного.

Ùî òàêå ùåïëåííÿ òà âàêöèíàöіÿ? Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî â äåÿêèõ
âèïàäêàõ іìóíіòåò ìîæíà ñòâîðèòè øòó÷íî – çà äîïîìîãîþ іìóíіçàöії –
çàñòîñóâàííÿ ïðîôіëàêòè÷íîãî ùåïëåííÿ ÷è ñèðîâàòîê. Äëÿ ùåïëåííÿ
çàñòîñîâóþòü âàêöèíè. Öі ïðåïàðàòè ñêëàäàþòüñÿ ç ïîñëàáëåíèõ ÷è âáèòèõ
çáóäíèêіâ õâîðîá, ïðîäóêòіâ їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі, îêðåìèõ àíòèãåíіâ.
Ïðèêëàäîì òàêèõ âàêöèí є ïðîòèäèôòåðіéíà, ïðîòèòóáåðêóëüîçíà, ïðîòèïîëіîìієëіòíà òîùî. Ó âіäïîâіäü íà їõ ââåäåííÿ â îðãàíіçìі óòâîðþþòüñÿ
âëàñíі àíòèòіëà і êëіòèíè іìóííîї ïàì’ÿòі, ÿê і ïіñëÿ ïåðåíåñåíèõ çàõâîðþâàíü. Òîìó ëþäèíà ñòàє íåñïðèéíÿòëèâîþ äî
ïåâíîãî çàõâîðþâàííÿ. ßê âè ïðèãàäóєòå, òàêèé
øòó÷íèé іìóíіòåò íàçèâàþòü àêòèâíèì.
Ëóї Ïàñòåð (ìàë. 211) – âіäîìèé ôðàíöóçüêèé
ó÷åíèé, çàñíîâíèê ñó÷àñíîї ìåäè÷íîї ìіêðîáіîëîãії òà іìóíîëîãії, ðîçðîáèâ ìåòîä çàïîáіæíèõ ùåïëåíü ïðîòè áàãàòüîõ іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü,
çîêðåìà ïðîòè ñèáіðêè, áåøèõè ñâèíåé, ñêàçó.
Äëÿ óòâîðåííÿ ïàñèâíîãî øòó÷íîãî іìóíіòåòó
â îðãàíіçì ëþäèíè ââîäÿòü ñïåöіàëüíі ñèðîâàòêè,
ùî ìіñòÿòü ãîòîâі àíòèòіëà ïðîòè âіäïîâіäíîãî
çáóäíèêà. Їõ îòðèìóþòü ç êðîâі òâàðèí, ÿêі ïåðåõâîðіëè íà ïåâíå çàõâîðþâàííÿ. Âëàñíі àíòèòіëà ïðè öüîìó â îðãàíіçìі íå óòâîðþþòüñÿ.
Мал. 211. Луї Пастер
Ââåäåííÿ ñèðîâàòîê õâîðîìó çóïèíÿє ðîçâèòîê
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õâîðîáè і ñïðèÿє øâèäøîìó îäóæàííþ. Íà æàëü, ïàñèâíèé øòó÷íèé іìóíіòåò çáåðіãàєòüñÿ ëèøå äåêіëüêà ìіñÿöіâ.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Ùåïëåííÿ çäіéñíþþòü ç ìåòîþ çàïîáіãàííÿ çàõâîðþâàííÿì, à ñèðîâàòêè ââîäÿòü äëÿ ëіêóâàííÿ ïåâíèõ çàõâîðþâàíü. Ââåäåííÿ
âàêöèíè ïіä ÷àñ õâîðîáè ìîæå òіëüêè óñêëàäíèòè її ïåðåáіã.
Ùî òàêå àëåðãі÷íі ðåàêöії? Çàçâè÷àé іìóííà âіäïîâіäü íà ïîòðàïëÿííÿ
â îðãàíіçì àíòèãåíó є êîðèñíîþ. Ïðîòå іíêîëè òàêà іìóííà ðåàêöіÿ ìîæå
áóòè íàäìіðíîþ ÷è íåàäåêâàòíîþ. Ó òàêîìó ðàçі ðîçâèâàєòüñÿ àëåðãі÷íà
ðåàêöіÿ – ïіäâèùåíà ÷óòëèâіñòü îðãàíіçìó äî áóäü-ÿêîї ðå÷îâèíè (ïåðåâàæíî áіëêîâîї ïðèðîäè) – àëåðãåíó.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Àëåðãіÿ – ñòàí ïіäâèùåííÿ ÷óòëèâîñòі îðãàíіçìó ó
âіäïîâіäü íà äіþ àëåðãåíіâ. Àëåðãåíè – ðå÷îâèíè, ÿêі ñïðè÷èíþþòü
àëåðãі÷íі ðåàêöії â îðãàíіçìі.

Çàçâè÷àé ðå÷îâèíè, ÿêі ìîæóòü áóòè àëåðãåíàìè, íå ñòàíîâëÿòü æîäíîї
íåáåçïåêè äëÿ îðãàíіçìó. Äî òàêèõ ðå÷îâèí íàëåæàòü: ïèëîê ðîñëèí, øåðñòü
òâàðèí, õàð÷îâі ïðîäóêòè, ëіêàðñüêі çàñîáè òîùî. Àëåðãі÷íà ðåàêöіÿ ðîçâèâàєòüñÿ çà ïîâòîðíîãî ïîòðàïëÿííÿ àëåðãåíó. Ñèìïòîìè àëåðãі÷íîї ðåàêöії –
ïî÷åðâîíіííÿ, íàáðÿêè, ñâåðáіæ øêіðè, ñèëüíå ñòèñêàííÿ äèõàëüíèõ øëÿõіâ.
Àëåðãåíè ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíі òà âíóòðіøíі. Äî çîâíіøíіõ àëåðãåíіâ
íàëåæàòü äåÿêі õàð÷îâі ïðîäóêòè (ÿéöÿ, øîêîëàä, öèòðóñîâі), ðіçíі õіìі÷íі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, çàïàõè (êâіòіâ, ïàðôóìіâ), ëіêàðñüêі ïðåïàðàòè
(ìàë. 212). Òàêі ñàìі ðåàêöії ìîæóòü âèíèêíóòè ïіä ÷àñ äії îòðóéíèõ ðå÷îâèí, óêóñіâ áäæіë, äæìåëіâ, іíøèõ êîìàõ. Âíóòðіøíі àëåðãåíè – âëàñíі
òêàíèíè îðãàíіçìó, ïåðåâàæíî çі çìіíåíèìè ïðèðîäíèìè âëàñòèâîñòÿìè.
Íàïðèêëàä, ó ðàçі îïіêіâ ÷è îáìîðîæåíü îðãàíіçì ñïðèéìàє çìåðòâіëі òêàíèíè ÿê ÷óæîðіäíі é óòâîðþє äî íèõ àíòèòіëà.
Íàéâàæ÷èì ïðîÿâîì àëåðãі÷íèõ ðåàêöіé є àíàôіëàêòè÷íèé øîê. Âіí
ìîæå âèíèêíóòè âíàñëіäîê óêóñіâ êîìàõ, àëåðãії íà õàð÷îâі ïðîäóêòè òà
ëіêàðñüêі ïðåïàðàòè òîùî. Òàêèé òèï àëåðãі÷íîї ðåàêöії âіäáóâàєòüñÿ
áóðõëèâî. Її ñèìïòîìàìè є ñâåðáëÿ÷і âèñèïàííÿ íà øêіðі, íàáðÿê ãîðëà,
çíèæåííÿ àðòåðіàëüíîãî òèñêó.
Здоров’я людини. Кожна людина повинна знати, на що в неї виникає алергія, й
уникати контактів з алергеном. У разі виникнення алергічної реакції потрібно вміти
надати першу допомогу.
2

2

3

Мал. 212. Алергени, що можуть спричинити алергію: 1 – деякі харчові продукти рослинного
походження (шоколад, цитрусові, полуниця, горіхи); 2 – пилок деяких рослин; 3 – деякі ліки.
Завдання. Доповніть цей перелік речовинами, які можуть призвести до алергії
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Áіëüøіñòü іíôåêöіéíèõ õâîðîá, ç ÿêèìè äî
îñòàííüîãî ÷àñó ñòèêàëîñÿ ëþäñòâî, âèíèêëî
äîñèòü äàâíî. Äî îäíèõ ç íèõ ó ëþäèíè óòâîðèâñÿ ïðèðîäíèé іìóíіòåò. Ç äåÿêèìè ëþäè íàâ÷èëèñÿ áîðîòèñÿ, ñòâîðþþ÷è øòó÷íèé іìóíіòåò.
Через кров
Ïðîòå íàïðèêіíöі ÕÕ ñò. âèÿâëåíî âіðóñè, äіÿ
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà ïðîòè ñàìîї іìóííîї ñèñòåìè.
Öþ íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íó õâîðîáó íàçâàëè
Від матері до дитини
«ñèíäðîì íàáóòîãî іìóíîäåôіöèòó».
Ùî òàêå ÑÍІÄ? ÑÍІÄ – ñèíäðîì íàáóòîãî іìóíîСтатевий
äåôіöèòó – çàõâîðþâàííÿ, ñïðè÷èíåíå âіðóñîì
іìóíîäåôіöèòó ëþäèíè (ÂІË). Ïðèãàäàéòå, êîðèМал. 213. Основні шляхи пере- ñòóþ÷èñü ñõåìîþ, îñíîâíі øëÿõè ïåðåäà÷і ÂІËдачі ВІЛ-інфекції. Завдання. іíôåêöії (ìàë. 213).
Користуючись схемою, наÍàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íèì є òå, ùî ëþäèíà –
звіть основні шляхи передачі
íîñіé âіðóñó – ìîæå çàõâîðіòè ÷åðåç áàãàòî ðîêіâ,
ВІЛ-інфекції
çà öåé ÷àñ іíôіêóþ÷è іíøèõ ëþäåé. Ñïіëêóâàííÿ
ç ÂІË-іíôіêîâàíèìè ëþäüìè íà ïîáóòîâîìó ðіâíі є áåçïå÷íèì äëÿ îòî÷óþ÷èõ. Ïåðåñëіäóâàííÿ ÂІË-ïîçèòèâíèõ – öå ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè.
ßê âçàєìîïîâ’ÿçàíі іìóííà ñèñòåìà òà åêîëîãі÷íèé ñòàí íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà? Ëіêàðі áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó êîíñòàòóþòü çíèæåííÿ â ëþäèíè
àêòèâíîñòі іìóííîї ñèñòåìè і, ÿê ðåçóëüòàò, çáіëüøåííÿ ÷àñòîòè і òÿæêîãî
ïåðåáіãó іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü óíàñëіäîê ïîãіðøåííÿ åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії íà íàøіé ïëàíåòі.
Íà æàëü, åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі є íàäçâè÷àéíî íàïðóæåíîþ, çîêðåìà â ïðîìèñëîâèõ ðàéîíàõ і çàáðóäíåíèõ ðàäіàöієþ ïіñëÿ àâàðії íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé åëåêòðîñòàíöії. Ïðèãíі÷óþòü іìóííó ñèñòåìó òàêîæ
âèêèäè àâòîìîáіëüíèõ ãàçіâ, îòðóòîõіìіêàòè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ó ÿêèõ
íàäìіðíà êіëüêіñòü êîíñåðâàíòіâ, àðîìàòèçàòîðіâ òîùî. Òîìó âñіì ïîòðіáíî
äáàòè ïðî ÿêіñòü ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ і çáåðåæåííÿ ÷èñòîòè äîâêіëëÿ.
Основні шляхи
передачі ВІЛ

Здоров’я людини. Зміцненню імунної системи сприяють загартовування організму,
фізичні навантаження, повноцінне харчування, дотримання особистої гігієни.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ïðèðîäíèé іìóíіòåò, øòó÷íèé іìóíіòåò, іìóíіçàöіÿ, âàêöèíà, ëіêóâàëüíà ñèðîâàòêà, àëåðãіÿ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Для запобігання інфекційним захворюванням роблять щеплення – вакцинацію.
Для лікування деяких інфекційних хвороб використовують лікувальну сироватку.
z Активність імунної системи може бути різною: надмірна реактивність, чутливість до деяких речовин спричинює, зокрема, алергію, недостатня – імунодефіцит.
z Речовини, що спричинюють алергію, називають алергенами. Реакція організму
на інфекційну хворобу визначається його імунологічною реактивністю.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке імунізація? 2. Чим вакцина відрізняється від лікувальної сироватки?
3. Що таке алергія? Які ознаки алергічної реакції ? 4. Чому виникнення алергічної реакції є небезпечним для життя людини? 5. Які хвороби називають інфекційними? Які вони мають загальні ознаки? 6. Що таке СНІД? Які найпоширеніші
шляхи поширення ВІЛ-інфекції?
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§ 58
Виберіть одну правильну відповідь
1. Позначте внутрішні алергени: а) харчові продукти (яйця, шоколад, цитрусові); б) запахи (квітів, парфумів); в) лікарські препарати; г) власні тканини організму під час опіків.
2. Виберіть можливі шляхи зараження ВІЛ-інфекції: а) повітряно-крапельний;
б) переливання крові; б) споживання заражених харчових продуктів; в) споживання сирої води; г) рукостискання.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Що таке імунізація, види імунізації і яке її значення
для збереження здоров’я людини?
ПОМІРКУЙТЕ. 1. На початку виникнення епідемії грипу джерела масової інформації закликають робити вакцинацію. Чи доцільно вводити протигрипозну
профілактичну вакцину? Яке це має значення для збереження здоров’я людини?
2. Чому заходи щодо боротьби зі СНІДом слід проводити в міжнародному масштабі?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. 1. Дослідіть, яку імунізацію проводили вам. Які вакцини
вам уводили і чому? 2. Користуючись різними джерелами інформації, у тому
числі й Інтернетом, оформіть презентацію «Статистичні дані захворювань на
СНІД у різних регіонах України».

§ 58. ÂÇÀЄÌÎÄІß ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÎÐÃÀÍІÇÌÓ. ÑÒÐÅÑ І ÔÀÊÒÎÐÈ,
ßÊІ ÉÎÃÎ ÑÏÐÈ×ÈÍßÞÒÜ
Пригадайте будову та функції проміжного мозку. Що таке гіпофіз і гіпоталамус? Які
їхні функції? Що таке гормони та нейрогормони?

Òіñíèé çâ’ÿçîê ìіæ íåðâîâîþ òà åíäîêðèííîþ ñèñòåìàìè çäіéñíþєòüñÿ
çàâäÿêè âçàєìîäії ñòðóêòóðè ïðîìіæíîãî ìîçêó ãіïîòàëàìóñà òà ïðîâіäíîї
åíäîêðèííîї çàëîçè, ÿêà òåæ ïîâ’ÿçàíà ç ïðîìіæíèì ìîçêîì, – ãіïîôіçà.
Òàê âèíèêàє ãіïîòàëàìî-ãіïîôіçàðíà ñèñòåìà.
ßêà ðîëü ãіïîòàëàìî-ãіïîôіçàðíîї ñèñòåìè â ðåãóëÿöії äіÿëüíîñòі îðãàíіçìó ëþäèíè? Äî ãіïîòàëàìóñà âіä íåðâîâèõ êëіòèí іíøèõ âіääіëіâ ãîëîâíîãî ìîçêó íàäõîäÿòü âіäïîâіäíі ñèãíàëè. Ó âіäïîâіäü íåéðîñåêðåòîðíі êëіòèíè
ãіïîòàëàìóñà âèäіëÿþòü íåéðîãîðìîíè, ÿêі ïî êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ ç òîêîì
êðîâі ïîòðàïëÿþòü ó ïåðåäíþ ÷àñòêó ãіïîôіçà (äèâ. ìàë. 196). Òàì íåéðîãîðìîíè ñòèìóëþþòü àáî ãàëüìóþòü âèðîáëåííÿ ïåâíèõ ãîðìîíіâ, ÿêі âïëèâàþòü íà äіÿëüíіñòü іíøèõ åíäîêðèííèõ çàëîç. Îòæå, äіÿëüíіñòü ãіïîôіçà
ïåðåáóâàє ïіä êîíòðîëåì ãіïîòàëàìóñà.
Ó ðîáîòі єäèíîї ãіïîòàëàìî-ãіïîôіçàðíîї ñèñòåìè çàêëàäåíî ïðèíöèï ïðÿìîãî і çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Êîëè áóäü-ÿêà çàëîçà âíóòðіøíüîї ñåêðåöії ïî÷èíàє âèäіëÿòè äóæå ìàëî àáî, íàâïàêè, çàíàäòî áàãàòî ãîðìîíіâ, ãіïîòàëàìóñ
ðåàãóє íà òàêі âіäõèëåííÿ âіä íîðìè їõíüîãî âìіñòó â êðîâі. Öþ іíôîðìàöіþ
âіí ïåðåäàє â ãіïîôіç, ÿêèé çàâäÿêè âèäіëåííþ ïåâíèõ ãîðìîíіâ ïîñèëþє àáî
ïîñëàáëþє ôóíêöіþ âіäïîâіäíîї çàëîçè âíóòðіøíüîї ñåêðåöії. Íàïðèêëàä, ãіïîôіç âèðîáëÿє òèðåîòðîïíèé ãîðìîí, ÿêèé ñòèìóëþє äіÿëüíіñòü ùèòîïîäіáíîї çàëîçè. Ïіä âïëèâîì öüîãî ãîðìîíó ùèòîïîäіáíà çàëîçà âèðîáëÿє ñâіé
ãîðìîí – òèðîêñèí (òðèéîäòèðîíіí), ÿêèé âïëèâàє íà âñі îðãàíè і òêàíèíè
îðãàíіçìó. Òèðîêñèí âïëèâàє і íà ãіïîôіç, äëÿ ÿêîãî öå є ñèãíàëîì ïðî ðåçóëüòàò éîãî äіÿëüíîñòі. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî òèðåîòðîïíèé ãîðìîí ãіïîôіçà
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ñòèìóëþє äіÿëüíіñòü ùèòîïîäіáíîї çàëîçè (öå ïðÿìèé çâ’ÿçîê), òîäі òèðîêñèí ãàëüìóє äіÿëüíіñòü ãіïîôіçà, çìåíøóþ÷è óòâîðåííÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíó (öå çâîðîòíèé çâ’ÿçîê).
Іíòåãðàöіÿ íåðâîâîї òà ãóìîðàëüíîї ðåãóëÿöії â îðãàíіçìі îñîáëèâî ÿñêðàâî
ïðîÿâëÿєòüñÿ ïіä ÷àñ âèíèêíåííÿ ñòðåñîâèõ ðåàêöіé.
Ùî òàêå ñòðåñ? Ñòðåñ – öå ñòàí îðãàíіçìó, ùî âèíèêàє ó âіäïîâіäü íà äіþ
íåñïðèÿòëèâèõ çîâíіøíіõ àáî âíóòðіøíіõ ÷èííèêіâ (ñòðåñîðіâ). Ñòðåñîð
ìîæå áóòè áóäü-ÿêîї ïðèðîäè – ñïåêà ÷è õîëîä, îòðóòà, іíôåêöіÿ, âòðàòà
êðîâі, ñèëüíå åìîöіéíå ïîòðÿñіííÿ òîùî. Ç ôіçіîëîãі÷íîї òî÷êè çîðó ñòðåñ
є íåéðîãóìîðàëüíîþ ðåàêöієþ, ñïðÿìîâàíîþ íà àäàïòàöіþ îðãàíіçìó äî
íåçâè÷íèõ äëÿ íüîãî óìîâ.
Êîëè âèíèêàþòü íàäçâè÷àéíі ñèòóàöії, ñïðè÷èíåíі íàäìіðíîþ іíòåíñèâíіñòþ ïåâíèõ çîâíіøíіõ ÷è âíóòðіøíіõ ÷èííèêіâ, âèíèêàє ïîòðåáà
ìîáіëіçàöії âñіõ ñèë îðãàíіçìó, іíòåíñèâíîї ðîáîòè ðіçíèõ ñèñòåì îðãàíіâ,
çíà÷íèõ âèòðàò åíåðãії, äóæå àêòèâíîї ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі òîùî. Ç òàêèìè
îáñòàâèíàìè äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ñïîðòñìåíàì ïіä ÷àñ çìàãàíü, áіéöÿì
íà âіéíі, â àâàðіéíèõ ñèòóàöіÿõ – âîäіÿì, ïіëîòàì, ìîðÿêàì òîùî. Êîæíà
ëþäèíà ìîæå îïèíèòèñü ó òàêîìó ñòàíі, êîëè íåðâîâà òà åíäîêðèííà ñèñòåìè
ïîâèííі òàê âïëèâàòè íà äіÿëüíіñòü îðãàíіçìó, ùîá äàòè çìîãó ïðèñòîñóâàòèñü
äî íîâèõ, íåçâè÷íèõ îáñòàâèí, ïіäòðèìàòè ãîìåîñòàç.
Â îðãàíіçìі іñíóþòü äîñêîíàëі ìåõàíіçìè ïіäòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Àëå
ÿêùî äіÿ ïåâíèõ ôàêòîðіâ íàäòî ñèëüíà, òðèâàëà òà íåçâè÷íà, òîäі ðîçâèâàєòüñÿ ñèíäðîì1 çàãàëüíîї àäàïòàöії – íàëàøòóâàííÿ îðãàíіçìó äëÿ ïåðåæèâàííÿ íàäçâè÷àéíîї ñèòóàöії.
ßêі ìåõàíіçìè ðåàêöії îðãàíіçìó íà ñòðåñ? Ïîÿâó ñòðåñîâîãî ñòàíó ðåєñòðóє ãіïîòàëàìóñ. Éîãî ðåöåïòîðè ðåàãóþòü íà çìіíè õіìі÷íîãî ñêëàäó,
òåìïåðàòóðè òà òèñêó êðîâі. Ó ðàçі ñòðåñó âіí çàïóñêàє íèçêó ðåàêöіé, ÿêі
é ñïðè÷èíþþòü ñèíäðîì çàãàëüíîї àäàïòàöії.
ßê ïðèêëàä ðîçãëÿíåìî ñòðåñ, ùî âèêëèêàє ðåàêöіþ òðèâîãè. Ó ñèíäðîìі çàãàëüíîї àäàïòàöії ìîæíà âèäіëèòè òðè ñòàäії. Ñïî÷àòêó ïî÷èíàєòüñÿ
çáóäæåííÿ êîðè ïіâêóëü êіíöåâîãî ìîçêó. Çâіäòè íåðâîâі іìïóëüñè ïðÿìóþòü äî ãіïîòàëàìóñà. Óíàñëіäîê ñòèìóëÿöії ãіïîòàëàìóñîì ñèìïàòè÷íèõ
íåðâіâ çäіéñíþєòüñÿ ðåàêöіÿ òðèâîãè. Ïðè öüîìó ôіçè÷íі äії, çàçâè÷àé,
âіäñóòíі, à âåëèêà êіëüêіñòü ãëþêîçè òà êèñíþ ç êðîâ’þ ïîòðàïëÿє äî
ñòðóêòóð, ùî âіäіãðàþòü íàéáіëüøó ðîëü ó ïðîòèñòîÿííі íåáåçïåöі:
ãîëîâíîãî ìîçêó, ÿêèé ïîâèíåí çäіéñíþâàòè ÷іòêå êåðóâàííÿ îðãàíіçìîì;
ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ, ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ âіäáèâàòè
àòàêó ÷è òіêàòè;
ñåðöÿ, ÿêå ìàє іíòåíñèâíî ïðàöþâàòè, ùîá ïîñòà÷àòè äîñòàòíüî ïîæèâíèõ ðå÷îâèí äî îðãàíіâ;
áðîíõіâ, ÿêі ðîçøèðþþòüñÿ і âіäïîâіäíî çáіëüøóєòüñÿ ëåãåíåâà âåíòèëÿöіÿ;
ïîòîâèõ çàëîç øêіðè, ÿêі ïîñèëþþòü ïîòîâèäіëåííÿ;
çіíèöü îêà, ÿêі ðîçøèðþþòüñÿ òîùî.
Íåéðîãîðìîíè, ÿêі âèäіëÿє ãіïîòàëàìóñ, àêòèâіçóþòü äіÿëüíіñòü ãіïîôіçà, ùî âèðîáëÿє òðîïíі ãîðìîíè. Âïëèâ öèõ ãîðìîíіâ ñòèìóëþє ôóíêöіþ
íàäíèðêîâèõ çàëîç і âèäіëåííÿ íèìè ãîðìîíó àäðåíàëіíó, ùî âïëèâàє íà
äіÿëüíіñòü ïåâíîãî âіääіëó íåðâîâîї ñèñòåìè (ìàë. 214).
1
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Ñèíäðîì – ñóêóïíіñòü îçíàê ïåâíîãî çàõâîðþâàííÿ àáî ñòàíó îðãàíіçìó.

§ 58

Гіпоталамус

Розширення бронхів,
посилення потовиділення

Збільшення частоти
і сили скорочень серця
Гіпофіз

Надниркова залоза виділяє
адреналін, норадреналін

Спазм судин

Мал. 214. Механізм розвитку стресу. Завдання. Користуючись схемою, поясніть, які процеси відбуваються в органах під час стресу

Ó ñòàäії îïîðó îðãàíіçì ìîáіëіçóє ñâîї ðåñóðñè, ùîá ïîäîëàòè ñòðåñîâó
ñèòóàöіþ. Çðîñòàє êіëüêіñòü ãîðìîíіâ, àíòèòіë, ÿêі íàäõîäÿòü äî óðàæåíîї
äіëÿíêè, ÷àñòèíà ãëіêîãåíó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãëþêîçó, ÿêà іíòåíñèâíî
ðîçùåïëþєòüñÿ, ïîïîâíþþ÷è åíåðãåòè÷íі çàïàñè îðãàíіçìó. Ñèìïàòè÷íèé
âіääіë àâòîíîìíîї íåðâîâîї ñèñòåìè ãîòóє îðãàíіçì äî áîðîòüáè àáî âòå÷і.
Ïðè öüîìó àêòèâíî ïðàöþє é ãîëîâíèé ìîçîê. Çàçâè÷àé, ìè óñïіøíî âèòðèìóєìî öþ ñòàäіþ òà ïîâåðòàєìîñÿ äî íîðìàëüíîãî ñòàíó. Àëå ÿêùî
îðãàíіçì íå ñïðàâëÿєòüñÿ çі ñòðåñîì, íàñòàє ñòàäіÿ âèñíàæåííÿ, ÿêà
ìîæå ïðèçâåñòè äî âàæêîãî çàõâîðþâàííÿ.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ òîãî, ÿêі íàñëіäêè ñïðè÷èíÿє ñòðåñ, ìàє ïîâåäіíêà ó ñòðåñîâіé ñèòóàöії. ßêùî ëþäèíà øóêàє çàñîáè ïîëіïøåííÿ àáî
óíèêíåííÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó òàêîãî ñòàíó, ñòіéêіñòü її îðãàíіçìó çðîñòàє. ßêùî ëþäèíà âіäìîâëÿєòüñÿ âіä àêòèâíèõ ïðîòèäіé, îïіð ñèíäðîìó
çàãàëüíîї àäàïòàöії ïåðåõîäèòü ó ôàçó âèñíàæåííÿ.
Îòæå, ïіä ÷àñ ñòðåñó îðãàíіçì ëþäèíè ìîáіëіçóє ñâîї çàõèñíі ñèëè, ùî
ñïðèÿє ïðèñòîñóâàííþ äî óìîâ æèòòÿ, ÿêі ïîñòіéíî çìіíþþòüñÿ. Áåç äåÿêîãî ðіâíÿ ñòðåñó íåìîæëèâà áóäü-ÿêà àêòèâíà äіÿëüíіñòü ëþäèíè.
ßê âïëèâàþòü íà ðåãóëÿòîðíі ñèñòåìè îðãàíіçìó íàðêîòè÷íі ðå÷îâèíè,
àëêîãîëü òà òþòþíîêóðіííÿ? Íàðêîòèêè – õіìі÷íі ñïîëóêè, ÿêі äіþòü íà
ïñèõі÷íèé ñòàí ëþäèíè. Âîíè ñïðè÷èíÿþòü êîðîòêî÷àñíå ïіäíåñåííÿ íàñòðîþ, ó ïåâíèõ âèïàäêàõ – ãàëþöèíàöії. Öå õâîðîáëèâèé ñòàí, çà ÿêîãî
âèíèêàþòü îáðàçè і âіä÷óòòÿ (ñëóõîâі, çîðîâі òîùî), íå ïîâ’ÿçàíі іç çîâíіøíіìè ïîäðàçíèêàìè, îäíàê ïåâíèé ÷àñ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ðåàëüíі.
Õâîðîáëèâèé ïîòÿã äî ñïîæèâàííÿ íàðêîòèêіâ íàçèâàþòü íàðêîìàíієþ, à
ëþäèíó, ÿêà âæèâàє íàðêîòèêè – íàðêîìàíîì.
Íàðêîòè÷íі ðå÷îâèíè ïîãіðøóþòü ïðîâåäåííÿ íåðâîâîãî іìïóëüñó ïî íåðâàõ. Ñàìå íà öüîìó áàçóєòüñÿ äіÿ ïåâíèõ íàðêîòèêіâ, çäàòíèõ çíіìàòè áіëü.
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ТЕМА 10
Íàðêîòèêè çãóáíî âïëèâàþòü і íà ãóìîðàëüíó ðåãóëÿöіþ. Òðèâàëå ñïîæèâàííÿ їõ ïðèçâîäèòü, çîêðåìà, äî íåäîñòàòíüîãî âèðîáëåííÿ ñòàòåâèõ ãîðìîíіâ.
Çà ïîñòіéíîãî âæèâàííÿ àëêîãîëþ çìіíþєòüñÿ ïñèõіêà ëþäèíè, àäæå
àëêîãîëü ïðèñêîðþє çàãèáåëü íåéðîíіâ (íà êîæíі ñïîæèòі 100 ã àëêîãîëþ
ãèíå 33 000 íåéðîíіâ). Óíàñëіäîê öüîãî âіäáóâàєòüñÿ äåãðàäàöіÿ îñîáèñòîñòі, ðóéíóþòüñÿ ñіì’ї, ëþäèíà âòðà÷àє ïðàöåçäàòíіñòü òîùî.
Ïîãàíî âïëèâàє íà íåðâîâó òà ãóìîðàëüíó ðåãóëÿöіþ ôóíêöіé îðãàíіçìó і
òþòþíîêóðіííÿ. Ïіä ÷àñ êóðіííÿ óòâîðþєòüñÿ äèì, ÿêèé ìіñòèòü áàãàòî
øêіäëèâèõ ðå÷îâèí – ÷àäíèé ãàç, ñìîëè, ðàäіîàêòèâíі іçîòîïè, íіêîòèí òà іí.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Âàæëèâî â ïіäëіòêîâèé ïåðіîä íå ïіäïàäàòè ïіä ðіçíі
íåãàòèâíі âïëèâè. Æèòòÿ áàãàòîãðàííå, і ìîæëèâîñòі, çàêëàäåíі â êîæíіé
ëþäèíі, ïîòðіáíî ðåàëіçîâóâàòè ÷åðåç íàâ÷àííÿ, öіêàâó òðóäîâó äіÿëüíіñòü, ñïîðò.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ãіïîòàëàìî-ãіïîôіçàòîðíà ñèñòåìà, ñòðåñ,
ñòðåñ-ôàêòîðè.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Регуляція функцій в організмі забезпечується взаємоузгодженою діяльністю
нервової системи і гуморальних факторів. Гіпоталамус і гіпофіз утворюють єдину
гіпоталамо-гіпофізарну систему, яка впливає на інші залози внутрішньої секреції.
z Стрес – це стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх чинників (стрес-факторів). Активна діяльність людини
неможлива без деякого рівня стресу. Він підвищує адаптаційні можливості людини. Негативно впливає на організм тривала дія стрес-факторів. Стреси є постійними складовими нашого життя. Для протидії стресам в організмі людини
існують механізми, які забезпечують гомеостаз. Причинами стресу можуть бути
різноманітні фактори. Стрес має стадії тривоги, опору та виснаження. Характер
реакції людини на стрес визначає ступінь стійкості її психіки.
z Алкоголізм, наркоманія та тютюнокуріння згубно діють на нервову та ендокринну системи людини, спричинюють важкі захворювання та смерть.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. У чому полягає інтеграція нервової і гуморальної регуляції? 2. Що таке стрес?
Яке його значення в житті людини? 3. Як реагують нервова та ендокринна системи на дію стрес-факторів?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть залозу внутрішньої секреції, яка керує діяльністю інших залоз внутрішньої секреції: а) гіпофіз; б) щитоподібна; в) підшлункова залоза; г) епіфіз.
2. Позначте гормон, який забезпечує мобілізацію всіх ресурсів організму в
стресових ситуаціях: а) інсулін; б) адреналін; в) тироксин; г) тестостерон.
3. Позначте залозу, яка активізує виділення гормонів під час виникнення стресу: а) тимус (вилочкова); б) гіпофіз; в) надниркові; г) щитоподібна.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Яке значення гіпоталамо-гіпофізарної системи?
ПОМІРКУЙТЕ. Чому вважають, що деякі стресові ситуації справляють позитивний вплив на організм?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Складіть пам’ятку «Як захистити свій організм від стресогенних чинників?».
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Самоконтроль знань з теми
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
1. Укажіть залозу змішаної секреції: а) підшлункова залоза; б) надниркова; в) щитоподібна залоза; г) гіпофіз.
2. Укажіть хімічний елемент, потрібний для синтезу гормонів щитоподібної залози:
а) Ферум; б) Цинк; в) Йод; г) Сульфур.
3. Укажіть гормон підшлункової залози, який впливає на розщеплення глікогену до
глюкози: а) тироксин; б) інсулін; в) глюкагон; г) трийодтиронін.
4. Позначте умову, за якої може виникнути ендемічний зоб: а) гіпофункція підшлункової залози; б) гіперфункція підшлункової залози; в) гіпофункція щитоподібної залози;
г) гіперфункція щитоподібної залози.
5. Укажіть ряд гормонів підшлункової залози, які є антагоністами під час регуляції
вмісту глюкози в крові: а) інсулін та тироксин; б) тестостерон і глюкагон; в) інсулін і
глюкагон; в) прогестерон і тестостерон.
6. Установіть відповідність між залозами та гормонами, які вони утворюють:
А надниркові залози
Б прищитоподібні залози
В щитоподібна залоза
Г епіфіз

1 мелатонін
2 адреналін
3 паратгормон
4 тироксин
5 окситоцин
7. Складіть характеристику підшлункової залози.
А Розміщення в організмі

Б Утворює гормон

В Захворювання, спричинене
порушенням функції залози

1 у головному мозку
2 над нирками
3 під шлунком

1 тироксин
2 глюкагон
3 адреналін

1 мікседема
2 гігантизм
3 цукровий діабет

Поміркуйте
8. Під час здачі загального аналізу крові, лікар звертає особливу увагу на рівень
глюкози в крові. Поясніть чому.
9. В аналізі крові виявлено підвищений вміст лейкоцитів. Поясніть причину їх збільшення.
10. Фізіологи називають гіпофіз «диригентом оркестру гормонів». Чому його так називають?
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Òåìà 11
ÐÎÇÌÍÎÆÅÍÍß
ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ËÞÄÈÍÈ
Ëþäèíà ïîäіáíî äî іíøèõ îðãàíіçìіâ çäàòíà
äî ðîçìíîæåííÿ. Çàâäÿêè öüîìó ïðîöåñîâі
æèòòÿ ëþäèíè ÿê áіîëîãі÷íîãî âèäó íå
ïðèïèíÿєòüñÿ.

§ 59. ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÔÓÍÊÖІЇ
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте, що таке розмноження, які є типи розмноження. Які ендокринні залози
належать до змішаних?

Îäíієþ ç óìîâ іñíóâàííÿ і ïðîöâіòàííÿ áóäü-ÿêîãî áіîëîãі÷íîãî âèäó є
çäàòíіñòü âіäòâîðþâàòè íàùàäêіâ. Ëþäèíà òàêîæ áіîëîãі÷íèé âèä, òîìó
ïðîäîâæåííÿ ðîäó є її ïðèðîäíîþ ïîòðåáîþ. Îäíàê ëþäèíà íå òіëüêè áіîëîãі÷íà, à é ñîöіàëüíà іñòîòà. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî її åâîëþöіÿ âіäáóâàëàñÿ
â ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі. Òîìó ïîâíîöіííèìè óìîâàìè äëÿ ïðîäîâæåííÿ
ëþäñüêîãî ðîäó є ñòâîðåííÿ ñіì’ї.
Ëþäèíà ðîçìíîæóєòüñÿ ñòàòåâèì ñïîñîáîì. Ôóíêöіþ ðîçìíîæåííÿ çàáåçïå÷óє ðåïðîäóêòèâíà ñèñòåìà. Її óòâîðþþòü ñòàòåâі îðãàíè. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ çі ñòàòåâèõ çàëîç, äå ôîðìóþòüñÿ ñòàòåâі êëіòèíè; ñòàòåâèõ
øëÿõіâ, ïî ÿêèõ öі êëіòèíè äîñÿãàþòü ìіñöÿ çàïëіäíåííÿ, і çîâíіøíіõ
ñòàòåâèõ îðãàíіâ. Ðîçðіçíÿþòü ÷îëîâі÷ó і æіíî÷ó ñòàòåâі ñèñòåìè.
ßêà áóäîâà ÷îëîâі÷îї ñòàòåâîї ñèñòåìè? Äî âíóòðіøíіõ ÷îëîâі÷èõ ñòàòåâèõ îðãàíіâ íàëåæàòü ñіì’ÿíèêè, àáî ÿє÷êà, ïðèäàòêè ÿє÷îê, ïåðåäìіõóðîâà çàëîçà (ïðîñòàòà) (ìàë. 215).
Ñіì’ÿíèêè, àáî ÿє÷êà, – îâàëüíі ïàðíі ñòàòåâі çàëîçè, ùî ìіñòÿòüñÿ ïîçà
÷åðåâíîþ ïîðîæíèíîþ ó øêіðíîìó ìіøêó (ìîøîíöі) é âèêîíóþòü ïîäâіéíó
ñåêðåòîðíó ôóíêöіþ: çîâíіøíþ – óòâîðåííÿ ñïåðìàòîçîїäіâ і âíóòðіøíþ –
âèäіëåííÿ ãîðìîíó òåñòîñòåðîíó. (Ïðèãàäàéòå, äî ÿêîãî òèïó çàëîç íàëåæàòü ñіì’ÿíèêè.) Êîæåí ñіì’ÿíèê ñêëàäàєòüñÿ ïðèáëèçíî ç òèñÿ÷і çâèâèñòèõ
ñіì’ÿíèõ êàíàëüöіâ. Ïіä ÷àñ ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ â ñіì’ÿíèõ êàíàëüöÿõ
ÿє÷îê ïî÷èíàþòü óòâîðþâàòèñÿ ÷îëîâі÷і ñòàòåâі êëіòèíè – ñïåðìàòîçîїäè.
Ç ÿє÷îê âîíè íàäõîäÿòü äî ïðèäàòêіâ, äå äîçðіâàþòü óïðîäîâæ äâîõ òèæíіâ.
Ïðèäàòîê ÿє÷êà – öå çãîðíóòà ñïіðàëëþ òðóáêà, ùî ïðîõîäèòü ïî çàäíіé ÷àñòèíі ÿє÷êà. Âіä êîæíîї ïðîòîêè ïðèäàòêà ïî÷èíàєòüñÿ ñіì’ÿâèíîñíà
ïðîòîêà, ùî ç’єäíóєòüñÿ ç ïðîòîêàìè ñіì’ÿíèõ ìіõóðöіâ. Ñіì’ÿíі ìіõóðöі –
ïàðíі çàëîçè, ñåêðåò ÿêèõ çàáåçïå÷óє ñïåðìàòîçîїäè ïîæèâíèìè ðå÷îâèíà268

§ 59
пе
ередміхурова
за
алоза

сечовий міхур

статевий
член

1

придаток яєчкка
яєчко

мошонка
сім’явипорскувальний канал

2

сім’яні міх
хурці
сім’яні
і ’ і канальціі

Мал. 215. 1. Чоловічі статеві органи. 2. Будова сім’яника

ìè, à òàêîæ ïіäòðèìóє їõíþ ðóõëèâіñòü. Ïðîòîêè ïðèäàòêіâ і ïðîòîêè
ñіì’ÿíèõ ìіõóðöіâ çëèâàþòüñÿ â îäíó é óòâîðþþòü ñіì’ÿâèïîðñêóâàëüíèé
êàíàë. Âіí âіäêðèâàєòüñÿ ó ñå÷іâíèê. Ñàìå òóò ñå÷îâèé øëÿõ îá’єäíóєòüñÿ
çі ñòàòåâèì.
Ïіä ñå÷îâèì ìіõóðîì, âåðõíþ ÷àñòèíó ñå÷іâíèêà îõîïëþє ïåðåäìіõóðîâà çàëîçà (ïðîñòàòà). Âîíà âèäіëÿє ñëèç, ÿêèé çàáåçïå÷óє ïåðåñóâàííÿ
ñïåðìàòîçîїäіâ ñіì’ÿâèíîñíîþ ïðîòîêîþ, à òàêîæ ïðîöåñ ñіì’ÿâèïîðñêóâàííÿ.
Äî çîâíіøíіõ ÷îëîâі÷èõ ñòàòåâèõ îðãàíіâ âіäíîñÿòü ìîøîíêó, ùî âìіùóє ÿє÷êà òà їõíі ïðèäàòêè, і ñòàòåâèé ÷ëåí, àáî ïåíіñ.
ßêà áóäîâà æіíî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàíіâ? Äî æіíî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàíіâ
íàëåæàòü ÿє÷íèêè, ìàòêîâі òðóáè, ìàòêà і ïіõâà (ìàë. 216). ßє÷íèêè óòâîðåíі іç ÷èñëåííèõ ôîëіêóëіâ òà ñåêðåòîðíèõ êëіòèí, ùî âèäіëÿþòü ñòàòåâі ãîðìîíè (çîêðåìà, åñòðàäіîë і ïðîãåñòåðîí) (âíóòðіøíÿ ôóíêöіÿ). Êîæåí ôîëіêóë
ìіñòèòü íåçðіëó ÿéöåêëіòèíó (çîâíіøíÿ ôóíêöіÿ).
Äî êîæíîãî ÿє÷íèêà ïіäõîäèòü ìàòêîâà òðóáà – ïàðíèé ì’ÿçîâèé îðãàí
çàâäîâæêè äî 12 ñì. ×àñòèíà ìàòêîâîї òðóáè ìàє ðîçøèðåííÿ (ëіéêó) ç
îòâîðîì, îòî÷åíèì ìèãîòëèâèìè âіéêàìè. Çàâäÿêè ðóõàì öèõ âіéîê ÿéöåêëіòèíà ïîòðàïëÿє äî ìàòêîâîї òðóáè, äå çàçâè÷àé âіäáóâàєòüñÿ çàïëіäíåííÿ.
яєчники

маткова труба
фолікули
жовте тіло

матка

стінка матки

шийка матки
піхва
Мал. 216. Будова жіночих статевих органів
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ТЕМА 11
Ìàòêà – òîâñòîñòіííèé ãðóøîïîäіáíèé ïîðîæíèñòèé ì’ÿçîâèé îðãàí,
ÿêèé âèêîíóє ìåíñòðóàëüíó, ñåêðåòîðíó ôóíêöії, à ïіä ÷àñ âàãіòíîñòі â íіé
ðîçâèâàєòüñÿ çàðîäîê і ïëіä. Ó ìàòöі ðîçðіçíÿþòü îïóêëіøó âåðõíþ ÷àñòèíó,
àáî òіëî ìàòêè, äî ÿêîãî ïіäõîäÿòü ìàòêîâі òðóáè, òà âóæ÷ó öèëіíäðè÷íó
íèæíþ ÷àñòèíó ìàòêè – øèéêó. Öå âóçüêèé êàíàë, ÿêèé ïіä ÷àñ ïîëîãіâ
ðîçøèðþєòüñÿ, ùîá íèì ìîãëà ïðîéòè äèòèíà. Ìàòêà ïåðåõîäèòü ó ïіõâó –
ì’ÿçîâó òðóáêó, ÷åðåç ÿêó ñïåðìàòîçîїäè ïîòðàïëÿþòü ó æіíî÷èé îðãàíіçì.
Äî ðåïðîäóêòèâíîї ñèñòåìè æіíîê íàëåæàòü òàêîæ ìîëî÷íі çàëîçè – ïàðíі îðãàíè, ó ÿêèõ óòâîðþєòüñÿ ìîëîêî â ïåðіîä âèãîäîâóâàííÿ íåìîâëÿò.
Äî ÷îãî ïðèçâîäèòü íåäîòðèìàííÿ îñîáèñòîї ãіãієíè â äіâ÷àò і þíàêіâ?
Ó ðàçі íåäîòðèìàííÿ ãіãієíі÷íèõ íîðì ó äіâ÷àò (æіíîê) âèíèêàþòü çàïàëüíі
ïðîöåñè ñòàòåâèõ îðãàíіâ. ßêùî òàêå çàïàëåííÿ âèíèêàє, ïîòðіáíî íåãàéíî
çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ. Çà â÷àñíî ðîçïî÷àòîãî ëіêóâàííÿ õâîðîáà çàçâè÷àé çíèêàє áåçñëіäíî. ßêùî çâîëіêàòè ç ëіêóâàííÿì, õâîðîáà íàáóâàє õðîíі÷íîї ôîðìè,
ÿêó âèëіêóâàòè íàáàãàòî âàæ÷å. Íåâèëіêóâàíі õâîðîáè ñòàòåâèõ îðãàíіâ âïëèâàþòü íà ìîæëèâіñòü çàâàãіòíіòè (áåçïëіääÿ); íà ïåðåáіã âàãіòíîñòі, ïîëîãіâ.
Ó þíàêіâ ó ðàçі íåäîòðèìàííÿ îñîáèñòîї ãіãієíè â ðåçóëüòàòі ïðîíèêíåííÿ õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ äî ñòàòåâèõ îðãàíіâ, à òàêîæ óíàñëіäîê
ñèäÿ÷îãî, ìàëîðóõëèâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëþ, ãîñòðîї їæі
ìîæå âèíèêíóòè çàïàëåííÿ ïåðåäìіõóðîâîї çàëîçè – ïðîñòàòèò.
Ïîøèðåíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàííÿ ñòàòåâèõ îðãàíіâ є
іíôåêöії, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì (ІÏÑØ).
Ùî òàêå ІÏÑØ? Íèíі íàëі÷óþòü ïîíàä 20 õâîðîá, ÿêі ñïðè÷èíþþòü ІÏÑØ.
Íà íèõ õâîðіþòü ÿê ÷îëîâіêè, òàê і æіíêè. Íà âіäìіíó âіä äåÿêèõ іíøèõ іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü, ïðîòè ІÏÑØ іìóíіòåò íå âèðîáëÿєòüñÿ, і çà ïîâòîðíîãî çàðàæåííÿ õâîðîáà ðîçâèâàєòüñÿ çíîâó. Öі õâîðîáè íіêîëè ñàìîñòіéíî íå
âèëіêîâóþòüñÿ. Áåç ìåäè÷íîї äîïîìîãè ëþäèíà õâîðіòèìå íà íèõ óñå æèòòÿ.
Çáóäíèêàìè ІÏÑØ є âіðóñè, áàêòåðії, ãðèáè òà îäíîêëіòèííі òâàðèíîïîäіáíі
îðãàíіçìè, ÿêі ïîòðàïëÿþòü â îðãàíіçì ëþäèíè ïіä ÷àñ ñòàòåâîãî êîíòàêòó.
Äåÿêі ІÏÑØ, òàêі ÿê õëàìіäіîç і ãåíіòàëüíèé ãåðïåñ, ïåðåäàþòüñÿ òàêîæ ÷åðåç
ïðåäìåòè îñîáèñòîї ãіãієíè – áіëèçíó, ðóøíèê òîùî. Íàéïîøèðåíіøèìè ñåðåä
ІÏÑØ є ñèôіëіñ, ãîíîðåÿ òà òðèõîìîíîç (äèâ. òàáëèöþ 12).
Òàáëèöÿ 12
Çàõâîðþâàííÿ, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì
Захворювання

Збудник

Симптоми

Наслідки

Поява безболісних виразок на зовнішніх статевих
органах, збільшення пахових лімфовузлів

Ураження всіх органів, руйнування носових перегородок,
спотворення обличчя, параліч
ніг, тяжкі страждання, смерть

Сифіліс

Бліда
спірохета

Гонорея

Гонокок

Трихомоноз

Трихомонада Гнійні виділення, запа- Руйнування статевих залоз,
лення слизових оболонок безпліддя
статевих органів

Гнійні виділення, підви- Руйнування статевих залоз,
щення температури, біль безпліддя
при сечовипусканні

Завдання. Користуючись різноманітними джерелами інформації, доповніть таблицю 12 прикладами хвороб, що передаються статевим шляхом.
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§ 60
Âàæëèâі ïðîôіëàêòè÷íі çàõîäè ùîäî óíèêíåííÿ õâîðîá ІÏÑØ: ñàíіòàðíî-ïðîñâіòíèöüêà ðîáîòà, ðàííÿ äіàãíîñòèêà, ìîðàëüíà òà þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü ëþäèíè ùîäî ñіì’ї òà îòî÷åííÿ.
 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ÿє÷êà, ñіì’ÿíі ìіõóðöі, ïåðåäìіõóðîâà
çàëîçà (ïðîñòàòà), ÿє÷íèêè, ìàòêîâі òðóáè, ìàòêà, ІÏÑØ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Людина розмножується статевим способом. Функцію розмноження забезпечує репродуктивна система, яку утворюють статеві органи. До репродуктивної
системи людини належать чоловічі та жіночі статеві органи.
z Недотримання особистої гігієни зовнішніх статевих органів та випадкові статеві контакти є основними причинами, що призводять до захворювань жіночих
і чоловічих статевих органів. Випадкові статеві стосунки можуть призвести до
ІПСШ. Дотримання правил гігієни статевих органів має важливе значення для
збереження їхньої повноцінної фізіологічної функції.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як будова чоловічих статевих органів пов’язана з їхніми функціями? 2. Як
будова жіночих статевих органів пов’язана з їхніми функціями?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть продукти чоловічих статевих залоз: а) сперматозоїди; б) яйцеклітини; в) гормон адреналін; г) гормон прогестерон.
2. Укажіть продукти жіночих статевих залоз: а) сперматозоїди; б) яйцеклітини;
в) гормон тестостерон; г) гормон адреналін.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ (ОКРЕМО ДІВЧАТА ТА ХЛОПЦІ). І група. Значення
дотримання особистої гігієни у юнаків. ІІ група. Значення дотримання особистої
гігієни у дівчат.
ПОМІРКУЙТЕ. Чому дотримання особистої гігієни має важливе значення для
збереження репродуктивності статевих органів?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Оформіть плакат на тему «Як уберегтися від ІПСШ».

§ 60. ÑÒÀÒÅÂІ ÊËІÒÈÍÈ. ÌÅÍÑÒÐÓÀËÜÍÈÉ
ÖÈÊË. ÇÀÏËІÄÍÅÍÍß. ÂÀÃІÒÍІÑÒÜ
Пригадайте, що таке ядро клітини.

ßéöåêëіòèíè òà ñïåðìàòîçîїäè ðîçâèâàþòüñÿ ç ïåðâèííèõ ñòàòåâèõ êëіòèí.
×îëîâі÷і ïåðâèííі ñòàòåâі êëіòèíè ïî÷èíàþòü óòâîðþâàòèñÿ ç íàñòàííÿì ñòàòåâîї çðіëîñòі. Ïðîöåñ äîçðіâàííÿ ñïåðìàòîçîїäіâ òðèâàє ïîíàä äâà ìіñÿöі. Ùîäíÿ
ó ÷îëîâіêіâ äîçðіâàє êіëüêà ìіëüéîíіâ ñïåðìàòîçîїäіâ. Íà âіäìіíó âіä ÷îëîâіêіâ,
ó æіíîê ïåðâèííі ñòàòåâі êëіòèíè óòâîðþþòüñÿ âæå â åìáðіîíàëüíîìó ïåðіîäі é
ïåðåáóâàþòü ó «çàêîíñåðâîâàíіé» ñòàäії àæ äî íàñòàííÿ ñòàòåâîї çðіëîñòі.
ßêà áóäîâà ÷îëîâі÷èõ ñòàòåâèõ êëіòèí? ×îëîâі÷і ñòàòåâі êëіòèíè – ñïåðìàòîçîїäè – öå äóæå äðіáíі, ðóõëèâі ãàìåòè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ãîëîâêè, øèéêè і
õâîñòà (ìàë. 217, 1). Ãîëîâêà ìàє ÿäðî, îòî÷åíå òîíêèì øàðîì öèòîïëàçìè, òà
àêðîñîìó, îðãàíåëó, ÿêà âèðîáëÿє ôåðìåíò, ùî ñïðèÿє ïðîíèêíåííþ ñïåðìàòîçîїäà â ÿéöåêëіòèíó. Ó øèéöі ìіñòèòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü ìіòîõîíäðіé, åíåðãіÿ
ÿêèõ çàáåçïå÷óє ðóõ õâîñòà, à îòæå, і ðóõ ñàìîãî ñïåðìàòîçîїäà äî ÿéöåêëіòèíè.
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ТЕМА 11
головка
ядро

акросома

фолікулярні клітини

шийка
мітохондрії

хвіст
ядро
ядро
о

1

прозора
оболонка

2
Мал. 217. Будова сперматозоїда (1) та яйцеклітини (2)

жовткова
оболонка

Ñòàòåâå äîçðіâàííÿ ó õëîï÷èêіâ ïî÷èíàєòüñÿ ó ïåðіîä âіä 11 і çàâåðøóєòüñÿ â ñåðåäíüîìó äî 18 ðîêіâ.
ßêà áóäîâà æіíî÷èõ ñòàòåâèõ êëіòèí? Æіíî÷і ñòàòåâі êëіòèíè – ÿéöåêëіòèíè, íà âіäìіíó âіä ñïåðìàòîçîїäіâ, íåðóõîìі, çíà÷íî áіëüøі çà ðîçìіðîì
(áëèçüêî 0,1 ìì), êóëÿñòîї ôîðìè (ìàë. 217, 2). Öèòîïëàçìà ÿéöåêëіòèíè
ìіñòèòü âåëèêèé çàïàñ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó âèãëÿäі æîâòêîâèõ âêëþ÷åíü,
ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëåíèõ ó êëіòèíі. Ççîâíі ÿéöåêëіòèíà îòî÷åíà îáîëîíêàìè. Âîíè âèêîíóþòü ôóíêöії æèâëåííÿ òà çàõèñòó.
Ñòàòåâå äîçðіâàííÿ ó äіâ÷àò âіäáóâàєòüñÿ âіä 9 äî 16 ðîêіâ. Ïðèáëèçíî
ó âіöі 10–12 ðîêіâ ó äіâ÷àò ïî÷èíàєòüñÿ ïåðøà ìåíñòðóàöіÿ – îçíàêà äîçðіâàííÿ ÿéöåêëіòèíè ó ôîëіêóëàõ ÿє÷íèêіâ.
Ùî òàêå ìåíñòðóàëüíèé öèêë? Ìåíñòðóàëüíèé öèêë – ôіçіîëîãі÷íèé
ïðîöåñ â îðãàíіçìі æіíêè, ïіä ÷àñ ÿêîãî âіäáóâàþòüñÿ çàêîíîìіðíі öèêëі÷íі çìіíè ôóíêöіé ñòàòåâîї ñèñòåìè, ùî êîíòðîëþþòüñÿ ñòàòåâèìè ãîðìîíàìè. Òðèâàëіñòü ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó â íîðìі ñòàíîâèòü 21–36 äíіâ
(íàéïîøèðåíіøèé öèêë – 28 äíіâ). Éîãî ìîæíà ðîçäіëèòè íà òðè ôàçè:
ìåíñòðóàëüíó, ïіñëÿìåíñòðóàëüíó і ïåðåäìåíñòðóàëüíó (ìàë. 218, 1).
Ó ìåíñòðóàëüíó ôàçó (1–5-é äåíü ìåíñòðóàöії) ñëèçîâà îáîëîíêà ìàòêè
âіäøàðîâóєòüñÿ, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ ðîçðèâîì äåÿêèõ êðîâîíîñíèõ ñóäèí.
Ó ïіñëÿìåíñòðóàëüíó ôàçó (6–14-é äåíü) ãіïîôіç âèäіëÿє ãîðìîí, ÿêèé
ñòèìóëþє óòâîðåííÿ íîâîãî ôîëіêóëà. Öåé ôîëіêóë ïî÷èíàє âèäіëÿòè ñïåöіàëüíèé ãîðìîí, ÿêèé ñòèìóëþє ðîçâèòîê ÿéöåêëіòèíè â íüîìó і âіäíîâ4–5
4
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§ 61
ëåííÿ ôóíêöіîíàëüíîãî øàðó ñëèçîâîї îáîëîíêè ìàòêè, ùî ïîòîâùóєòüñÿ
і ñòàє çàâòîâøêè ïðèáëèçíî 1 ìì.
Íà 14-é äåíü âіäáóâàєòüñÿ îâóëÿöіÿ (âіä îâóì – ÿéöå), óíàñëіäîê ÷îãî
äîçðіëà ÿéöåêëіòèíà ðîçðèâàє îáîëîíêó ôîëіêóëà і âèõîäèòü ç ÿє÷íèêà,
íàäõîäèòü ó ìàòêîâó òðóáó, äå çàâåðøóєòüñÿ її äîçðіâàííÿ; ìàòêà ñòàє
çäàòíîþ äî ñïðèéíÿòòÿ çàïëіäíåíîї ÿéöåêëіòèíè.
Ó ïåðåäìåíñòðóàëüíó ôàçó (ç 15-ãî ïî 28-é äåíü) íà ìіñöі çðóéíîâàíîãî ôîëіêóëà óòâîðþєòüñÿ æîâòå òіëî (æèðîïîäіáíà ñïîëó÷íà òêàíèíà
æîâòîãî êîëüîðó) (ìàë. 218, 2). Âîíî âèêîíóє ðîëü òèì÷àñîâîї çàëîçè âíóòðіøíüîї ñåêðåöії, âèðîáëÿþ÷è ãîðìîí ïðîãåñòåðîí, ùî çàòðèìóє äîçðіâàííÿ íàñòóïíîãî ôîëіêóëà і ãîòóє ñëèçîâó îáîëîíêó ìàòêè äî ïðèéíÿòòÿ
çàðîäêà. ßêùî çàïëіäíåííÿ íå âіäáóëîñÿ, æîâòå òіëî ðóéíóєòüñÿ, âìіñò
âіäïîâіäíèõ ãîðìîíіâ çíèæóєòüñÿ, ñëèçîâà îáîëîíêà ìàòêè âіäøàðîâóєòüñÿ і ïî÷èíàєòüñÿ ìåíñòðóàöіÿ. Öèêë çíîâó ïîâòîðþєòüñÿ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: ñïåðìàòîçîїäè, ÿéöåêëіòèíè, ïîëþöіÿ,
ìåíñòðóàöіÿ, ìåíñòðóàëüíèé öèêë, îâóëÿöіÿ.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Статеві клітини (сперматозоїди та яйцеклітини) є дуже чутливими до впливу
зовнішнього середовища. Тому молодому організмові особливо потрібно намагатися уникати нікотину, наркотичних речовин, алкоголю і шкідливих фізичних впливів (радіації, посилення електромагнітного випромінювання тощо). Вони можуть
спричинити порушення функціональної (репродуктивної) здатності цих клітин.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова чоловічих статевих клітин? 2. Яка будова жіночих статевих клітин? 3. Що таке менструальний цикл?
Виберіть одну правильну відповідь
1. Виберіть день менструального циклу, у який відбувається овуляція: а) 1; б) 5;
в) 7; г) 14.
2. Що утворюється на місці зруйнованого фолікула: а) яйцеклітина; б) жовте
тіло; в) гормон естроген; г) гормон прогестерон.
3. Виберіть роль жовтого тіла: а) виробляє гормон, що затримує дозрівання наступного фолікула; б) сприяє розшаруванню слизової оболонки матки; в) сприяє
дозріванню яйцеклітини.
ПОМІРКУЙТЕ. Як будова чоловічої статевої клітини впливає на процес запліднення?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте чоловічу й жіночу статеві клітини за ознаками взаємозв’язку будови та функцій.

§ 61. ÇÀÏËІÄÍÅÍÍß.
ÅÌÁÐІÎÍÀËÜÍÈÉ ÏÅÐІÎÄ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ËÞÄÈÍÈ. ÏËÀÖÅÍÒÀ, ЇЇ ÔÓÍÊÖІЇ
Пригадайте, що таке запліднення.

Îíòîãåíåç (âіä ãðåö. îíòîñ – іñíóþ÷å òà ãåíåçèñ – ïîõîäæåííÿ) – öå
іíäèâіäóàëüíèé ðîçâèòîê îðãàíіçìó ç ìîìåíòó éîãî çàðîäæåííÿ äî ïðèðîäíîї ñìåðòі. Âèäіëÿþòü äâà ïåðіîäè îíòîãåíåçó: åìáðіîíàëüíèé (çàðîä273
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êîâèé) і ïîñòåìáðіîíàëüíèé (ïіñëÿçàðîäêîâèé). Åìáðіîíàëüíèé îõîïëþє
ïåðåòâîðåííÿ çèãîòè íà çàðîäîê і ðîçâèòîê çàðîäêà òà ïëîäó äî ìîìåíòó
íàðîäæåííÿ äèòèíè. Ïîñòåìáðіîíàëüíèé ïî÷èíàєòüñÿ ïіñëÿ її íàðîäæåííÿ.
ßê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ çàïëіäíåííÿ? Âè âæå çíàєòå, ùî ïî÷àòêîâèì
åòàïîì іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó îðãàíіçìó (îíòîãåíåçó) є çàïëіäíåííÿ –
ïðîöåñ çëèòòÿ ÿäåð ÷îëîâі÷îї òà æіíî÷îї ñòàòåâèõ êëіòèí.
Ñïåðìàòîçîїäè, ïîòðàïèâøè äî ïіõâè æіíêè, ïåðåñóâàþòüñÿ äî øèéêè
ìàòêè. Ïðèáëèçíî ÷åðåç 30 õâ âîíè äîñÿãàþòü ïîðîæíèíè ìàòêè, à ÷åðåç 1,5 ãîä
ïîòðàïëÿþòü äî ìàòêîâèõ òðóá, äå çóñòðі÷àþòüñÿ ç ÿéöåêëіòèíîþ. Ñïåðìàòîçîїä ðóéíóє ìåìáðàíó ÿéöåêëіòèíè çà äîïîìîãîþ ñïåöіàëüíîї ðå÷îâèíè, ÿêó
âèðîáëÿє àêðîñîìà. Êîëè ãîëîâêà ñïåðìàòîçîїäà ïîòðàïëÿє âñåðåäèíó ÿéöåêëіòèíè, її ìåìáðàíà ñòàє íåïðîíèêíîþ äëÿ іíøèõ ñïåðìàòîçîїäіâ.
ßäðà îáîõ ñòàòåâèõ êëіòèí (ñïåðìàòîçîїäà і ÿéöåêëіòèíè) çëèâàþòüñÿ â
îäíå é óòâîðþþòü çàïëіäíåíó ÿéöåêëіòèíó, àáî çèãîòó. Òàê íàñòàє âàãіòíіñòü, ùî òðèâàє â ìåæàõ äåâ’ÿòè ìіñÿöіâ.
Âàãіòíіñòü – ôіçіîëîãі÷íèé ñòàí îðãàíіçìó æіíêè, ïîâ’ÿçàíèé іç çàïëіäíåííÿì ÿéöåêëіòèíè і ðîçâèòêîì çàðîäêà і ïëîäó. Ïіä ÷àñ âàãіòíîñòі ïîñèëþєòüñÿ âèäіëåííÿ ãîðìîíіâ ÿє÷íèêіâ, à ïîòіì ïëàöåíòè, çáіëüøóþòüñÿ
ðîçìіðè ìàòêè. Îñíîâíі її îçíàêè: ïðèïèíåííÿ ìåíñòðóàöіé; çáіëüøåííÿ
ìîëî÷íèõ çàëîç; ñîíëèâіñòü; ìîæëèâі òèì÷àñîâі çàïàìîðî÷åííÿ òà íóäîòà.
ßê óòâîðþєòüñÿ çàðîäîê і ïëіä? Çàïëіäíåíà ÿéöåêëіòèíà ïðîñóâàєòüñÿ
ïî ìàòêîâіé òðóáі é âîäíî÷àñ äіëèòüñÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà áàãàòîêëіòèííèé çàðîäîê (ìàë. 219). ×åðåç ÷îòèðè-ï’ÿòü äíіâ ïіñëÿ çàïëіäíåííÿ çàðîäîê ïîòðàïëÿє äî ïîðîæíèíè ìàòêè. Íà 7-é äåíü ïіñëÿ çàïëіäíåííÿ âіí
çàíóðþєòüñÿ â її ñëèçîâó îáîëîíêó é ïðèêðіïëþєòüñÿ äî íåї. Öåé ïðîöåñ
ìàє íàçâó іìïëàíòàöіÿ (âіä іì – ïðåôіêñ, ùî îçíà÷àє ïðîíèêíåííÿ â
ùîñü, ïëàíòàöіî – ïåðåñàäêà).
Ïåðіîä âіä ìîìåíòó іìïëàíòàöії äî óòâîðåííÿ ïëàöåíòè (êіíåöü äðóãîãî
ìіñÿöÿ) íàçèâàþòü çàðîäêîâèì ïåðіîäîì âíóòðіøíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó,
à îðãàíіçì íàçèâàєòüñÿ çàðîäêîì, àáî åìáðіîíîì.
Íàïðèêіíöі äðóãîãî ìіñÿöÿ âíóòðіøíüîóòðîáíîãî ðîçâèòêó óòâîðþєòüñÿ
ïëàöåíòà (âіä ëàò. ïëàöåíòà – ïèðіã), àáî äèòÿ÷å ìіñöå (ìàë. 220), – îðãàí,
утворення багатокл
літинного зародка

поділ зиготи
запліднення

яйцекліітина

імпланттація
Мал. 219. Розвиток організму людини після запліднення
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плацента
ÿêèé ìàє âèãëÿä äèñêà, ìіöíî ïðèêðіïëåíîãî äî ñëèçîâîї îáîëîíêè ìàòêè, і çâ’ÿçóє
ïëіä ç îðãàíіçìîì ìàòåðі. Âіä óòâîðåííÿ
ïëàöåíòè îðãàíіçì íàçèâàþòü ïëîäîì.
Ïëàöåíòà, âèêîíóþ÷è ðîëü çàëîçè âíóòðіøíüîї ñåêðåöії, ïî÷èíàє âèäіëÿòè ñïåпуповина
öіàëüíèé ãîðìîí – ïðîãåñòåðîí, ÿêèé
ñïðèÿє íîðìàëüíîìó ïåðåáіãó âàãіòíîñòі.
Âîíà òàêîæ çàõèùàє ïëіä âіä íåãàòèâíîї
äії íèçêè ÷èííèêіâ çîâíіøíüîãî ñåðåäîâèкровоносні судини
ùà, óòâîðþþ÷è òàê çâàíèé ïëàöåíòàðíèé
плоду
áàð’єð. Êðîâ ìàòåðі íå çìіøóєòüñÿ ç êðîâ’þ
кровоносні
ïëîäó, ó ïëàöåíòі ÷åðåç ñòіíêè їõíіõ êðîсудини
âîíîñíèõ ñóäèí âіäáóâàєòüñÿ îáìіí ïîматері
æèâíèìè ðå÷îâèíàìè.
Ïëіä îòî÷óþòü ïëîäîâèé ìіõóð òà íàâêîëîМал. 220. Будова плаценти
ïëіäíі âîäè. Ïëîäîâèé ìіõóð – öå îñîáëèâі
îáîëîíêè, ùî îòî÷óþòü ïëіä ó âèãëÿäі ìіøêà і âèêîíóþòü çàõèñíó ôóíêöіþ.
Íàâêîëîïëіäíі âîäè çàïîâíþþòü ïðîñòіð ìіæ ïëîäîì і âíóòðіøíüîþ ïëîäîâîþ
îáîëîíêîþ òà çàáåçïå÷óþòü ìåõàíі÷íèé çàõèñò, ðóõ і ðîçâèòîê ïëîäó.
Ïëіä ç ìàòåðèíñüêèì îðãàíіçìîì ç’єäíóє øíóðîïîäіáíèé îðãàí – ïóïîâèíà. Çàâäÿêè їé ïëіä îäåðæóє ïîæèâíі ðå÷îâèíè ç êðîâі ìàòåðі (æèâëåííÿ ïëîäó) òà àíòèòіëà (çàõèñíà ôóíêöіÿ), âіäáóâàєòüñÿ ãàçîîáìіí ìіæ
îðãàíіçìîì ìàòåðі і ïëîäó (äèõàííÿ ïëîäó, çâіëüíåííÿ âіä âóãëåêèñëîãî
ãàçó) òà âèäіëåííÿ íåïîòðіáíèõ ïðîäóêòіâ îáìіíó ðå÷îâèí.
Ïëіäíèé ïåðіîä ïî÷èíàєòüñÿ ç ïî÷àòêó òðåòüîãî ìіñÿöÿ і òðèâàє äî
ìîìåíòó íàðîäæåííÿ äèòèíè – (ïîëîãіâ). Ïîëîãè – öå ñêëàäíèé ôіçіîëîãі÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé ñóïðîâîäæóєòüñÿ íàðîäæåííÿì äèòèíè і çàêіí÷åííÿì
âàãіòíîñòі.
Çäåáіëüøîãî æіíêà çà îäíó âàãіòíіñòü íàðîäæóє îäíó äèòèíó. Àëå є âèïàäêè íàðîäæåííÿ âîäíî÷àñ äâîõ, òðüîõ і áіëüøå äіòåé (áëèçíÿò). Âîíè ìîæóòü
áóòè îäíîÿéöåâèìè і ðіçíîÿéöåâèìè. Îäíîÿéöåâі áëèçíÿòà
à ðîçâèâàþòüñÿ ç
îäíієї çèãîòè, ÿêà ïîäіëÿëàñÿ íà äâà (іíîäі áіëüøå) ôðàãìåíòè íà ïåâíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó çàðîäêà (ìàë. 221, 1). Âîíè îáîâ’ÿçêîâî îäíієї ñòàòі é äóæå
ñõîæі ìіæ ñîáîþ.
Ðіçíîÿéöåâі áëèçíÿòà
à ðîçâèâàþòüñÿ ç äâîõ àáî êіëüêîõ çèãîò, ÿêі óòâîðèëèñÿ
â ðàçі çàïëіäíåííÿ êіëüêîõ ÿéöåêëіòèí. Âîíè ìîæóòü áóòè îäíієї àáî ðіçíèõ
ñòàòåé; ñõîæі ìіæ ñîáîþ íå áіëüøå, íіæ çâè÷àéíі áðàòè і ñåñòðè (ìàë. 221, 2).

зигота, що
поділилася на два
фрагменти

дві різні зиготи
1

2

Мал. 221. Однояйцеві (1) та різнояйцеві (2) близнята
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Ðîçâèòîê äèòèíè â ìàòåðèíñüêîìó îðãàíіçìі ïîâíіñòþ çàëåæèòü âіä
çäîðîâ’ÿ ìàòåðі. Òîìó ïіä ÷àñ âàãіòíîñòі æіíöі ïîòðіáíî: ïðàâèëüíî õàð÷óâàòèñÿ, âæèâàòè êàëîðіéíó é ëåãêîçàñâîþâàíó їæó; ÷àñòіøå ïåðåáóâàòè íà
ñâіæîìó ïîâіòðі; äáàòè ïðî ÷èñòîòó òіëà; íîñèòè çðó÷íèé îäÿã; áóòè ñïîêіéíîþ; îáåðіãàòèñÿ âіä іíôåêöіéíèõ çàõâîðþâàíü, ïîâíіñòþ âіäìîâèòèñÿ
âіä øêіäëèâèõ çâè÷îê.
Âæèâàííÿ àëêîãîëþ і íàðêîòèêіâ ó ïåðіîä âàãіòíîñòі ìîæå ïðèçâåñòè äî
íàðîäæåííÿ ôіçè÷íî é ðîçóìîâî íåäîðîçâèíåíèõ äіòåé. Òþòþíîêóðіííÿ
îñîáëèâî íåïðèïóñòèìå ïіä ÷àñ âàãіòíîñòі é ãîäóâàííÿ äèòèíè ãðóääþ.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: îíòîãåíåç, çàïëіäíåííÿ, âàãіòíіñòü, çèãîòà, åìáðіîí, ïëіä, ïëàöåíòà, ïîëîãè.
УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
z Процес запліднення полягає у злитті ядер чоловічої і жіночої статевих клітин
та об’єднанні їхньої генетичної інформації.
z У період внутрішньоутробного розвитку з однієї клітини внаслідок її послідовного багаторазового поділу утворюються інші клітини. Вони ростуть, розподіляються за будовою і функціями, врешті-решт утворюється унікальний організм.
ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Як відбувається запліднення в людини? 2. Як розвивається зародок? 3. Що
таке плацента? Яку роль вона відіграє в розвитку плоду? 4. Як відбувається
газообмін між організмом матері й плодом?
Виберіть одну правильну відповідь
Укажіть, що називають плодом у людини: а) яйцеклітину до запліднення; б) яйцеклітину після запліднення; в) запліднену яйцеклітину, що почала ділитися;
г) зародок від початку утворення плаценти.
ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Розкрийте особливості зародкового та плідного періодів.
ПОМІРКУЙТЕ. Чим зародковий період відрізняється від плідного?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте розвиток однояйцевих і різнояйцевих близнят. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.

§ 62. ÏÎÑÒÅÌÁÐІÎÍÀËÜÍÈÉ
ÐÎÇÂÈÒÎÊ ËÞÄÈÍÈ
Пригадайте з курсу основ здоров’я,
’ що таке статеве дозрівання і в який період
розвитку людини воно відбувається. Що таке ріст і розвиток?

Óïðîäîâæ æèòòÿ â îðãàíіçìі ëþäèíè áåçïåðåðâíî âіäáóâàþòüñÿ ïðîöåñè
ðîñòó é ðîçâèòêó. Ó ðіçíі ïåðіîäè æèòòÿ іíòåíñèâíіñòü öèõ ïðîöåñіâ íåîäíàêîâà,
ùî çóìîâëþє ñïåöèôі÷íі àíàòîìі÷íі, ôіçіîëîãі÷íі òà ïñèõі÷íі îñîáëèâîñòі, ÿêі
íàçèâàþòü âіêîâèìè.
Õðîíîëîãі÷íèé âіê – öå ïåðіîä (ó ðîêàõ, ìіñÿöÿõ, äíÿõ), ïðîæèòèé âіä
äíÿ íàðîäæåííÿ äî ïåâíîãî âіäëі÷óâàíîãî ìîìåíòó. Áіîëîãі÷íèé âіê – öå
ñóêóïíіñòü àíàòîìі÷íèõ і ôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé îðãàíіçìó, ùî âіäïî276
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Мал. 222. Формування вигинів хребта

âіäàþòü âіêîâèì íîðìàì äëÿ ïåâíîї ñïіëüíîòè ëþäåé. Âіí çàëåæèòü âіä
іíäèâіäóàëüíîãî òåìïó ðîñòó, ðîçâèòêó і ñòàðіííÿ îðãàíіçìó. Ðіçíèöÿ ìіæ
õðîíîëîãі÷íèì і áіîëîãі÷íèì âіêîì íà åòàïі äîçðіâàííÿ ìîæå ñÿãàòè ï’ÿòè
ðîêіâ, à íà åòàïі ñòàðіííÿ – äî 20 ðîêіâ.
Âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó îðãàíіçìó âåñü æèòòєâèé öèêë
ëþäèíè ïîäіëÿþòü íà ïåðіîäè.
Ïåðіîä íîâîíàðîäæåíîñòі – ïåðøі äåñÿòü äíіâ. Ãðóäíèé ïåðіîä – 10 äíіâ –
1 ðіê – ñóïðîâîäæóєòüñÿ àêòèâíèì ðîñòîì і çáіëüøåííÿì ìàñè òіëà. Çà
öåé ïåðіîä ðіñò äèòèíè çáіëüøóєòüñÿ ïðèáëèçíî â ïіâòîðà-äâà ðàçè. Ó âіöі
øåñòè ìіñÿöіâ ó äèòèíè ïî÷èíàþòü ïðîðіçóâàòèñÿ ìîëî÷íі çóáè. Çíà÷íі
çìіíè âіäáóâàþòüñÿ â ñêåëåòі äèòèíè. Ó íîâîíàðîäæåíèõ ùå íåìàє òèïîâèõ äëÿ äîðîñëîї ëþäèíè âèãèíіâ õðåáòà. Âîíè ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ ç
ðîçâèòêîì ì’ÿçîâîї ñèñòåìè (ìàë. 222).
Ðàííє äèòèíñòâî – 1–3 ðîêè. Ó öåé ïåðіîä òåìï ðîñòó óïîâіëüíþєòüñÿ,
àëå íà äðóãîìó ðîöі çàëèøàєòüñÿ ùå âèñîêèì (10–11 ñì çà ðіê), íà òðåòüîìó ðîöі – 8 ñì. Ó âіöі äâîõ ðîêіâ çàêіí÷óєòüñÿ ïðîðіçàííÿ çóáіâ. Ó öåé
ïåðіîä äіòè іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ, îñîáëèâî øâèäêî ðîçâèâàєòüñÿ ìîâà,
à ç íåþ і ìèñëåííÿ (ìàë. 223).

Мал. 223. У період раннього дитинства виникають прагнення ходити; інтерес до гри

Ïåðøå äèòèíñòâî – 4–7 ðîêіâ. Ó öåé ïåðіîä äіòè çà ðіê âèðîñòàþòü íà
5–7 ñì. Ó âіöі 5–6 ðîêіâ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі ïîñòіéíі çóáè. Ó öåé ïåðіîä
ðîçâèòêó äіòè ñïðèéìàþòü áàãàòî іíôîðìàöії ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò é àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ, äåäàëі òî÷íіøå ðîçðіçíÿþòü ïðåäìåòè òà їõíі âëàñòèâîñòі, ïî÷èíàþòü íàâ÷àòèñÿ ãðàìîòè, ÷èòàííÿ, ìàòåìàòèêè òîùî. (ìàë. 224).
Äðóãå äèòèíñòâî, àáî ìîëîäøèé øêіëüíèé ïåðіîä – 8–12 ðîêіâ – õàðàêòåðèçóєòüñÿ óïîâіëüíåííÿì òåìïіâ ðîñòó. Äèòèíà ïіäðîñòàє çà ðіê íà 4–5 ñì.
Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ðîçâèâàþòüñÿ ðîçóìîâі çäіáíîñòåé ó÷íіâ (ìàë. 225).
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Мал. 224. У дітей виникає бажання вчитися, щось розглядати, імітувати окремі професії

Ïіäëіòêîâèé ïåðіîä (õëîïöі 13–16 ðîêіâ, äіâ÷àòà – 12–15 ðîêіâ) çáіãàєòüñÿ
ç ïåðіîäîì ñòàòåâîãî äîçðіâàííÿ. Ó öåé ïåðіîä (ç 11–12 ðîêіâ ó äіâ÷àòîê і
ç 13–14 ó õëîï÷èêіâ) ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñòðèáîê ó ðîñòі (7–8 ñì çà ðіê); çáіëüøåííÿ ìàñè òіëà; ãëèáîêà ïåðåáóäîâà îðãàíіçìó, ïîâ’ÿçàíà ç ïî÷àòêîì
âíóòðіøíüîñåêðåòîðíîї ôóíêöії ñòàòåâèõ çàëîç.
Ñòàòåâå äîçðіâàííÿ ó õëîï÷èêіâ ïî÷èíàєòüñÿ â ïåðіîä âіä 11 і çàâåðøóєòüñÿ â ñåðåäíüîìó äî 18 ðîêіâ. Ç’ÿâëÿєòüñÿ âîëîññÿ ïіä ïàõâàìè і íà îáëè÷÷і,
øâèäêî ðîñòóòü ñêåëåò (ùîðîêó çðіñò ïіäëіòêà ìîæå çáіëüøóâàòèñÿ ìàéæå íà
10 ñì) òà ì’ÿçè. Ïëå÷і ðîçøèðþþòüñÿ, à òàç çàëèøàєòüñÿ âóçüêèì. Öå íàäàє
ôіãóðі õëîï÷èêà ÷îëîâі÷îї ñòàòóðè. Çáіëüøóþòüñÿ і çìіíþþòüñÿ õðÿùі ãîðòàíі, âіäáóâàþòüñÿ çìіíè ãîëîñó, ÿêі íàçèâàþòü ìóòàöієþ. Ó öåé ÷àñ íå ðåêîìåíäóþòü íàïðóæóâàòè ãîëîñîâі çâ’ÿçêè (êðè÷àòè, ãîëîñíî ðîçìîâëÿòè).
Ïіä âïëèâîì ñòàòåâîãî ãîðìîíó ïîñèëþєòüñÿ ñåêðåöіÿ øêіðíèõ çàëîç, îñîáëèâî íà îáëè÷÷і é ñïèíі. ßêùî íå äîòðèìóâàòèñÿ îñîáèñòîї ãіãієíè, âîíè ìîæóòü çàïàëþâàòèñÿ, óòâîðþþ÷è âóãðі, ÿêі çâè÷àéíî çíèêàþòü äî 21–23 ðîêіâ.
Ñòàòåâå äîçðіâàííÿ â äіâ÷àòîê âіäáóâàєòüñÿ ó âіöі âіä 9 äî 16 ðîêіâ.
Ó öåé ÷àñ ïî÷èíàþòü âèðîáëÿòèñÿ ñòàòåâі ãîðìîíè. Ó öüîìó âіöі çàêëàäàєòüñÿ áàãàòî ðèñ õàðàêòåðó, âëàñòèâèõ êîíêðåòíіé îñîáèñòîñòі, âèðîáëÿєòüñÿ âìіííÿ êîíòðîëþâàòè âëàñíó ïîâåäіíêó, çäàòíіñòü êåðóâàòè ñîáîþ,
ñâîїìè â÷èíêàìè і íàñòðîєì. Ïіä âïëèâîì àâòîðèòåòó äîðîñëèõ і íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ôîðìóєòüñÿ õàðàêòåð, ìîðàëüíі ÿêîñòі ëþäèíè, її
öіëåñïðÿìîâàíіñòü. Ïіäëіòêè ïðàãíóòü ñàìîâèðàçèòèñÿ.
А

Б

Мал. 225. А – трудове навчання для дівчат, Б – трудове навчання для хлопців
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Þíàöüêèé ïåðіîä (õëîïöі – 17–21 ðіê, äіâ÷àòà – 16–20 ðîêіâ). Ó öüîìó
âіöі ðіñò і ðîçâèòîê îðãàíіçìó ïåðåâàæíî çàâåðøóþòüñÿ, óñі ñèñòåìè îðãàíіâ ïðàêòè÷íî äîñÿãàþòü ñâîєї çðіëîñòі.
Çðіëèé âіê íàñòàє ó âіöі 21 ðіê. Ïåðøèé ïåðіîä çðіëîãî âіêó – äî 35 ðîêіâ.
Öå íàéïðîäóêòèâíіøèé ïåðіîä ó æèòòі ëþäèíè, ïîðà, êîëè ðîçâèâàþòüñÿ її
çäіáíîñòі, ìîæëèâîñòі їõíüîãî ïðîÿâó â êîíêðåòíіé ñôåðі äіÿëüíîñòі. Ó öåé
ïåðіîä ëþäèíà çäåáіëüøîãî ñòâîðþє ñіì’þ, íàðîäæóє і âèõîâóє äіòåé.
Äðóãèé ïåðіîä çðіëîãî âіêó – âіä 36 äî 60 ðîêіâ ó ÷îëîâіêіâ і äî 55 ðîêіâ ó æіíîê. Ó öåé âіäðіçîê ÷àñó æèòòÿ ëþäèíà íàìàãàєòüñÿ ðåàëіçóâàòè
ñåáå â îáðàíіé ïðîôåñії, ñіì’ї.
Ïîõèëèé âіê ïî÷èíàєòüñÿ ç 61 ðîêó â ÷îëîâіêіâ і ç 56 ðîêіâ ó æіíîê.
Áàãàòî ëþäåé çáåðіãàþòü ó öåé ïåðіîä äîñòàòíüî âèñîêó ïðîôåñіéíó ïðàöåçäàòíіñòü. Ñòàðå÷èé âіê ó ÷îëîâіêіâ і æіíîê ïî÷èíàєòüñÿ â 75 ðîêіâ. Ó öüîìó
âіöі áàãàòî ëþäåé ùå ìàþòü ÿñíèé ðîçóì і çäàòíі äî òâîð÷îї ïðàöі. Äîâãîæèòåëі – öå ëþäè âіêîì 100 і áіëüøå ðîêіâ. Їõ íà Çåìëі âіäíîñíî íåáàãàòî.
Ñòàðіííÿ – çàãàëüíîáіîëîãі÷íà çàêîíîìіðíіñòü, ïðèòàìàííà âñіì æèâèì îðãàíіçìàì. Íàóêà, ÿêà âèâ÷àє ïðîáëåìè ñòàðіííÿ ëþäèíè, ç’ÿñîâóє
îñíîâíі éîãî çàêîíîìіðíîñòі – âіä ìîëåêóëÿðíîãî і êëіòèííîãî ðіâíіâ äî
öіëіñíîãî îðãàíіçìó, íàçèâàєòüñÿ ãåðîíòîëîãієþ (âіä ãðåö. ãåðîí – ñòàðèé). Îñíîâíå çàâäàííÿ ãåðîíòîëîãії – äîìîãòèñÿ òîãî, ùîá òðèâàëіñòü
æèòòÿ ëþäèíè âіäïîâіäàëà âèçíà÷åíіé її ïðèðîäíèì ìîæëèâîñòÿì ÿê áіîëîãі÷íîãî âèäó.
ßêùî áіîëîãі÷íèé âіê çíà÷íî âèïåðåäæàє õðîíîëîãі÷íèé, öå ñâіä÷èòü
ïðî ïåðåä÷àñíå ñòàðіííÿ. Íà áіîëîãі÷íèé âіê ëþäèíè âïëèâàþòü òàêîæ
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі óìîâè.

 Êëþ÷îâі òåðìіíè і ïîíÿòòÿ: áіîëîãі÷íèé âіê, ðіñò, ðîçâèòîê, ãðóäíèé
ïåðіîä, äîøêіëüíèé ïåðіîä, øêіëüíèé ïåðіîä, çðіëèé ïåðіîä, ïîõèëèé âіê,
ñòàðå÷èé âіê, ñòàðіííÿ, ãåðîíòîëîãіÿ.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
Кожна людина має свій хронологічний і біологічний вік, які залежать від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.
z Індивідуальний розвиток людини має умовно визначену періодизацію, що
характеризується властивими кожному періоду особливостями. Усі вікові періоди є важливими для її розвитку та становлення як особистості.
z

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання
1. Що таке хронологічний і біологічний вік людини? 2. Які розрізняють вікові
періоди в житті людини? 3. Що таке ріст і розвиток? 4. У чому полягають особливості кожного вікового періоду?
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Порівняйте розвиток своїх інтересів у різні періоди
шкільного життя.
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ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÍÀÍÜ Ç ÒÅÌÈ
1. Укажіть орган, у якому відбувається процес утворення сперматозоїдів: а) пеніс;
б) мошонка; в) сім’яник; г) передміхурова залоза.
2. Укажіть віковий період, у якому відбувається інтенсивне статеве дозрівання:
а) молодший шкільний; б) середній шкільний; в) старший шкільний; г) зрілий вік.
3. Позначте орган, за допомогою якого плід зв’язаний з організмом матері: а) плацента; б) яєчник; в) матка; г) маткова труба.
4. Виберіть орган, який виконує функцію чоловічої статевої залози: а) яєчник;
б) яєчко; в) сім’яні міхурці; г) передміхурова залоза.
5. Укажіть орган, у якому відбувається запліднення яйцеклітини: а) матка; б) маткова труба; в) яєчники; г) піхва.
6. Позначте захворювання, до якого можуть призвести запальні процеси передміхурової залози: а) гонорея; б) сифіліс; в) простатит; г) СНІД.
7. Установіть відповідність між назвами складових яйцеклітини і цифрами, якими
вони позначені на малюнку.
А фолікулярні клітини
Б цитоплазма
В ядро
Г жовткова оболонка

1
2
3
4
5

8. Схарактеризуйте особливості підліткового періоду. Чому саме підлітки найбільше
підпадають під впливи поведінки інших людей, у тому числі й негативні.
9. Спрогнозуйте свій життєвий шлях.
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Узагальнення

ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß
Îðãàíіçì ëþäèíè ÿê öіëіñíà ñàìîðåãóëüîâàíà áіîëîãі÷íà ñèñòåìà. Âçàєìîäіÿ ðåãóëÿòîðíèõ ñèñòåì îðãàíіçìó ëþäèíè
Ïðîòÿãîì öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè âèâ÷àëè áóäîâó òà îñîáëèâîñòі
ôóíêöіîíóâàííÿ îðãàíіçìó ëþäèíè. Âè ïåðåêîíàëèñÿ, ÿê ñêëàäíî âіí îðãàíіçîâàíèé: ìіëüÿðäè êëіòèí ðіçíèõ òèïіâ, îá’єäíàíі ó òêàíèíè, ùî ôîðìóþòü ðіçíîìàíіòíі îðãàíè.
Îðãàíè, ùî âèêîíóþòü ñïіëüíі ôóíêöії, âõîäÿòü äî ñêëàäó ïåâíîї ôіçіîëîãі÷íîї ñèñòåìè. Òàê, øêіðà óòâîðþє ïîêðèâè íàøîãî îðãàíіçìó. Її îñíîâíà ôóíêöіÿ – çàõèñò âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà íàøîãî òіëà âіä çîâíіøíіõ
íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ.
Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà ëþäèíè ñêëàäàєòüñÿ ç âíóòðіøíüîãî ñêåëåòà і
ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ, ÿêі äіþòü ÿê єäèíå öіëå. Ñêåëåò âèêîíóє îïîðíó, çàõèñíó òà êðîâîòâîðíó ôóíêöії. Ñêîðî÷åííÿ ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ çóìîâëþþòü
ðóõè âñüîãî òіëà òà éîãî ÷àñòèí. Îáìіí ðå÷îâèí â îðãàíіçìі ëþäèíè ïî÷èíàєòüñÿ ç òðàâíîї ñèñòåìè, ÿêà çàáåçïå÷óє íîðìàëüíå ôóíêöіîíóâàííÿ
íàøîãî îðãàíіçìó. Çàâäÿêè òðàâíіé ñèñòåìі íàø îðãàíіçì îòðèìóє ïîæèâíі ðå÷îâèíè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë і ñëóãóþòü
äæåðåëîì åíåðãії, ïîòðіáíîї äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ âñіõ ñèñòåì îðãàíіâ.
Îðãàíè äèõàëüíîї ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ãàçîîáìіíó. Íàäõîäæåííÿ â íàø îðãàíіçì êèñíþ çóìîâëþє îêèñíåííÿ ðіçíèõ ãðóï îðãàíі÷íèõ ñïîëóê (âóãëåâîäіâ, áіëêіâ, æèðіâ) òà çâіëüíåííÿ åíåðãії, ÿêà
çàïàñàєòüñÿ â öèõ ñïîëóêàõ. Çàâäÿêè öüîìó çàäîâîëüíÿþòüñÿ åíåðãåòè÷íі
ïîòðåáè íàøîãî îðãàíіçìó. Êðіì òîãî, ç âèäèõóâàíèì ïîâіòðÿì âèâîäÿòüñÿ
äåÿêі íåïîòðіáíі íàøîìó îðãàíіçìó ñïîëóêè (íàïðèêëàä, âóãëåêèñëèé
ãàç). Îðãàíè äèõàëüíîї ñèñòåìè ðàçîì çі øêіðîþ òà іíøèìè îðãàíàìè áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ òåðìîðåãóëÿöії, çàâäÿêè ÿêіé ïіäòðèìóєòüñÿ ñòàëà
òåìïåðàòóðà íàøîãî òіëà.
Âàæëèâó ôóíêöіþ òðàíñïîðòíîї ñèñòåìè íàøîãî îðãàíіçìó âèêîíóþòü
êðîâîíîñíà òà ëіìôàòè÷íà ñèñòåìè. Êðîâîíîñíà ñèñòåìà ëþäèíè çàìêíåíà,
âîíà ñêëàäàєòüñÿ іç öåíòðàëüíîãî ïóëüñóþ÷îãî îðãàíà (ñåðöÿ) òà ñóäèí.
Êðîâ òà ëіìôà çàáåçïå÷óþòü òðàíñïîðò ïî íàøîìó îðãàíіçìó ïîæèâíèõ
ðå÷îâèí, ãàçіâ, êіíöåâèõ ïðîäóêòіâ ìåòàáîëіçìó, áіîëîãі÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, ÿêі ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü óñіõ îðãàíіâ òà ñèñòåì îðãàíіâ. Âàæëèâà
ðîëü êðîâі òà ëіìôè â çàõèñíèõ ðåàêöіÿõ íàøîãî îðãàíіçìó. Їõ çäіéñíþþòü
ÿê ïåâíі òèïè ôîðìåíèõ åëåìåíòіâ (ëåéêîöèòè, òðîìáîöèòè), òàê і çàõèñíі
áіëêè (àíòèòіëà òà іíòåðôåðîíè). Ðіçíі ãðóïè ëåéêîöèòіâ áåðóòü ó÷àñòü ó
êëіòèííîìó іìóíіòåòі, à çàõèñíі áіëêè – ó ãóìîðàëüíîìó.
Êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí (ìåòàáîëіçìó), ÿêі âæå íåïîòðіáíі àáî
íàâіòü øêіäëèâі äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó, âèâîäÿòüñÿ ç íüîãî çàâäÿêè îðãàíàì âèäіëüíîї ñèñòåìè (öå ïàðíі íèðêè òà ñå÷îâîäè, à òàêîæ íåïàðíі ñå÷îâèé ìіõóð òà ñå÷іâíèê).
Âèâ÷àþ÷è öåé íàâ÷àëüíèé êóðñ, âè ïåðåêîíàëèñÿ, ÿê òіñíî îðãàíіçì
ëþäèíè âçàєìîïîâ’ÿçàíèé ç íàâêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì і ÿê óñі ôіçіîëîãі÷íі ïðîöåñè â íüîìó âçàєìîçâ’ÿçàíі.
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Óçãîäæåíà äіÿëüíіñòü îðãàíіâ ðіçíèõ ñèñòåì ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ãîëîâíîї óìîâè íîðìàëüíîãî іñíóâàííÿ áóäü-ÿêîãî îðãàíіçìó – ïіäòðèìàííÿ âіäíîñíîї ñòàëîñòі éîãî âíóòðіøíüîãî ñåðåäîâèùà (ãîìåîñòàçó). Її çàáåçïå÷óþòü ðåãóëÿòîðíі ñèñòåìè – íåðâîâà, åíäîêðèííà òà іìóííà. Íåðâîâó
ðåãóëÿöіþ æèòòєâèõ ôóíêöіé çàáåçïå÷óє íåðâîâà ñèñòåìà. Ñîìàòè÷íà
íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє ðóõàìè ñêåëåòíèõ ì’ÿçіâ òà іííåðâóє îðãàíè ÷óòòÿ,
çàâäÿêè ÷îìó çàáåçïå÷óþòüñÿ çâ’ÿçêè íàøîãî îðãàíіçìó іç çîâíіøíіì
ñåðåäîâèùåì òà ñïðèéìàþòüñÿ ñèãíàëè âіä âíóòðіøíіõ îðãàíіâ. Âåãåòàòèâíà (àâòîíîìíà) íåðâîâà ñèñòåìà êåðóє äіÿëüíіñòþ âíóòðіøíіõ îðãàíіâ, її
äіÿëüíіñòü âіäáóâàєòüñÿ ïîçà íàøîþ ñâіäîìіñòþ. Çàâäÿêè öüîìó íàø îðãàíіçì íîðìàëüíî ôóíêöіîíóє íàâіòü òîäі, êîëè ìè ñïèìî àáî çíàõîäèìîñü
ó íåïðèòîìíîìó ñòàíі.
Äіÿëüíіñòü íåðâîâîї ñèñòåìè ìàє ðåôëåêòîðíèé õàðàêòåð. Ðåôëåêñè ïîäіëÿþòü íà áåçóìîâíі òà óìîâíі. Áåçóìîâíі ðåôëåêñè âðîäæåíі, âîíè âіäíîñíî ñòàëі, ïîäіáíі ó âñіõ іíäèâіäóóìіâ. Íàòîìіñòü ôîðìóâàííÿ óìîâíèõ
ðåôëåêñіâ âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê íàâ÷àííÿ, âîíè іíäèâіäóàëüíі, âèíèêàþòü óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ é çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñóâàííÿ äî ðіçíîìàíіòíèõ çìіí ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі.
Ãóìîðàëüíó ðåãóëÿöіþ äіÿëüíîñòі îðãàíіçìó ëþäèíè çàáåçïå÷óþòü áіîëîãі÷íî àêòèâíі ðå÷îâèíè, íàñàìïåðåä ãîðìîíè òà íåéðîãîðìîíè. Ãîðìîíè
âèðîáëÿþòüñÿ åíäîêðèííèìè çàëîçàìè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó åíäîêðèííîї
ñèñòåìè (ãіïîôіç, ùèòîïîäіáíà çàëîçà, ïіäøëóíêîâà, íàäíèðêîâі, ñòàòåâі
çàëîçè òîùî). Ñïåöіàëіçîâàíі êëіòèíè íåðâîâîї ñèñòåìè âèðîáëÿþòü íåéðîãîðìîíè, äіÿ ÿêèõ ïîäіáíà äî äії ãîðìîíіâ. Ãîðìîíè äіþòü ïîâіëüíіøå ïîðіâíÿíî ç íåðâîâèìè іìïóëüñàìè, àëå їõíÿ äіÿ òðèâàëіøà. Âçàєìîäіÿ ìіæ
íåðâîâîþ òà åíäîêðèííèìè ñèñòåìàìè âіäáóâàєòüñÿ íà ðіâíі ñòðóêòóðè ïðîìіæíîãî ìîçêó (ãіïîòàëàìóñà) òà ïðîâіäíîї åíäîêðèííîї çàëîçè – ãіïîôіçà.
Òàêà âçàєìîäіÿ íåðâîâîї òà åíäîêðèííîї ñèñòåì çàãàëîì çàáåçïå÷óє äîñêîíàëó íåéðîãóìîðàëüíó ðåãóëÿöіþ âñіõ ñèñòåì îðãàíіâ îðãàíіçìó ëþäèíè.
Ãіïîòàëàìóñ і ãіïîôіç óòâîðþþòü єäèíó ãіïîòàëàìî-ãіïîôіçàðíó ñèñòåìó, ó ðîáîòó ÿêîї çàêëàäåíî ïðèíöèï ïðÿìîãî і çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Äåÿêі åíäîêðèííі çàëîçè íàïðÿìó íå çàëåæàòü âіä ãіïîôіçà. Öå ïіäøëóíêîâà çàëîçà (óòâîðþє ãîðìîíè іíñóëіí і ãëþêàãîí), ìîçêîâà ÷àñòèíà
íàäíèðêîâèõ çàëîç (àäðåíàëіí і íîðàäðåíàëіí), ïàðàùèòîïîäіáíі çàëîçè,
âèëî÷êîâà çàëîçà (òèìóñ). Ó âèëî÷êîâіé çàëîçі âèðîáëÿþòüñÿ ãîðìîíîïîäіáíі ðå÷îâèíè, ÿêі ñòèìóëþþòü äîçðіâàííÿ îñîáëèâîї ãðóïè ëіìôîöèòіâ,
âñòàíîâëþєòüñÿ çâ’ÿçîê ìіæ åíäîêðèííèìè é іìóííèìè ìåõàíіçìàìè.
Іìóííі ìåõàíіçìè ãîìåîñòàçó çàáåçïå÷óþòü çáåðåæåííÿ áіîëîãі÷íîї
іíäèâіäóàëüíîñòі. Äî ñêëàäó іìóííîї ñèñòåìè âõîäÿòü òèìóñ, ëіìôàòè÷íі
âóçëè, ñåëåçіíêà, êіñòêîâèé ìîçîê. Ó êіñòêîâîìó ìîçêó ìіñòÿòüñÿ ñòîâáóðîâі êëіòèíè. Öі íåäèôåðåíöіéîâàíі êëіòèíè äàþòü ïî÷àòîê êëіòèíàì іíøèõ òèïіâ, çîêðåìà ôîðìåíèì åëåìåíòàì êðîâі.
Îðãàíè ñòàòåâîї ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ðîçìíîæåííÿ – âіäòâîðåííÿ ñîáі ïîäіáíèõ. Ñàìå çàâäÿêè öüîìó é іñíóє íà íàøіé ïëàíåòі ëþäñòâî. Âè âæå çíàєòå, ùî âèä ëþäèíà є áіîñîöіàëüíîþ іñòîòîþ. Âîíà íå
ìîæå іñíóâàòè ïîçà ñîöіóìîì – ñîöіàëüíèì îòî÷åííÿì. Çà äîïîìîãîþ ìîâè
ëþäèíà ïåðåäàє іíôîðìàöіþ, çäàòíà її íàêîïè÷óâàòè òà ìèñëèòè çà äîïîìîãîþ àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü. Îòæå, ëþäèíі ïðèòàìàííà äîñêîíàëà âèùà
282

Узагальнення
íåðâîâà äіÿëüíіñòü, ùî çàáåçïå÷óє äîñêîíàëі ïðèñòîñóâàííÿ äî ìіíëèâèõ
óìîâ іñíóâàííÿ.
Ëþäèíà є ÷àñòèíîþ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Íàìàãàþ÷èñü íåîáäóìàíî éîãî çìіíþâàòè, ëþäèíà ìîæå çàâäàâàòè øêîäè ñàìіé
ñîáі. Єäèíèé øëÿõ íîðìàëüíîãî іñíóâàííÿ ëþäñòâà – æèòè â ãàðìîíії іç
çàêîíàìè ïðèðîäè, îõîðîíÿþ÷è òå âèäîâå ðіçíîìàíіòòÿ îðãàíіçìіâ, ÿêі
íàñåëÿþòü íàøó ïëàíåòó, ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèðîäíі ðåñóðñè.
Êðіì çáåðåæåííÿ é ïîëіïøåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïåðåä ëþäèíîþ ñòîїòü íå ìåíø âàæëèâå çàâäàííÿ: çáåðåæåííÿ
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ. Çàñâîþþ÷è êóðñ áіîëîãії öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, âè
âî÷åâèäü çðîçóìіëè, ùî çäîðîâ’ÿ є íàéâàæëèâіøîþ öіííіñòþ. Çäîðîâà ëþäèíà âіä÷óâàє ñåáå êîìôîðòíî, õàðàêòåðèçóєòüñÿ âèñîêîþ ïðàöåçäàòíіñòþ,
çäàòíіñòþ âèðіøóâàòè ñêëàäíі çàâäàííÿ. Òîìó ïîòðіáíî ïîñòіéíî ïіêëóâàòèñÿ ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ: çàéìàòèñÿ ôіçè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì,
áіëüøå áóâàòè íà ïðèðîäі, óíèêàòè ïåðåâàíòàæåíü і øêіäëèâèõ çâè÷îê
(òþòþíîêóðіííÿ, âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ íàïîїâ òà íàðêîòèêіâ). Îñîáëèâî
çàíÿòòÿ ôіçè÷íèìè âïðàâàìè âàæëèâі ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó. Ñàìå ìіöíі çíàííÿ ïðî áóäîâó òà ôóíêöіîíóâàííÿ íàøîãî îðãàíіçìó
äîçâîëÿòü âàì çáåðіãàòè òà ïîëіïøóâàòè âëàñíå çäîðîâ’ÿ.
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284

1,5–2

A (ðåòèíîë,
âіòàìіí ðîñòó)

Àâіòàìіíîç ïðèçâîäèòü äî çàõâîðþâàííÿ íà öèíãó, ÿêå ñóïðîâîäæóєòüñÿ êðîâîòå÷åþ ÿñåí, íåñòà÷à – äî çíèæåííÿ
îïіðíîñòі äî іíôåêöіé

Ïîðóøåííÿ çñіäàííÿ êðîâі, ñèëüíі
êðîâîòå÷і

0,2–0,3

K (ôіëîõіíîí) ñèíòåçóєòüñÿ êèøêîâèìè
ìіêðîîðãàíіçìàìè

Âïëèâàє íà çñіäàííÿ
êðîâі

Ðîñëèííі îëії: ñîíÿø- Âïëèâàє íà ðåïðîäóê- Ñïðè÷èíÿє áåçïëіäíіñòü
íèêîâà, êóêóðóäçÿíà òèâíó ñèñòåìó
òà іí., çåëåíü

10–12

Å (òîêîôåðîë)

Øïèíàò, êàïóñòà,
ïîìіäîðè, ïå÷іíêà

Ðèá’ÿ÷èé æèð, ÿéöÿ, Áåðå ó÷àñòü ó ðåãóëÿ- Ïðèçâîäèòü äî âèâåäåííÿ öèõ ðå÷îâèí
ïå÷іíêà ðèá, іêðà
öії îáìіíó ðå÷îâèí
ç êіñòîê і ïîðóøåííÿ ïðîöåñіâ îêîñòåíіííÿ, ñïðè÷èíÿє ì’ÿçîâó ñëàáêіñòü.
Àâіòàìіíîç ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ – ðàõіò

D (êàëüöèôåðîë, àáî 0,02–005
ïðîòèðàõіòè÷íèé) ñèíòåçóєòüñÿ â øêіðі ïіä
âïëèâîì óëüòðàôіîëåòîâèõ ïðîìåíіâ

Ìîðêâà, øïèíàò, ÷åð- Âïëèâàє íà ðіñò і ðîç- Çàòðèìóєòüñÿ ðіñò і ðîçâèòîê îðãàíіçìó,
âîíèé ïåðåöü, àáðèêîñ, âèòîê îðãàíіçìó
çíèæóєòüñÿ îïіðíіñòü îðãàíіçìó äî іíÿéöÿ
ôåêöіé, ïîðóøóєòüñÿ çіð

Æèðîðîç÷èííі âіòàìіíè

×îðíà ñìîðîäèíà, ëè- Íåîáõіäíèé äëÿ ñèíòåìîí, øèïøèíà
çó áіëêіâ, óòâîðåííÿ îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè êіñòîê, ïіäâèùóє іìóíіòåò

50–100

äіÿëü-

C (àñêîðáіíîâà
êèñëîòà)

ñåðöåâî-ñóäèííîї

Ñâіæі ôðóêòè é îâî÷і Ïîñèëþє ïîãëèíàííÿ Ïîðóøåííÿ
êëіòèíàìè êèñíþ
íîñòі

200–300

B15 (ïàíãàìîâà
êèñëîòà)

Ðèáíі ïðîäóêòè, ïå- Íåîáõіäíèé äëÿ ñèí- Ïîðóøóєòüñÿ äіÿëüíіñòü íåðâîâîї ñèñ÷іíêà, ìîëîêî, ãðå÷à- òåçó ôåðìåíòіâ
òåìè, óðàæàєòüñÿ ðîãіâêà î÷åé, øêіðà,
íà êàøà
ñëèçîâі îáîëîíêè ðîòîâîї ïîðîæíèíè

Æèòíіé õëіá, âіâñÿíà Ó÷àñòü â îáìіíі áіëêіâ, Çàõâîðþâàííÿ «áåðі-áåðі», çà ÿêîãî âòðàêðóïà, ïå÷іíêà, ÿє÷íі æèðіâ і âóãëåâîäіâ
÷àєòüñÿ àïåòèò, íàñòàє âòîìëþâàíіñòü,
æîâòêè
äðàòіâëèâіñòü, ïîðóøóєòüñÿ äіÿëüíіñòü
íåðâîâîї ñèñòåìè

Îçíàêè ãіïî- òà àâіòàìіíîçó

Çåðíîâі òà áîáîâі êóëü- Ó÷àñòü â îáìіíі áіëêіâ, Çàõâîðþâàííÿ øêіðè – äåðìàòèòè
òóðè, ïå÷іíêà, ðèáà æèðіâ, êðîâîòâîðåííі

2–4

B2 (ðèáîôëàâіí)

Ôіçіîëîãі÷íà äіÿ

Âîäîðîç÷èííі âіòàìіíè

Îñíîâíå äæåðåëî

B6 (ïіðèäîêñèí)
1,5–3
ñèíòåçóєòüñÿ ìіêðîôëîðîþ êèøå÷íèêó

1,5–3

Äîáîâà
ïîòðåáà, ìã

B1 (òіàìіí)

Âіòàìіíè

Äîäàòîê

Âіòàìіíè: äîáîâà ïîòðåáà, îñíîâíå äæåðåëî îòðèìàííÿ,
ôіçіîëîãі÷íà äіÿ і ïðîÿâ ãіïîâіòàìіíîçó ÷è àâіòàìіíîçó

