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ПРАДМОВА

Дарагія сябры! У гэтым годзе вы працягнеце вывучаць 
біялогію. Вас чакае займальнае падарожжа ў свет ведаў аб 
чалавеку. Вельмі хутка вы даведаецеся, як пабудаваны і як 
функцыянуе ваш арганізм, як засцерагчыся ад хвароб, як 
правільна аказаць першую дапамогу і інш.

Сучасная навука дамаглася прыметных поспехаў у спра-
ве захавання і ўмацавання здароўя чалавека. Але задумай-
цеся, ці не мы самі часта вінаваты ў нездавальняючым ста-
не свайго здароўя? Што, на ваш погляд, лягчэй і прасцей: 
прадухіліць хваробу або вылечыць?

Веды, атрыманыя ў рамках курса «Біялогія, 9 клас», 
дапамогуць вам адказаць на гэтыя і іншыя пытанні і спатрэ- 
бяцца ў жыцці, нават калі вы не станеце біёлагамі або 
ўрачамі. Толькі ўважлівае стаўленне да свайго здароўя, 
разуменне біялагічных законаў функцыянавання арганізма 
дазволяць вам забыць пра хваробы і пражыць доўгае паўна-
вартаснае жыццё.

Адпраўляючыся ў шлях з дасведчаным і надзейным 
сябрам, можна пазбегнуць небяспекі і памылак. Шчыра 
спадзяёмся, што гэты вучэбны дапаможнік стане для вас 
менавіта такім сябрам.

Аўтары
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ЯК ПРАЦАВАЦЬ З ВУЧЭБНЫМ ДАПАМОЖНІКАМ

Кожны раздзел вучэбнага дапаможніка пачынаецца з кароткага ўсту-
пу, які раскрывае яго галоўную ідэю: аб чым у ім гаворыцца і чаму вы 
навучыцеся.

Пытанні ў пачатку параграфаў пад рубрыкай Успомніце дапамогуць 
вам аднавіць у памяці веды па раней вывучаным матэрыяле і праверыць 
гатоўнасць да засваення новай тэмы. Рубрыка Як вы думаеце? накіравана 
на развіццё крытычнага мыслення. Яна дазволіць вам выказаць уласную 
думку, правільнасць якой вы зможаце праверыць пасля азнаямлення 
з тэкстам вучэбнага дапаможніка. Рубрыка Вы даведаецеся пазнаёміць 
са зместам параграфа.

Тэкст параграфаў суправаджаецца малюнкамі, схемамі і табліцамі. 
Дадатковы матэрыял набраны дробным шрыфтам і прадстаўлены руб-
рыкамі «Гэта цікава», «Вядомыя вучоныя», «Гістарычная даведка». 
У рубрыкі ўключана інфармацыя, якая змяшчае цікавыя факты, звесткі, 
што маюць практычнае значэнне, а таксама кароткія біяграфічныя даведкі 
пра выдатных вучоных, якія пакінулі прыметны след у гісторыі навукі.

Рубрыка «Індывідуальныя дамашнія даследаванні» прапануе заданні, 
якія спрыяюць развіццю навыкаў саманазірання і самааналізу.

Рубрыка «Тым, хто хоча ведаць больш» (адзначана значком    )
прапануе дадатковы матэрыял, які пашырае змест асобных раздзелаў 
вучэбнага дапаможніка.

Дадатковы матэрыял, а таксама тэставыя заданні, з дапамогай якіх 
можна праверыць свае веды, размешчаны на нацыянальным адукацый-
ным партале ў раздзеле «Біялогія, 9 клас» (http://e-vedy.adu.by).

QR-коды, змешчаныя ў канцы некаторых параграфаў, дазваляюць 
пераходзіць да рэкамендаваных для прагляду відэаролікаў з дапамогай 
мабільнага тэлефона або электроннага планшэта.

У канцы кожнага параграфа прыводзяцца кароткія высновы (рубры- 
ка «Паўторым галоўнае») і пытанні рознага ўзроўню складанасці: ключа-
выя — для першага — трэцяга, складаныя — для чацвёртага — пятага 
ўзроўняў (пазначаны      ).

Раздзелы заканчваюцца агульным падвядзеннем вынікаў.
Абавязковыя для засваення тэрміны і паняцці надрукаваны тлустым 

шрыфтам, а тыя, на якія неабходна звярнуць увагу, — курсівам, або 
р а з р а д к а й.

Пры неабходнасці карыстайцеся слоўнікам асноўных тэрмінаў 
і паняццяў, які размешчаны ў канцы кнігі.

Поспехаў у вучобе!



Вы даведаецеся
  пра  хімічны  састаў,  будову  і жыццёвыя функцыі  клетак;
  аб асаблівасцях арганізацыі асноўных тыпаў тканак (эпітэліяльнай, мышачнай, 

нервовай,  тканак  унутранага  асяроддзя);
  аб  органах  і  сістэмах органаў  арганізма  чалавека.

Вы навучыцеся
  распазнаваць розныя  тыпы  тканак;
  выяўляць  узаемасувязі  паміж будовай  і функцыямі  клетак,  тканак  і  органаў.

Арганізм чалавека адрозніваецца надзвычай складанай арганізацыяй. 
Яго вывучэннем у найбольшай ступені займаюцца навукі анатомія і фізія-
логія, якія з’яўляюцца асновай медыцыны, а таксама псіхалогія і гігіена.

Асноўнай структурнай адзінкай арганізма з’яўляецца клетка. Клеткі 
ўтвараюць тканкі, тканкі — органы, а тыя ў сваю чаргу — сістэмы орга-
наў. Нягледзячы на велізарную колькасць элементаў, арганізм функцыя-
нуе як адзінае цэлае. Больш таго, узгодненая дзейнасць клетак, тканак 
і органаў дазваляе арганізму набыць надзвычай асаблівую якасць — 
здольнасць да самастойнага існавання.

§ 1. Клетка — структурная адзінка арганізма

 Успомніце. Чым па будове адрозніваюцца клеткі жывёл і раслін? 

 Як вы думаеце? Ці адрозніваецца будова клетак чалавека ад будовы клетак жывёл?

 Вы даведаецеся аб хімічным саставе і асаблівасцях будовы клетак чалавека.

Чалавечы арганізм складаецца прыблізна са 100 трыльёнаў кле-
так. Нягледзячы на такую вялікую колькасць, кожная клетка зай-
мае адведзенае ёй месца і педантычна выконвае ўсе ўскладзеныя на яе 
функцыі.

Раздзел

Клеткі, тканкі, органы  
і сістэмы органаў

1



6 Раздзел 1. Клеткі, тканкі, органы і сістэмы органаў

Хімічны састаў клеткі. У клетцы налічваецца больш за 80 хіміч-
ных элементаў табліцы Мендзялеева. З іх амаль 98 % прыпадае на долю 
вугляроду (С), вадароду (Н), кіслароду (О) і азоту (N). 

      Гэта цікава. Клеткі розных прадстаўнікоў жывёльнага свету валодаюць 
прынцыпова падобным наборам хімічных элементаў. Як вы думаеце, аб чым 
гэта сведчыць? 

Рэчывы, якія ўтвараюць жывую клетку, прынята падзяляць на не-
арганічныя і арганічныя.

Неарганічныя рэчывы клеткі. Найважнейшым неарганічным 
рэчывам клеткі з’яўляецца вада. Усе пажыўныя рэчывы паступаюць
у клетку ў раствораным у вадзе стане. У такім жа стане з клеткі выда-
ляюцца канчатковыя прадукты абмену рэчываў. Практычна ўсе біяхіміч-
ныя рэакцыі ажыццяўляюцца ў водным асяроддзі. Прычым, чым больш 
інтэнсіўна ідуць у клетцы абменныя працэсы, тым больш у ёй вады. Так, 
у клетках мозга ўтрыманне вады складае каля 80 %, а ў малаактыўных 
клетках тлушчавай тканкі — менш за 30 %. 

Выключна вялікая роля вады ў цеплаабменных працэсах. Дзякуючы 
высокай цеплаёмістасці яна назапашвае і захоўвае цяпло, падтрымліва-
ючы тым самым пэўную тэмпературу ўнутры клеткі.

Неарганічныя рэчывы ў клетцы прадстаўлены таксама мінеральнымі 
солямі. У водных растворах іх малекулы распадаюцца на катыёны
і аніёны. Найбольшае фізіялагічнае значэнне сярод іх маюць К+, Na+, 
Са2+, Mg2+, НСО3

–, Сl–.
Арганічныя рэчывы клеткі. Сярод арганічных рэчываў самымі 

важнымі для жыццядзейнасці клетак з’яўляюцца бялкі, вугляводы 
і тлушчы. 

Бялкi — найбольш складана арганізаваныя прыродныя злучэнні.
У арганізме чалавека змяшчаецца каля 100 тыс. відаў бялкоў, многія 
з якіх унікальныя. 

Бялкі выконваюць велізарную колькасць функцый. Яны з’яўляюц- 
ца структурнымі элементамі клетачнай мембраны, цытаплазмы, ядра 
і арганоідаў. Адны з іх істотна павялічваюць скорасць працякання 
біяхімічных рэакцый, другія забяспечваюць расшчапленне арганічных 
рэчываў, а трэція — усе віды рухаў. 

Вугляводы — неад’емны кампанент любой клеткі. Найбольш простыя 
прадстаўнікі гэтага шырокага класа арганічных злучэнняў — глюкоза і 
глікаген. Глюкоза з’яўляецца галоўнай крыніцай энергіі. У печані і мышцах 
яна назапашваецца ў выглядзе глікагену, або жывёльнага крухмалу.
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Тлушчы ўваходзяць у састаў 
клетачнай мембраны, а таксама 
з’яўляюцца дадатковай крыніцай 
энергіі ў арганізме.

Будова клеткі. Усе клеткі ар-
ганізма чалавека маюць прынцыпо-
ва падобную будову (мал. 1). Звон-
ку яны пакрыты плазматычнай 
мембранай, пад якой знаходзяц-
ца цытаплазма, арганоіды і ядро.

Плазматычная мембрана ад-
дзяляе змесціва клеткі ад нава-
кольнага асяроддзя. Дзякуючы 
выбіральнай пранікальнасці яна 
кантралюе перанос у клетку і з 
клеткі неарганічных і арганічных 
рэчываў.

Цытаплазма — паўвадкае ўнутранае асяроддзе клеткі. Знаходзячы-
ся ў пастаянным руху, цытаплазма забяспечвае сувязь і ўзаемадзеянне 
арганоідаў, якія знаходзяцца ў ёй.

Арганоіды з’яўляюцца абавязковымі кампанентамі клеткі. Яны 
маюць розную будову і выконваюць высокаспецыялізаваныя функцыі, 
без якіх клетка не можа існаваць.

Практычна ўсе працэсы, якія адбываюцца ў клетцы, вызначаюцца 
і кантралююцца яе ядром. У ядры знаходзяцца х р а м а с о м ы, якія 
забяспечваюць захаванне і перадачу спадчыннай інфармацыі.

Усе клеткі цела чалавека, за выключэннем палавых, называюцца са-
матычнымі (ад грэч. soЂma — цела). Палавыя клеткі — сперматазоіды
і яйцаклеткі — утвараюцца ў палавых залозах і служаць для размнажэн-
ня. У адрозненне ад саматычных клетак яны нясуць палавінны набор 
храмасом.

Функцыі клетак. Найважнейшай уласцівасцю жывой клеткі 
з’яўляецца абмен рэчываў і энергіі. Ён складаецца з двух працэсаў, якія 
бесперапынна адбываюцца і непарыўна звязаны паміж сабой, — распаду 
і сінтэзу арганічных рэчываў. Як правіла, рэчывы, якія пападаюць у 
клетку, распадаюцца на больш простыя. Затым яны выкарыстоўваюцца 
як будаўнічы матэрыял для стварэння клетачных структур і як крыніца 
энергіі. Выключнае па важнасці значэнне ў абмене рэчываў і энергіі мае 
АТФ (а д э н а з і н т р ы ф о с ф а р н а я  к і с л а т а). АТФ адыгрывае ролю 
асноўнага пастаўшчыка энергіі ў клетцы.

Ядро Плазматычная 
мембрана

Цытаплазма Арганоіды

Мал. 1. Будова клеткі
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Практычна ўсім клеткам уласціва раздражняльнасць — здольнасць 
рэагаваць на дзеянне пэўных раздражняльнікаў (святла, тэмпературы, 
механічных і хімічных уздзеянняў). Наяўнасць раздражняльнасці 
з’яўляецца асноўным крытэрыем адрознення жывога арганізма ад 
нежывога аб’екта.

Нервовыя, мышачныя і сакраторныя клеткі валодаюць узбудлівасцю. 
У выніку дзеяння дастаткова моцнага раздражняльніка яны пераходзяць 
ад стану спакою да ўзбуджэння. У аснове гэтага працэсу ляжыць змянен-
не электрычнага зараду плазматычнай мембраны.

Нервовыя і мышачныя клеткі не толькі фарміруюць, але і праводзяць 
электрычны імпульс. Гэта здольнасць называецца праводнасцю.

Акрамя ўзбудлівасці і праводнасці, для мышачных клетак характэрна 
яшчэ і скарачальнасць. Мышачныя клеткі могуць змяняць сваю форму
і памеры, дзякуючы чаму выконваюць рухальную функцыю.

Сакраторныя клеткі сінтэзуюць і выдзяляюць сакрэт — прадукт 
жыццядзейнасці, які змяшчае спецыфічныя хімічныя рэчывы. 
Адрозніваюць з н е ш н ю ю  (сакрэт паступае на паверхню цела ці ў 
яго поласць) і ў н у т р а н у ю  (сакрэт паступае ў кроў або лімфу) сак- 
рэцыю.

Большасць саматычных клетак валодае здольнасцю да дзялення.
У выніку дзялення з адной клеткі ўтвараюцца дзве, якія змяшчаюць ад-
нолькавы з мацярынскай клеткай спадчынны матэрыял. Дзяленне дазва-
ляе клеткам падтрымліваць сваю колькасць, а таксама забяспечвае рост 
і жыццяздольнасць арганізма.

      Паўторым галоўнае. Клетка з’яўляецца элементарнай адзінкай 
будовы арганізма чалавека.  Усе саматычныя клеткі маюць бліз-
кі хімічны састаў і прынцыпова падобную будову.  Клеткі ўтво-
раны неарганічнымі (вада, мінеральныя солі) і арганічнымі (бял-
кі, вугляводы, тлушчы) рэчывамі.  Звонку клеткі пакрыты плаз-
матычнай мембранай.  Пад мембранай знаходзіцца цытаплазма, 
якая змяшчае арганоіды і ядро.  Ядро з’яўляецца носьбітам спад-
чыннай інфармацыі і кантралюе ўсе функцыі клеткі.  Найваж-
нейшай якасцю клетак з’яўляюцца абмен рэчываў і энергіі, узбуд- 
лівасць, праводнасць, скарачальнасць і здольнасць да самаўзнаў-
лення.  Усе новыя клеткі ўтвараюцца шляхам дзялення існуючых
клетак.
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Ключавыя пытанні. 1. Якія хімічныя рэчывы ўваходзяць у састаў клеткі? Якая іх роля? 
2. Дайце азначэнне паняцця «клетка». Ахарактарызуйце ролю клеткі ў арганізме. 3. Якія 
структурныя элементы ядра з’яўляюцца носьбітамі спадчынных уласцівасцей і прымет? 
4. Якімі здольнасцямі валодаюць клеткі? Ці ўсе клеткі з’яўляюцца ўзбудлівымі?

Складаныя пытанні. 1. Чаму Леанарда да Вінчы называў ваду «сокам жыцця»?
2. Ці адрозніваюцца па памерах саматычныя клеткі слана і мышы? 3. Ці можа клетка 
абыходзіцца без арганоідаў? 4. У сувязі з чым клеткі маюць малыя памеры? Чаму 
органы складаюцца з вялікай колькасці клетак, а не з адной вялікай клеткі?

§ 2. Эпітэліяльная і мышачная тканкі

 Успомніце. Што такое тканка? Якія тканкі ўваходзяць у састаў раслінных арганізмаў? 

 Як вы думаеце? Ці адрозніваюцца тканкі жывёл ад тканак раслін?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях эпітэліяльнай і мышачнай тканак арганізма чалавека.

Падобныя па паходжанні, будове і функцыях клеткі і міжклетач-
нае рэчыва ўтвараюць тканку. Адрозніваюць чатыры асноўныя тыпы 
жывёльных тканак: эпітэліяльную, нервовую, мышачную і тканкі ўнутра-
нага асяроддзя (злучальную).

Эпітэліяльная тканка прадстаўлена покрыўным (эпідэрміс скуры, 
эпітэлій стрававальнай, дыхальнай, мочапалавой сістэм) і залозістым 
(уваходзіць у састаў большасці залоз) эпітэліем.

Клеткі покрыўнага эпітэлію вельмі шчыльна прылягаюць адна да 
адной. Паміж імі практычна адсутнічае міжклетачнае рэчыва. Яны 
пазбаўлены крывяносных сасудаў, і іх жыўленне ажыццяўляецца за 
кошт злучальнай тканкі, якая ляжыць побач з імі.

У залежнасці ад колькасці клетачных слаёў адрозніваюць аднаслойны 
і мнагаслойны покрыўны эпітэлій (мал. 2). У сваю чаргу, у адпаведнасці 

Плоскі

Кубічны Цыліндрычны Мігальны

Аднаслойны эпітэлій
Мнагаслойны

эпітэлій

Мал. 2. Віды покрыўнага эпітэлію
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з формай клетак аднаслойны эпітэлій падзяляецца на п л о с к і, к у б і ч н ы 
і  ц ы л і н д р ы ч н ы. Адной з разнавіднасцей аднаслойнага эпітэлію 
з’яўляецца р а с н і ч н ы, або м і г а л ь н ы, эпітэлій. Ён прадстаўлены 
клеткамі, на верхавінцы якіх размяшчаюцца раснічкі, якія выконваюць 
вагальныя рухі. Мігальны эпітэлій высцілае розныя органы, напрыклад 
дыхальныя шляхі.

Покрыўны эпітэлій выконвае ахоўную функцыю. Яго клеткі цяр- 
пяць уздзеянне разнастайных фактараў асяроддзя і ў вялікіх колькасцях 
гінуць. Змяншэнне іх колькасці хутка кампенсуецца дзякуючы выра-
жанай здольнасці эпітэліяльных клетак да дзялення.

Залозісты эпітэлій можа быць прадстаўлены як асобнымі сакратор-
нымі клеткамі, так і клеткамі, сабранымі ў групы, — з а л о з а м і. Яны 
выпрацоўваюць і выдзяляюць стрававальныя сокі, слёзы, пот і інш.

У арганізме чалавека прысутнічаюць залозы знешняй, унутранай 
і змешанай сакрэцыі.

Залозы знешняй сакрэцыі праз спецыяльныя вывадныя пратокі вы-
дзяляюць свой сакрэт на паверхню цела (малочныя, потавыя, сальныя 
залозы) або ў яго поласць — страўнік, кішэчнік (страўнікавыя, кішэчныя 
залозы).

Залозы ўнутранай сакрэцыі (гіпофіз, шчытападобная залоза) па-
збаўлены вывадных праток. Яны выпрацоўваюць біялагічна актыўныя 
рэчывы, якія паступаюць непасрэдна ў кроў або лімфу. 

Залозы змешанай сакрэцыі (падстраўнікавая, палавыя) выконваюць 
адначасова і ўнутрысакраторную і знешнесакраторную функцыі.

Мышачныя тканкі адрозніваюцца па сваёй будове, але падобныя па 
здольнасці да скарачэнняў. Адрозніваюць два асноўныя віды мышачнай 
тканкі: гладкую і папярочнапаласатую (мал. 3).

Гладкая (нясчэрчаная) мышачная тканка складаецца з верацёнапа-
добных аднаядзерных клетак. Яна знаходзіцца ў сценках крывяносных 
сасудаў, полых унутраных органаў — страўніка, кішэчніка — і скарача-
ецца без удзелу свядомасці.

Папярочнапаласатая мышачная тканка мае бачную ў светлавы мі-
краскоп папярочную счэрчанасць (адсюль назва). Наяўнасць счэрчана-
сці абумоўлена чаргаваннем у мышачных валокнах участкаў з рознымі 
аптычнымі ўласцівасцямі: адны выглядаюць як цёмныя палосы, 
іншыя — як светлыя.

Папярочнапаласатую мышачную тканку падзяляюць на шкілет-
ную і сардэчную. Шкілетная мышачная тканка ўтворана выцягнутымі 
шматядзернымі мышачнымі валокнамі. Гэта тканка ўтварае шкілетную 
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мускулатуру, мышцы языка, глоткі і гартані. Шкілетная мышачная 
тканка забяспечвае выкананне фізічных практыкаванняў, нацяжэнне 
галасавых звязак, дыханне. Характэрнай асаблівасцю ўсіх шкілетных 
мышцаў з’яўляецца іх падпарадкаванасць нашай свядомасці.

Сардэчная мышачная тканка прадстаўлена клеткамі, якія ўтрымліва-
юць 1—2 ядры. Акрамя таго, паміж клеткамі ёсць спецыяльныя кан-
такты, якія забяспечваюць імгненную перадачу ўзбуджэння. Асаблівай 
уласцівасцю сардэчнай мышачнай тканкі з’яўляецца здольнасць рытміч-
на скарачацца пад дзеяннем узбуджэння, якое ўзнікае ў ёй самой. Як 
і гладкая мышачная тканка, сардэчная мышца скарачаецца міжвольна. 

      Паўторым галоўнае. Эпітэліяльная тканка складаецца з клетак, 
якія ляжаць шчыльна адна да адной. Яна высцілае паверхню цела, 
сценкі ўсіх яго поласцей, унутраныя органы, а таксама фарміруе за-
лозы знешняй, унутранай і змешанай сакрэцыі.  Гладкую мышач-
ную тканку фарміруюць дробныя верацёнападобныя клеткі.  Папя-
рочнапаласатая шкілетная мышачная тканка ўтворана выцягнутымі 
мнагаядзернымі мышачнымі валокнамі.  Папярочнапаласатая сар-
дэчная мышачная тканка прадстаўлена клеткамі, якія змяшчаюць 
1—2 ядры.  Усе мышачныя тканкі валодаюць выражанай здоль-
насцю да скарачэнняў. Пры гэтым пад кантроль свядомасці падпа- 
дае толькі шкілетная мышачная тканка.

Гладкая CардэчнаяШкілетная

Папярочнапаласатая

Мал. 3. Віды мышачнай тканкі

§ 2. Эпітэліяльная і мышачная тканкі
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Ключавыя пытанні. 1. Ці правільнае сцверджанне: «Тканка — гэта сукупнасць 
падобных адна да адной клетак»? 2. Як будова эпітэліяльнай тканкі адпавядае 
выконваемай ёю функцыі? 3. Чым папярочнапаласатая мышачная тканка адрозніваецца 
ад гладкай мышачнай тканкі? 4. Чым шкілетная мышачная тканка адрозніваецца ад
сардэчнай? 

Складаныя пытанні. 1. У ротавай поласці знаходзіцца мнагаслойны эпітэлій,
а ў кішэчніку — аднаслойны. Як дадзеная асаблівасць звязана з функцыямі гэтых 
органаў? 2. У якіх мышачных тканках колькасць крывяносных сасудаў на адзінку 
плошчы большая? Чаму? 3. Як адрозніваецца скорасць дзялення клетак у покрыўным 
і залозістым эпітэліі?

§ 3. Нервовая тканка і тканкі ўнутранага асяроддзя

 Успомніце. Якія функцыі выконвае нервовая сістэма жывёл?

 Як вы думаеце? Ці ёсць у арганізме ўчасткі, у якіх цалкам адсутнічае нервовая
тканка?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях арганізацыі нервовай тканкі і тканак унутранага 
асяроддзя.

Нервовая тканка складаецца з нервовых клетак — нейронаў і клетак 
гліі (мал. 4). У нейроне адрозніваюць цела з ядром і адросткі. Шматлікія, 
моцна разгалінаваныя адросткі называюцца дэндрытамі, а доўгі, слаба 
разгалінаваны адростак — аксонам (мал. 5).

Дэндрыты забяспечваюць прыём і перадачу інфармацыі д а  ц е л а 
нейрона. Аксон адказвае за перадачу ўзбуджэння а д  ц е л а  нейрона да 
іншых клетак.

Мал. 4. Нервовая тканка

Клеткі
гліі

Капіляр Нейроны
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Асноўнай задачай клетак гліі з’яў-
ляецца стварэнне аптымальных умоў 
для жыццядзейнасці нейронаў. Раз- 
мяшчаючыся паміж нервовымі клет-
камі, гліяльныя клеткі забяспечваюць 
нейроны пажыўнымі рэчывамі, служаць 
апорай і аховай. У сярэднім на адзін 
нейрон прыпадае каля 10 гліяльных 
клетак.

Тканкі ўнутранага асяроддзя, або 
злучальныя тканкі, як вынікае з назвы, 
займаюць у арганізме ўнутранае стано-
вішча, г. зн. не мяжуюць з навакольным 
асяроддзем. Яны маюць агульнае пахо-
джанне і выконваюць апорную, ахоў-
ную і пажыўную функцыі. Яшчэ адной 
характэрнай рысай тканак унутранага 
асяроддзя з’яўляецца моцнае развіццё 
міжклетачнага рэчыва. Наяўнасць гэтых 
прымет апраўдвае аб’яднанне ў адну гру-
пу такіх розных тканак, як кроў, лімфа, 
уласна злучальныя і шкілетныя тканкі. 

Кроў і лімфа ўяўляюць сабой вадкія тканкі ўнутранага асяроддзя 
(мал. 6, с. 14). Іх міжклетачнае рэчыва мае вадкую кансістэнцыю. У ім 
у завіслым стане плаваюць клеткі — форменныя элементы (эрытрацыты, 
лейкацыты, трамбацыты). 

Асноўнай функцыяй крыві і лімфы з’яўляецца транспарціроўка 
розных рэчываў. Так, напрыклад, кроў ажыццяўляе перанос у тканкі 
глюкозы, біялагічна актыўных рэчываў, кіслароду, а лімфатычная сістэ-
ма пераносіць з тканак у кроў бялкі, ваду, солі.

Уласна злучальныя тканкі характарызуюцца наяўнасцю ў міжкле-
тачным рэчыве развітой сістэмы валокнаў (гл. мал. 6). У залежнасці ад 
асаблівасцей іх размяшчэння вылучаюць рыхлую валакністую злучаль-
ную тканку (прысутнічае ў сценках крывяносных сасудаў) і шчыльную 
валакністую злучальную тканку (утварае звязкі і сухажыллі).

У групу злучальных тканак уваходзяць таксама тканкі са спецыя-
льнымi ўласцівасцямі: тлушчавая, пігментная і інш.

Тлушчавая тканка размяшчаецца пад скурай (падскурна-тлушчавая 
клятчатка) і паміж унутранымі органамі. Яна ўтварае своеасаблівыя 

Ядро

Дэндрыты

Аксон

Цела

Мал. 5. Нейрон
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жэлепадобныя падушкі, якія ахоўваюць органы ад механічных пашко-
джанняў. Галоўнай задачай тлушчавай тканкі з’яўляецца назапашванне 
і захаванне тлушчаў. Акрамя функцыі энергетычнага дэпо, тлушчавая 
тканка засцерагае арганізм ад страты цяпла, адыгрываючы ролю цепла-
ізалюючага слоя.

Пігментная тканка складаецца з клетак, якія ўтрымліваюць фарба-
вальныя рэчывы меланіны. Пігментныя клеткі залягаюць у радужнай 
абалонцы вока, у скуры, надаючы ім пэўны колер. Меланіны ахоўваюць 
орган зроку і скуру ад пашкоджання ў выніку ўздзеяння ўльтрафіялета-
вага выпраменьвання.

Трамбацыт

Лімфацыт (адзін 
з тыпаў лейкацытаў)

Міжклетачнае рэчыва

Клеткі

Міжклетачнае рэчыва

Валокны

Лімфа

ЛейкацытЭрытрацыт

Кроў

Клеткі

Клетка Валокны

Кроў і лімфа Уласна 
злучальныя тканкі Шкілетныя тканкі

Рыхлая валакністая
злучальная тканка

Шчыльная валакністая
злучальная тканка Храстковая тканка

Касцявая тканка

Міжклетачнае рэчыва

Валокны

Мал. 6. Тканкі ўнутранага асяроддзя
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Шкілетныя тканкі падзяляюцца на храстковыя і касцявыя (гл.
мал. 6). Храстковая тканка складаецца з храстковых клетак і вялі-
кай колькасці шчыльнага міжклетачнага рэчыва. Яна ўтварае храст-
кі вушных ракавін, дыхальных шляхоў, міжпазваночныя дыскі, 
сустаўныя паверхні касцей. Касцявая тканка прадстаўлена касця-
вымі пласцінкамі, паміж якімі ляжаць клеткі. Акрамя функцый 
апоры і аховы, яна адыгрывае важную ролю ў абмене мінеральных 
рэчываў.

 Паўторым галоўнае. Нервовая тканка складаецца з нейронаў і кле-
так гліі.  Абкружаныя гліяльнымі клеткамі нейроны забяспечваюць 
успрыманне і пераўтварэнне энергіі раздражняльнікаў у нервовыя ім-
пульсы.  Тканкі ўнутранага асяроддзя ахоўваюць, падтрымліваюць 
і злучаюць паміж сабой усе клеткі, тканкі і органы цела. Для іх 
характэрна добра развітое міжклетачнае рэчыва.  Міжклетачнае 
рэчыва можа складацца з валокнаў (рыхлая і шчыльная злучальныя 
тканкі), быць шчыльным і пругкім (храстковая тканка), цвёрдым 
(касцявая тканка) або вадкім (кроў і лімфа).  Да тканак унутранага 
асяроддзя таксама адносяць тлушчавую і пігментную тканкі.

Ключавыя пытанні. 1. Ахарактарызуйце структурна-функцыянальныя асаблівасці 
нервовай тканкі. 2. Чаму да тканак унутранага асяроддзя адносяць такія розныя тканкі? 
Што іх аб’ядноўвае? 3. У чым заключаюцца асаблівасці будовы ўласна злучальных 
тканак у параўнанні з іншымі відамі тканак? 4. Што ўяўляюць сабой вадкія тканкі 
ўнутранага асяроддзя? 5. Як будова шкілетных тканак адпавядае іх функцыям? 
6. Ахарактарызуйце тканкі са спецыяльнымі ўласцівасцямі.

Складаныя пытанні. 1. Існуе меркаванне, што ў галаўным мозгу адораных людзей 
больш гліяльных клетак. Якія перавагі гэта дае? 2. У якіх вядомых вам тканак аб’ём 
міжклетачнага рэчыва большы за аб’ём саміх клетак?

§ 4. Органы, сістэмы органаў.
Арганізм — адзінае цэлае

 Успомніце. Якія органы і сістэмы органаў характэрны для найвышэйшых жывёл? 

 Як вы думаеце? Ці будзе адрознівацца набор органаў і сістэм органаў у вышэйшых 
жывёл і чалавека?

 Вы даведаецеся аб фізіялагічных сістэмах, у якія аб’ядноўваюцца органы чалавека.
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Арганізм чалавека — складаная біялагічная сістэма, якая ўключае 
вялікую колькасць узаемазвязаных структурных элементаў. Як і ў мно-
гіх іншых жывых арганізмах, у чалавечым арганізме можна вылучыць 
некалькі ўзроўняў арганізацыі: клетачны, тканкавы, органны, сістэмны 
і арганізмавы.

Органы — гэта анатамічна адасобленыя часткі арганізма, якія выкон-
ваюць пэўныя функцыі. Вока, вуха, сэрца, нырка, мышца, скура, мачавы 
пузыр, зуб — усё гэта органы. Кожны з іх мае пэўную форму і выконвае 
спецыфічныя функцыі. Сэрца прыводзіць у рух кроў, шкілетныя мышцы 
забяспечваюць перамяшчэнне цела ў прасторы, зубы служаць для адкус-
вання і перажоўвання ежы і г. д.

Ва ўтварэнні нават аднаго органа ўдзельнічаюць некалькі тканак. 
Як правіла, у кожным органе ёсць эпітэліяльная, злучальная і нервовая 
тканкі. Але толькі адна з іх адыгрывае вядучую ролю і вызначае галоў-
ную функцыю органа. Так, галоўная тканка сэрца — мышачная (помпа-
вая функцыя), косці — касцявая (функцыя апоры), скуры — покрыўны 
эпітэлій (ахоўная функцыя).

Па-за арганізмам орган не можа выконваць свае функцыі. А вось 
арганізм можа абысціся без некаторых органаў. Напрыклад, хірургіч-
нае выдаленне зуба, ныркі або селязёнкі не прыводзіць да гібелі ча- 
лавека.

Сістэма органаў — гэта сукупнасць органаў, якія выконваюць агуль-
ную функцыю. У чалавека вылучаюць дыхальную, сардэчна-сасудзістую, 
лімфатычную, стрававальную, мочавыдзяляльную, рэпрадуктыўную (па-
лавую), эндакрынную, імунную, касцявую, мышачную, нервовую і сен-
сорныя сістэмы органаў (мал. 7).

Дыхальная сістэма ўключае поласць носа, насаглотку, гартань, тра-
хею, бронхі і лёгкія. Яе асноўная функцыя — абмен газамі паміж арганіз-
мам і знешнім асяроддзем. Яна стварае неабходныя ўмовы для насычэння 
арганізма кіслародам і выдалення з яго вуглякіслага газу.

Сардэчна-сасудзістая сістэма забяспечвае рух крыві. Як вынікае
з назвы, яна складаецца з крывяносных сасудаў і сэрца, якое перапам-
поўвае па іх кроў.

Лімфатычная сістэма прадстаўлена лімфатычнымі сасудамі і лім-
фатычнымі вузламі. Адной з найбольш важных яе функцый з’яўляецца 
адвядзенне лішку вадкасці і некаторых рэчываў (напрыклад, бялкоў) 
з міжклетачнай прасторы назад у крывяносную сістэму. 

Стрававальная сістэма ўключае ротавую поласць з языком, зубамі 
і сліннымі залозамі, горла, стрававод, страўнік, кішэчнік, печань, пад-
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страўнікавую залозу і г. д. У органах стрававальнай сістэмы ежа здрабня-
ецца і падвяргаецца дзеянню стрававальных сокаў. У выніку складаныя 
малекулы харчовых прадуктаў расшчапляюцца да больш простых, якія 
ўсмоктваюцца і дастаўляюцца крывёй да ўсіх клетак арганізма.

Мочавыдзяляльная сістэма аб’ядноўвае органы, якія выконваюць 
функцыю выдалення з арганізма канчатковых прадуктаў абмену рэчываў. 
У іх лік уваходзяць ныркі, мачаточнікі, мачавы пузыр і мочаспускальны 
канал. 

Рэпрадуктыўная (палавая) сістэма адказвае за рэпрадукцыю патом-
каў. Да яе адносяцца знешнія і ўнутраныя палавыя органы, а таксама 
палавыя залозы, у якіх фарміруюцца палавыя клеткі — сперматазоіды 
і яйцаклеткі.

Эндакрынная сістэма ўключае залозы ўнутранай сакрэцыі (гіпо-
фіз, шчытападобную залозу, наднырачнікі і інш.). Яны выпрацоўваюць 

Мал. 7. Асноўныя сістэмы органаў чалавека

МышцыШкілет

Стрававод

Ротавая
поласць

Нервы

Касцявая і мышачная Стрававальная Сардэчна-сасудзістая

Дыхальная 
і мочавыдзяляльная

Нервовая Эндакрынная
і рэпрадуктыўная

Страўнік

Кішэчнік

Крывяносныя
сасуды

Сэрца

Трахея

Лёгкія

Ныркі

Мачавы
пузыр

Галаўны
мозг

Спінны
мозг

Гіпофіз

Шчытападобная
залоза

Падстраўнікавая
залоза

Палавыя
залозы

Насаглотка

Гартань

Наднырачнікі

§ 4. Органы, сістэмы органаў. Арганізм — адзінае цэлае
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і выдзяляюць у кроў біялагічна актыўныя рэчывы, якія выконваюць 
функцыю рэгуляцыі практычна ўсіх працэсаў жыццядзейнасці арганізма.

Імунная сістэма ўключае ў сябе чырвоны касцявы мозг, селязёнку, 
вілачкавую залозу, лімфавузлы і інш. Яна забяспечвае ахову арганізма 
ад інфекцыйных захворванняў.

Касцявая сістэма прадстаўлена вялікай колькасцю розных па фор-
ме, памерах і канструкцыі касцей, большасць з якіх уваходзіць у састаў 
шкілета. Шкілет выконвае функцыі апоры і аховы, з’яўляецца дэпо мі-
неральных рэчываў.

Мышачная сістэма аб’ядноўвае ўсе шкілетныя мышцы. Яе функ-
цыяй з’яўляецца захаванне паставы, перамяшчэнне цела або яго асобных 
частак у прасторы, выкананне тонкіх рухаў.

Нервовая сістэма складаецца са спіннога і галаўнога мозга, а таксама 
нервовых вузлоў, нерваў і нервовых канцоў. Яна рэгулюе функцыі ўсіх 
сістэм арганізма, забяспечвае яго прыстасаванне да ўздзеянняў наваколь-
нага асяроддзя. Дзейнасць нервовай сістэмы ляжыць у аснове псіхічных 
працэсаў і паводзін чалавека. 

Сенсорныя сістэмы (зроку, слыху, смаку, нюху і інш.) адказныя за 
ўспрыманне сігналаў навакольнага свету або ўнутранага асяроддзя ар-
ганізма. Сенсорная сістэма складаецца з рэцэптараў, праводзячых шля-
хоў і аддзелаў галаўнога мозга, якія забяспечваюць апрацоўку атры-
маных сігналаў. 

У тых выпадках, калі некалькі сістэм аб’ядноўваюцца для выканання 
пэўных функцый, іх называюць апаратамі: напрыклад, апорна-руха-
льны (касцявая і мышачная сістэмы), мочапалавы (мочавыдзяляльная 
і палавая сістэмы). 

Арганізм — адзінае цэлае. Існаванне арганізма было б немагчымым, 
калі б ён не рэагаваў як адзінае цэлае на змяненні, якія адбываюцца 
ў навакольным свеце і ў яго ўнутраным асяроддзі. У працэсе жыццядзей-
насці пастаянна ўзнікаюць розныя патрэбы, задавальненне якіх запрагра-
мавана самім фактам існавання арганізма. Яскравым прыкладам гэтага 
можа служыць с м а г а  — вострае пачуццё патрэбы ў вадзе. Неабходнасць 
задавальнення смагі прыводзіць да фарміравання пітных паводзін, якія 
рэалізуюцца не асобнымі клеткамі, тканкамі, органамі або іх сістэмамі, 
а арганізмам як адзіным цэлым.

Такім чынам, атрыманне любога карыснага выніку становіцца 
магчымым толькі ў выпадку функцыянальнага аб’яднання розных 
тканак, органаў і сістэм органаў у адзіную сістэму, якой і з’яўляецца 
арганізм чалавека.
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 Паўторым галоўнае. У арганізме чалавека разам з клетачным і 
тканкавым можна вылучыць органны, сістэмны і арганізменны ўзроўні 
арганізацыі.  Органы — гэта часткі цела, якія маюць строга вызна-
чаныя форму, будову і функцыі.  Некалькі органаў, якія выконва-
юць агульную функцыю, утвараюць сістэму органаў.  Узаемасувязь 
жыццёвых працэсаў забяспечваецца ўзгодненым дзеяннем усіх сістэм 
органаў, тканак і клетак — арганізм з’яўляецца адзіным цэлым.

Ключавыя пытанні. 1. Дайце азначэнне паняццяў «орган» і «сістэма органаў». 2. Ці 
могуць органы выконваць функцыі па-за арганізмам? 3. Ахарактарызуйце структурна-
функцыянальныя асаблівасці вядомых вам сістэм органаў. 4. Чым адрозніваецца сістэма 
органаў ад апарату органаў? Прывядзіце прыклады адных і другіх. 5. Якія сістэмы 
органаў ажыццяўляюць сувязь з навакольным асяроддзем? У чым гэта выяўляецца? 
6. Якія сістэмы органаў можна аднесці да рабочых, а якія — да кіруючых?

Складаныя пытанні. 1. Растлумачце, як вы разумееце выказванне: «Усе органы цела 
можна параўнаць з аркестрам, якім дырыжыруе мозг». 2. Пракаменціруйце параду 
французскага філосафа Рэнэ Дэкарта: «Назірайце за вашым целам, калі хочаце, каб 
ваш розум працаваў правільна».

Арганізм чалавека складаецца з вялікай колькасці розных па форме, 
памерах і функцыях клетак. Нягледзячы на разнастайнасць, усе яны 
маюць агульны прынцып будовы (плазматычная мембрана, цытаплаз-
ма, ядро) і валодаюць асноўнымі ўласцівасцямі жывога (абмен рэчываў 
і энергіі, дзяленне і рост).

Падобныя па будове, функцыях і паходжанні клеткі і міжклетачнае 
рэчыва фарміруюць тканкі. У арганізме чалавека вылучаюць нервовую, 
мышачную, эпітэліяльную тканкі і тканкі ўнутранага асяроддзя. 

Розныя тканкі, злучаючыся паміж сабой, утвараюць органы: сэрца, 
ныркі, лёгкія, страўнік, вочы і інш. Орган займае пастаяннае становішча, 
мае строга вызначаныя форму, будову і функцыі.

Органы, якія сумесна забяспечваюць выкананне адной або некалькіх 
функцый, аб’ядноўваюцца ў сістэмы органаў (дыхальную, крывяносную, 
стрававальную і інш.), якія і ўтвараюць цэласны арганізм.

Жывы арганізм, які складаецца з асобных клетак, тканак, органаў і іх 
сістэм, уяўляе сабой адзінае цэлае. Гэта — «сістэма сістэм», у якой дзей-
насць усіх элементаў строга ўзгоднена і падпарадкавана агульнай мэце.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

§ 4. Органы, сістэмы органаў. Арганізм — адзінае цэлае



Вы даведаецеся

  як  ажыццяўляецца рэгуляцыя фізіялагічных функцый;
  пра  асаблівасці  будовы  і функцыі  нервовай  сістэмы;
  пра  віды  і функцыі  нейронаў  і  нерваў;
  пра  прынцыпы дзейнасці  нервовай  сістэмы;
  пра функцыі  розных аддзелаў мозга;
  аб шкодным уздзеянні  на  арганізм  курэння  і  ўжывання алкаголю;
  пра меры прафілактыкі  парушэнняў функцый нервовай  сістэмы.

Вы навучыцеся

  абгрунтоўваць  уплыў  фактараў  навакольнага  асяроддзя  і  спосабу  жыцця  на 
функцыянаванне нервовай  сістэмы;

  складаць рэфлекторныя дугі  саматычных  і  вегетатыўных рэфлексаў.

Нервовая сістэма адыгрывае адну з галоўных роляў у жыццядзейна-
сці арганізма. Яна рэгулюе, каардынуе і аб’ядноўвае работу ўсiх яго ор-
ганаў і сістэм. Звязваючы разам адчувальнасць і рухальную актыўнасць, 
нервовая сістэма забяспечвае ўзаемадзеянне арганізма з навакольным 
асяроддзем. Яе дзейнасць ляжыць у аснове псіхічных працэсаў — адчу-
вання, успрымання, свядомасці, мыслення, памяці і мовы.

§ 5. Рэгуляцыя працэсаў жыццядзейнасці арганізма

 Успомніце. Якім чынам забяспечваюцца ўзаемасувязь і ўзгодненая работа ўсіх сістэм 
органаў?

 Як вы думаеце? Ці ёсць адрозненні ў механізмах рэгуляцыі працэсаў жыццядзейнасці 
ў пратыстаў (амёбы, інфузорыі туфелькі) і больш развітых жывёл (беспазваночных 
і пазваночных)?

 Вы даведаецеся аб механізмах, якія забяспечваюць прыстасаванне арганізма да ўмоў 
існавання.

Раздзел

Нервовая
сістэма

2
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Арганізм і асяроддзе. Жыццядзейнасць арганізма шмат у чым за-
лежыць ад умоў яго існавання. У адпаведнасці з патрабаваннямі нава-
кольнага асяроддзя змяняюцца самыя розныя фізіялагічныя працэсы 
і функцыі. Дзякуючы гэтаму арганізм адаптуецца (прыстасоўваецца)
да навакольнага свету і працягвае сваё існаванне.

Здольнасць да адаптацыі спалучаецца са здольнасцю арганізма за-
хоўваць пастаянства свайго ўнутранага стану. Такія паказчыкі, як кан-
цэнтрацыя ў крыві неарганічных і арганічных рэчываў, тэмпература 
цела, застаюцца адносна стабільнымі нават пры значных ваганнях пара-
метраў асяроддзя пражывання.

Такім чынам, жывы арганізм валодае ўнікальнымі здольнасцямі, 
якія дазваляюць яму адначасова захоўваць сваю індывідуальнасць і адап-
тавацца да ўмоў знешняга асяроддзя. І тое, і другое было б немагчыма, 
калі б адсутнічалі спецыяльныя рэгулятарныя механізмы, якія дазва-
ляюць кіраваць фізіялагічнымі функцыямі. У вышэйшых жывёл (у тым 
ліку і ў чалавека) галоўнымі формамі фізіялагічнай рэгуляцыі з’яўля-
юцца нервовая і гумаральная рэгуляцыя.

Нервовая рэгуляцыя фізіялагічных працэсаў заключаецца ва ўзае-
мадзеянні клетак, тканак, органаў і іх сістэм з дапамогай нервовай 
сістэмы. Усю ўспрынятую інфармацыю нервовая сістэма пераўтварае
ў электрычныя імпульсы, якія перадаюцца ў спінны і галаўны мозг, дзе 
фарміруюцца праграмы дзеянняў і аддаюцца каманды.

Уплывы нервовай сістэмы прызначаюцца канкрэтным рабочым ор-
ганам і распаўсюджваюцца практычна імгненна. Дзякуючы нервовай 
рэгуляцыі арганізм хутка рэагуе на змяненне ўмоў існавання і прыво-
дзіць дзейнасць клетак, тканак і органаў у адпаведнасць са сваімі па- 
трэбамі.

Гумаральная рэгуляцыя з’яўляецца больш старажытнай формай 
міжклетачнага ўзаемадзеяння. У арганізме чалавека яна ажыццяўляецца 
з дапамогай біялагічна актыўных рэчываў. Характэрная асаблівасць гэта-
га спосабу рэгуляцыі функцый заключаецца ў тым, што ён не накіраваны 
на адзін канкрэтны орган. Біялагічна актыўныя рэчывы, што паступаюць 
у кроў і лімфу, дастаўляюцца да ўсіх тканак і органаў цела. Распаўсю-
джваюцца яны адносна павольна, а значыць, гумаральная рэгуляцыя 
не можа забяспечыць хуткую рэакцыю органаў і іх сістэм на ўнутраныя 
і знешнія раздражняльнікі.

Нейрагумаральная рэгуляцыя. Гумаральны і нервовы механізмы 
рэгуляцыі непарыўна звязаны паміж сабой. Нервовая сістэма кантралюе 
сакраторныя функцыі шэрага залоз унутранай сакрэцыі. У сваю чаргу 
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сінтэзаваныя біялагічна актыўныя рэчывы змяняюць функцыянальны 
стан нервовай сістэмы.

Апісаны спосаб узаемадзеяння нервовай і эндакрыннай сістэм 
з’яўляецца прыкладам рэгуляцыі па прынцыпе прамой і зваротнай су-
вязі. Нервовая рэгуляцыя забяспечвае рэалізацыю прамой сувязі, а гу-
маральная — зваротнай. Пры гэтым, калі некаторае біялагічна актыў-
нае рэчыва павялічвае актыўнасць структур, якія прадуцыруюць яго, 
то зваротная сувязь называецца дадатнай, а калі памяншае — адмоўнай. 
У аснове гумаральных рэгулятарных механізмаў ляжыць галоўным 
чынам адмоўная зваротная сувязь.

На аснове прынцыпу зваротнай сувязі забяспечваецца рэгуляцыя 
практычна ўсіх фізіялагічных паказчыкаў. Сярод іх, напрыклад, паста-
янства тэмпературы цела, артэрыяльнага ціску і інш. 

У ходзе эвалюцыі, нягледзячы на прагрэсіруючае развіццё нерво-
вай сістэмы, гумаральная рэгуляцыя захавалася нават у самых высо-
каарганізаваных жывёл. Дадзены факт паказвае на тое, што кожны са 
спосабаў рэгуляцыі мае самастойнае значэнне і вельмі важны для арга- 
нізма.

Менавіта нейрагумаральная рэгуляцыя забяспечвае ўзгодненую рабо-
ту ўсіх клетак, тканак, органаў і іх сістэм і дазваляе арганізму існаваць 
як адзінаму цэламу ў зменлівых умовах асяроддзя.

  Паўторым галоўнае. Нервовая рэгуляцыя ажыццяўляецца прак-
тычна імгненна і максімальна дакладна.  Гумаральная рэгуляцыя 
адбываецца з дапамогай біялагічна актыўных рэчываў. Яна працякае 
адносна павольна і не мае дакладнага адрасата.  У аснове нервова-
га і гумаральнага механізмаў рэгуляцыі ляжыць прынцып прамой 
і зваротнай сувязі.

Ключавыя пытанні. 1. Якія фізіялагічныя механізмы забяспечваюць адаптацыю арга-
нізма да ўмоў існавання? 2. Што разумеюць пад гумаральнай, а што — пад нервовай 
рэгуляцыяй функцый арганізма? 3. Якім чынам нервовы і гумаральны механізмы 
рэгуляцыі звязаны паміж сабой? 4. У чым сутнасць прынцыпу прамой і зваротнай 
сувязі ў рэгуляцыі?

Складаныя пытанні. 1. Чым, на ваш погляд, выклікана з’яўленне і развіццё ў працэсе 
эвалюцыі нервовай рэгуляцыі функцый арганізма? 2. Як вы думаеце, ці эвалюцыяніруе 
нервовая сістэма сучаснага чалавека? 3. Чым іменна абумоўлена з’яўленне нервовага 
механізма рэгуляцыі функцый у працэсе біялагічнай эвалюцыі?
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§ 6. Агульныя прынцыпы арганізацыі і работы
нервовай сістэмы

 Успомніце. Якія ключавыя этапы прайшла на шляху свайго эвалюцыйнага развіцця 
нервовая сістэма? Чым адрозніваецца нервовая сістэма беспазваночных жывёл ад 
нервовай сістэмы хордавых? 

 Як вы думаеце? Чаму пры выдаленні хворага зуба ўкол для абязбольвання робяць
у дзясну не каля самага кораня, а на некаторай адлегласці?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях перадачы нервовага імпульсу; аб рэфлексе і будове 
рэфлекторнай дугі.

Будова нервовай сістэмы. У саставе нервовай сістэмы вылучаюць 
цэнтральны і перыферычны аддзелы. Цэнтральны аддзел прадстаўле-
ны галаўным і спінным мозгам, перыферычны — нервамі, нервовымі вуз-
ламі і нервовымі канцамі (рэцэптарамі) (мал. 8).

Згодна з функцыянальнай класіфікацыяй нер-
вовую сістэму дзеляць на саматычную і аўтаном-
ную (вегетатыўную). Саматычная нервовая сістэ-
ма з’яўляецца адвольнай, г. зн. кіруецца свядо-
масцю чалавека. У кола яе абавязкаў уваходзіць 
успрыманне ўздзеянняў навакольнага свету і кан-
троль за дзейнасцю шкілетных мышцаў.

Аўтаномная (ад грэч. autos — сам), або веге-
татыўная, нервовая сістэма не падпадае пад кан-
троль свядомасці. Яна рэгулюе работу ўнутраных 
органаў, залоз, прасвет крывяносных і лімфатыч-
ных сасудаў. У аўтаномнай нервовай сістэме вы-
лучаюць два аддзелы — сімпатычны і парасімпа-
тычны.

Структурна-функцыянальнай адзінкай нер-
вовай сістэмы з’яўляецца нейрон. У залежнасці 
ад выконваемых функцый вылучаюць адчува-
льныя, рухальныя і ўставачныя нейроны. Адчу-
вальныя нейроны праводзяць нервовыя імпульсы 
ў напрамку цэнтральнай нервовай сістэмы. Іх 
характэрнай рысай з’яўляецца наяўнасць доўгіх 

Мал. 8. Схема будовы нервовай сістэмы (цэнтральная част-
ка паказана чырвоным колерам, перыферычная — сінім)
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дэндрытаў і кароткіх аксонаў. Ру-
хальныя нейроны нясуць сігналы 
ад цэнтральнай нервовай сістэмы да 
рабочага органа. У іх аксоны доўгія, 
а дэндрыты кароткія. І нарэшце, 
уставачныя нейроны злучаюць па-
між сабой адчувальныя і рухальныя 
нервовыя клеткі. Іх целы і адросткі 
не выходзяць за межы цэнтральнай 
нервовай сістэмы.

Месца кантакту нейрона з дру-
гой нервовай клеткай атрымала 
назву сінапс (мал. 9). На ўзроўні 
сінапса электрычны спосаб пера-
дачы інфармацыі замяняецца на 
хімічны. У тыповым хімічным сі-
напсе пасрэднікам паміж клетка-
мі з’яўляецца м е д ы я т а р. Гэта 
біялагічна актыўнае рэчыва, якое 
выдзяляецца з канцоў аксона пад 
дзеяннем нервовых імпульсаў. 

Медыятар уступае ў кантакт з адчувальнымі да яго р э ц э п т а р а м і, 
размешчанымі на мембране суседняй клеткі. У залежнасці ад хіміч-
най прыроды медыятара яна або фарміруе нервовыя імпульсы, або на 
некаторы час губляе гэту здольнасць, г. зн. пераходзіць у стан тарма- 
жэння.

Адростак нейрона, пакрыты гліяльнымі абалонкамі, называюць нер-
вовым валакном (мал. 10). У залежнасці ад асаблівасцей будовы абалон-
кі адрозніваюць міэлінізаваныя і неміэлінізаваныя нервовыя валокны. 
Абалонка міэлінізаваных нервовых валокнаў утрымлівае тлушчападоб-
нае рэчыва — м і э л і н, якое выконвае электраізалюючую функцыю. Ско- 
расць правядзення ўзбуджэння па міэлінізаваных нервовых валокнах 
можа дасягаць 120 м/с. Па неміэлінізаваных валокнах узбуджэнне 
распаўсюджваецца значна павольней.

Пучкі нервовых валокнаў, пакрытыя агульнай злучальнатканкавай 
абалонкай, утвараюць нерв. Электрычныя імпульсы распаўсюджваюцца 
па кожным нервовым валакне ізалявана, не пераходзячы на суседнія. 
Большасць нерваў — змешаныя, паколькі ў іх састаў уваходзяць і адчу-
вальныя, і рухальныя нервовыя валокны.

Дэндрыт

Аксон

Пузырок
 з медыятарам

Медыятар

Рэцэптар

Мал. 9. Будова сінапса



25

Рэфлекс, рэфлекторная дуга. 
Асноўнай праявай дзейнасці нер-
вовай сістэмы з’яўляецца рэфлекс 
(ад лац. reflexus — адлюстраваны). 
Любы рэфлекс уяўляе сабой стэрэа-
тыпную рэакцыю арганізма ў адказ 
на раздражненне. Прыклад най- 
больш простага рухальнага рэфлек- 
су — каленны рэфлекс. Ён пра-
яўляецца ў хуткім пад’ёме нагі пры 
ўдары па сухажыллі мышцы сцягна 
(мал. 11).

Нейроны і шляхі праходжання 
нервовых імпульсаў пры рэфлек-
торным акце ўтвараюць так зва-
ную р э ф л е к т о р н у ю  д у г у. У ёй 
адрозніваюць 5 звёнаў: 1) рэцэп- 
тар; 2) адчувальны шлях; 3) нер- 
вовы цэнтр; 4) рухальны  шлях;  5)  рабочы  орган  (напрыклад,  мышца).

Любы рэфлекс пачынаецца з раздражнення рэцэптараў. Рэцэптарам 
можа быць нервовы канец — дэндрыт і нават цэлая клетка (напрыклад, 
святлоадчувальныя клеткі сятчаткі вока). Рэцэптары пераўтвараюць 
энергію раздражняльніка ў нервовыя імпульсы.

Ад рэцэптара па адчувальным шляху імпульсы дастаўляюцца ў цэн-
тральную нервовую сістэму. У ёй імпульсы перадаюцца на рухальны 
нейрон. Затым па яго аксоне (рухальны шлях) яны накіроўваюцца да 
рабочага органа. 

Як правіла, рэфлекторныя рэак-
цыі праходзяць пры ўдзеле не дзвюх, 
а значна большай колькасці нер-
вовых клетак. Звычайна паміж ад-
чувальным і рухальным нейронамі 
ёсць уставачныя. Яны звязваюць 
паміж сабой адчувальныя і руха-
льныя нейроны, перадаюць сігналы 
з галаўнога мозга ў спінны, вызна-
чаюць рэакцыю ў адказ арганізма. 
Дзякуючы іх вялікай колькасці 
і ўласцівасцям нервовая сістэма  

Мал. 10. Будова нерва

Мал. 11. Схема каленнага рэфлексу

Пучок 
нервовых
валокнаў

Крывяносныя сасуды

Аксон

Злучальнатканкавая
абалонка

Міэлінавая
абалонка

Рэцэптар

Мышца сцягна

Спінны мозг

Адчувальны нейрон

Рухальны нейрон

Сухажылле
мышцы сцягна
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валодае досыць высокай пластычнасцю. Іншымі словамі, яна здольна да 
істотных перабудоў у адказ на дзеянне знешніх і ўнутраных фактараў. 
Акрамя таго, пластычнасць дазваляе нервовай сістэме аднаўляць свае 
функцыі пасля траўм і іншых парушэнняў. 

 Паўторым галоўнае. Структурна-функцыянальнай адзінкай нер-
вовай сістэмы з’яўляецца нейрон.  Перадача інфармацыі ад аднаго 
нейрона да другога забяспечваецца сінапсамі.  У аснове дзейнасці 
нервовай сістэмы ляжыць рэфлекторны прынцып.  Рэфлекторная 
дуга складаецца з рэцэптараў, адчувальнага шляху, нервовага цэнтра, 
рухальнага шляху і рабочага органа.  Дзякуючы нейронам нервовая 
сістэма валодае высокай пластычнасцю.

Ключавыя пытанні. 1. Ахарактарызуйце значэнне нервовай сістэмы. 2. З чаго ўтвораны 
цэнтральная і перыферычная часткі нервовай сістэмы? 3. Чым адрозніваюцца функцыі 
саматычнай нервовай сістэмы ад аўтаномнай нервовай сістэмы? 4. Як вы разумееце 
выраз: «Нейрон — структурная і функцыянальная адзінка нервовай сістэмы»? 
5. Якую функцыю выконваюць адчувальныя, уставачныя і рухальныя нейроны? 6. Чым 
нерв адрозніваецца ад нервовага валакна? 7. Што такое медыятар? Якая яго роля 
ў перадачы нервовых імпульсаў? 8. Што такое рэфлекс? З якіх звёнаў складаецца 
рэфлекторная дуга? 9. Што разумеюць пад пластычнасцю нервовай сістэмы?

Складаныя пытанні. 1. Пераважная большасць нервовых клетак дарослага чалавека 
не дзеліцца. Да якіх наступстваў прывяло б аднаўленне ў іх гэтай здольнасці? 2. Чаму 
нервовыя структуры валодаюць найбольш высокай пластычнасцю ў раннім узросце? 
3. З чым звязаны той факт, што нованароджаныя не могуць кіраваць сваімі рухамі? 
4. Чаму нейроны кары вялікіх паўшар’яў утвараюць большую колькасць сінапсаў, чым 
нейроны іншых аддзелаў нервовай сістэмы?

§ 7. Будова і функцыі спіннога мозга

 Успомніце. Для якога тыпу жывёл характэрна цэнтральная нервовая сістэма, 
прадстаўленая нервовай трубкай? Як суадносяцца маса спіннога і маса галаўнога 
мозга ў паўзуноў і ў млекакормячых? 

 Як вы думаеце? Ці можа чалавек пры пашкоджанні спіннога мозга працягваць жыць 
і займацца разумовай працай?

 Вы даведаецеся, якая будова спіннога мозга і якія функцыі ён выконвае.

Будова спіннога мозга. Спінны мозг ляжыць у пазваночным канале
і ўяўляе сабой белы цяж даўжынёй 40—45 см і масай каля 35 г. Зверху 
без рэзкай мяжы ён пераходзіць у прадаўгаваты мозг, а ўнізе заканч- 
ваецца канцавой ніткай.
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Звонку спінны мозг пакрываюць цвёрдая, павуцінная і мяккая аба-
лонкі. Поласць паміж павуціннай і мяккай абалонкамі запоўнена спін-
намазгавой вадкасцю, якая знаходзіцца і ў спіннамазгавым канале, што 
праходзіць праз цэнтральную частку спіннога мозга. Спіннамазгавая вад-
касць забяспечвае паступленне пажыўных рэчываў да нервовых клетак 
і выдаляе прадукты іх жыццядзейнасці.

      Гэта цікава. Адным з метадаў медыцынскага даследавання, якія шыро-
ка выкарыстоўваюцца, з’яўляецца спіннамазгавая пункцыя. Пры гэтай 
маніпуляцыі ў падпавуцінную прастору спіннога мозга ўводзяць спецыяль-
ную іголку. Праз яе ажыццяўляюць забор спіннамазгавой вадкасці або ро-
бяць ін’екцыі лекавых прэпаратаў. Акрамя гэтага, спіннамазгавую пункцыю 
праводзяць з мэтай абязбольвання. 

На папярочным разрэзе спіннога мозга бачна, што ён складаецца 
з шэрага і белага рэчыва (мал. 12). Шэрае рэчыва прадстаўлена целамі 
нейронаў і мае выгляд раскрытых крылаў матылька. Выступы шэра-
га рэчыва называюць рогамі. Адрозніваюць пярэднія, заднія і бакавыя 
рогі. У пярэдніх рогах ляжаць целы рухальных нейронаў, у задніх — 
целы ўставачных. Бакавыя рогі размяшчаюцца паміж пярэднімі і заднімі 
і ўтрымліваюць целы нейронаў аўтаномнай нервовай сістэмы.

З усіх бакоў шэрае рэчыва абкружана белым. Белае рэчыва прад-
стаўлена нервовымі валокнамі, якія ўтвараюць узыходныя і сыходныя 
праводзячыя шляхі. Па праводзячых шляхах узбуджэнне перадаецца 
ў галаўны мозг і ў суседнія ўчасткі спіннога мозга.

Адной з найбольш характэрных асаблівасцей спіннога мозга з’яўля-
ецца яго сегментарнасць. Сегмент — гэта ўчастак, які дае пачатак двум 
пярэднім і двум заднім карэньчыкам. Пярэднія карэньчыкі ўтвораны
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Мал. 12. Будова спіннога мозга
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аксонамі рухальных нейронаў, а заднія — аксонамі адчувальных нейро- 
наў. За межамі пазваночнага канала пярэднія і заднія карэньчыкі адна-
го сегмента зліваюцца ў спіннамазгавы нерв (гл. мал. 12). Ад кожнага 
сегмента спіннога мозга бяруць пачатак два спіннамазгавыя нервы, 
а агульная колькасць сегментаў роўна 31.

Ад шыйных і верхніх грудных сегментаў спіннога мозга адыходзяць 
нервы да мышцаў верхніх канечнасцей. Яны накіроўваюцца таксама да 
органаў грудной поласці, сэрца і лёгкіх. Ніжнія сегменты груднога і верх-
нія сегменты паяснічнага аддзелаў кіруюць мышцамі тулава і органамі 
брушной поласці. Астатнія паяснічныя і крыжавыя сегменты спіннога 
мозга рэгулююць работу мышцаў ніжніх канечнасцей і органаў ніжняй 
часткі брушной поласці.

Функцыі спіннога мозга. Спінны мозг выконвае рэфлекторную
і правадніковую функцыі. Рэфлекторная функцыя спіннога мозга заклю-
чаецца ў рэгуляванні работы шкілетных мышцаў і ўнутраных органаў, 
а таксама працэсаў потааддзялення, мочаспускання і дэфекацыі.

Правадніковая функцыя спіннога мозга заключаецца ў забеспячэнні 
сувязей з іншымі аддзеламі нервовай сістэмы. Па шматлікіх праводзячых 
шляхах спінны мозг перадае імпульсы да вышэй- і ніжэйляжачых нер-
вовых цэнтраў.

Дзейнасць спіннога мозга знаходзіцца пад кантролем галаўнога моз-
га. Толькі простыя рэфлекторныя рэакцыі ажыццяўляюцца спінным моз-
гам самастойна. Хадзьба, бег, пісьмо, працоўная дзейнасць патрабуюць 
абавязковага ўдзелу галаўнога мозга.

Траўмы спіннога мозга прыводзяць да парушэння яго функцый. Нер-
вовыя цэнтры, якія знаходзяцца ніжэй за месца пашкоджання, пераста-
юць ажыццяўляць уласцівыя ім рэфлексы. Праз некаторы час рэфлексы 
аднаўляюцца, але ў цяжкіх выпадках галаўны мозг назаўжды страчвае 
кантроль над гэтымі цэнтрамі.

 Паўторым галоўнае. Спінны мозг — орган цэнтральнай нервовай 
сістэмы, змешчаны ў пазваночным канале.  У цэнтры спіннога моз-
га знаходзіцца полы канал, запоўнены спіннамазгавой вадкасцю. 
 Целы нейронаў утвараюць шэрае рэчыва спіннога мозга, а іх 
адросткі — белае.  У шэрым рэчыве спіннога мозга адрозніваюць 
пярэднія, бакавыя і заднія рогі.  У задніх рогах знаходзяцца целы 
ўставачных, а ў пярэдніх — рухальных нейронаў.  Спінны мозг 
выконвае рэфлекторную і правадніковую функцыі.  Работа спіннога 
мозга знаходзіцца пад кантролем вышэйляжачых аддзелаў цэнтраль-
най нервовай сістэмы.
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Ключавыя пытанні. 1. Якая будова спіннога мозга? 2. Чым прадстаўлена белае і шэрае 
рэчыва спіннога мозга? 3. Чаму спіннамазгавыя нервы лічацца змешанымі? 4. Чаму 
чалавек губляе магчымасць выконваць адвольныя рухі, нервовыя цэнтры якіх ляжаць 
ніжэй за месца пашкоджання спіннога мозга? 

Складаныя пытанні. 1. Для функцыянавання рэфлекторнай дугі дастаткова дзвюх 
нервовых клетак. Тым не менш часцей сустракаюцца рэфлекторныя дугі, утвораныя 
значна большай колькасцю нейронаў. Чым гэта можна растлумачыць? 2. Чаму траўмы 
пазваночніка часта спалучаюцца з парушэннямі работы самых розных органаў і сістэм? 
3. Як зменіцца тонус шкілетных мышцаў пасля пашкоджання пярэдніх карэньчыкаў 
спіннога мозга? 4. Пры некаторых захворваннях у чалавека парушаецца правядзенне 
ўзбуджэння з галаўнога мозга ў спінны. Ці захоўваецца пры гэтым каленны рэфлекс? 
Ці з’явіцца адчуванне болю пры ўколе скурнай паверхні нагі? Ці магчымы адвольныя 
рухі ніжнімі канечнасцямі? 

§ 8. Будова і функцыі галаўнога мозга

 Успомніце. З якіх аддзелаў складаецца галаўны мозг пазваночных жывёл? 

 Як вы думаеце? Ці адрозніваецца галаўны мозг чалавека ад галаўнога мозга 
чалавекападобнай малпы?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыях розных аддзелаў галаўнога мозга.

Галаўны мозг з’яўляецца галоўным органам цэнтральнай нервовай 
сістэмы. Ён знаходзіцца ўнутры чэрапа і складаецца з прадаўгаватага 
мозга, моста і мазжачка, сярэдняга мозга, прамежкавага мозга і вялікіх 
паўшар’яў з мазолістым целам (мал. 13).

Белае рэчыва галаўнога мозга ўтварае праводзячыя шляхі, якія 
злучаюць паміж сабой розныя аддзелы цэнтральнай нервовай сістэмы. 

Мазолістае цела
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Мал. 13. Будова галаўнога мозга
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Шэрае рэчыва размяшчаецца ўнутры белага ў выглядзе шчыльных 
скапленняў нейронаў — ядраў (нервовых цэнтраў). Акрамя таго, шэрае 
рэчыва тонкім слоем (карой) пакрывае зверху мазжачок і вялікія паўшар’і 
мозга.

Прадаўгаваты мозг, мост, сярэдні і прамежкавы мозг утвараюць ствол 
мозга (гл. мал. 13). У ім знаходзяцца ядры большасці чарапных нерваў 
(усяго іх 12 пар). Яны інервуюць органы пачуццяў, тканкі галавы, шыі, 
органы грудной і брушной поласцей.

Прадаўгаваты мозг выконвае рэфлекторную і правадніковую функ-
цыі. Гэты аддзел мозга прымае ўдзел у рэгуляцыі стрававальных (слі-
нааддзяляльнага, жавальнага, глытальнага) і ахоўных (чхання, кашлю, 
рвоты) рэфлексаў. Пашкоджанне прадаўгаватага мозга несумяшчальнае 
з жыццём, паколькі пад яго кантролем знаходзіцца работа сэрца і дыхан-
не. Блукаючы нерв, які бярэ пачатак у прадаўгаватым мозгу, мае канцы 
практычна ва ўсіх унутраных органах.

Задні мозг складаецца з моста і мазжачка. М о с т мае форму шыро-
кага валіка (гл. мал. 13). Праз яго ідуць шматлікія ўзыходныя і сыход-
ныя праводзячыя шляхі. Рэфлекторныя функцыі моста забяспечваюцца 
ядрамі чарапных нерваў, якія залягаюць тут.

М а з ж а ч о к  знаходзіцца ў патылічнай частцы галаўнога мозга за 
мостам (гл. мал. 13). Ён складаецца з двух паўшар’яў, злучаных паміж 
сабой пучком нервовых валокнаў — чарвяком. Мазжачок адказвае за ка-
ардынацыю рухаў, рэгуляцыю мышачнага тонусу і захаванне раўнавагі. 
Паходка чалавека з пашкоджаным мазжачком з-за няўзгодненасці рухаў 
нагадвае паходку п’янага.

У рэгуляцыі мышачнага тонусу і каардынацыі рухаў удзельнічае 
таксама сярэдні мозг (гл. мал. 13). Першасныя падкоркавыя цэнтры зро-
ку і слыху, якія знаходзяцца ў ім, адказваюць за арганізацыю арыен-
ціровачных рэфлексаў, якія праяўляюцца ў павароце галавы і вачэй 
ў бок раздражняльніка, які раптам падзейнічаў.

Прамежкавы мозг уключае ў сябе таламус, гіпаталамус і іншыя 
структуры. Т а л а м у с  збірае і перадае ў кару вялікіх паўшар’яў ін-
фармацыю ад органаў пачуццяў (акрамя органа нюху). Ён адыгрывае 
важную ролю ў рэгуляцыі ўзроўню свядомасці і канцэнтрацыі 
ўвагі.

Г і п а т а л а м у с  рэгулюе абмен рэчываў і забяспечвае падтрыманне 
пастаяннай тэмпературы цела. З яго абавязковым удзелам працякаюць 
самыя розныя формы паводзін, у тым ліку паводзіны, накіраваныя на за-
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давальненне патрэб у вадзе і ежы. 
У гіпаталамусе знаходзяцца цэн-
тры агрэсіі, задавальнення і стра-
ху. Іх стымуляцыя прыводзіць да 
з’яўлення адпаведных эмацыя-
нальных станаў.

Вялікія паўшар’і з’яўляюцца 
самым буйным аддзелам цэнт- 
ральнай нервовай сістэмы. Па-
доўжнай шчылінай яны падзелены на левую і правую палавіны, якія 
злучае цяж нервовых валокнаў — м а з о л і с т а е  ц е л а  (гл. мал. 13).

Зверху вялікія паўшар’і пакрыты тонкім слоем шэрага рэчыва — к а -
р о й. Пад ёй знаходзіцца белае рэчыва, якое складаецца з нервовых ва-
локнаў. Яны звязваюць кару з размешчанымі ніжэй аддзеламі цэнтраль- 
най нервовай сістэмы і асобныя долі паўшар’яў паміж сабой. У белым 
рэчыве ёсць скапленні шэрага рэчыва, якія ўтвараюць падкоркавыя ядры.

Глыбокія барозны (цэнтральная, бакавая і цемянна-патылічная) дзе-
ляць кожнае паўшар’е на лобную, скроневую, цемянную і патылічную 
долі (мал. 14). Дробныя барозны падзяляюць долі на выпуклыя склад-
кі — звіліны, якія істотна павялічваюць плошчу паверхні кары.

На падставе выконваемых функцый у кары вылучаюць сенсор-
ныя, рухальныя і асацыятыўныя зоны. Сенсорныя зоны адказваюць за
апрацоўку сігналаў, якія паступаюць ад органаў пачуццяў, а рухальныя
кантралююць скарачэнні шкілет-
ных мышцаў. І адны і другія 
аб’ядноўваюць паміж сабой аса-
цыятыўныя зоны. Так, у па-
тылічнай вобласці кары знахо-
дзіцца зрокавая, у скроневай — 
нюхальная і слыхавая сенсор-
ныя зоны (мал. 15). У цемянной 
долі размешчаны сенсорныя зоны 
смакавага, скурнага і мышачнага 
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пачуццяў. Кіраванне рухамі ажыццяўляюць лобныя долі. Яны адказва-
юць за пастаноўку мэты паводзін і фарміраванне праграмы дзеянняў яе 
дасягнення.

Лакалізацыя такіх найважнейшых функцый мозга, як увага, памяць, 
мысленне і маўленне, носіць куды больш складаны характар. Напрыклад, 
цэнтры вуснага і пісьмовага маўлення ў пераважнай большасці людзей 
знаходзяцца ў левым паўшар’і. Тут жа ажыццяўляюцца працэсы аналізу 
і сінтэзу інфармацыі, робяцца абагульненні і прымаюцца рашэнні. Ка-
жучы па-навуковаму, левае паўшар’е забяспечвае с л а в е с н а - л а г і ч н а е 
м ы с л е н н е. 

Правае паўшар’е ўспрымае навакольны свет, аперыруючы вобразамі 
яго аб’ектаў, г. зн. ажыццяўляе н а г л я д н а - в о б р а з н а е  м ы с л е н н е. 
Дзякуючы яго дзейнасці мы можам марыць і фантазіраваць. Выдатныя 
мастакі і музыканты — гэта людзі з дамінуючым правым паўшар’ем. 
Акрамя таго, правае паўшар’е дазваляе нам вызначаць сваё месцазнахо-
джанне і арыентавацца ў прасторы.

Было б памылкай сцвярджаць, што тая ці іншая псіхічная функцыя 
замацавана толькі за адным з паўшар’яў. І ў славесна-лагічным, і ў на-
глядна-вобразным мысленні ўдзельнічаюць абодва паўшар’і. Пры гэтым у 
розных сітуацыях адно з іх адыгрывае галоўную ролю, а другое — друга-
радную. Гэта значыць, нягледзячы на функцыянальную асіметрыю, мозг 
працуе як адзінае цэлае.

 Паўторым галоўнае. Галаўны мозг складаецца з вялікіх паўшар’яў, 
мазжачка і ствала мозга, які ўтвараюць прадаўгаваты мозг, мост, 
сярэдні і прамежкавы мозг.  Размешчаныя ў ствале мозга ядры
чарапных нерваў інервуюць органы пачуццяў, тканкі галавы, шыі, 
органы грудной і брушной поласцей.  Мазжачок удзельнічае ў каар-
дынацыі рухаў, падтрыманні позы і раўнавагі цела.  Сярэдні мозг мае 
дачыненне да рэгуляцыі рухальнай дзейнасці. Ён таксама забяспечвае 
працяканне арыенціровачных рэфлексаў на святло і гук.  Ключавая 
структура прамежкавага мозга — гіпаталамус — з’яўляецца вышэй-
шым цэнтрам рэгуляцыі вегетатыўных функцый.  Левае і правае 
паўшар’і звязаны паміж сабой мазолістым целам.  Шэрае рэчыва 
вялікіх паўшар’яў утварае кару, размешчаную звонку, і ядры, якія 
знаходзяцца ўнутры.  Барозны дзеляць кару на лобную, цемянную, 
скроневую і патылічную долі, кожная з якіх выконвае свае спецы-
фічныя функцыі.
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Ключавыя пытанні. 1. Якія структуры ўваходзяць у састаў ствала мозга? Якія функцыі 
яны выконваюць? 2. Якія функцыі мазжачка? 3. Як вы разумееце сцверджанне: «Кара 
вялікіх паўшар’яў — вышэйшы аддзел цэнтральнай нервовай сістэмы»? 4. За кошт 
чаго кара вялікіх паўшар’яў галаўнога мозга мае такую вялікую паверхню? Якое 
значэнне гэта мае? 5. Якія функцыі арганізма звязаны з дзейнасцю вялікіх паўшар’яў
мозга?

Складаныя пытанні. 1. Чаму мазжачок называюць «малым мозгам»? 2. Якое 
кровазліццё больш небяспечнае — у прадаўгаваты або ў прамежкавы мозг? 
Чаму? 3. Чаму авалоданне замежнай мовай адбываецца больш лёгка і хутка ў 
раннім узросце? 4. Сярод прадстаўнікоў якіх прафесій часцей сустракаюцца ляўшы?
Чаму?

Тэст на вызначэнне права- або леварукасці. 
1. Не раздумваючы, складзіце кісці рук у замок. Зверху будзе 

вялікі палец вядучай рукі (правай — у праўшы і левай — у ляўшы).
2. Скрыжаваўшы рукі на грудзях, прыміце «позу Напалеона». 

Перадплечча вядучай рукі заўсёды аказваецца зверху над перадплеч-
чам вядзёнай.

3. Паапладзіруйце. Вядучая рука перамяшчаецца больш актыўна, 
у той час як вядзёная застаецца практычна ў адным і тым жа стано-
вішчы.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 9. Агульны план будовы і функцыі аўтаномнай
нервовай сістэмы

 Успомніце. На якія часткі дзеліцца нервовая сістэма па функцыянальным прынцыпе? 
Якія функцыі выконвае прамежкавы мозг? Ці ажыццяўляецца валявы кантроль над 
дзейнасцю аўтаномнай нервовай сістэмы? 

 Як вы думаеце? Якія фізіялагічныя функцыі могуць быць парушаны пры траўме 
паяснічнага аддзела спіннога мозга?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыянаванні аўтаномнай нервовай сістэмы.

Аўтаномная нервовая сістэма анатамічна і функцыянальна 
дзеліцца на сімпатычны і парасімпатычны аддзелы. У кожным з іх 
можна вылучыць цэнтральную і перыферычную часткі. Цэнтральная



34 Раздзел 2. Нервовая сістэма

частка прадстаўлена целамі нейронаў, якія ляжаць у галаўным і 
(або) спінным мозгу. Перыферычную частку ўтвараюць нервовыя ва-
локны і вузлы, якія ляжаць за межамі цэнтральнай нервовай сіс- 
тэмы.

Цэнтральная частка сімпатычнага аддзела ўключае ў сябе ней-
роны бакавых рогаў грудных і верхніх паяснічных сегментаў спін-
нога мозга. Перыферычную частку сімпатычнага аддзела ўтвараюць 
нервовыя клеткі, якія ляжаць у вузлах сімпатычных ствалоў, раз-
мешчаных па баках пазваночніка. Ад гэтых нейронаў бяруць пачатак 
нервовыя валокны, якія накіроўваюцца практычна да ўсіх органаў і тка- 
нак (мал. 16).

Нервовыя цэнтры цэнтральнай часткі парасімпатычнага аддзела зна-
ходзяцца ў сярэднім, прадаўгаватым мозгу, мосце, а таксама ў крыжа-
вых сегментах спіннога мозга. Перыферычная частка парасімпатычнага 
аддзела прадстаўлена вузламі, якія ляжаць паблізу або ўнутры органаў, 
якія ім інервуюцца (гл. мал. 16).

Нягледзячы на падабенства ў будове сімпатычнага і парасімпатыч-
нага аддзелаў аўтаномнай нервовай сістэмы, паміж імі ёсць і адроз-
ненні. Так, для сімпатычнага аддзела характэрна наяўнасць кароткіх 
нервовых валокнаў, якія пачынаюцца з вегетатыўных цэнтраў спінно-
га мозга, і доўгіх — якія бяруць пачатак ад вузлоў сімпатычных лан- 
цужкоў.

У парасімпатычнай нервовай сістэме ўсё наадварот: валокны, якія 
ідуць ад нервовых цэнтраў галаўнога і спіннога мозга, — доўгія, а ва-
локны, якія ідуць ад вегетатыўных вузлоў, — кароткія. Акрамя таго, 
з сімпатычных і парасімпатычных нервовых валокнаў, якія заканчва-
юцца ў рабочых органах, вылучаюцца розныя медыятары. З сімпатычных 
аксонаў — н о р а д р э н а л і н, а з парасімпатычных — а ц э ц і л х а л і н.

Будова вегетатыўнай рэфлекторнай дугі некалькі адрозніваец-
ца ад будовы саматычнай рэфлекторнай дугі. У выканаўчай частцы 
саматычнай рэфлекторнай дугі дзейнічае толькі адзін нейрон. А ў 
вегетатыўнай рэфлекторнай дузе іх два — цэнтральны і перыфе- 
рычны.

Унутраныя органы і сэрца валодаюць д в а й н о й  в е г е т а т ы ў н а й 
і н е р в а ц ы я й. Гэта значыць, што да кожнага з іх падыходзяць і сімпа-
тычныя, і парасімпатычныя нервовыя валокны. Выключэнне складаюць 
крывяносныя сасуды, якія ў пераважнай большасці выпадкаў маюць 
толькі сімпатычную інервацыю.
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Раздражненне сімпатычных і парасімпатычных нерваў дае су-
працьлеглыя фізіялагічныя эфекты (табл. 1, с. 36). Нягледзячы на 
гэта, абодва аддзелы аўтаномнай нервовай сістэмы не супрацьстаяць, 
а дапаўняюць адзін аднаго. Сімпатычны аддзел стварае ўмовы для 
інтэнсіўнай дзейнасці арганізма, што асабліва важна ў экстрэ- 

Шыйны
аддзел

Грудны
аддзел

Паяснічны
аддзел

Сімпатычная
нервовая сістэма

Вока

Крыжавы
аддзел

Хвастцовы
аддзел

Прадаўгаваты
мозг

Мост

Парасімпатычная
нервовая сістэма

Лёгкія

Сэрца

Печань
Нырка

Селязёнка

Блукаючы
нерв

Прамая
кішка

Страўнік

Мачавы
пузыр

Кішэчнік

Палавыя
органы

Сімпатычны ланцужок
Нервовы вузел

Нервовае спляценне

Перадвузлавыя нервовыя валокны

Паслявузлавыя нервовыя валокны

Слінныя
залозы

Шыйны
аддзел

Грудны
аддзел

Паяснічны
аддзел

Сімпатычная
нервовая сістэма

Вока

Крыжавы
аддзел

Хвастцовы
аддзел

Прадаўгаваты
мозг

Мост

Парасімпатычная
нервовая сістэма

Лёгкія

Сэрца

Печань
Нырка

Селязёнка

Блукаючы
нерв

Прамая
кішка

Страўнік

Мачавы
пузыр

Кішэчнік

Палавыя
органы

Сімпатычны ланцужок
Нервовы вузел

Нервовае спляценне

Перадвузлавыя нервовыя валокны

Паслявузлавыя нервовыя валокны

Слінныя
залозы

Мал. 16. Схема будовы аўтаномнай нервовай сістэмы

§ 9. Агульны план будовы і функцыі аўтаномнай нервовай сістэмы
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мальных сітуацыях, якія патрабуюць напружання сіл. Парасімпа-
тычны аддзел забяспечвае аднаўленне рэсурсаў, патрачаных арга- 
нізмам.

Т а б л і ц а  1. Уплыў сімпатычнага і парасімпатычнага аддзелаў
аўтаномнай нервовай сістэмы на розныя функцыі і працэсы

Органы 
і фізіялагічныя 

паказчыкі

Сімпатычны 
аддзел

Парасімпатычны 
аддзел

Радужная 
абалонка вока

Расшырае зрэнку Звужае зрэнку

Сэрца Пачашчае і ўзмацняе скара-
чэнні 

Запавольвае і паслаб-
ляе скарачэнні 

Крывяносныя 
сасуды

Звужае крывяносныя сасуды 
скуры і кішэчніка, пашырае 
сасуды мозга і шкілетных 
мышцаў

Не ўплывае

Потавыя залозы Актывуе сакрэцыю пота Не ўплывае

Страўнік 
і кішэчнік

Паслабляе скарачэнні глад-
кіх мышцаў, прыгнятае сак-
рэцыю стрававальных сокаў

Узмацняе скарачэн-
ні гладкіх мышцаў, 
стымулюе сакрэцыю 
стрававальных сокаў

Узровень 
глюкозы ў крыві

Павышае Зніжае

 Паўторым галоўнае. Аўтаномная нервовая сістэма рэгулюе работу 
ўнутраных органаў. Яна складаецца з сімпатычнага і парасімпатыч-
нага аддзелаў.  Сімпатычны аддзел мабілізуе арганізм да інтэн-
сіўнай дзейнасці.  Парасімпатычны аддзел забяспечвае зніжэнне 
ўзроўню актыўнасці нервовай сістэмы ў цэлым і спрыяе аднаўленню 
патрачаных энергарэсурсаў.
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Ключавыя пытанні. 1. Якія характэрныя асаблівасці будовы аўтаномнай нервовай 
сістэмы? 2. Знайдзіце адрозненні ў будове рэфлекторных дуг сімпатычнага і пара-
сімпатычнага аддзелаў аўтаномнай нервовай сістэмы. 3. Чым адрозніваецца выканаўчая 
частка вегетатыўнай рэфлекторнай дугі ад саматычнай? 4. Пералічыце асноўныя 
функцыі аўтаномнай нервовай сістэмы. 

Складаныя пытанні. 1. Складзіце паслядоўнасць праходжання нервовага імпульсу 
па дузе вегетатыўнага рэфлексу, выкарыстаўшы наступныя элементы: а) сімпатычны 
нейрон з кароткім аксонам; б) аксон адчувальнага нейрона; в) спіннамазгавы 
вузел; г) дэндрыт адчувальнага нейрона; д) сімпатычны нейрон з доўгім аксонам; 
е) рабочы орган; ж) сімпатычны ланцужок. 2. Як вы думаеце, чаму не ўсе органы 
цела чалавека маюць двайную вегетатыўную інервацыю? 3. Ці будзе адбівацца на 
скарачэнні шкілетных мышцаў узбуджэнне сімпатычнага аддзела аўтаномнай нервовай 
сістэмы? Чаму?

§ 10. Гігіена нервовай сістэмы

 Успомніце. Якія навукі вывучаюць арганізм чалавека? Якая медыцынская навука мае 
два аб’екты вывучэння: фактары асяроддзя і рэакцыю на іх арганізма чалавека? 

 Як вы думаеце? Што аказвае большы ўплыў на стан здароўя чалавека: навакольнае 
асяроддзе або лад жыцця?

 Вы даведаецеся аб прычынах парушэння функцый нервовай сістэмы.

Стомленасць. У аснове дзейнасці нервовай сістэмы ляжаць працэсы 
ўзбуджэння і тармажэння, дакладна ўзгодненыя паміж сабой. Якім бы 
моцным не было ўзбуджэнне, рана ці позна яму на змену прыходзіць тар-
мажэнне. Яно засцерагае нервовыя клеткі ад перанапружання і стварае 
ўмовы для аднаўлення іх працаздольнасці. Знаходзячыся ў стане тар-
мажэння, нейроны перастаюць рэагаваць на паступаючыя да іх нервовыя 
імпульсы. Іх актыўная дзейнасць спыняецца і патрачаныя энергарэсурсы 
аднаўляюцца.

Працэсы тармажэння цесна звязаны са стомленасцю, пад якой разу-
меюць часовае зніжэнне працаздольнасці. Стомленасць характарызуецца 
ўзнікненнем пачуцця стомы, пагаршэннем увагі і падзеннем прадуктыў-
насці працы. 

Галоўная прычына стомленасці — напружаная фізічная або разумо-
вая нагрузка. Непаўнавартасны сон і аднастайная праца істотна паска-
раюць наступленне стомленасці.

Стомленасць з’яўляецца натуральным фізіялагічным працэсам, 
які не прадстаўляе ніякай пагрозы здароўю. Небяспеку тоіць у сабе 
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хранічная (працяглая) стомленасць, якая прыводзіць да ператамлен-
ня. У пераважнай большасці выпадкаў яго развіццё абумоўлена неад-
паведнасцю паміж цяжкасцю працы і працягласцю адпачынку. Пры 
ператамленні пакутуюць памяць, увага, з’яўляюцца галаўныя болі, бяс-
сонніца, знікае апетыт. Ператамленне аслабляе рэгулюючую функцыю 
нервовай сістэмы і можа справакаваць узнікненне цэлага шэрага захвор- 
ванняў.

Для папярэджвання ператамлення ў навучэнцаў асабліва важна 
выконваць рэжым дня, выключыць недасыпанне, правільна арганіза-
ваць змену разумовай працы і адпачынку, павялічыць прыбыванне на 
свежым паветры.

Для нармальнай жыццядзейнасці нервовай сістэмы ў любым уз-
росце неабходна, перш за ўсё, п р а в і л ь н а е  ч а р г а в а н н е  п р а ц ы  і 
а д п а ч ы н к у. Цікавая, займальная работа, якая выклікае станоўчыя 
эмоцыі, робіць менш стомнай самую цяжкую працу. Няправільная 
арганізацыя працы і адпачынку пагаршае функцыянальны стан нер-
вовай сістэмы і прыводзіць да зніжэння разумовай і фізічнай праца- 
здольнасці.

Уплыў курэння і алкаголю на нервовую сістэму. Непапраўную 
шкоду нервовай сістэме наносяць курэнне, удыханне таксічных рэчываў, 
ужыванне наркотыкаў і алкаголю. Алкаголь прыгнятае ўсе без выключэн-
ня функцыі нервовай сістэмы. Трапляючы ў мозг, прадукты няпоўнага 
акіслення этылавага спірту выклікаюць незваротныя працэсы, у тым ліку 
гібель нервовых клетак — нейронаў.

З арганізма алкаголь (этылавы спірт) выводзіцца не адразу, а толь- 
кі праз некалькі сутак. Таму людзі, якія штодня ўжываюць на-
ват слабаалкагольныя напоі, знаходзяцца ў стане хранічнага атру- 
чэння.

Чалавек, які трапіў у алкагольную залежнасць, адчувае непераадоль-
ную цягу да спіртнога, становіцца «рабом сваіх жаданняў». Гэта страш-
ная залежнасць, паколькі яна прыводзіць да поўнай псіхічнай, фізічнай 
і сацыяльнай дэградацыі.

Не менш шкодны ўплыў на нервовую сістэму аказваюць курыльныя 
сумесі і тытунь. Курыльныя сумесі ўяўляюць сабой араматызаваныя тра-
вяныя зборы, здольныя выклікаць змяненне свядомасці. Ёсць навуко-
ва пацверджаныя доказы сувязі паміж ужываннем курыльных сумесей 
і ўзнікненнем псіхічных парушэнняў. У цяперашні час у многіх краінах 
свету абарот курыльных сумесей забаронены.
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Вялікую небяспеку для здароўя чалавека, асабліва маладога, нясе 
тытунь, які да гэтага часу дазволены да продажу і легальна распаў-
сюджваецца праз гандлёвыя сеткі. Нікацін выклікае звужэнне сасудаў 
мозга, у сувязі з чым памяншаецца прыток крыві да нервовай ткан-
кі. Гэта выклікае галаўныя болі, пагаршэнне памяці. Аўтар тра-
гедыі «Фаўст», нямецкі паэт І я г а н  В о л ь ф г а н г  Г ё т э, гаварыў, што 
«курэнне несумяшчальнае з творчай дзейнасцю». З-за парушэння нату-
ральнага ходу нервовых працэсаў курэц становіцца раздражняльным, 
запальчывым, а часам і агрэсіўным. Зрывы нервовай дзейнасці ў выніку 
курэння могуць прывесці і да больш цяжкіх наступстваў. Статыстыч-
ныя даныя пераканаўча даказваюць, што з курэннем звязаны цэлы шэ-
раг нервовых расстройстваў. Штогод ад курэння толькі ў Беларусі памі- 
раюць 15,5 тыс. чалавек. Па даных Сусветнай арганізацыі аховы зда-
роўя (СААЗ), за апошнія 100 гадоў курэнне з’явілася прычынай заўчас-
най смерці 100 млн чалавек.

У апошнія гады шырокае распаўсюджанне атрымалі электронныя 
цыгарэты. Іх вытворцы сцвярджаюць, што яны абсалютна бясшкод-
ныя і нават дапамагаюць перамагчы нікацінавую залежнасць. Разам 
з тым, у выніку спецыяльна праведзеных даследаванняў выяўлена, 
што вадкасць для электронных цыгарэт утрымлівае хімічныя злучэн-
ні, якія правакуюць утварэнне ракавых пухлін. А значыць, «вэйпінг» 
(ад англ. vapor — пар) не з’яўляецца бяспечнай заменай тытуне-
курэння.

Алкаголь, нікацін, псіхаактыўныя рэчывы згубна ўздзейнічаюць на 
нервовую сістэму. У выпадку іх ужывання істотна ўзрастае рызыка заў-
часнай смерці. Ці варты гэтыя няпэўныя задавальненні вашага здароўя, 
а часам і жыцця, вырашаць вам.

 Паўторым галоўнае. Гігіена нервовай сістэмы падразумявае ап-
тымальны рэжым вучобы (працы) і адпачынку.  Асабліва вялікае 
значэнне мае рэгулярнае змяненне розных відаў дзейнасці.  Ад-
наўленню разумовай працаздольнасці спрыяюць умераныя фізічныя 
нагрузкі, паўнавартаснае харчаванне і моцны сон.  Сур’ёзнай пагро-
зай для здароўя з’яўляецца ператамленне. Яно можа стаць прычынай 
развіцця неўратычных станаў і дэпрэсіі.  Непапраўную шкоду нерво-
вай сістэме наносяць наркотыкі і таксічныя рэчывы, алкаголь, курэнне 
і «вэйпінг».

§ 10. Гігіена нервовай сістэмы
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Ключавыя пытанні. 1. Якія меры неабходна прадпрымаць для папярэджання 
ператамлення? 2. Якім чынам можна паскорыць аднаўленне працаздольнасці?
3. У чым заключаецца шкоднае дзеянне на нервовую сістэму алкаголю, тытуню, 
таксічных рэчываў? 4. Як вы разумееце выказванне Піфагора пра тое, што «п’янст-
ва — ёсць практыкаванне ў вар’яцтве»? 5. Ці можна стаць алкаголікам, ужываючы 
толькі піва?

Складаныя пытанні. 1. Што больш стомнае пры іншых роўных умовах: манатонная 
ці разнастайная праца? 2. Што агульнае паміж курцом, алкаголікам і наркаманам?

Нервовая сістэма рэгулюе і каардынуе дзейнасць усіх сістэм арганізма. 
Яе асноўным структурна-функцыянальным элементам з’яўляецца нер-
вовая клетка — нейрон. Рашэнне нават самых простых задач патрабуе 
ўдзелу не аднаго, а цэлай групы нейронаў. Тыповым прыкладам функ-
цыянальнага аб’яднання нейронаў служыць рэфлекторная дуга. Яна 
з’яўляецца асновай усіх рэакцый арганізма на змяненні стану яго ўнутра-
нага асяроддзя або знешнія ўздзеянні.

Нервовая сістэма складаецца са значнай колькасці аддзелаў, кожны 
з якіх выконвае свае спецыфічныя функцыі. Кара вялікіх паўшар’яў 
і бліжэйшыя да яе падкоркавыя ўтварэнні адыгрываюць рашаючую ролю 
ў рэгуляцыі паводзінскіх рэакцый чалавека. Аддзелы цэнтральнай нер-
вовай сістэмы, якія ляжаць ніжэй, ажыццяўляюць рэгуляцыю дзейна-
сці розных органаў і іх сістэм, а таксама забяспечваюць узаемадзеянне 
паміж імі.

Для нармальнага функцыянавання нервовай сістэмы трэба выконваць 
рэжым дня, займацца разумовай і фізічнай працай, правільна спалучаць 
працу з адпачынкам, а таксама адмовіцца ад шкодных звычак.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Вы даведаецеся
 што  такое  сенсорная  сістэма  і  з  якіх  аддзелаў  яна  складаецца;
  пра будову  і функцыі  зрокавай  і  слыхавай  сенсорных  сістэм;
  пра фізіялагічныя механізмы ўспрымання  святла  і  гуку;
  пра  правілы  гігіены органаў  зроку  і  слыху.

Вы навучыцеся
  тлумачыць  узаемасувязь будовы  і функцый органаў  сенсорных  сістэм;
  аказваць  першую дапамогу  пры  траўмах  вачэй;
  знаходзіць  сляпую пляму.

Мы жывём у дзіўным свеце, поўным неверагодных фарбаў і зачара-
вальных гукаў. Нас акружае мноства пахаў і смакаў. Толькі ўявіце, якім 
стала б наша жыццё, калі б мы пазбавіліся хоць аднаго з тых пачуццяў, 
якія штосекундна адчуваем.

Адчуванні — неад’емная частка фізіялогіі чалавека. Усе жывыя ар-
ганізмы пастаянна ўзаемадзейнічаюць з асяроддзем свайго пражывання 
і прадстаўнікамі іншых відаў. Гэтай магчымасцю чалавек абавязаны сен-
сорным (ад лац. sensus — пачуццё, адчуванне, успрыманне) сістэмам. 
Пры іх непасрэдным удзеле фарміруюцца адчуванні, дзякуючы якім 
у свядомасці адлюстроўваюцца падзеі і з’явы паўсядзённага жыцця.

§ 11. Агульныя прынцыпы арганізацыі сенсорных сістэм

 Успомніце. Якое значэнне маюць органы пачуццяў? Як называюцца зоны кары вялікіх 
паўшар’яў, якія атрымліваюць інфармацыю ад органаў пачуццяў? 

 Як вы думаеце? Якія органы пачуццяў адыгрываюць вядучую ролю ў працэсе навучання? 
Як звязаны паміж сабой пачуццёвае пазнанне і пазнанне шляхам разважанняў 
і высноў?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях арганізацыі сенсорных сістэм.

Раздзел

Сенсорныя
сістэмы

3
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Сенсорныя сістэмы. Чалавек атрымлівае інфармацыю з дапамогай 
пяці асноўных пачуццяў — зроку, слыху, нюху, смаку і дотыку. Органы 
пачуццяў, якія адказваюць за іх узнікненне, з’яўляюцца толькі пачатко-
вымі звёнамі ўспрымання. Аналіз і сінтэз узбуджэння, якое ўзнікае ў іх, 
адбываецца ў нервовай сістэме. Сукупнасць спецыялізаваных нервовых 
структур, якія забяспечваюць фарміраванне адчуванняў, аб’ядноўваюць 
пад агульнай назвай сенсорная сістэма, або аналізатар.

Усе сенсорныя сістэмы пабудаваны па адзіным прынцыпе. Кожная 
з іх складаецца з трох аддзелаў: перыферычнага, правадніковага і цэн-
тральнага.

Перыферычны аддзел прадстаўлены рэцэптарамі, якія ўваходзяць
у састаў органа пачуцця. Па размяшчэнні ў арганізме рэцэптары дзеляц-
ца на ўнутраныя і знешнія. У н у т р а н ы я  рэцэптары сігналізуюць аб 
працэсах, якія адбываюцца ва ўнутраных органах, а таксама ў мышцах, 
сухажыллях і звязках. З н е ш н і я  рэцэптары ўспрымаюць раздражненні 
з навакольнага асяроддзя. Гэта рэцэптары скуры, вачэй, слыхавыя, ню-
хальныя і смакавыя рэцэптары.

Дзякуючы разнастайнасці рэцэптараў чалавек здольны ўспрымаць 
самыя розныя раздражняльнікі, у тым ліку механічныя, хімічныя, тэм-
пературныя, светлавыя і інш. Як правіла, знешнія рэцэптары рэагуюць 
толькі на свой раздражняльнік. Для зрокавай сенсорнай сістэмы такім 
раздражняльнікам з’яўляецца святло, для слыхавай — гук, а для сма-
кавай і нюхальнай — хімічныя рэчывы.

Рэцэптары валодаюць вельмі высокай адчувальнасцю да сваіх раз-
дражняльнікаў. Так, для ўзнікнення адчування святла рэцэптарам сят-
чаткі вока дастаткова ўсяго толькі некалькіх яго квантаў.

Правадніковы аддзел сенсорнай сістэмы складаецца з адчувальных 
нервовых валокнаў. Па іх нервовыя імпульсы ідуць ад рэцэптараў у стро-
га вызначаныя структуры галаўнога мозга. Адчувальныя валокны шэрага 
сенсорных сістэм утвараюць нервы спецыяльнай адчувальнасці — зрока-
вы, слыхавы, вестыбулярны, нюхальны.

І нарэшце, цэнтральны аддзел аналізатара адказвае за апрацоўку 
сігналаў, атрыманых ад рэцэптараў. Цэнтральны аддзел уключае падкор-
кавыя ядры і сенсорныя зоны кары вялікіх паўшар’яў, якая ажыццяўляе 
дэталёвы аналіз узбуджэння, што паступіла. Менавіта ў кары вялікіх 
паўшар’яў і фарміруюцца адчуванні (зрокавыя, слыхавыя, смакавыя 
і інш.).

Парушэнне функцый любога з трох аддзелаў прыводзіць да страты 
здольнасці ўспрымаць сенсорныя стымулы. Чалавек можа страціць зрок 
не толькі з-за траўмы вока. Гэта можа адбыцца з-за парушэння функцыі 
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зрокавага нерва або з-за чэрапна-мазгавой 
траўмы.

Усе без выключэння сенсорныя сістэмы 
адыгрываюць важную ролю ва ўзаемадзеян-
ні чалавека з навакольным светам. Разгле- 
дзім характэрныя асаблівасці некаторых з іх.

Вестыбулярная сенсорная сістэма за-
бяспечвае прасторавую арыентацыю чала-
века. Яна прадстаўлена органам раўнавагі, 
вестыбулярным нервам і сенсорнымі весты-
булярнымі зонамі. Апошнія лакалізаваны 
галоўным чынам у цемянных долях кары 
вялікіх паўшар’яў.

Адчуванне становішча цела ў прасторы 
асабліва важна для лётчыкаў, аквалан-
гістаў, акрабатаў і інш. Пры пашкоджанні 
органа  раўнавагі  чалавек  не  можа  ўпэўнена  стаяць  і  хадзіць.

Смакавая сенсорная сістэма ажыццяўляе аналіз хімічных раздраж-
няльнікаў, якія дзейнічаюць на рэцэптары языка. З яе дапамогай вызна-
чаецца прыдатнасць прадуктаў харчавання да ўжывання.

Язык пакрыты слізістай абалонкай, складкі якой змяшчаюць смака-
выя пупышкі (мал. 17). Унутры кожнай пупышкі размешчаны рэцэптор-
ныя клеткі з мікраварсінкамі. Па нервовых валокнах, што ідуць ад іх, 
імпульсы дасягаюць задняй цэнтральнай звіліны кары вялікіх паў- 
шар’яў. У гэтай вобласці мозга і фарміруюцца смакавыя адчуванні.

У цяперашні час адрозніваюць чатыры асноўныя смакавыя адчуван-
ні: горкае, салодкае, кіслае і салёнае. За ўспрыманне кожнага з іх ад-
казвае спецыфічны рэцэптар. Нягледзячы на тое, што розныя смакавыя 
рэцэптары займаюць усю паверхню языка, шчыльнасць іх размеркаван-
ня мае свае асаблівасці. Так, кончык языка найбольш адчувальны да 
салодкага, краі — да салёнага і кіслага, а корань — да горкага смаку.

Нюхальная сенсорная сістэма ажыццяўляе ўспрыняцце і аналіз 
прысутных у паветры пахучых рэчываў. Эпітэлій насавой поласці змя-
шчае каля 6 млн нюхальных рэцэптараў. Яны ўяўляюць сабой нейроны 
з двума адросткамі — дэндрытам і аксонам (мал. 18, с. 44). Дэндрыт за-
канчваецца невялікім сферычным пашырэннем, з якога выходзяць тонкія 
доўгія раснічкі. На іх паверхні размяшчаюцца асаблівыя рэцэпторныя 
бялкі. Як правіла, на ўсіх раснічках нюхальнай клеткі прысутнічаюць 
аднолькавыя рэцэпторныя бялкі. Нюхальныя нейроны, якія змяшчаюць 
рэцэпторныя бялкі аднаго тыпу, успрымаюць адны і тыя ж пахі.

Смакавая
пораЭпітэлій

Нервовыя
валокны

Рэцэпторныя
клеткі

Мал. 17. Смакавая пупышка
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Аксоны нюхальных нейронаў утвараюць нюхальны нерв, які накі-
роўваецца ў поласць чэрапа. Па ім узбуджэнне праводзіцца да нервовых 
цэнтраў мозга, якія адказваюць за распазнаванне пахаў.

Выключна важную ролю ў пазнанні навакольнага свету адыгрывае 
дотык. Дзякуючы дотыку мы ўспрымаем раздражненні, якія ўзнікаюць 
у выніку датыкання або ціску прадметаў на нашу скуру. Датыкальныя, 
ці тактыльныя, рэцэптары прадстаўлены дэндрытамі адчувальных ней-
ронаў. Яны таксама рэагуюць на тэмпературныя і боЂлевыя ўздзеянні. 
Больш за ўсё тактыльных рэцэптараў на языку, вуснах і далоневай па-
верхні пальцаў рук.

Усе сенсорныя сістэмы цесна ўзаемазвязаны. Узаемадзеянне розных 
адчуванняў забяспечваецца асацыятыўнымі зонамі кары вялікіх 
паўшар’яў. Асабліва важная роля зон перакрыцця цемянной, скроневай 
і патылічнай кары. Пры іх паражэнні працэсы ўспрымання страчваюць 
сваю цэласнасць і значнасць.

 Паўторым галоўнае. Сенсорныя сістэмы забяспечваюць успры-
манне арганізмам раздражненняў з навакольнага свету і ўнутранага 
асяроддзя арганізма.  Сенсорная сістэма складаецца з перыферыч-
нага (рэцэптары), правадніковага (адчувальныя нервовыя валокны) 
і цэнтральнага (сенсорныя зоны кары вялікіх паўшар’яў) аддзелаў. 
 Парушэнне функцый любога аддзела пагражае стратай пачуццяў. 
 Выдзяляюць зрокавую, слыхавую, вестыбулярную, смакавую, ню-
хальную і іншыя сенсорныя сістэмы.

Слізістая
абалонка

Нюхальны
нерв

Аксон

Нюхальныя клеткі

Дэндрыт

Мал. 18. Орган нюху (справа — нюхальныя рэцэптары)
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Ключавыя пытанні. 1. З якіх аддзелаў складаецца сенсорная сістэма? Якія функцыі 
выконваюць гэтыя аддзелы? 2. Дзейнасць якой сенсорнай сістэмы ляжыць у аснове 
развіцця маўлення? 3. Якая будова вестыбюлярнай, смакавай і нюхальнай сенсорнай 
сістэм? 4. Якія функцыі выконваюць органы дотыку? 5. Функцыі якіх аддзелаў кары 
вялікіх паўшар’яў маюць рашаючае значэнне ў фарміраванні цэласнай карціны 
навакольнага свету?

Складаныя пытанні. 1. Чаму пры моцным насмарку ежа здаецца нясмачнай? 2. У сувязі 
з чым пахі здаюцца асабліва насычанымі і аскомістымі ў цёплае і вільготнае надвор’е? 
3. Чаму масаж выцятага месца аслабляе боль? 4. Чаму рэцэптары, якія ўваходзяць
у састаў складана арганізаваных сенсорных сістэм, валодаюць высокай адчувальнасцю 
толькі да пэўных раздражняльнікаў? 5. Прывядзіце прыклады ўзаемадзеяння розных 
сенсорных сістэм.

§ 12. Зрокавая сенсорная сістэма

 Успомніце. Якія органы пачуццяў атрымалі найбольшае развіццё ў прадстаўнікоў класа 
Млекакормячыя? З чым гэта звязана? 

 Як вы думаеце? Наколькі дакладны выраз: «Вока глядзіць, а мозг бачыць»?

 Вы даведаецеся аб святлопраламляльным, акамадацыйным і рэцэпторным апара-
тах вока.

Зрок адыгрывае першародную ролю ў жыцці кожнага чалавека. 
З яго дапамогай мы атрымліваем да 90 % усёй інфармацыі. Зрок дазва-
ляе нам хутка арыентавацца ў навакольнай прасторы і паспяхова асвой- 
ваць яе. Дзякуючы зроку мы пазбягаем дзеяння фактараў асяроддзя, якія 
пагражаюць жыццю. Кінафільмы і выяўленчае мастацтва захоўваюць 
для нас сваё значэнне толькі да таго часу, пакуль мы можам бачыць.

Будова органа зроку. Вока складаецца з вочнага яблыка і зрокавага 
нерва. Да яго дапаможных органаў адносяцца бровы, павекі, вейкі, 
слёзныя залозы, слёзныя пратокі і вокарухальныя мышцы. Бровы пра-
духіляюць пападанне ў вочы поту. Павекі з вейкамі ахоўваюць вочы ад 
снегу, дажджу, пылу, яркага святла. Знаходзячыся ў пастаянным руху, 
павекі дапамагаюць змочваць вочы слёзнай вадкасцю, якая ўтвараецца 
ў слёзных залозах. Слёзная вадкасць не толькі ўвільгатняе і сагравае, 
але і дэзінфіцыруе вочы. У ёй утрымліваецца лізацым — рэчыва, якое 
валодае бактэрыцыднымі ўласцівасцямі. Лішкі слёзнай вадкасці разам 
з рознымі забруджваннямі сцякаюць праз слёзную пратоку ў насавую 
поласць. Вакол вока размешчаны тры пары мышцаў, якія забяспечваюць 
яго рух. Яны з’яўляюцца самымі хуткімі мышцамі ў арганізме чалаве-
ка. З іх дапамогай за 0,01 секунды вока выконвае велізарную колькасць 
мікрарухаў.
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Вочны яблык утвораны вонкавай, сярэдняй і ўнутранай абалонкамі, 
якія акружаюць унутранае ядро вока. Унутранае ядро складаецца 
з хрусталіка, вочных камер і шклопадобнага цела (мал. 19).

Вонкавая (фіброзная) абалонка надае воку шарападобную форму
і выконвае ахоўную функцыю. У ёй адрозніваюць непразрыстую задне-
бакавую абалонку — склеру і пярэднюю празрыстую частку — рагавіцу.
У рагавіцы адбываецца найбольш моцнае праламленне светлавых пра-
мянёў.

Сярэдняя, або сасудзістая, абалонка забяспечвае жыўленне вока. 
Яна складаецца з вейкавага цела, радужкі і ўласна сасудзістай абалонкі
з вялікай колькасцю крывяносных сасудаў.

Радужка змяшчае пігмент, які вызначае яe афарбоўку і адпаведна ко-
лер вачэй. Радужка мае форму дыска з круглай адтулінай пасярэдзіне — 
зрэнкай. Зрэнка выступае ў ролі дыяфрагмы вока. Пры яркім асвятленні 
яна рэфлекторна звужаецца і памяншае колькасць праходзячага праз 
яе святла. Пры недастатковым асвятленні зрэнка пашыраецца і ў вока 
трапляе больш святла.

За зрэнкай размяшчаецца хрусталік — празрыстае, эластычнае 
ўтварэнне, якое мае форму дваякавыпуклай лінзы.

Паміж рагавіцай і радужкай, а таксама паміж радужкай і хрусталікам 
знаходзяцца камеры вока. Яны запоўнены вадзяністай вільгаццю, якая 
забяспечвае рагавіцу і хрусталік пажыўнымі рэчывамі.

Прыкладна 2
3

 аб’ёму вочнага яблыка займае шклопадобнае цела.

Яно размешчана паміж хрусталікам і сятчаткай і надае воку правільную 
форму. 

Зрэнка

Рагавіца

Хрусталік

Камеры
вока

Вейкавае
цела

Сятчатка
Сасудзістая
абалонка

Зрокавы
нерв

Сляпая
пляма

Жоўтая
пляма

Шклопадобнае
цела

Склера
Радужка

Мал. 19. Будова вочнага яблыка
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Унутраная абалонка вочнага яблыка — сятчатка ўтрымлівае фо-
тарэцэптары — колбачкі і палачкі (мал. 20). У сятчатцы каля 125 млн 
палачак і 6 млн колбачак.

Пераважная большасць колбачак засяроджана ў цэнтральнай частцы 
сятчаткі. Іх максімальная канцэнтрацыя прыпадае на вобласць жоўтай 
плямы, якая з’яўляецца месцам найлепшага бачання. Недалёка ад яе 
знаходзіцца сляпая пляма — участак, цалкам пазбаўлены фотарэцэпта-
раў. Сляпая пляма не адчувальная да святла. Праз яе праходзяць нерво-
выя валокны, якія ўтвараюць глядзельны нерв.

Акамадацыя вока. Галоўнымі пераламляючымі асяроддзямі вока 
з’яўляюцца рагавіца і хрусталік. У выніку праходжання праз іх свет-
лавых прамянёў на сятчатцы факусіруецца паменшаны і перавернуты 
відарыс (мал. 21).

Мал. 20. Фотарэцэптары

Мал. 21. Фарміраванне відарыса на сятчатцы

Чырвоны

Колбачкі

Зялёны

Сіні

Чорны

Палачкі Колбачка Палачка

Чорны

Зрэнка

Рагавіца

Хрусталік

Зрокавы
нерв

Сятчатка

Шклопадобнае
цела

Радужка

§ 12. Зрокавая сенсорная сістэма
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Яснасць успрымання аб’ектаў, размешчаных на рознай адлегласці ад 
вачэй, дасягаецца дзякуючы акамадацыі (ад лац. accommodatio — пры-
стасаванне). У яе аснове ляжыць здольнасць хрусталіка змяняць сваю 
крывізну. Пры разгляданні блізка размешчаных прадметаў ён становіцца 
больш выпуклым. Калі погляд накіроўваецца ўдалячынь, хрусталік уп-
лашчаецца, і яго праламляльная сіла памяншаецца. Крывізна хрусталіка 
рэгулюецца спецыяльнай гладкай мышцай, якая ўтварае большую частку 
вейкавага цела (гл. мал. 19).

Механізм святло- і колераўспрымання. Святло, якое трапляе на 
сятчатку, запускае працэс распаду зрокавых пігментаў, якія змяшча-
юцца ў фотарэцэптары. Палачкі ўзбуджаюцца нават слабым святлом, 
але не ўспрымаюць колер. Яны адказваюць за фарміраванне змрочнага 
зроку, г. зн. бачання ва ўмовах слабай асветленасці. Успрыманне колеру 
забяспечваюць колбачкі. Яны ўзбуджаюцца больш яркім у параўнанні 
з палачкамі святлом і ажыццяўляюць фарміраванне дзённага зроку.

Ад фотарэцэптараў па зрокавым нерве ўзбуджэнне накіроўваецца 
ў патылічную вобласць кары вялікіх паўшар’яў. У размешчаных тут 
зрокавых зонах і ўзнікаюць адпаведныя адчуванні.

      Гэта цікава. Здольнасць адрозніваць колеры тлумачыцца трохкампанент-
най тэорыяй Г. Г е л ь м г о л ь ц а. Згодна з гэтай тэорыяй у сятчатцы вока чала-
века ёсць тры віды колбачак. Кожны від утрымлівае свой святлоадчувальны 
пігмент. Адзін пігмент адчувальны да чырвонага колеру, другі — да зя-
лёнага, трэці — да сіняга. Пры змешванні гэтых трох колераў у розных 
камбінацыях можна атрымліваць усе астатнія колеры, у тым ліку і белы.

Для чалавека характэрны бінакулярны зрок — здольнасць бачыць 
адразу двума вачамі. Цікава, што пры поглядзе на які-небудзь прадмет у 
нас не ўзнікае адчування двух прадметаў, хоць колькасць відарысаў пры 
гэтым роўна двум. Тлумачыцца гэта тым, што пры разгляданні аб’ектаў 
двума вачамі іх відарысы трапляюць на ідэнтычныя ўчасткі сятчатак. 
У тым, што гэта сапраўды так, можна пераканацца, злёгку націснуўшы 
збоку на адно вока. Націсканне парушае адпаведнасць сятчатак, і выява 
пачынае дваіцца.

Бінакулярны зрок стварае аб’ёмнасць малюнка. Дзякуючы гэтаму 
мы можам больш дакладна вызначаць адлегласць да цікавых для нас 
аб’ектаў. Для ацэнкі адлегласці мае значэнне і тое, што вобраз аб’екта 
на сятчатцы будзе тым меншым, чым далей ён знаходзіцца. Узгодненая 
работа абодвух вачэй дазваляе атрымаць больш дакладнае ўяўленне аб 
успрымаемым аб’екце.
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 Паўторым галоўнае. Галоўнымі элементамі аптычнай сістэмы вока 
з’яўляюцца рагавіца і хрусталік.  Дзякуючы аптычнай сістэме на 
сятчатцы ўзнікае паменшаны перавернуты відарыс аб’екта.  Даклад-
насць выявы настройваецца вейкавай мышцай, якая кантралюе фор-
му храсталіка.  Звыклы для нас зрокавы вобраз узнікае дзякуючы 
апрацоўцы інфармацыі ў патылічных долях кары, якія «перавароч-
ваюць» відарыс.  Колбачкі забяспечваюць дзённы зрок, а палач-
кі — змрочны.

Ключавыя пытанні. 1. Якія функцыі дапаможнага апарату вока? 2. Якія функцыі 
выконваюць абалонкі вока? З якіх частак яны складаюцца? 3. Якую будову мае ядро 
вока? 4. Куды паступае ўзбуджэнне ад зрокавых рэцэптараў? Як узнікаюць зрокавыя 
адчуванні?

Складаныя пытанні. 1. Растлумачце, чаму зрэнка здаецца чорнай? 2. У нашых 
продкаў існаваў звычай збіраць і захоўваць жаночыя слёзы. Іх змешвалі з ружовай 
вадой і выкарыстоўвалі для лячэння ран. На чым заснаваны гаючыя ўласцівасці гэтага 
рэцэпта? 3. Растлумачце выраз: «Уначы ўсе каты шэрыя».

Выяўленне сляпой плямы. Каб выявіць у сябе сляпую пляму, 
закрыйце левае вока далонню і правым вокам паглядзіце на крыжык 
(мал. унізе) з адлегласці 25—30 см. Не адводзячы позірку з крыжыка, 
набліжайце малюнак да твару і адначасова сачыце за кружком (не пе-
раводзячы на яго погляд). Калі ўсё зрабіць правільна, кружок цалкам 
знікне з вашага поля зроку.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 13. Гігіена зроку і яго парушэнні

 Успомніце. Якія парушэнні зроку часцей за ўсё сустракаюцца ў людзей? 

 Як вы думаеце? Чаму не рэкамендуецца чытаць лежачы і ў транспарце, які рухаецца?

 Вы даведаецеся аб прычынах парушэння зроку і спосабах іх карэкцыі; аб гігіенічных 
правілах, якія папярэджваюць парушэнні зроку; аб прыёмах аказання першай дапамогі 
пры траўмах вачэй.
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Парушэнні зроку. Пагаршэнне зроку можа быць абумоўлена самымі 
рознымі прычынамі. Гэта і занесеная ў вочы інфекцыя, і недахоп вітамі-
наў, і невыкананне гігіенічных нормаў, і траўма вачэй. Найбольш распаў-
сюджанымі парушэннямі зроку з’яўляюцца блізарукасць, дальназор- 
касць, астыгматызм, катаракта і дальтанізм.

Пры блізарукасці светлавыя прамяні факусіруюцца не на сятчатцы, 
а перад ёй. У выніку пры разгляданні аддалeных прадметаў на сятчатцы 
ўзнікае размыты відарыс. Часцей за ўсё гэта тлумачыцца неадпаведнасцю 
паміж сілай аптычнай сістэмы вока і даўжынёй вочнага яблыка. Чым 
больш ён выцягнуты ў даўжыню, тым вышэйшая ступень блізарукасці.

Пры дальназоркасці чалавек ясна бачыць толькі аддаленыя прад-
меты. Прычынамі гэтага парушэння зроку могуць быць прыроджанае 
скарачэнне вочнага яблыка і ўзроставыя змяненні хрусталіка. З узро-
стам памяншаецца здольнасць хрусталіка змяняць сваю крывізну і сла-
бее вейкавая мышца. У выніку вока губляе здольнасць да нармальнага 
праламлення прамянёў, якія факусіруюцца за сятчаткай.

Блізарукасць і дальназоркасць карэкціруюцца пры дапамозе аку-
ляраў або кантактных лінзаў. Пры блізарукасці выкарыстоўваюць аку-
ляры з дваякаўвагнутымі, а пры дальназоркасці — з дваякавыпуклымі 
лінзамі (мал. 22). Істотна паменшыць або цалкам ліквідаваць патрэбу 
ў «мыліцах» для вачэй дапамагае рэфракцыйная хірургія.

Астыгматызм абумоўлены неаднароднасцю крывізны рагавіцы 
або хрусталіка. У выніку парушаецца праламленне святла, і бачанне 
прадметаў становіцца недакладным. Дэфект карэкціруецца акулярамі 
з цыліндрычнымі лінзамі, якія маюць розную крывізну па гарызанталі 
і вертыкалі, або спецыяльнымі кантактнымі лінзамі.

Катаракта — гэта расстройства зроку, звязанае з памутненнем хрус-
таліка. Зрок аднаўляюць шляхам хірургічнай замены хрусталіка, які 
страціў празрыстасць, на штучны. 

Зніжаная або поўная няздольнасць адрозніваць колеры ўпершыню 
была апісана фізікам Д ж о н а м  Д а л ь т а н а м. У яго гонар гэты дэфект 
зроку і атрымаў назву. Часцей за ўсё дальтанізм абумоўлены прыро-
джаным дэфектам колбачак, пры якім не ўспрымаецца адзін або некалькі 
колераў. Як правіла, сустракаецца выпадзенне чырвонага і (або) зялёнага 
колераў. Людзі з парушаным колераўспрыманнем абмежаваны ў выбары 
прафесіі. Асабліва ўважліва правяраецца зрок вадзіцеляў (чырвоны і зя-
лёны — асноўныя колеры святлафора), бо ад іх залежыць жыццё іншых 
людзей.

Гігіена зроку. У цэлым шэрагу выпадкаў развіццё блізарукасці 
можна папярэдзіць. Для гэтага дастаткова выконваць некалькі простых 
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правілаў. Перш за ўсё неабходна звярнуць увагу на асветленасць пра-
цоўнага месца. Чытаць і пісаць можна толькі пры добрым асвятленні. 
Крыніцы святла трэба размяшчаць злева для праўшэй і справа — для 
ляўшэй. Адлегласць паміж вачыма і тэкстам павінна быць не меншай 
за 30—35 см.

Не рэкамендуецца чытаць лежачы, на хаду ці ў транспарце, які руха-
ецца. Пастаяннае змяненне крывізны хрусталіка выклікае перанапру-
жанне вейкавай мышцы і прыводзіць да парушэнняў зроку.

Прагляд тэлеперадач і работу за камп’ютарам у вячэрні час неабходна 
ажыццяўляць пры ўключаным у памяшканні асвятленні. Дыстанцыя да 
манітора павінна адпавядаць даўжыні выцягнутай рукі.

Кожныя 40—45 мін рабіце перапынак у рабоце. Калі вочы стамляюц-
ца раней, то перапынак трэба рабiць кожныя 30 мін. Падчас перапынку 
выканайце некалькі практыкаванняў.

1. Памаргайце на працягу мінуты. 
2. Падыдзіце да акна, выберыце аддалены аб’ект і глядзіце на яго 
каля мінуты. Затым перавядзіце погляд на кончык носа, далічыце па-
вольна да 10, зноў перавядзіце погляд удалячынь, заплюшчыце вочы. 

ДальназоркасцьБлізарукасць

Карэкцыя дваякаўвагнутай лінзай Карэкцыя дваякавыпуклай лінзай

Мал. 22. Карэкцыя зроку

§ 13. Гігіена зроку і яго парушэнні
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3. Паглядзіце на столь, павольна па прамой лініі перавядзіце погляд 
уніз (на падлогу). Паўтарыце 3—4 разы. 
4. Лёгкімі паляпваючымі рухамі кончыкаў пальцаў памасіруйце
бровы, скроневую і падвочную вобласць. На мінуту закрыйце дало-
нямі вочы.

Беражыце вочы ад уздзеяння ўльтрафіялету ў сонечнае надвор’е, 
асабліва на марскім узбярэжжы, у гарах, насіце сонцаахоўныя акуляры. 
Не глядзіце неахаванымі вачамі на яркае сонца. Гэта можа выклікаць 
апёк сятчаткі і прывесці да поўнай страты зроку.

      Гэта цікава. Для добрага зроку вялікае значэнне мае вітамін А. Пры яго 
недахопе вочы не могуць прыстасавацца да слабага асвятлення і вастрыня 
зроку істотна зніжаецца. Не менш важныя вітаміны групы В. Яны неабход-
ны для нармальнай дзейнасці нейронаў, якія ўваходзяць у састаў сятчаткі 
і зрокавых цэнтраў галаўнога мозга. Асаблівае месца займае вітамін С. Ён 
памяншае ўнутрывочны ціск і ахоўвае хрусталік ад дзеяння рэчываў, якія 
валодаюць акісляльнымі ўласцівасцямі. 

Першая дапамога пры пашкоджанні вачэй. Пры пападанні па-
рушынкі вока трэба прамыць прахалоднай кіпячонай вадой. Парушынку 
звычайна выдаляюць вугалком чыстай насоўкі або сурвэткі.

Моцны ўдар па вочным яблыку можа прывесці да яго кантузіі (выця-
тага месца). У гэтым выпадку першая дапамога абмяжоўваецца накла-
даннем стэрыльнай павязкі. На вобласць ілба або скроні прыкладаюць 
пузыр з лёдам. У выпадку пападання ў вока буйнога іншароднага цела 
неабходна накласці чыстую павязку і даставіць пацярпелага ў медыцын-
скую ўстанову.

Пры пападанні ў вочы шчолачы або кіслаты неабходна як мага хутчэй 
прамыць іх чыстай праточнай вадой. Як правіла, пры хімічных апёках 
вачэй патрабуецца лячэнне ва ўмовах бальніцы.

 Паўторым галоўнае. Расстройствы зроку часцей за ўсё абумоўле-
ны парушэннямі структуры і функцый розных элементаў вочнага 
яблыка.  Многія з парушэнняў (блізарукасць, дальназоркасць) пас-
пяхова карэкціруюцца спецыяльна падабранымі акулярамі або лін- 
замі.  Правілы гігіены зроку прадугледжваюць правільнае асвятлен-
не працоўнага месца, адмову ад чытання лежачы і ў транспарце. 
 Пры ўдарах і цяжкіх раненнях вачэй неабходна накласці чыстую 
павязку і звярнуцца ў медыцынскую ўстанову.
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Ключавыя пытанні. 1. У чым заключаюцца прычыны блізарукасці і дальназоркасці? 
Як карэкціруюць зрок пры гэтых захворваннях? 2. Як зберагчы вочы ад захворванняў? 
3. Як рэкамендуецца выдаляць парушынку з вока? 4. Што трэба рабіць пры раненнях 
вачэй? 5. Чаму многія галаўныя ўборы маюць казырок? 6. Якія дзеянні трэба выканаць 
пры пападанні ў вочы шчолачы або кіслаты?

Складаныя пытанні. 1. Каб лепш бачыць, блізарукі чалавек жмурыцца або зрушвае 
скуру са знешняга вугла вока ў бок вуха. Што пры гэтым адбываецца? 2. Вядомы 
выпадкі развіцця часовай слепаты ў аматараў гарналыжных курортаў, зімовай рыбалкі 
і наведвальнікаў салярыяў. Як вы думаеце, што ляжыць у яе аснове? 3. У большасці 
выпадкаў піраты, якія насілі на воку чорную павязку, не былі інвалідамі і надзявалі 
яе перад нападзеннем на праследуемае судна. Чаму?

Праверка вастрыні зроку. Раздрукуйце кегелем № 22 літары Ш, 
В, К, О, З, М, П, Н, Б, І, Е, А. Пры добрым асвятленні вы павінны 
ўбачыць іх з адлегласці 5 м. Калі гэта не атрымліваецца — трэба на-
ведаць урача-афтальмолага. Абмяркуйце вынікі гэтага даследавання 
на бліжэйшым уроку біялогіі.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 14. Слыхавая сенсорная сістэма

 Успомніце. У чым заключаюцца асаблівасці будовы вонкавага і сярэдняга вуха ў 
млекакормячых? 

 Як вы думаеце? Чаму проціпаказана праслухоўванне праз навушнікі гучнай музыкі?

 Вы даведаецеся аб будове органа слыху, механізме гукаўспрымання і некаторых 
заканамернасцях нармальнага функцыянавання слыхавой сенсорнай сістэмы.

Навакольны свет напоўнены самымі разнастайнымі гукамі — шола-
хам лісця, шумам ветру, спевамі птушак, створанай чалавекам музыкай. 
Слых не толькі дазваляе рэагаваць на тыя ці іншыя гукавыя раздражня-
льнікі, але і забяспечвае зносіны паміж людзьмі. На слых абапіраецца 
працэс навучання маўленню. А значыць, вуха надзяляе нас не толькі 
здольнасцю чуць, але і размаўляць.

З навуковага пункту гледжання гукі ўяўляюць сабой пругкія хвалі 
механічных ваганняў часціц асяроддзя. Як любая хваля, гук характары-
зуецца частатой і амплітудай. Ад частаты гуку, г. зн. ад колькасці ва-
ганняў у секунду, залежыць яго вышыня. З павелічэннем частаты ваган-
няў вышыня гуку расце. Здаровы чалавек здольны чуць гукавыя ваганні 
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ў дыяпазоне частот ад 16—20 Гц да 20 кГц. Амплітуда абумоўлівае гуч-
насць гуку: чым яна большая, тым ён гучнейшы.

Будова органа слыху. Успрыманне гукавых ваганняў забяспечваецца 
органам слыху, у якім вылучаюць вонкавае, сярэдняе і ўнутранае вуха 
(мал. 23).

Вонкавае вуха складаецца з вушной ракавіны і вонкавага слыхавога 
праходу. Вушная ракавіна ўлоўлівае гукавыя ваганні, а вонкавы слыха-
вы праход іх праводзіць. Вонкавы слыхавы праход утрымлівае відазме-
неныя потавыя залозы, якія выпрацоўваюць в у ш н у ю  с е р у.

Вонкавае і сярэдняе вуха аддзелены адно ад аднаго б а р а б а н н а й 
п е р а п о н к а й. Яна мае форму конуса з вяршыняй, накіраванай у по-
ласць сярэдняга вуха. Гукавыя хвалі б’юцца аб барабанную перапонку 
і выклікаюць яе ваганні.

Сярэдняе вуха прадстаўлена барабаннай поласцю, у якой размеш-
чаны слыхавыя костачкі: м а л а т о ч а к,  к а в а д л а ч к а  і  с т р э м е ч к а. 
Ручка малаточка ўплецена ў барабанную перапонку, а стрэмечка злуча-
ецца з мембранай авальнага акна ўнутранага вуха. Слыхавыя костачкі 
ўзмацняюць ціск гукавых хваль і перадаюць іх ва ўнутранае вуха.

Мал. 23. Орган слыху

Вушная
ракавіна

Вонкавы
слыхавы праход

Слыхавая
труба

Барабанная
перапонка

Малаточак
Кавадлачка

Стрэмечка

Круглае
акно

Улітка

Косці
чэрапа

Паўкружныя
каналы

Валасковыя
клеткі

Покрыўная
мембрана

Слыхавы
нерв

Слыхавы
нерв

Гукаўспрымальны
апарат уліткі

Слыхавы
нерв

Вонкавае вуха Сярэдняе вуха Унутранае вуха
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Слыхавая труба звязвае барабанную поласць з насаглоткай. Падчас 
глытання яна адкрываецца, і ціск у барабаннай поласці выраўноўваецца 
з атмасферным. У выніку ствараюцца спрыяльныя ўмовы для вібрацыі 
барабаннай перапонкі, і мы чуем лепш.

Унутранае вуха размешчана ў глыбіні скроневай косці чэрапа. З-за 
знешняга падабенства са слімаком (уліткай) яго часта так і называюць. 
Улітка ўтворана касцявым спіральна выгнутым каналам, які робіць 
2,5 завіткі. Дзвюма мембранамі канал дзеліцца на тры хады, кожны 
з якіх запоўнены вадкасцю. Унутраны ход цалкам адасоблены ад край-
ніх, якія злучаюцца адзін з адным у вяршыні ўліткі. Адзіны ход, які 
ўтвараецца імі, пачынаецца авальным акном і заканчваецца круглым 
акном. Абодва вокны зацягнуты тонкімі мембранамі. Паколькі вадкасць 
практычна несціскаемая, адсутнасць гэтых вокнаў выключыла б магчы-
масць перадачы гукавых ваганняў.

На адной з мембран, што аддзяляюць унутраны ход ад бакавых, раз-
мешчаны гукаўспрымальны апарат уліткі (гл. мал. 22). У яго састаў 
уваходзяць рэцэпторныя клеткі, якія рэагуюць на механічнае раздраж-
ненне. Кожная з іх забяспечана прыкладна сотняй найтонкіх валасінак, 
змяненне становішча якіх выклікае ўзбуджэнне. Над рэцэптарамі, амаль 
дакранаючыся да іх валасінак, навісае рухомая мембрана, адзін край 
якой не замацаваны. Як толькі гукавыя ваганні ссоўваюць слуп вадкасці, 
якая запаўняе ўлітку, пачынае вагацца мембрана, на якой размешчаны 
рэцэптары. Пры гэтым іх валасінкі датыкаюцца да покрыўнай мембраны 
і дэфармуюцца. У выніку ў рэцэптарах ўзнікае ўзбуджэнне. Па валок-
нах слыхавога нерва яно перадаецца ў скроневую долю кары вялікіх 
паўшар’яў, дзе фарміруюцца слыхавыя адчуванні.

Для чалавека характэрны б і н а ў р а л ь н ы  с л ы х  (ад лац. bini — два, 
auris — вуха) — улоўліванне гуку двума вушамі. Гукавыя ваганні, якія 
ідуць збоку, трапляюць у бліжэйшае да крыніцы гуку вуха крыху раней, 
чым у другое. Менавіта гэтая розніца і дае магчымасць з высокай даклад-
насцю вызначаць месцазнаходжанне крыніцы гуку.

Гігіена слыху. Найбольш частая прычына паслаблення слыху —
утварэнне сернага корку ў вонкавым слыхавым праходзе. Сера выконвае 
шэраг важных функцый. Яна служыць для ачысткі і змазкі слыхавога 
канала, ахоўвае барабанную перапонку ад пылу і бактэрый. У выніку 
невыканання гігіенічных правілаў сера назапашваецца і закупорвае вон-
кавы слыхавы праход. Каб гэта не здаралася, трэба рэгулярна чысціць 
вушную ракавіну і пачатак слыхавога праходу. Ні ў якім разе нельга 
даставаць серу вострымі прадметамі — запалкай, алоўкам або шпількай. 

§ 14. Слыхавая сенсорная сістэма
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Пры гэтым можна пашкодзіць барабанную перапонку і страціць слых. 
Не рэкамендуецца чысціць вонкавы слыхавы праход і ватнымі па- 
лачкамі. Іх выкарыстанне істотна павялічвае рызыку ўтварэння сернага 
корка.

Пры інфекцыйных захворваннях (ангіна, адзёр, шкарлятына) мікра-
арганізмы з насаглоткі разам з насавой сліззю трапляюць праз слыхавую 
трубу ў сярэдняе вуха. Гэта можа прывесці да яго запалення — атыту. 
Захворванне характарызуецца з’яўленнем рэзкага болю ў вуху і патрабуе 
спецыяльнага лячэння.

Праслухоўванне гучнай музыкі адмоўна адбіваецца на здароўі ча-
лавека: павышаецца артэрыяльны ціск, узнікаюць галаўныя болі, па-
гаршаецца сон. Рэгулярны гукавы шум небяспечны стратай эластычна-
сці барабаннай перапонкі і, як вынік, зніжэннем вастрыні слыху. Для 
паслаблення ўздзеяння моцных гукаў ужываюць гуканепранікальныя 
навушнікі і берушы (ад слоў беражыце вушы). Часцей за астатніх імі 
карыстаюцца працоўныя ў шумных цэхах і музыканты на канцэртах.

 Паўторым галоўнае. Перыферычны аддзел слыхавой сенсорнай 
сістэмы складаецца з вонкавага, сярэдняга і ўнутранага вуха.  Вон-
кавае вуха выконвае гукаўлоўную функцыю.  Сярэдняе вуха забяс-
печвае ўзмацненне гукавога сігналу і яго перадачу ва ўлітку.  У мо-
мант, калі покрыўная мембрана дэфармуе валасінкі рэцэпторных кле-
так уліткі, у іх узнікае ўзбуджэнне. Па валокнах слыхавога нерва 
імпульсы паступаюць у скроневую вобласць кары вялікіх паўшар’яў. 
Тут фарміруюцца слыхавыя адчуванні і распазнаюцца гукавыя сіг-
налы.  Паслабленне слыху можа быць выклікана дзеяннем самых 
разнастайных фактараў. Найбольш тыповы выпадак — назапашванне 
ў вонкавым слыхавым праходзе вушной серы.

Ключавыя пытанні. 1. З якіх аддзелаў складаецца слыхавая сенсорная сістэма?
2. Якія асаблівасці будовы і функцыі перыферычнага аддзела слыхавой сенсорнай 
сістэмы? 3. Які механізм успрымання гукавых ваганняў? 4. Якія фактары аказваюць 
шкодны ўплыў на слых? Як можна прадухіліць іх непажаданыя ўздзеянні?

Складаныя пытанні. 1. Чаму пры ўзлёце і пасадцы самалёта ў пасажыраў узнікае 
адчуванне закладзенасці вушэй? 2. Чаму выдаляць слізь пры насмарку рэкамендуюць 
з кожнай ноздры па чарзе, а не адначасова з абедзвюх? 3. Глухія ад нараджэння людзі 
рызыкуюць застацца нямымі. Дайце гэтаму тлумачэнне. 4. Чаму выкарыстанне ватных 
палачак істотна павялічвае рызыку ўтварэння сернага корка? 5. Як вызначае месца 
крыніцы гуку чалавек, глухі на адно вуха?
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Вызначэнне вастрыні слыху. Прыкладзіце механічны наручны 
гадзіннік да вуха і адводзьце яго ўбок да таго часу, пакуль не пе-
растанеце чуць гук яго ходу. З дапамогай лінейкі вызначце адлег-
ласць ад вуха да гадзінніка. Набліжайце гадзіннік да сябе да таго 
часу, пакуль не пачуеце яго ход. Зноў вымерайце адлегласць ад вуха 
да гадзінніка. Знайдзіце сярэдняе арыфметычнае двух вымярэнняў. 
Нармальным лічыцца слых, пры якім гук гадзінніка чуцён на адлег- 
ласці 10—15 см.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

Сенсорныя сістэмы, або аналізатары, забяспечваюць успрыманне 
і перапрацоўку сігналаў навакольнага свету і ўнутранага асяроддзя 
арганізма. Усе яны маюць прынцыпова падобную будову.

У саставе сенсорнай сістэмы вылучаюць тры аддзелы: перыферычны, 
правадніковы і цэнтральны. Перыферычны аддзел прадстаўлены рэцэпта-
рамі, якія пераўтвараюць раздражненне ў нервовыя імпульсы. Правад-
ніковы аддзел перадае імпульсы па адчувальных нервовых шляхах у кару 
вялікіх паўшар’яў. І, нарэшце, цэнтральны аддзел забяспечвае фарміра-
ванне зрокавых, слыхавых, нюхальных, смакавых і іншых адчуванняў 
у галаўным мозгу.

Дзякуючы зладжанай рабоце сенсорных сістэм адбываецца беспера-
пынны сінтэз розных адчуванняў і ў свядомасці фарміруецца цэласная 
карціна свету. Інфармацыя, якая атрымліваецца з дапамогай сенсорных 
сістэм, забяспечвае псіхічную дзейнасць і паводзіны чалавека.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

§ 14. Слыхавая сенсорная сістэма



Вы даведаецеся

  пра будову  і функцыі  эндакрынных  залоз;
  аб  уласцівасцях  і фізіялагічных  эфектах  гармонаў;
  аб  прынцыпах работы  эндакрыннай  сістэмы.

Вы навучыцеся

  абгрунтоўваць меры прафілактыкі некаторых эндакрынных парушэнняў (дыябету).

Эндакрынная сістэма выконвае рэгулятарную функцыю з дапамогай 
гармонаў, што выдзяляюцца непасрэдна ў кроў, лімфу або тканкавую 
вадкасць. Гармоны ўтвараюцца ў арганізме ў вельмі малых колькасцях, 
але, нягледзячы на гэта, аказваюць істотны ўплыў на ўсе бакі жыцця-
дзейнасці.

Прадукцыя гармонаў у здаровым арганізме строга рэгламентавана. 
Аднак у некаторых выпадках можа ўзнікаць гіпер- або гіпафункцыя эн-
дакрыннай залозы. Гіперфункцыя абумоўлена залішняй выпрацоўкай 
гармонаў, а гіпафункцыя — іх недастатковай выпрацоўкай.

§ 15. Будова і функцыі шчытападобнай залозы
і наднырачнікаў

 Успомніце. Якая эндакрынная залоза ў жыхароў Беларусі больш за ўсё пацярпела 
пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС? 

 Як вы думаеце? Чаму асабліва рэзкі пад’ём захворвання на гэтую залозу адбыўся 
сярод дзяцей і падлеткаў?

 Вы даведаецеся, якую ролю ў працэсах жыццядзейнасці адыгрывае эндакрынная 
сістэма.

Шчытападобная залоза мае форму матылька і знаходзіцца на пярэд-
няй паверхні шыі ніжэй за шчытападобны храсток. Яна складаецца з  
дзвюх долей, злучаных паміж сабой перашыйкам (мал. 24). Тканка шчыта-

Раздзел

Эндакрынная
сістэма

4
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падобнай залозы прадстаўлена вялікай 
колькасцю дробных пузыркоў — фа-
лікулаў. Фалікулы ўтвораны клеткамі 
залозістага эпітэлію і акружаны густой 
сеткай крывяносных капіляраў. У іх 
сінтэзуюцца ёдутрымліваючыя гар-
моны трыёдтыранін і тыраксін.

Ёд паступае ў арганізм галоўным 
чынам з ежай і вадой. Аднак у нека-
торых краінах, у тым ліку і ў Беларусі, 
у прыродным асяроддзі ёду недастатко-
ва. Хранічны ёдадэфіцыт прыводзіць 
да развіцця эндэмічнага валляка. Пры 
гэтым захворванні тканкі шчытападоб-
най залозы разрастаюцца, і ў вобласці 
шыі з’яўляецца патаўшчэнне — валляк.

Для прафілактыкі парушэнняў 
шчытападобнай залозы ёд дадаюць у кухонную соль. Таксама рэкамен-
дуецца ўжываць у ежу прадукты, багатыя ёдам, напрыклад марскія во-
дарасці, рыбу, крэветкі, салату, грэцкія крупы, шпінат, яйкі, бульбу 
і моркву. 

Гармоны шчытападобнай залозы ўплываюць на ўсе бакі абмену 
рэчываў. Пад іх кантролем знаходзіцца фізічнае і разумовае развіццё.

Захворванні на шчытападобную залозу звязаны, як правіла, з ліш-
кам або недахопам гармонаў, якія яна выпрацоўвае. Павышаны выраб 
гармонаў шчытападобнай залозы суправаджаецца развіццём базедавай 
хваробы. Найбольш часта яна сустра-
каецца ў жанчын. Яе характэрнымі 
знешнімі прыметамі з’яўляюцца вал-
ляк і лупатасць (мал. 25). У хворых 
павышаецца тэмпература цела і пача-
шчаецца сардэчны рытм. Яны мітуслі- 
выя, шматслоўныя і раздражняльныя. 
Нягледзячы на добры апетыт, істотна 
губляюць масу цела.

Дэфіцыт гармонаў шчытападобнай 
залозы не менш небяспечны, чым іх лі-
шак. У дзіцячым узросце ён выклікае 
развіццё крэтынізму, які праяўля-
ецца ў затрымцы росту, разумовага

Мал. 24. Шчытападобная залоза

Мал. 25. Прыметы базедавай хваробы

Перашыек

Левая
доля

Шчытаподобны
храсток

Правая
доля

Валляк

Лупатасць



60 Раздзел 4. Эндакрынная сістэма

і палавога развіцця. А ў дарослага ча-
лавека развіваецца мікседэма — за-
хворванне, якое суправаджаецца ацёка-
мі твару і канечнасцей, ломкасцю і вы- 
падзеннем валасоў, сухасцю і блед- 
насцю скуры.

Наднырачнікі — парныя залозы, 
размешчаныя на верхніх полюсах нырак 
(мал. 26). У наднырачніках адрозніва-
юць вонкавы слой — коркавае рэчыва 
і ўнутраны слой — мазгавое рэчыва.

Коркавае рэчыва прадстаўлена клет-
камі, якія выпрацоўваюць гармоны аль-
дастэрон, картызол, а таксама мужчын-
скія і жаночыя палавыя гармоны.

Альдастэрон удзельнічае ў рэгуля-
цыі водна-салявога абмену. Зніжэнне 
яго сакрэцыі прыводзіць да абязводж-

вання арганізма. Картызол з’яўляецца адным з рэгулятараў вугляводна-
га абмену. Ён стымулюе выраб глюкозы і павышае яе ўзровень у крыві.

      Гэта цікава. Частыя сваркі не толькі псуюць псіхалагічны клімат у сям’і, 
але і згубна адбіваюцца на здароўі скандалістаў. Канфлікт запускае ў 
арганізме стрэс-рэакцыю, якая суправаджаецца павышаным выкідам у кроў 
гармона стрэсу — картызолу. У вялікіх дозах картызол прыгнятае імунітэт, 
а таксама абвастрае пачуццё голаду. Тым самым ён сігналізуе аб неабход- 
насці стварэння энергетычнага рэзерву для барацьбы з хранічным стрэсам. 

Недастатковая прадукцыя гармонаў кары наднырачнікаў з’яўляецца 
прычынай бронзавай хваробы. Яе характэрнымі прыметамі з’яўляюцца 
мышачная слабасць, павышаная стамляльнасць, страта апетыту і масы 
цела, парушэнне адчувальнасці канечнасцей. Найбольш яркі сімптом 
захворвання — бронзавая афарбоўка скуры.

Палавыя гармоны кары наднырачнікаў спрыяюць развіццю дру-
гасных палавых прымет. Найбольшае значэнне гэтыя гармоны маюць 
у дзіцячым узросце, калі ўнутрысакраторная функцыя палавых залоз 
яшчэ нязначная. Важна ведаць, што і ў мужчын і ў жанчын, акрамя 
гармонаў свайго полу, у нязначнай колькасці выпрацоўваюцца палавыя 
гармоны процілеглага полу.

Мал. 26. Наднырачнікі 
(размяшчэнне і будова)

Наднырачнік

Нырка

Мазгавое
рэчыва

Коркавае
рэчыва



61§ 15. Будова і функцыі шчытападобнай залозы і наднырачнікаў

      Гэта цікава. У выпадку лішкавай выпрацоўкі гармонаў процілеглага полу 
з’яўляюцца другасныя палавыя прыметы, уласцівыя гэтаму полу. У мужчын 
запавольваецца рост барады і вусоў, па жаночым тыпе пачынае адкладацца 
тлушч, павышаецца тэмбр голаса. У жанчын павялічваецца мышачная маса, 
грубее голас, пачынаюць расці вусы і барада. 

Мазгавы слой наднырачнікаў выпрацоўвае гармоны адрэналін і но-
радрэналін. Гэтыя гармоны пачашчаюць дыханне, сардэчны рытм, звужа-
юць прасвет крывяносных сасудаў скуры, кішэчніка і пашыраюць сасуды 
ў мышцах падчас іх работы. Яны таксама прымаюць удзел у рэгуляцыі 
вугляводнага і бялковага абменаў. У выніку іх дзеяння павялічваецца 
распад глікагену ў печані і павышаецца ўтрыманне глюкозы ў крыві.

Адрэналін і норадрэналін часта называюць гармонамі страху і гневу. 
Яны адыгрываюць важную ролю ў паводзінскай рэакцыі «бі або бяжы». 
Фізіялагічны стан, які ўзнікае пры такой рэакцыі, характарызуецца ма-
білізацыяй ўсіх энергетычных рэсурсаў арганізма.

 Паўторым галоўнае. Шчытападобная залоза складаецца з дзвюх 
долей і перашыйка. Яе тканка ўтворана вялікай колькасцю пу- 
зыркоў-фалікулаў.  Гармоны шчытападобнай залозы — тыраксін
і трыёдтыранін — паскараюць абмен рэчываў і кантралююць фізіч-
нае і разумовае развіццё.  Наднырачнікі размешчаны на верхніх 
полюсах нырак.  Гармоны коркавага слою наднырачнікаў рэгулю-
юць водна-салявы абмен, аказваюць уплыў на працэсы абмену рэчываў 
і спрыяюць развіццю другасных палавых прымет.  Гармоны мазгавога 
слою наднырачнікаў — адрэналін і норадрэналін — паскараюць работу 
сэрца, павялічваюць крывяны ціск, рэгулююць абмен вугляводаў 
і бялкоў.

Ключавыя пытанні. 1. Што такое гармоны? 2. Да якіх наступстваў прыводзіць 
гіпафункцыя шчытападобнай залозы ў дзіцячым узросце? 3. У чым заключаецца 
прафілактыка эндэмічнага валляка? 4. Якія эндакрынныя функцыі выконваюць 
наднырачнікі? 5. Якія змяненні ў арганізме могуць з’явіцца пры парушэнні функцый 
наднырачнікаў? 6. Які ўплыў аказваюць на розныя сістэмы арганізма гармоны мазгавога 
слою наднырачнікаў? 

Складаныя пытанні. 1. Чаму на Старажытным Усходзе эндакрынныя залозы называлі 
«залозамі лёсу»? 2. Падчас Другой сусветнай вайны пасля бамбёжак брытанскіх 
гарадоў у многіх англічан развілося захворванне шчытападобнай залозы, якое ўрачы 
назвалі «валляком бамбасховішча». Як вы разумееце гэты выраз? 3. У спартсменаў 
падчас спаборніцтваў істотна ўзмацняецца функцыя кары наднырачнікаў. Чым гэта 
можна растлумачыць? 
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Выяўленне парушэнняў функцыі шчытападобнай залозы.
1. Перад люстрам уважліва разгледзьце свой язык. Выцягніце на-

перад рукі і рассуньце пальцы. Дробная дрыготка пальцаў і языка — 
адна з прымет лішку гармонаў шчытападобнай залозы.

2. Станьце дзвюма нагамі на сядзенне табурэта або крэсла, не 
трымаючыся за яго спінку. Пры недахопе гармонаў шчытападобнай 
залозы гэта зрабіць звычайна не атрымліваецца з-за слабасці мыш- 
цаў ног.

3. Каб даведацца, ці дастаткова ёду ў вашым арганізме, нама-
люйце на ўнутранай паверхні перадплечча ёдавую сетачку і заўважце 
праз колькі гадзін яна знікне. У норме малюнак павінен заставацца 
на скуры больш за 2 г, калі знікае раней — ёду не хапае. 

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 16. Залозы змешанай сакрэцыі

 Успомніце. Што разумеюць пад тэрмінам «залозы змешанай сакрэцыі»? Якія залозы 
адносяцца да залоз змешанай сакрэцыі? 

 Як вы думаеце? Ці патрэбны арганізму чалавека цукар? Чаму, нягледзячы на ўсе 
намаганні, чалавецтва праігрывае бойку з цукровым дыябетам?

 Вы даведаецеся аб функцыях залоз змешанай сакрэцыі.

 Падстраўнікавая залоза раз-
мешчана за страўнікам. Гэта буй-
ная залоза, у будове якой вылуча-
юць тры аддзелы: галоўку, цела 
і хвост (мал. 27).

Знешнесакраторная функцыя 
падстраўнікавай залозы заключа-
ецца ў выпрацоўцы стрававальна-
га соку. Праз спецыяльную пратоку 
ён паступае ў дванаццаціперсную 
кішку і выкарыстоўваецца ў пра-
цэсе стрававання.

Унутрысакраторную функцыю 
выконваюць эндакрынныя клеткі 
хваставога аддзела падстраўніка-

Мал. 27. Падстраўнікавая залоза 
(размяшчэнне і будова)

Страўнік

Галоўка

Дванаццаціперсная
кішка

Цела Хвост

Падстраўнікавая залоза
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вай залозы. Яны ўтвараюць скапленні — астраўкі, якія выпрацоўваюць
і выдзяляюць у кроў гармоны інсулін і глюкагон.

Інсулін (ад лац. insula — астравок) рэгулюе вугляводны абмен. Ён 
павялічвае пранікальнасць клетачных мембран для глюкозы, спрыяючы 
тым самым яе пераходу ў клеткі печані і мышцы. У выніку колькасць 
глюкозы ў крыві памяншаецца. У клетках печані і мышцах глюкоза 
ператвараецца ў глікаген, які выконвае ролю найважнейшага энерге-
тычнага рэзерву арганізма.

Глюкагон з’яўляецца антаганістам інсуліну. Ён стымулюе распад 
глікагену ў клетках печані і павялічвае ўтрыманне глюкозы ў крыві пры 
яе недахопе.

Інсулін, глюкагон, адрэналін і некаторыя іншыя гармоны спрыяюць 
падтрыманню канцэнтрацыі глюкозы ў крыві на пастаянным 
узроўні.

Найбольш распаўсюджаным парушэннем вугляводнага абме-
ну з’яўляецца цукровы дыябет. Пры гэтым захворванні становіцца 
немагчымым засваенне глюкозы клеткамі, і яна назапашваецца ў 
крыві.

Цукровы дыябет ўзнікае з-за недастатковай выпрацоўкі інсуліну (цу-
кровы дыябет 1-га тыпу) або з-за зніжэння адчувальнасці тканак да яго 
(цукровы дыябет 2-га тыпу). Найбольш тыповымі прыметамі цукровага 
дыябету з’яўляюцца пастаянная неспатольная смага, узмоцненае вы-
лучэнне мачы, голад і памяншэнне масы цела.

Развіццё цукровага дыябету 1-га тыпу абумоўлена разбурэннем клетак 
падстраўнікавай залозы, якія сінтэзуюць інсулін. Звычайна захворванне 
выяўляецца ў дзіцячым ці юнацкім узросце. Яго асноўнымі прычынамі 
з’яўляюцца спадчынная схільнасць, інфекцыйныя захворванні, хранічны 
стрэс, уздзеянне некаторых ядаў. Хворыя на цукровы дыябет 1-га тыпу 
павінны штодзень атрымліваць ін’екцыі інсуліну.

Цукровы дыябет 2-га тыпу абумоўлены зніжэннем адчувальнасці 
клетак арганізма да інсуліну. Гэты тып дыябету характэрны для асоб, 
старэйшых за 40 гадоў, і паспеў стаць адным з самых распаўсюджаных 
захворванняў нашага часу. Значным фактарам рызыкі развіцця цу-
кровага дыябету 2-га тыпу з’яўляецца атлусценне. Таму ў пераваж-
най большасці выпадкаў лячэнне гэтай формы дыябету пачынаюць з 
прызначэння дыеты і ўмераных фізічных нагрузак, каб дабіцца зніжэння 
масы цела.

Палавыя залозы прадстаўлены семяннікамі (яечкамі) у мужчын
і яечнікамі ў жанчын (мал. 28, с. 64).
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Знешнесакраторная функцыя палавых залоз звязана з выпрацоўкай 
сперматазоідаў і яйцаклетак, а ўнутрысакраторная — з сакрэцыяй пала-
вых гармонаў. Мужчынскія палавыя гармоны атрымалі назву андрагены, 
а жаночыя — эстрагены.

Палавыя гармоны забяспечваюць развіццё першасных і другас-
ных палавых прымет. Так, асноўны мужчынскі палавы гармон — 
тэстастэрон — адыгрывае важную ролю ў выпрацоўцы сперматазоідаў, 
а таксама ўплывае на развіццё касцявой і мышачнай тканак. У сувязі 
з гэтым, нягледзячы на забарону, яго аналагі нярэдка выкарыстоў- 
ваюць спартсмены для набору мышачнай масы.

Жаночыя гармоны задаюць жаночы тып целаскладу (шырокія сцёгны 
і вузкія плечы), развіццё малочных залоз і ўнутраных жаночых пала-
вых органаў. Найбольш актыўны жаночы палавы гармон — эстрадыёл. 
Ад яго ўтрымання залежыць не толькі рэпрадуктыўнае, але і агульнае 
здароўе жанчыны.

 Паўторым галоўнае. Падстраўнікавая і палавыя залозы адносяцца 
да залоз змешанай сакрэцыі.  У падстраўнікавай залозе эндакрын-
ныя функцыі выконваюць скапленні асаблівых залозістых клетак.
 Гармоны інсулін і глюкагон, якія выпрацоўваюцца залозай, рэгулю-
юць утрыманне глюкозы ў крыві.  У палавых залозах утвараюцца 
мужчынскія (андрагены) і жаночыя (эстрагены) палавыя гармоны. 
Яны забяспечваюць развіццё першасных і другасных палавых пры-
мет.  Палавыя гармоны ўплываюць на ўтварэнне палавых клетак.
 Ва ўсіх мужчын і жанчын у невялікіх колькасцях выпрацоўваюцца 
гармоны, характэрныя для процілеглага полу.

Мал. 28. Палавыя залозы

Семяннікі (яечкі) Яечнікі
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Ключавыя пытанні. 1. Ахарактарызуйце будову і функцыянальныя асаблівасці 
падстраўнікавай залозы. 2. У чым заключаюцца адрозненні ў развіцці і праходжанні 
захворвання на цукровы дыябет 1-га і 2-га тыпу? 3. Якія эндакрынныя функцыі 
выконваюць палавыя залозы?

Складаныя пытанні. 1. Пры выпадковым увядзенні хвораму на цукровы дыябет 
павышанай дозы інсуліну можа ўзнікнуць інсулінавы шок: з’яўляюцца слабасць, дрыжыкі, 
галаўны боль, узмацняецца потавыдзяленне. У найбольш цяжкіх выпадках узнікае 
пераднепрытомнасны стан. Прапануйце просты і эфектыўны спосаб аказання першай 
дапамогі ў такой сітуацыі. 2. Якую ролю ў працэсах жыццядзейнасці мужчынскага
і жаночага арганізмаў адыгрываюць палавыя гармоны процілеглага полу? 3. Да якіх 
наступстваў у мужчын і жанчын можа прывесці доўгае прымяненне сучасных прэпаратаў 
тэстастэрону?

§ 17. Гіпофіз

 Успомніце. Які аддзел галаўнога мозга, акрамя іншых, выконвае яшчэ і эндакрынную 
функцыю? Якая зваротная сувязь (адмоўная або дадатная) ляжыць у аснове прынцыпу 
рэгуляцыі функцыянальнай актыўнасці залоз унутранай сакрэцыі? 

 Як вы думаеце? Як адаб’ецца на функцыях залозы ўнутранай сакрэцыі штучнае 
ўвядзенне ў арганізм яе гармонаў?

 Вы даведаецеся аб ролі гіпофіза ў рэгуляцыі функцый арганізма чалавека.

Гіпофіз з’яўляецца цэнтральным органам эндакрыннай сістэмы. Ён 
мае авальную форму і размешчаны на ніжняй паверхні галаўнога мозга 
пад гіпаталамусам. У гіпофізе асабліва значнымі з’яўляюцца дзве долі: 
пярэдняя і задняя (мал. 29).

Гармоны пярэдняй долі гіпофіза стымулююць сакраторную актыў-
насць шчытападобнай залозы, кары наднырачнікаў і палавых залоз. 
Самататрапін (гармон росту), 
які выпрацоўваецца ў пярэдняй 
долі, прымае ўдзел у рэгуля-
цыі працэсаў росту і фізічнага 
развіцця. Лішак самататрапі-
ну ў дзіцячым узросце вядзе да 
г і г а н т ы з м у — узмоцненага 
росту цела ў даўжыню. Выпра-
цоўка празмернай колькасці са-
мататрапіну магчыма і ў дарос-
лага чалавека. У такім выпадку 
ўзнікае акрамегаЂлія (ад грэч. Мал. 29. Гіпофіз

Гіпофіз
Задняя
доляПярэдняя

доля

Гіпаталамус
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ακρος — канечнасць і μεЂγας — вялікі). Гэта захворванне суправаджаецца 
прыметным павелічэннем памераў кісцей, ступней і чэрапа. Пацыенты, 
якія пакутуюць ад акрамегаліі, скардзяцца на галаўныя болі, павышаную 
стамляльнасць, паслабленне разумовых здольнасцей, пагаршэнне зроку. 

      Гэта цікава. Кніга рэкордаў Гінеса сцвярджае, што рост самага высока-
га ў свеце чалавека складаў 2,72 м, а самага нізкага — 55 см. Аднак ёсць 
меркаванне, што самым высокім чалавекам на Зямлі з’яўляўся ўраджэнец 
Віцебскага павета Фёдар Андрэевіч Махно (1878—1912). Мяркуецца, што яго 
рост быў 285 см! На жаль, афіцыйных пацверджанняў сапраўды гіганцкага 
росту гэтага чалавека не захавалася.

Сустракаецца не толькі гіпер-, але і гіпафункцыя пярэдняй долі гіпо-
фіза. Першыя прыметы дэфіцыту самататрапіну звычайна праяўляюцца 
ва ўзросце 2—3 гадоў і характарызуюцца адставаннем дзіцяці ў росце 
ад сваіх аднагодкаў. Прапорцыі цела і разумовае развіццё пры гэтым 
захоўваюцца на ўзроўні нормы. Адзіны спосаб выздараўлення — прыём 
штучнага гармону росту. У адваротным выпадку хворы, нават паста-
леўшы, рызыкуе застацца вельмі невысокім чалавекам.

Задняя доля гіпофіза не з’яўляецца залозай у класічным разумен-
ні гэтага слова. Яна ўтворана аксонамі нейронаў, целы якіх залягаюць 
у гіпаталамусе. Такім чынам, гармоны задняй долі — вазапрэсін і аксіта-
цын — утвараюцца ў гіпаталамусе. У задняй долі гіпофіза яны толькі 
назапашваюцца, пасля чаго выдзяляюцца ў кроў.

Вазапрэсін рэгулюе выпрацоўку мачы. Пры яго лішку за суткі вылу-
чаецца ўсяго 200—300 мл мачы, а пры недахопе — ад 6 да 15 л. Звязанае 
з дэфіцытам вазапрэсіну захворванне носіць назву нецукровы дыябет. 
Пры гэтым захворванні, як і пры цукровым дыябеце, у хворых істотна 
павялічваецца сутачны аб’ём мачы. Але ў ёй адсутнічае глюкоза, харак-
тэрная для цукровага дыябету.

Аксітацын адыгрывае важную ролю ў родавай дзейнасці. Ён стымулюе 
скарачэнні гладкай мускулатуры маткі. Акрамя таго, пад яго кантролем 
знаходзіцца працэс выдзялення груднога малака.

Функцыі гіпофіза цесна звязаны з прамежкавым мозгам. Нейрагар-
моны, якія выпрацоўваюцца гіпаталамусам, з токам крыві трапляюць 
у пярэднюю долю гіпофіза, дзе змяняюць актыўнасць яго эндакрынных 
клетак.

Гіпаталамус і гіпофіз сумесна кантралююць значную колькасць 
жыццёва важных функцый: абмен рэчываў, тэрмарэгуляцыю, эмацый-
ныя рэакцыі і інш. Гіпаталама-гіпафізарная сістэма — яркі прыклад 
цеснага супрацоўніцтва нервовай і эндакрыннай сістэм.

Ђ Ђ
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 Паўторым галоўнае. Гіпофіз рэгулюе дзейнасць значнай колькасці 
перыферычных эндакрынных залоз.  У яго пярэдняй долі выпра-
цоўваюцца гармоны, якія вызначаюць рост і развіццё чалавека. 
 Задняя доля выдзяляе ў кроў гармоны, якія рэгулююць мочаўтварэн-
не і родавую дзейнасць.

Ключавыя пытанні. 1. Ахарактарызуйце будову гіпофіза і яго сувязь з іншымі 
эндакрыннымі залозамі. 2. Якую ролю ў арганізме адыгрываюць гармоны пярэдняй 
долі гіпофіза? 3. Якія фізіялагічныя функцыі выконваюць гармоны задняй долі гіпофіза 
вазапрэсін і аксітацын? 4. Да якой сістэмы — нервовай або эндакрыннай — адносіцца 
задняя доля гіпофіза?

Складаныя пытанні. 1. Чаму гіпаталамус часам называюць эндакрынным мозгам? 
2. У 1935 г. у Бразіліі быў прапанаваны метад гіпафізарных ін’екцый: увядзенне
ў спінныя мышцы рыб экстракту, атрыманага з высушаных гіпофізаў рыб гэтага віду 
або сямейства. З якой мэтай гэта рабілі? Чаму пры ін’екцыях выкарыстоўвалі гіпофіз 
рыб аналагічнага віду? Ці можна ўжываць такую рыбу ў ежу?

Залозы ўнутранай сакрэцыі не маюць вывадных праток і выдзяля-
юць свае прадукты — гармоны — непасрэдна ў кроў.

Гармоны валодаюць высокай біялагічнай актыўнасцю і спецыфічна-
сцю дзеяння. Так, гармоны шчытападобнай залозы ўплываюць на абмен 
рэчываў, а таксама на функцыі нервовай і сардэчна-сасудзістай сістэм. 
Гармоны коркавага слоя наднырачнікаў рэгулююць працэсы абмену 
рэчываў і павышаюць устойлівасць арганізма да неспрыяльных уздзе-
янняў асяроддзя. Адрэналін, сінтэзаваны мазгавым рэчывам наднырач-
нікаў, звужае прасвет крывяносных сасудаў, павышае артэрыяльны ціск, 
узмацняе частату і сілу сардэчных скарачэнняў.

Эндакрынныя клеткі падстраўнікавай залозы выпрацоўваюць гар-
моны інсулін і глюкагон. Інсулін зніжае ўтрыманне глюкозы ў крыві, 
а глюкагон — павышае. Дзякуючы рознанакіраваным эфектам у крыві 
падтрымліваецца адносна пастаянны ўзровень глюкозы.

Актыўнасць перыферычных эндакрынных залоз рэгулююць гармоны 
пярэдняй долі гіпофіза. У сваю чаргу гіпофіз падпарадкоўваецца гіпа-
таламусу, які з’яўляецца вышэйшым цэнтрам рэгуляцыі эндакрынных 
функцый. 

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

§ 17. Гіпофіз



Вы даведаецеся

  пра будову  касцей  і  тыпы  іх  злучэнняў;
  аб  касцях  галавы,  тулава,  верхніх  і  ніжніх  канечнасцей;
  пра будову  і функцыі мышцаў;
  аб  значэнні  рухальнай актыўнасці  для  захавання  здароўя;
  аб  прычынах  і  наступствах  парушэнняў функцый апорна-рухальнага  апарату;
  аб  прыметах  расцяжэнняў,  вывіхаў  і  пераломаў  касцей.

Вы навучыцеся

  аказваць  першую дапамогу  пры расцяжэннях,  вывіхах  і  пераломах  касцей;
  прымяняць атрыманыя веды для прафілактыкі парушэнняў апорна-рухальнага 

апарату.

Адна з найважнейшых уласцівасцей большасці жывых арганіз- 
маў — здольнасць да руху. Рух — гэта не толькі натуральная патрэб- 
насць арганізма, але і аснова яго жыццядзейнасці. Пад уплывам руха-
льнай актыўнасці змяняюцца абмен рэчываў і энергіі, функцыі сардэч-
на-сасудзістай сістэмы і органаў дыхання. Даўно вядома, што многія 
хваробы паддаюцца лячэнню пры дапамозе самых звычайных рухаў. 
У той жа час недахоп рухальнай актыўнасці прыводзіць часам да цяжкіх 
захворванняў.

У аснове любога руху ляжаць функцыі апорна-рухальнага апарату, 
які аб’ядноўвае шкілет і мышцы.

§ 18. Будова, функцыі і злучэнні касцей

 Успомніце. Якую будову мае касцявая тканка і якія функцыі яна выконвае? 

 Як вы думаеце? Дзякуючы якім асаблівасцям сцегнавая косць чалавека можа 
вытрымаць нагрузку масай 1,5 т? Навошта сцегнавай косці такая трываласць?

 Вы даведаецеся аб саставе, будове, форме касцей і іх злучэннях.

Раздзел

Апорна-рухальны
апарат

5
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Касцявая сістэма прадстаўлена 205—207 касцямі, пераважная бо-
льшасць якіх аб’яднана ў шкілет. Шкілет надае целу форму і выкон-
вае функцыі апоры, руху і аховы. Некаторыя косці шкілета з’яўляюцца 
месцам утварэння новых клетак крыві. У касцях адкладаюцца кальцый 
і фосфар.

Шкілет чалавека падобны да шкілета іншых млекакормячых, аднак 
мае шэраг характэрных асаблівасцей, абумоўленых прамахаджэннем 
і працоўнай дзейнасцю.

Хімічны састаў касцей. Косці маюць складаны хімічны састаў. Іх 
асноўную масу (каля 50 %) складае вада. Арганічныя рэчывы (28 %), 
галоўным чынам тлушчы і бялок асеін, надаюць пругкасць. А неарганіч-
ныя рэчывы (перш за ўсё солі кальцыю), на якія прыходзіцца 22 % масы 
косці, забяспечваюць ім трываласць.

Будова касцявой тканкі. Як вы ўжо ведаеце, спелая касцявая тканка 
складаецца з клетак — астэацытаў і міжклетачнага рэчыва, сабранага
ў тонкавалакністыя касцявыя пласцінкі.

У саставе косці адрозніваюць кампактнае і губчатае рэчыва. Пад мі-
краскопам добра бачна, што кампактнае рэчыва ўтвараюць касцявыя 
пласцінкі, якія маюць выгляд устаўленых адзін у адзін полых цыліндраў 
(мал. 30). Яны размяшчаюцца вакол цэнтральных каналаў, усярэдзіне 
якіх праходзяць крывяносныя сасуды і нервы. Паміж касцявымі плас-
цінкамі ў спецыяльных поласцях ляжаць астэацыты.

У губчатым рэчыве касцявыя пласцінкі перакрыжоўваюцца і ўтва-
раюць мноства ячэек (гл. мал. 30). Напрамак пласцінак супадае з лініямі 

Мал. 30. Унутраная будова косці

Касцявые
пласцінкі

Астэацыты

Цэнтральны
канал

Кампактнае рэчыва

Крывяносныя
сасуды

Нервы

Кампактнае
рэчыва

Губчатае
рэчыва

Трубчастая косць
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асноўных напружанняў, дзякуючы чаму ўтвараюцца скляпеністыя канс-
трукцыі. Такая асаблівасць арганізацыі дазваляе касцям вытрымліваць 
вельмі вялікія нагрузкі.

Форма касцей у шкілеце чалавека вельмі разнастайная. Адрозні-
ваюць трубчастыя, губчатыя, плоскія і змешаныя косці (мал. 31).

Трубчастыя косці ўваходзяць у састаў шкілета канечнасцей. Гэта 
косці пляча, перадплечча, сцёгны і галёнкі. Яны з’яўляюцца трывалымі 
рычагамі, якія забяспечваюць перамяшчэнне арганізма або перасоў- 

ванне яго частак.
Трубчастая косць складаецца з цела 

(дыяфізу) і двух патоўшчаных канцоў 
(эпіфізаў) (мал. 32). Звонку дыяфіз па-
крыты надкосніцай, якая прымае ўдзел 
у жыўленні косці, забяспечвае яе рост 
у таўшчыню і аднаўленне пасля пашко-
джання.

Пад надкосніцай у дыяфізе размяш-
чаецца кампактнае рэчыва. Унутры дыя-
фіза знаходзіцца поласць, запоўненая 
ж о ў т ы м  к а с ц я в ы м  м о з г а м, які 
складаецца з тлушчавых клетак.

Эпіфізы ўтвораны губчатым рэчывам, 
паміж перакладзінамі якога размяшча-
ецца ч ы р в о н ы  к а с ц я в ы  м о з г. Гэта 
найважнейшы орган кроваўтварэння. 

Мал. 32. Асноўныя структурныя элементы
трубчастай косці

Мал. 31. Формы касцей

Трубчастыя
(сцегнавая косць)

Губчатыя
(надкаленнік)

Змешаныя
(пазванок)

Плоскія
(лапатка)

Надкосніца

Эпіфізарны
храсток

Эпіфіз

Кампактнае
рэчыва

Жоўты
касцявы мозг

Губчатае рэчыва 
з чырвоным 
касцявым мозгам

Эпіфіз

Дыяфіз
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      Навуковы факт. Чырвоны, або крывятворны, касцявы мозг знаходзіцца ў 
асноўным унутры тазавых касцей і рэбраў. У дарослага чалавека яго маса 
складае ў сярэднім 1,3—1,5 кг. За 70 гадоў жыцця ў ім утвараецца каля 
650 кг эрытрацытаў і 1 т лейкацытаў. 



Паміж дыяфізам і эпіфізам знаходзіцца эпіфізарны храсток, за кошт 
якога трубчастыя косці растуць у даўжыню. Да 18—20 гадоў эпіфізар- 
ны храсток замяняецца касцявымі клеткамі і рост косці ў даўжыню 
спыняецца.

      Гэта цікава. За апошнія 100 гадоў рост чалавека значна павялічыўся.
У пачатку XIX ст. сярэдні рост мужчын быў 155—160 см. У 1980 г. ён складаў 
ужо 173,9 см у мужчын і 160,9 см у жанчын. Да 1990 г. мужчыны падраслі 
да 174,1 см, а жанчыны — да 161,4 см. У XXI ст. чалавецтва працягвае расці. 

Губчатыя косці знаходзяцца там, дзе неабходны трываласць і рухо-
масць. Яны бываюць кароткімі (косці кісці) і доўгімі (грудзіна, рэбры). 
Гэтыя косці складаюцца пераважна з губчатага рэчыва, пакрытага тонкім 
слоем кампактнага рэчыва.

Плоскія, або шырокія, косці (косці таза, лапатка, косці мазгавога ад-
дзела чэрапа) утвараюць поласці цела. Яны выконваюць функцыю аховы 
і выкарыстоўваюцца для прымацавання мышцаў.

Змешаныя косці (пазванкі, скроневая косць, ключыца) складаюцца 
з некалькіх частак, якія маюць розную будову і форму. Іх функцыі ана-
лагічны функцыям плоскіх касцей.

Злучэнні касцей шкілета. Адрозніваюць злучэнні касцей трох відаў: 
нерухомае, паўрухомае і рухомае (мал. 33).

Мал. 33. Віды злучэння касцей

Нерухомае Паўрухомае Рухомае (суставы)

ПазваночнікЧэрап Тазасцегнавы Каленны Локцевы
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Нерухомыя злучэнні ўтвараюцца ў выніку зрастання касцей (тазавыя 
косці) або ўтварэння швоў (косці чэрапа). Яны забяспечваюць надзейную 
ахову і апору для ўнутраных органаў і мозга.

У паўрухомых злучэннях косці звязваюцца паміж сабой з дапамогай 
храстка, у сярэдзіне якога ёсць невялікая поласць. Такім спосабам злуча-
юцца адзін з адным пазванкі, паміж якімі знаходзяцца міжпазваночныя 
дыскі. Паўрухомыя злучэнні працуюць як біялагічныя амартызатары, 
яны змякчаюць штуршкі і ўдары.

Рухі канечнасцей забяспечваюцца наяўнасцю рухомых злучэнняў — 
суставаў (сцегнавога, каленнага, локцевага і інш.). Да асноўных элемен-
таў сустава адносяцца сустаўныя паверхні касцей, якія сучляняюцца,
і сустаўная сумка (мал. 34). Як правіла, на адной з касцей знаходзіцца 
сустаўная яміна, у якую ўваходзіць адпаведная ёй па форме і памеры 
галоўка другой косці. Сустаўныя паверхні абедзвюх касцей пакрыты 
храстком і сцягнуты ўнутрысустаўнымі звязкамі.

Сустаўная сумка ўяўляе сабой герметычную абалонку са злучальнай 
тканкі. Унутры сустаўнай сумкі ёсць невялікая поласць, у якую захо- 
дзяць косці, што сучляняюцца. Поласць запоўнена спецыяльнай вад- 
касцю, якая памяншае трэнне, што ўзнікае паміж касцямі падчас іх руху.

Суставы маюць важнае значэнне ў ажыццяўленні апорнай і рухаль-
най функцый. Злучаныя з іх дапамогай косці працуюць як біялагічныя 
рычагі і забяспечваюць рухомасць чалавечага шкілета.

У выніку траўм, інфекцый ці парушэнняў абмену рэчываў можа раз-
віцца запаленне суставаў — артрыт. Артрыт з’яўляецца досыць распаўсю-
джаным захворваннем у чалавечай папуляцыі (2 % ад усяго насельніцтва 
зямнога шара). Найбольш тыповыя сімптомы артрыту — болевыя адчу-
ванні, ацёчнасць запалёнага сустава, парушэнне рухомасці і староннія 

гукі ў суставе пры рухах. Адным 
з метадаў паляпшэння стану хвора-
га з’яўляецца лячэбная гімнастыка.

Хваробай суставаў старэйшага 
пакалення з’яўляецца артроз, які 
характарызуецца дэфармацыяй сус-
тава і поўнай або частковай стратай 
яго рухомасці.

Прафілактыка артрыту і ар-
трозу заключаецца, перш за ўсё, 
у паўнавартасным харчаванні і па-
сільнай фізічнай нагрузцы. Рэаль- Мал. 34. Каленны сустаў

Сустаўны
храсток

Мышца

Сустаўная
сумка

Сустаўныя
паверхні

Звязка

Косць
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ную пагрозу для здароўя суставаў уяўляюць алкаголь і нікацін. Іх 
ужыванне спрыяе ўзмацненню запаленчага працэсу і разбурэнню сус-
таўных храсткоў.

 Паўторым галоўнае. Шкілет чалавека налічвае 205—207 касцей. 
 У састаў косці ўваходзяць бялок асеін і мінеральныя солі.  Па 
форме адрозніваюць трубчастыя, губчатыя, плоскія і змешаныя косці. 
 Вылучаюць нерухомыя, паўрухомыя і рухомыя злучэнні касцей. 
 Рухомыя злучэнні, або суставы, забяспечваюць неабходную рухо-
масць касцей шкілета.  Ключавымі элементамі сустава з’яўляюцца 
сустаўныя паверхні і сустаўная сумка, якая іх акружае.

Ключавыя пытанні. 1. Якія рэчывы ўваходзяць у састаў касцявой тканкі? Якія 
ўласцівасці косці яны абумоўліваюць? 2. Якую будову мае кампактнае і губчатае рэчыва 
косці? 3. Якія элементы вылучаюць у знешняй і ўнутранай будове трубчастай косці? 
Якія іх функцыі? 4. Як класіфікуюць косці па форме? 5. Якія спосабы злучэння касцей 
вядомы? 6. Дзякуючы чаму адбываецца рост касцей у таўшчыню і даўжыню? 7. Што 
такое артрыт і артроз?

Складаныя пытанні. 1. Як змяняюцца ўласцівасці касцей пры павелічэнні ўтрымання ў 
іх мінеральных солей? Арганічных рэчываў? 2. Які ўплыў аказваюць на будову касцей 
заняткі рознымі відамі спорту? 3. Футбольны мяч падчас пенальці можа дасягаць 
скорасці 200 км/г. Дзякуючы якім асаблівасцям будовы каленнага сустава ён захоўвае 
сваю цэласнасць пры нанясенні ўдару такой сілы? 

Вымярэнне росту. Вымерайце раніцай і вечарам свой рост і рост чле-
наў сваёй сям’і. За кошт чаго ноччу чалавек «падрастае» на 1—2 см, а к 
канцу дня губляе іх? Абмяркуйце вынікі свайго даследавання на ўроку.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 19. Шкілет галавы, тулава і канечнасцей

 Успомніце. З якіх аддзелаў складаецца шкілет млекакормячых? Якія функцыі гэтых 
аддзелаў? 

 Як вы думаеце? Чым тлумачыцца розны аб’ём мазгавога аддзела чэрапа ў чалавека 
і малп? Чым абумоўлены адрозненні ў будове верхніх і ніжніх канечнасцей чалавека 
і малп?

 Вы даведаецеся, якія косці ўтвараюць шкілет галавы, верхніх і ніжніх канечнасцей 
чалавека, а таксама якую будову маюць пазваночнік і грудная клетка.
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Шкілет чалавека склада-
ецца са шкілета галавы (чэра-
па), шкілета тулава і шкілета 
канечнасцей.

Чэрап ахоўвае галаўны мозг 
і органы пачуццяў ад пашко-
джанняў. У яго саставе вы-
лучаюць мазгавы аддзел і ад-
дзел твару. Найбольш буйныя 

косці мазгавога аддзела — скроневыя, цемянныя, лобная і патылічная
(мал. 35). Скроневыя і цемянныя косці парныя, а лобная і патыліч- 
ная — няпарныя. У ніжняй частцы патылічнай косці ёсць буйная адтулі-
на. Праз яе поласць чэрапа злучаецца з пазваночным каналам.

У адрозненне ад мазгавога ў аддзеле твару 
пераважаюць парныя косці. Да іх адносяцца 
верхнясківічныя, насавыя, скулавыя і нека-
торыя іншыя косці. Адзіная рухомая косць 
чэрапа — няпарная ніжняя сківіца. Верх-
няя і ніжняя сківіцы маюць паглыбленні — 
а л ь в е о л ы, у якіх размяшчаюцца карані 
зубоў.

На паверхні аддзела твару знаходзяцца два 
паглыбленні — в а ч н і ц ы, у якіх ёсць вочныя 
яблыкі. Пад вачніцамі ёсць н а с а в а я  а д т у л і -
н а, падзеленая насавой перагародкай на дзве 
палавіны.

Шкілет тулава ўтвораны пазваночнікам 
(пазваночным слупам) і грудной клеткай.

Пазваночнік складаецца з 33—34 злу-
чаных адзін з адным пазванкоў (мал. 36). 
З іх 7 шыйных, 12 грудных, 5 паяснічных, 
5 крыжавых і 4—5 хвастцовых.

Кожны пазванок мае патоўшчаную част-
ку — цела і дугу (мал. 37). Ад дугі адыхо-
дзяць адросткі, да якіх прымацоўваюцца 
мышцы. Паміж целам пазванка і дугой раз-
мешчана пазваночная адтуліна. З гэтых ад-
тулін утвараецца пазваночны канал, у якім 
размяшчаецца спінны мозг.Мал. 36. Пазваночнік

Мал. 35. Шкілет галавыЦемянная
косць

Скроневая
косць

Патылічная
косць

Лобная
косць

Вачніца

Верхня-
сківічная
косць

Ніжня-
сківічная
косць

Насавая
косць

Шво

Скулавая
косць

Шыйны
аддзел

Грудны
аддзел
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Крыж

Хвасцец

1
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1
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Пазванкі на розных узроўнях маюць неаднолькавыя памеры. Тонкія 
вузкія ўверсе пазванкі ў адпаведнасці з нарастаючай нагрузкай паступова 
павялічваюцца па шырыні і вышыні ў напрамку крыжа. Ад крыжа да 
хвастца яны зноў памяншаюцца.

Пазваночнік чалавека мае чатыры выгібы. Два з іх накіраваны на- 
перад (л а р д о з ы) і два назад (к і ф о з ы). Лардозы характэрныя для 
шыйнага і паяснічнага аддзелаў пазваночніка, а кіфозы — для груднога 
і крыжавога. Гэтыя выгібы паслабляюць удары і штуршкі, якія ўзні-
каюць пры рухах.

Маларухомы спосаб жыцця, залішняя маса цела, празмерныя фізічныя 
нагрузкі могуць прыводзіць да пашкоджанняў міжпазваночных дыскаў 
і развіцця астэахандрозу пазва-
ночніка. Пры гэтым захворванні 
сціскаюцца нервовыя карэньчыкі і 
крывяносныя сасуды, якія адыхо-
дзяць ад спіннога мозга. Сімптома-
мі астэахандрозу з’яўляюцца болі  
ў шыі, спіне і скаванасць рухаў.

Грудная клетка забяспечвае 
ахову сэрца, лёгкіх, а таксама пры-
мае ўдзел у дыханні. У сувязі з пра-
махаджэннем яна адносна плоская 
і шырокая. Яе форма залежыць ад 
полу, целаскладу, фізічнага раз-
віцця і ўзросту.

Грудная клетка ўтворана гру-
дзінай, рэбрамі і пазванкамі груд-
нога аддзела пазваночнага слупа 
(мал. 38). Грудзіна — гэта плоская 

Шыйны Грудны Паяснічны

Адростак

Дуга
Пазваночная

адтуліна

Адросткі

Цела
Пазваночная

адтуліна

Адросткі Дуга

Цела Цела

Дуга

Сапраўдныя
рэбры 
(1 — 7)

Грудзіна

Несапраўдныя
рэбры (8 — 10)

Хісткія
рэбры (11 — 12)

Мал. 38. Будова грудной клеткі

Мал. 37. Будова пазванкоў

§ 19. Шкілет галавы, тулава і канечнасцей
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косць, да якой з абодвух бакоў прымацоўваюцца ключыцы і рэбры. У ча-
лавека 12 пар рэбраў. З іх толькі 1—7-я пары непасрэдна злучаны 
з грудзінай (с а п р а ў д н ы я  рэбры). Рэбры з 8-й па 10-ю пару сваімі 
пярэднімі канцамі злучаюцца з храстком вышэйразмешчанага рабра 
(н е с а п р а ў д н ы я  рэбры). Пярэднія канцы 11—12-й пар рэбраў не дахо-
дзяць да грудзіны і заканчваюцца ў мяккіх тканках пярэдняй брушной 
сценкі (х і с т к і я  рэбры).

Шкілет канечнасцей. Шкілет верхніх канечнасцей уключае пле-
чавы пояс і свабодную верхнюю канечнасць. Шкілет ніжніх канеч-
насцей складаецца з тазавага пояса і шкілета свабоднай ніжняй канеч-
насці (табл. 2).

Т а б л і ц а  2. Будова шкілета верхніх і ніжніх канечнасцей

Шкілет 
канечнасцей

Састаў касцей канечнасцей Функцыі

Плечавы 
пояс

2 лапаткі — плоскія косці трохву-
гольнай формы, якія знаходзяцца 
на задняй паверхні грудной клет-
кі. Сучляняюцца з плечавой косцю 
і ключыцай.
2 ключыцы — косці, якія маюць 
выгнутую S-падобную форму. Ад-
ным канцом ключыца злучаецца 
з лапаткай, другім — з грудзінай

Забеспячэнне апоры 
свабоднай верхняй ка- 
нечнасці

Свабодная 
верхняя 
канечнасць

Плечавая, локцевая і прамянёвая 
косці, косці кісці (8 касцей за-
пясця, 5 касцей пясця і 14 фа- 
лангаў пальцаў)

Ажыццяўленне раз-
настайных, у тым ліку 
тонкіх рухаў, прыста-
саванне да працоўнай 
дзейнасці

Тазавы 
пояс

2 тазавыя косці, кожная з якіх 
складаецца з падуздышнай, сяда-
лішчнай і лабковай касцей, якія 
зрасліся. Сумесна з крыжом утва-
раюць таз 

Утварэнне поласці і 
ахова ўнутраных ор-
ганаў

Свабодная 
ніжняя 
канечнасць

Бедраная косць, вялікая і малая 
галёначныя косці, косці ступні 
(7 касцей перадплюсны, 5 касцей 
плюсны, 14 фалангаў пальцаў)

Забеспячэнне разна-
стайных рухаў, пера-
мяшчэнне ў прасторы
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      Гэта цікава. Самымі доўгімі касцямі ў чалавека з’яўляюцца сцегнавыя. Іх 
даўжыня складае каля 27,5 % ад росту чалавека. А самая кароткая косць — 
гэта размешчанае ў сярэднім вуху стрэмечка, даўжынёй не больш за 4 мм. 

 Паўторым галоўнае. Чэрап чалавека складаецца з мазгавога аддзела 
і аддзела твару.  Пазваночнік утвораны 33—34 пазванкамі і дзеліцца 
на пяць аддзелаў: шыйны, грудны, паяснічны, крыжавы і хвастцовы. 
 У будове пазванка вылучаюць цела, дугі, адросткі і пазваночную 
адтуліну.  Грудная клетка ўтворана грудзінай, 12 парамі рэбраў
і пазванкамі груднога аддзела пазваночніка.  Шкілет верхніх ка-
нечнасцей складаецца з плечавога пояса (лапаткі і ключыцы) і сва-
боднай верхняй канечнасці. Апошняя ўтворана плечавой, прамянёвай 
і локцевай касцямі, касцямі запясця, пясці і пальцаў.  Шкілет ніж-
ніх канечнасцей складаецца з тазавага пояса (тазавых касцей) і сва-
боднай ніжняй канечнасці, якая ўключае сцегнавую, вялікую і малую 
галёначныя косці, косці перадплюсны, плюсны і пальцаў.

Ключавыя пытанні. 1. З якіх аддзелаў складаецца чэрап? Якія функцыі ён выконвае? 
2. Якія аддзелы вылучаюць у пазваночніку? Колькі пазванкоў у кожным аддзеле?
3. За кошт чаго дасягаецца гнуткасць пазваночніка? Як гэта адбіваецца на яго форме? 
4. Якія косці ўтвараюць грудную клетку? Якія функцыі яна выконвае ў арганізме?
5. З якіх аддзелаў і касцей складаецца шкілет верхніх і ніжніх канечнасцей? 6. Чым 
тлумачацца адрозненні ў будове шкілета верхніх і ніжніх канечнасцей?

Складаныя пытанні. 1. Паміж касцямі чэрапа нованароджанага адсутнічаюць швы. 
Замест іх ёсць праслойкі злучальнай тканкі. Які ў гэтым фізіялагічны сэнс? 2. Чаму 
чэрап чалавека па форме адрозніваецца ад чэрапа чалавекападобных малп? 3. Перад 
тым як адпусціць на волю палонных воінаў, Юлій Цэзар загадваў пазбаўляць іх вялікіх 
пальцаў абедзвюх рук. З якой мэтай рабілі гэта варварскае пакаранне? 4. Чаму
ў баксёраў і піяністаў адрозніваюцца форма і будова касцей рук?

§ 20. Мышцы, іх будова, функцыі і рэгуляцыя
скарачэння. Работа мышцаў

 Успомніце. Якія віды мышачнай тканкі прысутнічаюць у арганізме чалавека? Якія 
асаблівасці будовы характэрны для шкілетных мышцаў? Чым адрозніваюцца 
папярочнапаласатыя мышцы ад гладкіх? 

 Як вы думаеце? Чаму частку свайго вольнага часу неабходна прысвячаць актыўнаму 
адпачынку?

 Вы даведаецеся аб будове мышцаў, як яны класіфікуюцца; як ажыццяўляецца 
рэгуляцыя і работа мышцаў.
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Мышачная сістэма складаецца са шкілетных мышцаў і з’яўляецца ак-
тыўнай часткай апорна-рухальнага апарата. Скарачаючыся, мышцы пера-
мяшчаюць косці і тым самым забяспечваюць выкананне ўсіх відаў рухаў.

У чалавека налічваюць больш за 600 шкілетных мышцаў. У жанчын 
мышцы складаюць каля 30 %, а ў мужчын — 40 % масы цела.

Будова шкілетнай мышцы. Шкілетная мышца складаецца з парале-
льна размешчаных пучкоў мышачных валокнаў. Адрозніваюць два тыпы 
мышачных валокнаў: чырвоныя і белыя. Белыя скарачаюцца хутка і хут-
ка стамляюцца. Чырвоныя мышачныя валокны скарачаюцца павольна, 
але пры гэтым устойлівыя да стомы.

Мышачныя валокны ў сваю чаргу складаюцца з м і я ф і б р ы л. Гэта 
арганэлы, якія змяшчаюць найтанчэйшыя скарачальныя ніці, утвора-
ныя бялкамі актынам і міязінам. Падчас скарачэння актынавыя ніці 
слізгаюць адносна міязінавых. Абавязковым удзельнікам гэтага працэсу 
з’яўляецца АТФ. Без яе мышачнае скарачэнне немагчыма.

У кожнай мышцы вылучаюць частку, якая скарачаецца, — брушка
і частку, якая не скарачаецца, — сухажылле (мал. 39). Сухажыллі
вельмі трывалыя і практычна не расцягваюцца. З іх дапамогай мышцы 
мацуюцца да касцей. 

Мышцы з адным брушкам і двума сухажыллямі называюць 
п р о с т ы м і. С к л а д а н ы я мышцы маюць больш за адно брушка і два 
сухажыллі.

Класіфікацыя мышцаў. Адзінай агульнапрынятай класіфікацыі 
мышцаў не існуе. Як правіла, іх падраздзяляюць па форме, велічыні, 
становішчы ў целе, напрамку мышачных валокнаў. Па форме мышцы 
бываюць круглыя, ромбападобныя, трапецападобныя, зубчастыя, квад-

ратныя і г. д. У залежнасці ад паме-
раў адрозніваюць доўгія, кароткія 
і шырокія мышцы. Па становішчы 
ў целе чалавека вылучаюць знешнія, 
унутраныя, паверхневыя, глыбокія 
і іншыя віды мышцаў.

Рух у любым суставе ажыццяўля-
ецца з дапамогай як мінімум дзвюх 
мышцаў. Мышцы, якія дзейніча-
юць у адным напрамку, называюц- 
ца сінергістамі, а мышцы, якія 
дзейнічаюць у процілеглых напрам- 
ках, — антаганістамі. Найбольш Мал. 39. Будова шкілетнай мышцы

Сухажылле

Косць

Брушка

Капіляр

Пучек
мышечных
волокон

Мышачнае
валакно
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яркім прыкладам мышцаў-антаганістаў з’яўляюцца згібальнікі і разгі-
бальнікі.

Пры кожным руху скарачаюцца не толькі мышцы-сінергісты, але 
і іх антаганісты. Дзякуючы напружанню антаганістаў рухі набываюць 
вялікую дакладнасць і плаўнасць.

У адпаведнасці з месцам размяшчэння адрозніваюць мышцы галавы, 
шыі, тулава і канечнасцей (форзац II).

Рэгуляцыя мышачных скарачэнняў. Скарачальная актыўнасць усіх 
без выключэння мышцаў знаходзіцца пад кантролем нервовай сістэмы. 
Ствараемыя рухальнымі нейронамі імпульсы паступаюць да мышачных 
валокнаў і выклікаюць іх скарачэнні. Мышачныя валокны заўсёды ска-
рачаюцца з максімальнай сілай. Але паколькі ўсе яны валодаюць розным 
узроўнем узбудлівасці, спачатку скарачаюцца больш узбудлівыя, а затым 
менш узбудлівыя мышачныя валокны. Дзякуючы гэтай асаблівасці нер-
вовая сістэма можа вельмі дакладна дазіраваць сілу скарачэння шкілет-
ных мышцаў.

Вылучаюць два асноўныя віды рухаў — міжвольныя і адвольныя. 
Міжвольныя рухальныя рэакцыі не кантралююцца намі. Яны ўзнікаюць 
рэфлекторна ў адказ на стымуляцыю адпаведных рэцэптараў.

Фарміраванне адвольных рухальных актаў цалкам залежыць ад 
нашай свядомасці. У маторнай кары вялікіх паўшар’яў размешчаны 
вышэйшыя цэнтры, якія адказваюць за фарміраванне ўсіх адвольных 
рухальных рэакцый. Свае каманды яны накіроўваюць у самыя розныя 
аддзелы галаўнога мозга. Апошняе звяно ў гэтым ланцугу — рухаль-
ныя нейроны спіннога мозга. Яны з’яўляюцца непасрэднымі выка-
наўцамі рухальных задач, пастаўленых перад імі карой вялікіх паў- 
шар’яў.

Работа мышцаў. Любая фізічная работа можа быць дынамічнай
і статычнай. Прыкладамі дынамічнай работы з’яўляюцца бег, хадзьба, 
плаванне. Пры гэтым адбываецца пастаяннае чаргаванне дзвюх фаз — 
скарачэння і расслаблення мышцаў. Пры ўмераным тэмпе і сярэдняй 
велічыні нагрузкі такая работа можа працягвацца доўгі час.

Падчас стаяння, сядзення, утрымлівання грузу выконваецца статыч-
ная работа. Мышачныя валокны пры гэтым знаходзяцца ў стане беспера-
пыннага напружання, што прыводзіць да хуткага развіцця стомленасці. 
Як правіла, залежнасць паміж велічынёй нагрузкі і ступенню стомлена-
сці носіць лінейны характар, г. зн. чым цяжэйшая нагрузка, тым раней 
надыходзіць стома і тым ярчэй яна выяўлена.

§ 20. Мышцы, іх будова, функцыі і рэгуляцыя скарачэння. Работа мышцаў
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Устаноўлена, што ў працэсе напружанай работы ў мышцах вычэрп-
ваюцца запасы АТФ, вугляводаў і назапашваецца малочная кіслата. 
У нервовых цэнтрах, кантралюючых скарачальную актыўнасць мышцаў, 
памяншаецца выпрацоўка АТФ і надыходзіць ахоўнае тармажэнне. 
Істотныя зрухі назіраюцца ў рабоце сардэчна-сасудзістай сістэмы і сістэмы 
органаў дыхання.

Такім чынам, фізічная стомленасць абумоўлена функцыянальнымі 
змяненнямі, якія адбываюцца ў многіх органах і сістэмах. Нягледзячы 
на гэта, стомленасць прынята лічыць натуральным станам арганізма. 
Тлумачыцца гэта тым, што пасля паўнавартаснага адпачынку працаздо-
льнасць цалкам аднаўляецца. Больш за тое, нейкі час яна нават пераўзы-
ходзіць свой першапачатковы ўзровень.

Уплыў фізічнай нагрузкі на развіццё мышачнай сістэмы. Узро-
вень фізічнага развіцця чалавека шмат у чым залежыць ад яго спосабу 
жыцця. Для таго каб стаць моцным, трывалым, хуткім, гнуткім і спрыт-
ным, неабходна як след папрацаваць над сабой.

Здольнасць выконваць тую ці іншую фізічную работу цалкам за-
лежыць ад трэніраванасці. Трэніраваны чалавек добра прыстасаваны да 
цяжкіх фізічных нагрузак. Для яго арганізма характэрны значна больш 
высокі ўзровень функцыянальных магчымасцей.

Пад уздзеяннем максімальных нагрузак змяняюцца аб’ёмныя памеры 
мышачных валокнаў. Пры гэтым, чым большай становіцца плошча па-
пярочнага сячэння мышцы, тым яна мацнейшая.

      Гэта цікава. Асноўным крытэрыем сілы мышцаў з’яўляецца іх здольнасць 
развіваць максімальнае напружанне. У спорце, для таго каб вызначыць мац-
нейшага, выкарыстоўваюць спецыяльныя снарады: гіры, штангі. Ці можна 
вызначыць, хто ў вашым класе мацнейшы за ўсіх, з дапамогай звычайнай 
сантыметровай стужкі? 

Трэніроўкі дабратворна дзейнічаюць не толькі на мышцы, але і на 
арганізм у цэлым. Пад уплывам фізічнай нагрузкі становяцца больш 
тоўстымі і трывалымі косці. Павялічваюцца функцыянальныя магчыма-
сці дыхальнай і сардэчна-сасудзістай сістэм. З’яўляецца адчуванне «мы-
шачнай радасці», і павышаецца жыццёвы тонус.

Адсутнасць фізічных нагрузак вельмі неспрыяльна адбіваецца на  
здароўі чалавека. У асоб, якія вядуць маларухомы спосаб жыцця, разві-
ваецца гіпадынамія. Гэты стан характарызуецца істотным змяншэннем 
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трываласці касцей і паслабленнем мышцаў. Гіпадынамія небяспечна па-
рушэннем функцый сардэчна-сасудзістай, дыхальнай і іншых сістэм ар-
ганізма. На фоне перабудовы мышачнай і касцявой тканак развіваецца 
атлусценне, слабее імунітэт і паскараюцца працэсы старэння.

 Паўторым галоўнае. Мышачная сістэма чалавека налічвае каля 
600 мышцаў.  Кожная мышца мае брушка і сухажыллі. Скарача-
льнымі элементамі мышцы з’яўляюцца актынавыя і міязінавыя бял-
ковыя ніці. Яны сабраны ў пучкі, якія называюцца міяфібрыламі. 
 Міяфібрылы ўтвараюць мышачныя валокны, а валокны — мышцу. 
 Мышцы, якія забяспечваюць рух канечнасці ў адным напрамку, 
называюцца сінергістамі, а ў процілеглых — антаганістамі.  Ад-
розніваюць статычную і дынамічную работу мышцаў.  Працяглае 
або празмернае мышачнае напружанне прыводзіць да развіцця стом-
ленасці і спынення работы.  Правільна падабраныя сістэматыч-
ныя фізічныя нагрузкі стымулююць развіццё мышачнай сістэмы 
і падаўжаюць жыццё.

Ключавыя пытанні. 1. Якую будову маюць шкілетныя мышцы? 2. На якія тыпы 
падзяляюцца мышачныя валокны? Чым яны адрозніваюцца? 3. Якія функцыі выконваюць 
шкілетныя мышцы? 4. Якія мышцы забяспечваюць удых і выдых? 5. Як ажыццяўляецца 
рэгуляцыя мышачных скарачэнняў? 6. У чым адрозненне паміж статычнай і дынамічнай 
работай мышцаў? Якая работа выконваецца пры ўтрымліванні грузу? 

Складаныя пытанні. 1. Якія мышцы і чаму лепш развіты ў чалавека, чым у жывёл? 
2. Чаму фізічныя практыкаванні, якія з лёгкасцю выконваюць гімнасты, не могуць 
паўтарыць спартсмены-цяжкаатлеты? 3. З чым звязана неабходнасць прыстасавання 
арганізма да фізічных нагрузак пасля працяглага касмічнага палёту? 4. Ці ёсць 
адрозненні ў разуменні тэрмінаў «фізічная культура» і «лячэбная фізкультура»? 5. Які 
від адпачынку (пасіўны ці актыўны) вы парэкамендуеце спартсмену, які толькі што 
пераадолеў марафонскую дыстанцыю?

Аналіз работы шкілетных мышцаў. Правядзіце параўнальны 
аналіз асаблівасцей работы шкілетных мышцаў пры выкананні пра-
цоўных аперацый і фізічных практыкаванняў. Чым, з фізіялагічнага 
пункту гледжання, работа грузчыка адрозніваецца ад работы, якую 
выконвае падчас трэніроўкі спартсмен-цяжкаатлет? Вынікі задання 
аформіце ў выглядзе табліцы і абмяркуйце на ўроку.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 20. Мышцы, іх будова, функцыі і рэгуляцыя скарачэння. Работа мышцаў
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§ 21. Першая дапамога пры траўмах апорна-
рухальнага апарата. Прафілактыка парушэнняў 
апорна-рухальнага апарата

 Успомніце. З якімі прыёмамі аказання першай дапамогі пры траўмах апорна-рухальнага 
апарата вы пазнаёміліся пры вывучэнні прадмета «Асновы бяспекі жыццядзейнасці»? 

 Як вы думаеце? Чаму пры прызыве на вайсковую службу звяртаюць увагу на стан 
ступні навабранцаў?

 Вы даведаецеся, як правільна аказаць першую дапамогу пры расцяжэнні звязак, 
вывіхах і пераломах.

Расцяжэнне звязак, вывіхі і пераломы касцей — дастаткова распаў-
сюджаныя віды траўм. Практычна любая косць можа быць зламана ў 
любым яе месцы. У клінічнай практыцы найбольш часта сустракаюцца 
пераломы плечавой косці, галёнкі, шчыкалаткі і шыйкі сцегнавой косці. 
Множныя пераломы трубчастых касцей небяспечны вялікай стратай 
крыві і развіццём шокавага стану. Таму вялікае значэнне мае своеча-
совасць аказання і якасць першай дапамогі. Пацярпелыя, якія атры-
малі кваліфікаваную першую дапамогу, лягчэй пераносяць наступствы 
траўмы і хутчэй папраўляюцца.

Дзеянні па аказанні першай дапамогі пры траўмах апорна-рухальнага 
апарату змешчаны ў табліцы 3.

Т а б л і ц а  3. Першая дапамога пры расцяжэнні звязак, 
вывіхах суставаў і пераломах касцей

Пашкоджанне, яго 
прычыны і прыметы

Першая дапамога

Расцяжэнне звязак:
рэзкія рухі ў суставе.

Боль пры спробе выка-
наць рух або нагрузіць 
канечнасць, ацёк

Прыкладзіце да па-
шкоджанага месца 
пакет з лёдам, сне-
гам або змочаную ха-
лоднай вадой тканіну 
для зняцця болю і 
ацёку. Накладзіце ту- 
гую фіксуючую па-
вязку і дастаўце па-
цярпелага ў медуста-
нову 
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Пашкоджанне, яго 
прычыны і прыметы

Першая дапамога

Вывіх:
рухі, якія выходзяць за 
межы нармальнай ру-
хомасці сустава,  удар у 
вобласць сустава.

Моцны боль у вобласці 
сустава, ацёк, дэфарма-
цыя сустава, парушэнне 
ці страта здольнасці да 
руху

Не спрабуйце самастойна 
ўправіць вывіхнутае пля-
чо або сцягно! Надайце 
канечнасці становішча, 
пры якім боль мініма-
льны (рука на хустцы, 
шына). Для памяншэння 
болю дайце абязбольваль- 
ны сродак, а да сустава
прыкладзіце пакет са снегам, лёдам або ткані-
ну, змочаную халоднай вадой. Дастаўце пацяр-
пелага ў медустанову  

Пераломы (парушэнні 
цэласнасці косці):
моцныя ўдары, падзенні, 
раненні.

Адкрытыя пераломы: 
суправаждаюцца ацёкам, 
моцным болем, раненнем 
мяккіх тканак і скуры, 
крывацёкам, злучаюцца 
са знешнім асяроддзем.

Закрытыя пераломы:
суправаджаюцца ацёкам, 
моцным болем, не пару-
шаюць цэласнасць ску- 
ры і не маюць бачна- 
га крывацёку (гл. мал. 
справа)

Выклічце «хуткую дапамогу». Калі медыцын-
ская дапамога недаступная і арганізаваць транс-
парціроўку пацярпелага трэба будзе самастойна, 
на месца пашкоджання варта накласці шыну. 
Не змяняючы становішча пашкоджанай канеч-
насці, да яе шчыльна, але без сціскання прыбін-
тоўваюць шыну (кавалак дошкі, фанеры). Шына 
павінна ахопліваць вобласць пашкоджання, 
а таксама суставы, размешчаныя вышэй і ні-
жэй. Пасля накладання шыны неабходна пра-
верыць наяўнасць кровазвароту ў пашкоджанай 
частцы цела. Пры скаргах на здранцвенне па-
вязку трэба аслабіць.
Пры адсутнасці шыны зламаную руку прыбін-
тоўваюць да тулава, а зламаную нагу да не-
пашкоджанай. Пры траўмах пазваночніка і 
мноствах пераломаў пераносіць і перамяшчаць 
пацярпелага забаронена

 

Працяг
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З узростам у сувязі са зніжэннем утрымання кальцыю памянша-
ецца шчыльнасць, маса і трываласць касцей і развіваецца захворван-
не астэапароз (разрэджанне касцявой тканкі). Менавіта таму ў сталым
узросце часцей здараюцца пераломы касцей, якія зрастаюцца даўжэй, 
чым у маладых людзей.

Прафілактыка парушэнняў апорна-рухальнага апарата. Важнае 
значэнне для здароўя чалавека мае яго пастава. Пры правільнай па-
ставе выгібы пазваночніка ўмераныя, лапаткі размешчаны сіметрычна, 
а плечы разгорнуты. Чалавек з добрай паставай трымае галаву прама, 
або злёгку адкінуўшы назад. Яго грудзі выступаюць наперад, а жывот 
уцягнуты (мал. 40).

Правільная пастава мае не толькі эстэтычнае значэнне. Яе наяў- 
насць з’яўляецца неабходнай умовай для нармальнага развіцця і функ-
цыянавання ўнутраных органаў. Пры празмерных паяснічным і грудным 
выгібах пазваночніка развіваецца сутуласць («круглая спіна»). У суту-
лага чалавека плечы зведзены ўперад, жывот выпнуты, а грудзі запа-
даюць. Няправільная пастава можа прыводзіць да скаліёзу — бакавога 
скрыўлення пазваночнага слупа (мал. 41).

Часта сустракаецца такі дэфект апорна-рухальнага аппарата, як пло-
скаступнёвасць (мал. 42). Пры гэтым захворванні расцягваюцца звязкі 
ступні, яе звод становіцца плоскім. У выніку ступня губляе сваю здоль-
насць да амартызацыі, і доўгая хадзьба суправаджаецца болямі ў ступ- 
нях, каленях, сцёгнах і спіне. Штуршком да развіцця плоскаступнё- 
васці можа служыць нашэнне абутку на высокім абцасе, доўгае стаянне, 
перанос цяжараў.

Мал. 40. Правільная пастава Мал. 41. Парушэнні паставы

СкаліёзНорма Сутуласць
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Нават пры самым высока-
тэхналагічным узроўні лячэння ў 
дарослага чалавека не можа ад-
быцца поўнае аднаўленне зводу 
ступні. А значыць, меў рацыю 
бацька медыцыны Гіпакрат, які 
заўважыў, што «хваробу лягчэй 
папярэдзіць, чым вылечыць». Для 
папярэджвання плоскаступнёвасці 
рэкамендуецца хадзьба басанож, 
бег, скачкі ў даўжыню і вышы-
ню, рухомыя спартыўныя гульні 
і плаванне.

Рух з’яўляецца агульнадаступ-
ным і абсалютна бясплатным ля-
карствам ад велізарнай колькасці 
захворванняў. Калі вы хочаце быць 
здаровымі, рэгулярна займайцеся 
фізічнай культурай і спортам. Не 
карыстайцеся без асаблівай патрэбы ліфтам, грамадскім або асабістым 
транспартам. Памятаеце простую вечную ісціну: «Рух — гэта жыццё».

 Паўторым галоўнае. Пры вывіхах варта надаць канечнасці стано-
вішча, пры якім не адчуваецца боль, і прыкласці да месца траўмы 
што-небудзь халоднае.  Пры пераломах накладваюць шыну, якая 
ахоплівае два суседнія з пераломам суставы. Пасля гэтага пацярпе-
лага неабходна даставіць у медустанову.  Абавязковая ўмова нарма-
льнага развіцця і паўнавартаснага функцыянавання ўнутраных орга-
наў — правільная пастава.  Нашэнне цеснага, нязручнага абутку на 
высокім абцасе можа прывесці да плоскаступнёвасці.

Ключавыя пытанні. 1. Якую дапамогу неабходна аказваць пры расцяжэнні і вывіху?
2. Як аказваюць першую дапамогу пры пераломе касцей канечнасцей? 3. Якія фактары 
прыводзяць да парушэнняў паставы? 4. Што такое плоскаступнёвасць?

Складаныя пытанні. 1. Пры якіх траўмах і навошта пацярпеламу ў літаральным 
сэнсе «звязваюць рукі за спінай»? 2. Навошта будучым афіцэрам царскай арміі ў час 
вучобы ў ваенных вучылішчах ставілі ў кардонныя падстаўкі на пагонах шкляначкі 
з вадой?

Плоскаступнёвасць

Нармальная ступня

Мал. 42. Нармальная і плоская ступня

§ 21. Першая дапамога пры траўмах апорна-рухальнага апарата



86 Раздзел 5. Апорна-рухальны апарат

Вызначэнне правільнасці паставы і плоскаступнёвасці.
1. Станьце так, каб галава, плечы і ягадзіцы датыкаліся да сцяны 

(гл. мал. 40). Паспрабуйце паміж паясніцай і сцяной прасунуць 
кулак. Калі кулак праходзіць, значыць, ёсць парушэнне паставы. Па-
става лічыцца правільнай, калі паміж паясніцай і сцяной з цяжкасцю 
праходзіць далонь.

2. Станьце мокрымі босымі нагамі на ліст паперы. Атрыманы 
след абвядзіце алоўкам. У норме пасярэдзіне следу ступні знаходзіцца 
выемка, якая займае крыху больш за палавіну яе даўжыні. Адсут- 
насць выемкі або яе невялікія памеры сведчаць аб наяўнасці плоска-
ступнёвасці.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

Апорна-рухальны апарат чалавека складаецца з касцявой (пасіўнай) 
і мышачнай (актыўнай) сістэм. Функцыянальна звязаныя паміж сабой 
косці ўтвараюць шкілет, які служыць апорай для мышцаў і мяккіх 
тканак. Шкілет выступае таксама ў ролі дэпо мінеральных рэчываў, 
удзельнічае ў кроваўтварэнні, забяспечвае ахову жыццёва важных 
органаў.

Шкілет чэрапа чалавека складаецца з мазгавога аддзела і аддзела 
твару. Шкілет тулава ўтвораны пазваночнікам і грудной клеткай. Пле-
чавы пояс і свабодная верхняя канечнасць фарміруюць шкілет верхняй 
канечнасці. І нарэшце, тазавы пояс і свабодная ніжняя канечнасць утва-
раюць шкілет ніжняй канечнасці.

Да касцей з дапамогай сухажылляў мацуюцца шкілетныя (папяроч-
напаласатыя) мышцы. Яны складаюцца з вялікай колькасці паралельна 
размешчаных мышачных валокнаў, за скарачэнне якіх адказвае нервовая 
сістэма.

Скарачаючыся, мышцы выконваюць статычную або дынамічную ра-
боту. Пры гэтым працаздольнасць мышцаў зніжаецца і развіваецца стом-
ленасць. Хуткасць наступлення стомы залежыць ад велічыні нагрузкі, 
рытму рухаў і трэніраванасці арганізма.

Заняткі фізічнай культурай і спортам надаюць чалавеку ўпэўненасць 
у сабе, паляпшаюць настрой і папярэджваюць парушэнні апорна-рухаль-
нага апарата.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Вы даведаецеся

  пра  састаў  і функцыі  крыві;
  пра  рэзус-фактар,  групы  крыві  і  правілы  яе  пералівання;
  пра  імунітэт  і  яго  віды;
  пра механізм  згусання  крыві;
  пра меры прафілактыкі  інфекцыйных  захворванняў.

Вы навучыцеся

  тлумачыць  змяненні  самаадчування,  абумоўленыя  паніжэннем  утрымання
ў  крыві  гемаглабіну;

  абгрунтоўваць  неабходнасць  вакцынацыі.

Унутранае асяроддзе арганізма ўключае кроў, лімфу і тканкавую 
вадкасць. Састаў і фізіка-хімічныя ўласцівасці ўнутранага асяроддзя ад-
носна пастаянныя. Гэта абавязковая ўмова ўстойлівага функцыянавання 
арганізма атрымала назву гамеастазіс. Парушэнне гамеастазісу прыво-
дзіць да значных змяненняў у рабоце органаў і, як правіла, несумя- 
шчальнае з жыццём.

§ 22. Кампаненты ўнутранага асяроддзя арганізма.
Кроў і яе функцыі

 Успомніце. Да якога тыпу тканак адносяцца кроў і лімфа? Якія іх функцыі? 

 Як вы думаеце? Ці існуюць штучныя замяняльнікі крыві? У якіх выпадках яны 
выкарыстоўваюцца?

 Вы даведаецеся аб функцыях крыві і саставе плазмы крыві.

Унутранае асяроддзе арганізма. Усе кампаненты ўнутрана-
га асяроддзя арганізма — кроў, лімфа і тканкавая вадкасць — не-
парыўна звязаны паміж сабой. Тканкавая (міжклетачная) вадкасць

Раздзел

Унутранае асяроддзе
арганізма

6
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абкружае клеткі і з’яўляецца іх непасрэдным «асяроддзем існавання». 
З яе клеткі паглынаюць кісларод і пажыўныя рэчывы і ў яе ж вылу-
чаюць канчатковыя прадукты абмену (мал. 43). Нягледзячы на гэта, 
састаў і фізіка-хімічныя характарыстыкі тканкавай вадкасці застаюц-
ца адносна стабільнымі. Такое зайздроснае пастаянства дасягаецца за 
кошт бесперапыннага абнаўлення тканкавай вадкасці. Яна ўтвараецца 
з плазмы крыві, якая пранікае з прасвету капіляраў у міжклетачныя 
прасторы. Большая частка плазмы крыві тут жа вяртаецца назад у 
капіляры, а нязначная колькасць застаецца ў тканках. Лішкі тканка-
вай вадкасці прасочваюцца ў слепа замкнутыя лімфатычныя капіляры 
і даюць пачатак лімфе. Лімфа ўяўляе сабой празрыстую вязкую бяс-
колерную вадкасць, якая складаецца з лімфаплазмы і форменных эле-
ментаў. Сярод форменных элементаў пераважаюць лімфацыты (адна
з разнавіднасцей лейкацытаў). Яны затрымліваюць і разбураюць мікра-
арганізмы і іншародныя часціцы, якія трапілі ў арганізм. Па лімфатыч-
ных сасудах, якія ўпадаюць у крывяноснае рэчышча, лімфа вяртаец- 
ца ў кроў.

Гамеастазіс. Абавязковай умовай жыццядзейнасці арганізма 
з’яўляецца яго здольнасць захоўваць адноснае пастаянства свайго ўнутра-
нага стану — гамеастазіс. Многія фізіялагічныя паказчыкі ўнутранага 
асяроддзя могуць змяняцца толькі ў вельмі вузкіх межах. Напрыклад, 
тэмпература цела, крывяны ціск, канцэнтрацыя глюкозы, кіслароду 
і вуглякіслага газу ў крыві і інш. Выхад пералічаных паказчыкаў за 
дапушчальныя межы запускае механізмы рэгуляцыі, якія вяртаюць іх 
на неабходны ўзровень. Так, напрыклад, пры паніжэнні тэмпературы 
навакольнага асяроддзя ў арганізме чалавека павялічваецца выпрацоўка 

Мал. 43. Унутранае асяроддзе арганізма

Дробная
вена

Капіляры
Лімфатычны
сасуд

Напрамак руху
тканкавай вадкасці

Дробная
артэрыя

Клеткі тканкіЛімфатычныя
капіляры
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цяпла і памяншаецца цеплааддача. Пры высокай тэмпературы паветра 
цеплапрадукцыя памяншаецца, а цеплааддача нарастае. У абодвух вы-
падках тэмпература цела застаецца пастаяннай, што забяспечвае апты-
мальныя ўмовы для праходжання ў арганізме біяхімічных рэакцый.

      Гістарычная даведка. Значэнне пастаянства ўнутранага ася-
роддзя арганізма абгрунтаваў французскі ўрач і даследчык 
К л о д  Б е р н а р  (1813—1878). Яго партрэт вы бачыце на ма-
люнку. Тэрмін гамеастазіс быў уведзены ў 1929 г. амерыканскім 
фізіёлагам У о л т а р а м  К э н а н а м. 

Па трапнай заўвазе Клода Бернара гамеастазіс «ёсць умова незалеж-
нага існавання». Іншымі словамі, арганізм захоўвае сваю самастойнасць 
толькі да той пары, пакуль падтрымліваецца гамеастазіс.

Кроў і яе функцыі. Кроў выконвае цэлы шэраг функцый, асноўнымі 
з якіх з’яўляюцца: 1) пажыўная — перанос пажыўных рэчываў ад ор-
ганаў стрававання да ўсіх клетак цела; 2) выдзяляльная — транспар-
ціроўка канчатковых прадуктаў абмену рэчываў да органаў выдзя-
лення; 3) дыхальная — перанос кіслароду ад лёгкіх да тканак і вуг-
лякіслага газу ў зваротным напрамку; 4) ахоўная — абясшкоджванне 
хваробатворных мікраарганізмаў і згусанне крыві; 5) рэгулятарная — 
перанос гармонаў, якія рэгулююць абмен рэчываў і работу ўнутраных 
органаў; 6) тэрмарэгулятарная — падтрыманне пастаяннай тэмперату-
ры цела.

Асноўныя кампаненты крыві — плазма (вадкае асяроддзе) і фор-
менныя элементы (эрытрацыты, лейкацыты і трамбацыты) (мал. 44). 
Плазма крыві складаецца з вады 
(90—92  %), у якой раствораны 
бялкі (7—8  %) і іншыя арганічныя 
і мінеральныя (0,9  %) злучэнні. 
Аб’ём плазмы дасягае 55—65  % 
ад аб’ёму цэльнай крыві.

Сярод мінеральных рэчываў 
плазмы крыві найбольш важную 
ролю адыгрываюць іоны натрыю і 
хлору. Яны ствараюць асматычны 
ціск крыві, які забяспечвае абмен 
вады паміж тканкамі і крывёй.

У медыцыне пры абязводж-
ванні, а таксама для растварэння 

Трамбацыты

Крывяносны сасуд

Плазма
крыві

Эрытрацыты

Лейкацыт

Мал. 44. Асноўныя кампаненты крыві
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лекавых прэпаратаў выкарыстоўваюць фізіялагічны раствор. Ён уяўляе 
сабой 0,9  %-ы водны раствор хларыду натрыю (NaCl). Фізіялагічны 
раствор і плазма крыві маюць абсалютна аднолькавы асматычны ціск. 
Дадзеная акалічнасць дазваляе выкарыстоўваць фізіялагічны раствор 
як часовы замяняльнік плазмы крыві.

 Паўторым галоўнае. Унутранае асяроддзе арганізма ўтвараюць 
кроў, лімфа і тканкавая вадкасць.  Здольнасць арганізма захоўваць 
адноснае дынамічнае пастаянства саставу і ўласцівасцей унутранага 
асяроддзя носіць назву гамеастазіс.  Кроў выконвае пажыўную, ды-
хальную, ахоўную, выдзяляльную, рэгулятарную і тэрмарэгулятар-
ную функцыі.  Кроў складаецца з плазмы і форменных элементаў 
(эрытрацытаў, лейкацытаў і трамбацытаў).  Асноўным кампанентам 
плазмы крыві з’яўляецца вада з растворанымі ў ёй бялкамі і іншымі 
арганічнымі і мінеральнымі рэчывамі.

Ключавыя пытанні. 1. Што ўяўляе сабой унутранае асяроддзе арганізма? Якую ролю 
яно адыгрывае ў жыццядзейнасці клетак? 2. Ці адрозніваецца хімічны састаў плазмы 
крыві і тканкавай вадкасці? 3. Для чаго арганізму неабходна падтрымліваць пастаянства 
ўнутранага асяроддзя? 4. Якія функцыі выконвае кроў? Лімфа? 5. Які хімічны састаў 
плазмы крыві? Носьбітам якіх уласцівасцей з’яўляецца плазма?

Складаныя пытанні. 1. У працэсе працы ў садзе на скуры рук могуць утварацца 
вадзяныя мазалі. Чым яны запоўнены? 2. Чалавек з’еў няякасную ежу, і праз некаторы 
час у яго была выяўлена павышаная вязкасць крыві. Якія фізіялагічныя працэсы 
прыводзяць да такіх вынікаў? 3. Што адбудзецца з эрытрацытам, змешчаным у раствор 
з высокім утрыманнем іонаў натрыю і хлору?

§ 23. Форменныя элементы крыві

 Успомніце. Якія форменныя элементы ўваходзяць у састаў крыві? Для чаго робяць 
аналіз крыві? 

 Як вы думаеце? Чаму колькасць эрытрацытаў неаднолькавая ў жыхароў раўнін і гор?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыях форменных элементаў крыві.

Да форменных элементаў крыві адносяцца эрытрацыты (чырвоныя 
клеткі крыві), лейкацыты (белые клеткі крыві) і трамбацыты (кры-
вяныя пласцінкі). На іх долю прыпадае каля 35—45 % агульнага аб’ёму 
крыві.
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Усе клеткі крыві маюць агуль-
нае паходжанне. Яны з’яўляюцца 
нашчадкамі крывятворных ства-
лавых клетак чырвонага касця-
вога мозга. Нягледзячы на гэта, 
эрытрацыты, лейкацыты і трам-
бацыты выконваюць зусім розныя 
функцыі.

Функцыі эрытрацытаў. Пе-
ранос кіслароду і вуглякіслага 
газу — асноўная функцыя эрытра-
цытаў. Эрытрацыты ўтрымліва-
юць дыхальны пігмент — гемагла-
бін, які надае крыві чырвоны ко-
лер (мал. 45). У норме ўтрыманне 
гемаглабіну ў жанчын складае 120—150 г/л, а ў мужчын — 130—160 г/л.

Гемаглабін складаецца з бялковай часткі — глабіну і актыўнай гру-
пы — гема. Гем змяшчае жалеза (Fe2+), атамы якога здольны ўтвараць 
нетрывалы комплекс з кіслародам. Усяго ў гемаглабіне чатыры гемы, 
г. зн. чатыры ўчасткі звязвання кіслароду.

У працэсе насычэння крыві кіслародам яна набывае ярка-пунсовую 
афарбоўку. Паколькі багатая кіслародам кроў па артэрыях накіроўваецца 
сэрцам да тканак, яе называюць артэрыяльнай.

У тканках кісларод адлучаецца ад гемаглабіну і паступае ў клеткі, 
дзе з яго ўдзелам працякаюць усе акісляльныя працэсы.

Гемаглабін можа пераносіць не толькі кісларод, але і вуглякіслы газ. 
Кроў, насычаная вуглякіслым газам, вяртаецца па венах да сэрца і таму 
называецца вянознай. Яна мае цёмна-вішнёвую афарбоўку.

Колькасць эрытрацытаў у крыві падтрымліваецца на адносна паста-
янным узроўні. Аднак стрэсы, павышаная фізічная нагрузка, абязводж-
ванне арганізма могуць адбіцца на колькасці чырвоных крывяных клетак 
у крыві нават у здаровага чалавека. У натуральных умовах утварэнне 
эрытрацытаў залежыць ад патрэбы арганізма ў кіслародзе. У людзей, 
якія пражываюць у высакагорных раёнах з разрэджаным паветрам, 
колькасць эрытрацытаў прыкладна на 30 % большая, чым у жыхароў 
марскога ўзбярэжжа.

Функцыя лейкацытаў заключаецца ў фарміраванні імунітэту — 
неўспрымальнасці арганізма да ўзбуджальнікаў інфекцыйных захвор-
ванняў і аховы ад генетычна чужародных клетак.

Мал. 45. Будова эрытрацыта

Эрытрацыт

Малекула
кіслароду

Гемаглабін
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Лейкацыты здольныя да самастойнага руху. Адны з іх утвараюць 
і выдзяляюць антыцелы — ахоўныя рэчывы, якія валодаюць анты-
бактэрыяльнымі і антытаксічнымі ўласцівасцямі. Другія з дапамогай 
ілжэножак захопліваюць і ператраўляюць хваробатворныя мікраар-
ганізмы. Адзін лейкацыт можа паглынуць 15—20 бактэрый. Як пра-
віла, сам ён пры гэтым гіне. Утвораны пры запаленчых працэсах гной 
уяўляе сабой згустак загінуўшых лейкацытаў і абясшкоджаных імі 
бактэрый.

Колькасць лейкацытаў істотна вагаецца нават на працягу сутак. 
 У ранішнія гадзіны іх колькасць мінімальная. А вось пасля прыёму 
ежы, пры фізічнай нагрузцы ўтрыманне белых клетак крыві рэзка 
нарастае.

      Вядомыя вучоныя. Функцыі лейкацытаў вывучыў рускі 
біёлаг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі І л л я  І л л і ч  М е ч н і к а ў 
(1845—1916). Ён вызначыў, што лейкацыты здольны са-
мастойна рухацца і знішчаць мікраарганізмы. Працэс пе-
раварвання лейкацытамі чужародных мікраарганізмаў 
Мечнікаў назваў фагацытозам (ад грэч. phagos — пажы-
ральнік).   



Трамбацыты, або крывяныя пласцінкі, з’яўляюцца ключавымі
ўдзельнікамі працэсу згусання крыві. Памяншэнне іх колькасці ў крыві 
суправаджаецца крывацёкамі, з’яўленнем незагойных ран і сінякоў. 
Павелічэнне ўтрымання трамбацытаў у крыві не менш небяспечнае, 
яно выклікае павышанае тромбаўтварэнне і закупорку крывяносных 
сасудаў.

Асноўныя характарыстыкі эрытрацытаў, лейкацытаў і трамбацытаў 
прыведзены ў табліцы 5.

Т а б л і ц а  5. Агульная характарыстыка форменных элементаў крыві

Прымета Эрытрацыты Лейкацыты Трамбацыты

Месца 
ўтварэння

Чырвоны касцявы 
мозг

Чырвоны 
касцявы мозг, 
вілачкавая за-
лоза, селязён-
ка, лімфатыч-
ныя вузлы, 
міндаліны

Чырвоны касцявы 
мозг  
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Прымета Эрытрацыты Лейкацыты Трамбацыты

Колькасць 
у 1 л крыві

Мужчыны — 
3,5—5,5  1012

Жанчыны — 
3,9—4,7  1012

4,0—9,0  109 180—320  109

Колер Чырвоны Бясколерныя

Форма 
клетак

Дваякаўвагнуты 
дыск (такая форма 
павялічвае плош-
чу паверхні)

Акруглая, ша-
рападобная

Акруглая з глад-
кай паверхняй; 
часам зорчатая 
з ніцепадобнымі 
адросткамі

Дыяметр 7,0—8,0 мкм 7,5—20,0 мкм 2,0—5,0 мкм

Наяўнасць 
ядра

Бяз’ядзерныя З ядром Бяз’ядзерныя

Здольнасць 
да пера-
мяшчэння

Пераносяцца 
цячэннем крыві

Могуць утва-
раць ілжэнож-
кі і пакідаць 
межы кры-
вяноснага 
рэчышча

Пераносяцца 
цячэннем крыві

Працягласць 
жыцця

100—120 сутак Ад 2—4 сутак 
да некалькіх 
гадоў

5—10 сутак

Месца раз-
бурэння

Печань, 
селязёнка

Селязёнка, 
ачагі 
запалення 
ў арганізме

Селязёнка, месца 
пашкоджання 
крывяносных 
сасудаў

 Паўторым галоўнае. Форменнымі элементамі крыві з’яўляюцца 
эрытрацыты, лейкацыты і трамбацыты.  Эрытрацыты ажыццяўля-
юць перанос кіслароду і вуглякіслага газу.  Лейкацыты забяспечва-
юць ахову арганізма ад хваробатворных мікраарганізмаў і чужарод-
ных рэчываў.  Трамбацыты — найважнейшыя ўдзельнікі працэсу 
згусання крыві.

Працяг

§ 23. Форменныя элементы крыві
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Ключавыя пытанні. 1. Як функцыі эрытрацытаў звязаны з іх будовай? 2. Што вам 
вядома аб лейкацытах? 3. Якую будову маюць трамбацыты? Якія функцыі яны 
выконваюць?

Складаныя пытанні. 1. Дайце тлумачэнне выразу: «Кроў — гэта рака жыцця». 
2. Злачынец, хаваючы сляды злачынства, спаліў сваю вопратку. Аднак судова-
медыцынская экспертыза на падставе аналізу попелу ўстанавіла наяўнасць на вопратцы 
слядоў крыві і даказала яго вінаватасць. Як гэта было зроблена? 3. На першым годзе 
жыцця дзіцяці ў яго крыві павышанае ўтрыманне лейкацытаў. Чаму ў ходзе сталення 
іх колькасць паступова зніжаецца? 4. Чаму пасля прыёму ежы павышаецца ўтрыманне 
лейкацытаў у крыві? Чаму колькасць лейкацытаў у крыві расце пры мышачнай рабоце, 
цяжарнасці, крыку ў дзяцей? 5. Чым можна растлумачыць больш высокае ўтрыманне 
эрытрацытаў і гемаглабіну ў крыві мужчын у параўнанні з жанчынамі?

§ 24. Згусанне крыві. Групы крыві. Рэзус-фактар

 Успомніце. Што вам вядома аб пераліванні крыві? 

 Як вы думаеце? Якую інфармацыю нясе нашыўка на левым баку грудзей палявой 
формы вайскоўца?

 Вы даведаецеся аб механізме згусання крыві, рэзус-фактары, групах крыві і правілах 
яе пералівання.

Згусанне крыві — ахоўная рэакцыя, якая засцерагае арганізм ад 
страты крыві. Адну з галоўных роляў у згусанні крыві адыгрываюць 
трамбацыты. Пры парушэнні цэласнасці дробных крывяносных сасудаў 
яны прыліпаюць да пашкоджанай паверхні і склейваюцца адзін з ад-
ным. Утвораны пры гэтым корак перакрывае рану, і крывацёк спыня-
ецца. У больш буйных сасудах апісаны механізм малаэфектыўны, таму 
трамбацыты пачынаюць разбурацца з вылучэннем рэчываў, якія забяс-
печваюць ушчыльненне тромба. Акрамя іх, у гэтым працэсе прымаюць 
удзел рэчывы, якія паступаюць да месца пашкоджання з плазмы крыві 
і бліжэйшых тканак. У выніку іх узаемадзеяння раствораны ў плазме 
бялок фібрынаген пераходзіць у нерастваральны фібрын. Ніці фібрыну
і форменныя элементы крыві, якія заблыталіся ў іх, фарміруюць 
шчыльны крывяны згустак — тромб (мал. 46). Ён надзейна закупорвае 
пашкоджаны ўчастак сасуда і прадухіляе далейшую страту крыві. Праз 
некаторы час тромб рассмоктваецца, і праходнасць сасуда аднаўляецца.

Тромбаўтварэнню перашкаджаюць раствораныя ў плазме крыві су-
працьзгусальныя рэчывы. У выпадку іх адсутнасці ўся кроў згусла б усяго 
за некалькі мінут.
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Такім чынам, фізічны стан крыві ў арганізме залежыць ад таго, якая 
з дзвюх сістэм — згусальная або супрацьзгусальная — возьме верх.

Пры дэфіцыце хаця б аднаго з фактараў згусання ўзнікаюць кро-
вазліцці ў суставы, мышцы і ўнутраныя органы. Чалавеку з такім па-
рушэннем ставіцца дыягназ гемафілія. Нават самы нязначны крыва-
цёк становіцца для яго смяротна небяспечным. Гемафілія з’яўляецца 
спадчынным захворваннем, г. зн. перадаецца па спадчыне. Жанчыны 
з’яўляюцца носьбітамі гемафіліі, а хварэюць ёю галоўным чынам муж- 
чыны.

Групы крыві. Пры значных стратах крыві і некаторых захворваннях 
узнікае вострая неабходнасць у пераліванні крыві. Звычайна для гэтага 
выкарыстоўваюць эрытрацытарную масу (завісь эрытрацытаў), свежа-
замарожаную плазму або яе замяняльнікі. Цэльную кроў пераліваюць 
рэдка.

Чалавека, які дае ў медыцынскіх мэтах сваю кроў або орган, называ-
юць донарам, а хворага, якому яны неабходны, — рэцыпіентам.

У рамках міжнароднай сістэмы AB0 вылучаюць чатыры групы крыві. 
Прыналежнасць крыві чалавека да той ці іншай групы вызначаюць 
у ходзе аналізу па ўбудаваных у мембраны эрытрацытаў асаблівых рэчы-
вах — антыгенах А і В. У адных людзей ёсць антыген А, у другіх — В, 
у трэціх — А і В, а ў чацвёртых антыгены адсутнічаюць.

Акрамя антыгенаў, групавую прыналежнасць крыві вызначаюць 
раствораныя ў плазме антыцелы α і β. У асаблівасцях іх размеркаван-
ня таксама прасочваецца строгая заканамернасць. У натуральных умо-
вах антыген А ніколі не сустракаецца з антыцелам α, а антыген В —

Мал. 46. Утварэнне тромба

Пашкоджаная
сценка сасуда

Эрытрацыты

Лейкацыты

Крывяносны
сасуд

Тромб Трамбацыты
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з антыцелам β (табл. 6). Калі б іх сустрэча ўсё ж адбылася, то антыцелы 
склеілі б эрытрацыты паміж сабой. Звязаныя адзін з адным эрытрацыты 
выпалі б у асадак і не змаглі б больш выконваць свае функцыі. Мена-
віта таму ў цяперашні час дапускаецца пераліванне толькі аднагруп- 
най крыві. 

Т а б л і ц а  6. Групы крыві чалавека

Групы крыві Антыгены Антыцелы

0(I) Адсутнічаюць α β

А(II) А β

В(III) В α

АВ(IV) АВ Адсутнічаюць

Група крыві — генетычна спадчынная прымета, якая на працягу 
жыцця не мяняецца. На Зямлі больш за ўсё людзей, якія маюць I групу 
крыві, а менш за ўсё — IV.

Рэзус-фактар. Акрамя групы, пры пераліванні крыві ўлічваюць 
рэзус-фактар (Rh). Гэта асаблівы бялок, які, як і антыгены А і В, убуда-
ваны ў мембрану эрытрацытаў. Прыблізна ў 85 % еўрапейцаў гэты бялок 
ёсць, і яны з’яўляюцца рэзус-дадатнымі (Rh+), а 15 % — рэзус-адмоў-
нымі (Rh–).

Выключна важным рэзус-фактар становіцца пры пераліванні 
крыві і ў выпадку цяжарнасці. Рэзус-дадатную кроў нельга пералі- 
ваць людзям, якія маюць рэзус-адмоўную кроў. Калі рэзус-адмоўная 
жанчына выношвае рэзус-дадатны плод, то ўзнікае рэзус-канфлікт. 
Арганізм маці выпрацоўвае спецыфічныя антыцелы, якія разбураюць 
эрытрацыты плода. У падобных выпадках антыцелы, якія ўтварылі-
ся ў арганізме Rh– жанчыны, ліквідуюць шляхам спецыяльнай прафі-
лактыкі.

 Паўторым галоўнае. У аснове згусання крыві ляжыць працэс утва-
рэння нерастваральнага бялку фібрыну.  Па сістэме АВ0 вылучаюць 
4 групы крыві: 0(I), А(II), В (III) і АВ(IV).  Рэзус-фактар — гэта 
асаблівы мембранны бялок эрытрацытаў, які сустракаецца ў 85 % 
людзей.  Кроў пераліваюць з улікам групы крыві і рэзус-фактару.
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Ключавыя пытанні. 1. Як адбываецца згусанне крыві? 2. Чым адрозніваюцца групы 
крыві? 3. Якія правілы неабходна выконваць пры пераліванні крыві? 4. Што такое 
рэзус-фактар і чаму яго неабходна ўлічваць пры пераліванні крыві?

Складаныя пытанні. 1. Згусанне крыві — ахоўная рэакцыя арганізма, але бываюць 
сітуацыі, калі кроў сгусае ўнутры сасудаў. Чым гэта небяспечна? 2. Ці змяняецца 
згусанне крыві ў баксёраў-прафесіяналаў, якія ўступаюць у паядынак? Чаму?

§ 25. Аналіз крыві. Захворванні крыві

 Успомніце. Чаму незалежна ад прыроды захворвання ўрачы накіроўваюць пацыентаў 
на здачу агульнага (клінічнага) аналізу крыві? 

 Як вы думаеце? Чаму забор крыві для аналізу робяць раніцай нашча?

 Вы даведаецеся аб паказчыках агульнага (клінічнага) і біяхімічнага аналізаў крыві;
аб найбольш распаўсюджаных захворваннях крыві.

Аналіз крыві — надзейны метад медыцынскага даследавання, які 
дазваляе правільна паставіць дыягназ і прызначыць лячэнне. Для даклад-
насці вынікаў аналіз крыві звычайна здаецца раніцай нашча.

Агульны (клінічны) аналіз крыві дае ўяўленне аб колькасці эрытра-
цытаў, гемаглабіну, трамбацытаў і лейкацытаў. Каштоўным паказчыкам 
агульнага аналізу крыві з’яўляецца скорасць асядання эрытрацытаў 
(САЭ), якая дазваляе меркаваць аб наяўнасці ў арганізме паталагічнага 
(запаленчага) працэсу. У норме САЭ у мужчын складае 3—9 мм/г, у жан-
чын — 7—12 мм/г.

      Гэта цікава. Кроў для агульнага аналізу часцей за ўсё бяруць з безымен-
нага пальца, паколькі яго ўнутраная абалонка не злучана з абалонкамі 
кісці. Калі праз безыменны палец выпадкова занесці інфекцыю, яна не 
распаўсюдзіцца на ўсю руку. 

Для біяхімічнага аналізу кроў звычайна бяруць з локцевай вены. 
Дадзены метад лабараторнай дыягностыкі дазваляе ацаніць работу пе-
чані, нырак і падстраўнікавай залозы. З яго дапамогай можна атры-
маць інфармацыю аб абмене тлушчаў, бялкоў і вугляводаў, а таксама 
вызначыць патрэбу арганізма ў мікраэлементах.

Пры наяўнасці падазрэння на парушэнне функцый залоз унутра-
най сакрэцыі праводзіцца гарманальны аналіз крыві. А для выяўлення
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віруса імунадэфіцыту, усіх відаў гепатыту, адру, краснухі прызначаецца 
імуналагічны аналіз крыві.

Захворванні крыві суправаджаюцца змяненнем колькасці, будовы
і ўласцівасцей розных кампанентаў крыві.

Адным з самых распаўсюджаных сімптомаў розных паталагічных 
станаў з’яўляецца анемія. Яе прычынай могуць стаць інфекцыйныя за-
хворванні, страты крыві, недахоп жалеза і вітамінаў у ежы. Пры анеміі 
ў крыві адзначаецца нізкі ўзровень гемаглабіну і эрытрацытаў. Бледнасць 
скуры, галаўны боль, агульная слабасць і павышаная стамляльнасць — 
найбольш тыповыя прыметы анеміі.

      Гэта цікава. Для стымуляцыі кроваўтварэння рэкамендуюць выкарыстоўваць 
гематаген, які прадаецца ў аптэках. Ён вырабляецца з сухой крыві буйной 
рагатай жывёлы і змяшчае жалеза, бялкі, вугляводы, тлушчы і вітаміны 
ў суадносінах, падобных да саставу крыві чалавека. 

Прысутнасць у крыві эрытрацытаў, 
падобных да сярпа, сведчыць аб спад-
чынным захворванні серпападобна-кле-
тачная анемія (мал. 47). З-за няправіль-
най формы такія эрытрацыты валодаюць 
паніжанай здольнасцю да пераносу кі-
слароду, закупорваюць дробныя крывя-
носныя сасуды. Серпападобна-клетачная 
анемія можа прыводзіць да слепаты, 
лёгачнай ці нырачнай недастатковасці.

Сур’ёзную небяспеку для здароўя 
чалавека ўяўляе лейкоз (лейкімія). Гэта 

шырокая група злаякасных захворванняў, для якіх характэрна па-
велічэнне колькасці няспелых лейкацытаў, не здольных паўнавартасна 
выконваць свае функцыі (мал. 48). Атыповыя лейкацыты замяшчаюць 
у касцявым мозгу эрытрацыты і трамбацыты, якія нармальна спеюць. 
У выніку хворыя на лейкоз пакутуюць не толькі ад інфекцыйных 
ускладненняў, але і ад анеміі, а таксама дрэннага згусання крыві.

Пад уздзеяннем павышаных доз іанізуючага выпраменьвання раз-
віваецца прамянёвая хвароба. Гэта захворванне працякае з пашкоджан-
нем крывятворнай, стрававальнай, покрыўнай, эндакрыннай, нерво-
вай і іншых сістэм арганізма. Адметнай рысай прамянёвага ўздзеяння 
з’яўляецца адсутнасць у момант паражэння якіх-небудзь болевых або 

Мал. 47. Эрытрацыты: справа —  
пры серпападобна-клетачнай 
анеміі



99

непрыемных адчуванняў. Часцей за ўсё прамянёвая хвароба працякае 
ў форме выяўленага прыгнёту кроваўтварэння.

Смяротна небяспечны сэпсіс (заражэнне крыві). Гэта вельмі цяжкае 
інфекцыйнае захворванне, выкліканае хваробатворнымі мікраарганіз-
мамі, якія трапілі ў кроў. Пры сэпсісе запаленчы працэс захоплівае не 
асобны орган, а ўвесь арганізм.

 Паўторым галоўнае. Агульны, біяхімічны, гарманальны і імунала-
гічны аналізы крыві — інфарматыўныя і надзейныя метады лабара-
торнай дыягностыкі.  Аналіз крыві здаюць раніцай нашча.  Захвор-
ванні крыві — вялікая і разнастайная група парушэнняў. Найбольш 
небяспечныя з іх анеміі, лейкозы, гемафілія, прамянёвая хвароба 
і сэпсіс.  Навейшыя медыцынскія тэхналогіі і фармакалагічныя 
прэпараты дапамагаюць сёння многім хворым паспяхова спраўляцца 
з раней невылечнымі захворваннямі крыві.

Ключавыя пытанні. 1. Чаму кроў называюць «люстрам арганізма»? 2. Якую інфармацыю 
даюць урачу агульны і біяхімічны аналізы крыві? 3. Якія хваробы звязаны з анамаліямі 
клетак крыві? Анамаліямі плазмы крыві? З пападаннем у кроў хваробатворных 
мікраарганізмаў?

Складаныя пытанні. 1. Чаму ўтрыманне гемаглабіну ў крыві нованароджанага 
перавышае ўзровень гемаглабіну ў крыві дарослага чалавека? 2. Чаму ў дзіцяці да 
канца 2-га года жыцця колькасць гемаглабіну падае да 20 %, а затым зноў дасягае 
нормы?

Атыповыя
лейкацытыЭрытрацыты

Лейкацыты Эрытрацыты

а б

Мал. 48. Характэрныя адрозненні крыві здаровага чалавека (а) ад крыві
хворага на востры лейкоз (б)

ба

§ 25. Аналіз крыві. Захворванні крыві
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§ 26. Імунная сістэма

 Успомніце. Што вам вядома аб імунітэце? 

 Як вы думаеце? Чаму ўладальнікі сабак ніколі не хварэюць на сабачую «чумку»?

 Вы даведаецеся, як ажыццяўляецца клетачны і гумаральны імунітэт, чым адрозніваюцца 
прыроджаны і штучны імунітэт.

Антыгены і антыцелы. Арганізм чалавека пастаянна падвяргаецца 
нападам з боку генетычна чужых яму рэчываў — антыгенаў. Антыген-
нымі ўласцівасцямі валодаюць бактэрыі, вірусы, чужародныя бялкі. Лю-
бое рэчыва, супраць якога арганізм пачынае выпрацоўваць антыцелы, 
з’яўляецца антыгенам.

Першай лініяй аховы арганізма на шляху антыгенаў аказваюцца 
скура і слізістыя абалонкі. Яны з’яўляюцца не толькі фізічнай, але
і надзейнай біялагічнай перашкодай. У сліне, сакрэтах потавых і сальных 
залоз утрымліваюцца рэчывы, згубныя для ўзбуджальнікаў многіх за-
хворванняў. Нягледзячы на гэта, існуе вялікая колькасць патэнцыяльна 
небяспечных для здароўя чалавека мікраарганізмаў. У першую чаргу 
гаворка ідзе аб узбуджальніках інфекцыйных хвароб, якія лёгка перада-
юцца ад заражанага чалавека здароваму.

Для кожнага віду захворванняў існуюць свае ўваходныя в а р о -
т ы  і н ф е к ц ы і: скурныя пакровы, слізістыя абалонкі дыхальных 
шляхоў, страўнікава-кішачнага тракту, мочапалавых органаў і інш. 
Напрыклад, халерны вібрыён пранікае ў арганізм праз страваваль-
ную сістэму, паколькі скура з’яўляецца для яго непераадольнай пера- 
шкодай.

Яшчэ адной асаблівасцю інфекцыйных хвароб з’яўляецца наяўнасць 
і н к у б а ц ы й н а г а  п е р ы я д у. Гэта інтэрвал часу ад моманту заражэн-
ня да з’яўлення першых сімптомаў захворвання. Яго працягласць можа 
складаць ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён, радзей месяцаў ці нават 
гадоў.

Імунная сістэма. Другой лініяй аховы ад шкоднасных агентаў 
з’яўляецца імунная сістэма, якая забяспечвае фарміраванне імунітэту. 
У састаў імуннай сістэмы ўваходзіць чырвоны касцявы мозг, вілачка-
вая залоза (тымус), лімфатычныя вузлы, селязёнка і некаторыя іншыя 
органы (мал. 49).

З пункту гледжання механізмаў рэалізацыі ахоўнай рэакцыі можна 
вылучыць клетачны і гумаральны віды імунітэту.
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Клетачны імунітэт, як вынікае 
з назвы, забяспечваецца клеткамі 
імуннай сістэмы — лейкацытамі. 
Адны з іх фагацытуюць (паглына-
юць і ператраўліваюць) чужародныя 
рэчывы і мікраарганізмы, другія 
эфектыўны ў барацьбе з вірусамі.

Значным сродкам імуннай ахо-
вы з’яўляецца гумаральны імунітэт. 
Яго забяспечваюць спецыяльныя 
бялкі плазмы крыві — антыцелы. 
Яны перашкаджаюць размнажэнню 
ўзбуджальнікаў інфекцыйных за-
хворванняў і нейтралізуюць таксіч-
ныя рэчывы, што імі выдзяляюцца. 
Дзякуючы антыцелам чалавек ва-
лодае поўнай неўспрымальнасцю да 
шматлікіх захворванняў.

Клетачны і гумаральны імунітэт 
ўзаемазвязаны і дзейнічаюць у функ-
цыянальнай садружнасці.

Віды імунітэту. Па паходжанні 
адрозніваюць прыроджаны і набыты 
імунітэт. Прыроджаны імунітэт —
гэта спадчынна замацаваная неўспры- 
мальнасць аднаго біялагічнага віду 
да ўзбуджальнікаў, якія выклі- 
каюць захворванні ў іншых відаў. 
Прыкладам такога імунітэту з’яў-
ляецца неўспрымальнасць чалавека да чумы буйной рагатай жывёлы.

Пад набытым імунітэтам разумеюць здольнасць арганізма абясшко-
джваць мікраарганізмы, з якімі ён сутыкаўся раней. Адрозніваюць на-
туральны і штучны набыты імунітэт. Натуральны імунітэт з’яўляецца 
пасля перанесенага захворвання і захоўваецца на працягу доўгага часу. 
Ён цесна звязаны са здольнасцю лейкацытаў захоўваць інфармацыю аб 
антыгенах, што раней дзейнічалі. У далейшым гэта інфармацыя дазваляе 
імуннай сістэме хутка распазнаваць «старых знаёмых» і сустракаць іх 
у поўным узбраенні. Вось чаму людзі, якія перанеслі ў дзяцінстве кок-
люш, адзёр, звычайна не захворваюць на іх паўторна.

Мал. 49. Органы імуннай сістэмы

Вілачкавая
залоза

Селязёнка

Лімфатычны
вузел

Чырвоны
касцявы
мозг
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Штучны імунітэт бывае актыўным і пасіўным. Актыўны імунітэт 
выпрацоўваецца ў выніку вакцынацыі, або прышчэпкі. Сутнасць гэтай 
працэдуры заключаецца ва ўвядзенні ў арганізм здаровага чалавека 
аслабленых або забітых узбуджальнікаў якога-небудзь захворвання. Вак-
цынацыя супраць поліяміэліту, адру, коклюшу, дыфтэрыі выратавала 
і працягвае ратаваць мільёны чалавечых жыццяў.

      Вядомыя вучоныя. Распрацоўка прынцыпаў стварэння ля-
чэбных вакцын і іх увядзенне ў медыцынскую практыку — 
заслуга французскага вучонага Л у і  П а с т э р а  (1822—1895). 
Луі Пастэр, які раскрыў мікрабіялагічную сутнасць многіх 
хвароб чалавека, стаў адным з заснавальнікаў мікрабіялогіі 
і імуналогіі.  



Пасіўны імунітэт узнікае пры ўвядзенні ў арганізм лячэбных с ы -
в а р а т а к  з ужо гатовымі антыцеламі. Гэты від імунітэту фарміруецца 
даволі хутка, але захоўваецца непрацяглы час. Сываратку атрымліва-
юць з крыві жывёл, якім паступова ўводзяць нарастаючыя дозы мікра-
арганізмаў або іх таксінаў.

Фактары, якія ўплываюць на імунітэт. Парушэнне функцый 
імуннай сістэмы можа быць звязана з няправільным харчаваннем, пера-
тамленнем і наяўнасцю шкодных звычак.

Пры нерацыянальным харчаванні, недахопе мікраэлементаў і віта-
мінаў ахоўныя сілы арганізма істотна слабеюць. Гэтым тлумачыцца 
традыцыйнае зніжэнне імунітэту ў асенне-зімовы перыяд.

Бактэрыяльныя і вірусныя інфекцыі, стомленасць, стрэсы, недасы-
панні істотна зніжаюць устойлівасць нашага арганізма да любых уздзе-
янняў. Ужыванне алкаголю і курэнне разбураюць імунітэт і скарачаюць 
жыццё. У значнай ступені паслабленню імунітэту спрыяе і пражыванне 
ў экалагічна неспрыяльных умовах.

 Паўторым галоўнае. Імунітэт забяспечваецца клеткамі крыві (га-
лоўным чынам лейкацытамі) і выпрацоўваемымі імі спецыяльнымі 
бялкамі — антыцеламі.  Адрозніваюць прыроджаны і набыты 
імунітэт, а таксама натуральны і штучны імунітэт.  Штучны імунітэт 
можа быць актыўным (пасля вакцынацыі) і пасіўным (узнікае пасля 
ўвядзення лячэбнай сывараткі).
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Ключавыя пытанні. 1. Якія функцыі выконвае імунная сістэма? 2. Што такое антыген? 
Антыцела? 3. У чым падабенства і адрозненні паміж клетачным і гумаральным імунітэтам? 
4. Чым адрозніваецца прыроджаны імунітэт ад набытага? 5. Як выпрацоўваюць штучны 
імунітэт? 6. Якія фактары спрыяюць зніжэнню імунітэту?

Складаныя пытанні. 1. Чаму ўзбуджальнік дыфтэрыі гіне, калі яго змясціць у пра-
бірку з крывёй чалавека, які раней перанёс гэтае захворванне? 2. Англійскі ўрач 
Эдвард Джэннер правёў эксперымент: унёс у драпіну на целе васьмігадовага хлопчыка 
змесціва воспавага гнайнічка жанчыны, якая хварэла на каровіну воспу. Праз паўтара 
месяца захварэў натуральнай воспай бацька хлопчыка, а дзіця засталося здаровым. 
Чаму заражэнне каровінай воспай ахавала дзіця ад захворвання натуральнай 
воспай? 3. Чужародны бялок, уведзены непасрэдна ў кроў, запускае імунную 
рэакцыю арганізма. Чаму пры яго пападанні ў стрававальную сістэму імунны адказ 
не ўзнікае?

Унутранае асяроддзе арганізма складаецца з тканкавай (міжкле-
тачнай) вадкасці, крыві і лімфы. Пастаянства ўнутранага асяроддзя 
з’яўляецца абавязковай умовай незалежнага існавання арганізма.

Кроў выконвае мноства жыццёва важных функцый. Эрытрацыты, 
якія ўваходзяць у яе састаў, пераносяць кісларод і вуглякіслы газ. Лей-
кацыты ахоўваюць арганізм ад хваробатворных мікраарганізмаў. Трам-
бацыты прымаюць удзел у згусанні крыві.

Пры пераліванні крыві ўлічваюць групу крыві і рэзуc-фактар.
У медыцынскай практыцы шырока выкарыстоўваюць агульны, бія-

хімічны, гарманальны і імуналагічны аналізы крыві. Яны дазваляюць 
даследаваць утрыманне і будову форменных элементаў, а таксама састаў 
і ўласцівасці плазмы крыві. Аналіз крыві істотна палягчае пастаноўку 
дыягназу і выбар лячэння.

Дзякуючы імунітэту арганізм надзейна ахаваны ад многіх хваро-
батворных мікраарганізмаў. Імунная сістэма практычна беспамылкова 
распазнае патэнцыяльна небяспечных узбуджальнікаў і знішчае іх.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

§ 26. Імунная сістэма



Вы даведаецеся

  пра будову, функцыі  і  рэгуляцыю органаў  кровазвароту;
  пра  аўтаматыю сэрца;
  аб  прычынах  сардэчна-сасудзістых  захворванняў  і  спосабах  іх  прафілактыкі.

Вы навучыцеся

  тлумачыць  сувязь  паміж будовай  і функцыямі  органаў  кровазвароту; 
  падлічваць  пульс  і  вымяраць артэрыяльны ціск;
  аказваць  першую дапамогу  пры  крывацёках. 

Аптымальныя ўмовы жыццядзейнасці клетак падтрымліваюцца за 
кошт бесперапыннай цыркуляцыі крыві, тканкавай вадкасці і лімфы.

Рух крыві забяспечваецца работай галоўнага органа кровазвароту — 
сэрца. Дзякуючы яго рытмічным скарачэнням кроў дастаўляе кісларод 
і пажыўныя рэчывы да органаў і тканак і забірае з іх вуглякіслы газ 
і канчатковыя прадукты абмену рэчываў.

Кровазварот цесна звязаны з лімфазваротам. Лімфатычная сістэма 
ачышчае тканкавую вадкасць ад чужародных рэчываў і клетак, што за-
гінулі, і вяртае яе ў кроў. У адрозненне ад сардэчна-сасудзістай сістэмы 
лімфатычная сістэма незамкнутая і не мае цэнтральнай «помпы».

§ 27. Будова і функцыі сэрца 

 Успомніце. Колькі камер налічваецца ў сэрцы рыб? Земнаводных? Паўзуноў? Птушак? 
Млекакормячых? 

 Як вы думаеце? Ці будзе прынцыпова адрознівацца па сваіх функцыях сэрца ў розных 
прадстаўнікоў класа Млекакормячыя?

 Вы даведаецеся пра характэрныя асаблівасці будовы сэрца чалавека; што такое 
аўтаматыя сэрца і сардэчны цыкл.

Раздзел

Сардэчна-сасудзістая
сістэма

7
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Будова сэрца. Сэрца — гэта полы мышачны орган, размешчаны
ў грудной поласці за грудзінай, крыху налева ад яе. Па форме яно на-
гадвае конус, аснова якога накіравана ўверх, а вяршыня — уніз.

      Гэта цікава. Маса сэрца дарослага чалавека складае каля 300 г. Яго 
сярэднія памеры: даўжыня — 13 см, шырыня ў аснове — 10 см, пярэдня-
задні памер — 7 см. Каб уявіць памеры свайго сэрца, сцісніце пальцы ў кулак 
і прыкладзіце яго да сярэдзіны грудзей. 

Звонку сэрца пакрыта тонкай, але трывалай абалонкай — каля-
сардэчнай сумкай. Унутры калясардэчнай сумкі знаходзіцца вадкасць, 
якая ўвільгатняе сэрца і памяншае трэнне пры яго скарачэннях.

У сценцы сэрца адрозніваюць тры слаі. Тонкі вонкавы слой —  
эпікард — утвораны злучальнай тканкай. Тоўсты сярэдні — міякард — 
прадстаўлены папярочнапаласатай мышачнай тканкай. І, нарэшце, тон-
кі ўнутраны слой — эндакард — складаецца з аднаслойнага плоскага 
эпітэлію.

Суцэльная перагародка дзеліць сэрца на дзве палавіны. Кожная 
з іх утрымлівае перадсэрдзе і жалудачак, якія аддзелены адзін ад аднаго 
створкавым клапанам (мал. 50). У правай палавіне сэрца знаходзіцца 
трохстворкавы клапан, а ў левай — двухстворкавы.

Мал. 50. Будова сэрца (падоўжны разрэз)

АортаВерхняя
полая вена

Левае перадсэрдзе

Левы жалудачак

Лёгачныя вены

Аартальны клапан
(паўлунны)

Двухстворкавы клапан

Правы жалудачак

Ніжняя
полая вена

Трохстворкавы клапан

Правае перадсэрдзе

Лёгачны клапан
(паўлунны)

Лёгачны ствол

Міякард

Эпікард

Эндакард
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Падчас скарачэння перадсэрдзяў абодва клапаны адкрыты і кроў бес-
перашкодна выштурхваецца ў жалудачкі. Як толькі пачынаюць скара-
чацца жалудачкі, створкі клапанаў закрываюцца, што выключае рух 
крыві ў адваротным напрамку ў перадсэрдзі.

Паміж правым жалудачкам і лёгачнай артэрыяй, якая адыходзіць 
ад яго, а таксама паміж левым жалудачкам і аортай таксама ёсць кла-
паны. З-за сваёй формы яны атрымалі назву паўлунных (гл. мал. 50).
Пры скарачэнні жалудачкаў паўлунныя клапаны адкрываюцца, і кроў 
бесперашкодна трапляе ў лёгачную артэрыю і аорту. З падзеннем 
унутрыжалудачкавага ціску кішэнькі, якія ўтвараюць паўлунныя кла-
паны, запаўняюцца зваротным токам крыві і шчыльна змыкаюцца. Тым 
самым клапаны забяспечваюць ток крыві толькі ў адным напрамку.

Мышачныя сценкі жалудачкаў значна таўсцейшыя і мацнейшыя за 
сценкі перадсэрдзяў. Найбольшую таўшчыню мае сценка левага жалу-
дачка.

Аўтаматыя сэрца. Сэрца валодае здольнасцю да аўтаматыі — рыт-
мічных скарачэнняў без знешніх раздражненняў. Гэта адзін з нешмат-
лікіх органаў, якія скарачаюцца пад уплывам уласных электрычных 
імпульсаў. Імпульсы, што прымушаюць сэрца выконваць механічную 
работу, генерыруе сінусна-перадсэрдзевы вузел. Ён утвораны асобымі
мышачнымі клеткамі і размешчаны ў месцы ўпадзення верхняй і ніжняй 
полых вен у правае перадсэрдзе (мал. 51).

Электрычныя працэсы, якія суправаджаюць работу сэрца, можна 
зарэгістраваць з дапамогай спецыяльнай інструментальнай методыкі 

даследавання — электракардыяграфіі (мал. 52). 
Выкарыстанне электракардыяграфіі дазваляе 
дыягнаставаць нават найменшыя парушэнні ў ра-
боце сэрца.

Работа сэрца характарызуецца пастаянным 
чаргаваннем скарачэння і расслаблення перад-
сэрдзяў і жалудачкаў. Перыяд, які ахоплівае адно 
скарачэнне (сістала) і расслабленне (дыястала) 
сэрца, называецца сардэчным цыклам (мал. 53). 
Пры частаце сардэчных скарачэнняў 75 удараў 
у мінуту працягласць аднаго сардэчнага цыкла 
складае 0,8 с. З гэтага часу сістала перадсэрдзяў 
займае 0,1 с, а сістала жалудачкаў — 0,3 с. Нады-
ходзячая за імі агульная паўза доўжыцца столь-

Мал. 51. Праводзячая сістэма сэрца

Сінусна-
перадсэрдзевы
вузел
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кі ж, колькі сістала перадсэрдзяў і 
жалудачкаў разам. Гэтым тлумачыцца 
здольнасць сардэчнай мышцы скара-
чацца і не стамляцца на працягу ўсяго 
жыцця.

Механічная работа сэрца супра-
ваджаецца характэрнымі гукамі — 
т о н а м і. Пры паталогіі характар то-
наў змяняецца, што дазваляе ўрачу 
паставіць адпаведны дыягназ.

У стане спакою сэрца дарослага 
чалавека на працягу адной мінуты пе-
рапампоўвае каля 4—5 л крыві. Пры 
фізічнай нагрузцы мінутны аб’ём 
крыві ў здаровага нетрэніраванага 
чалавека павялічваецца да 15—20 л, 
а ў спартсменаў да 30—40 л.

 Паўторым галоўнае. Сэрца нястомна перапампоўвае кроў па 
ўсім арганізме.  Сэрца знаходзіцца ў тонкім злучальнатканкавым 
мяшку — калясардэчнай сумцы, запоўненай вадкасцю.  У чала-
века чатырохкамернае сэрца. Перагародкай яно падзелена на дзве 
палавіны, кожная з якіх складаецца з перадсэрдзя і жалудачка. 
 У сэрцы ёсць створкавыя і паўлунныя клапаны, якія забяспеч-
ваюць аднанакіраваны рух крыві.  Скарачаецца сэрца ў аўтама-
тычным рэжыме пад уплывам нервовых імпульсаў, якія ўзнікаюць 
у ім самім.  Сардэчны цыкл складаецца з трох фаз: сісталы перад-
сэрдзяў, сісталы жалудачкаў і агульнай паўзы, падчас якой сэрца 
адпачывае.

Ключавыя пытанні. 1. Як скарачальная функцыя сэрца звязана з падтрыманнем 
адноснага пастаянства ўнутранага асяроддзя арганізма? 2. Якую будову мае сэрца? 
З чым звязана адрозненне ў таўшчыні сценак перадсэрдзяў і жалудачкаў? 3. Дзе 
знаходзяцца і якую функцыю выконваюць створкавыя і паўлунныя клапаны сэрца? 
4. Што разумеюць пад аўтаматыяй сэрца? 5. Колькі доўжыцца на працягу аднаго 
сардэчнага цыкла дыястала перадсэрдзяў? Жалудачкаў? 6. Чым тлумачыцца здольнасць 
сардэчнай мышцы скарачацца, не выяўляючы прымет стомленасці, на працягу ўсяго 
жыцця чалавека? 7. Дасведчаны ўрач можа паставіць дакладны дыягназ, праслухаўшы 
сэрца фанендаскопам (медыцынскі прыбор для праслухоўвання сэрца і лёгкіх). Якія гукі 
ён слухае? З чым звязана ўзнікненне гэтых гукаў?

Перадсэрдзі

Жалудачкі

0,4 с0,3 с0,1 с

0,8 с

Мал. 53. Сардэчны цыкл

Мал. 52. Электракардыяграфія
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Складаныя пытанні. 1. Якія перавагі дае падзел сэрца на перадсэрдзі і жалудачкі? 
2. Чым небяспечна няпоўнае змыканне створкавых клапанаў падчас скарачэння 
жалудачкаў? 3. Дзякуючы якой асаблівасці будовы сэрца ўзбуджэнне, якое ўзнікае
ў ім, хутка распаўсюджваецца па міякардзе? 4. За кошт чаго сэрца спартсмена валодае 
больш высокай прадукцыйнасцю? 5. Колькі разоў за 75 гадоў жыцця скарачаецца 
сэрца? Ці шмат часу гэта займае і якая яго частка прыпадае на агульную паўзу?

§ 28. Сасудзістая сістэма

 Успомніце. Якія тыпы крывяносных сістэм вам вядомы? Які тып крывяноснай сістэмы 
звязаны з неабходнасцю з’яўлення тканкавай вадкасці? 

 Як вы думаеце? Як можна вызначыць наяўнасць, сілу і рытм сардэчных скарачэнняў 
у чалавека, які страціў прытомнасць?

 Вы даведаецеся аб характэрных асаблівасцях арганізацыі малога і вялікага кругоў 
кровазвароту.

Будова крывяносных сасудаў. Крывяносныя сасуды ў арганізме ча-
лавека прадстаўлены артэрыямі, капілярамі і венамі. Сценкі артэрый 
і вен маюць трохслойную будову (мал. 54). Іх вонкавы слой утвораны 
рыхлай злучальнай тканкай, сярэдні — гладкамышачнай, а ўнутраны 
прадстаўлены эпітэліяльнымі клеткамі.

Артэрыямі называюцца крывяносныя сасуды, па якіх кроў цячэ ад 
сэрца да органаў. Яны маюць добра выражаны сярэдні мышачны слой, 
што дазваляе ім вытрымліваць даволі высокі ціск.

Па венах кроў руха-
ецца да сэрца. Кроў у венах 
цячэ пад невялікім ціскам, 
таму іх сярэдняя мышачная 
абалонка значна танчэйшая. 
Унутраная паверхня шмат-
лікіх вен мае паўлунныя кла-
паны, якія перашкаджаюць 
адваротнаму току крыві.

Капіляры злучаюць ар-
тэрыі і вены паміж сабой. 
Гэта самыя тонкія крывянос-
ныя сасуды. Іх сценка скла-
даецца з аднаго слоя плоскіх 
эпітэліяльных клетак, якія 
няшчыльна прымыкаюць Мал. 54. Будова крывяносных сасудаў

Капіляры

Эпітэліяльны
слой

Злучальнатканкавая
абалонка

Клапан

Гладкамышачны
слой

ВенаАртэрыя
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адна да адной. Такая будова дазваляе капілярам рашаць галоўную за-
дачу кровазвароту — абмен газамі і рознымі рэчывамі паміж крывёй 
і тканкавай вадкасцю.

      Гэта цікава. Прасвет крывяноснага капіляра ў 10 разоў меншы за таўшчыню 
воласа. Агульная колькасць капіляраў у арганізме чалавека большая за 
40 млрд, а даўжыня — каля 100 000 км. Калі ўсе капіляры выцягнуць 
у адну лінію, то імі можна абматаць зямны шар па экватары 2,5 раза. 

Кругі кровазвароту. Рух крыві адбываецца па дзвюх замкнутых 
сістэмах сасудаў — малым і вялікім кругах кровазвароту.

Малы круг кровазвароту (мал. 55) пачынаецца з правага жалудачка. 
З яго кроў выштурхваецца ў лёгачны ствол, які дзеліцца на дзве ар-
тэрыі. У лёгкіх артэрыі галінуюцца на сасуды ўсё меншага дыяметра 
аж да капіляраў. Пры руху праз капіляры кроў губляе вуглякіслы газ 
і насычаецца кіслародам (ператвараецца ў артэрыяльную). Па лёгачных 
венах артэрыяльная кроў пападае ў левае перадсэрдзе, якім заканчваецца 
малы круг.

Мал. 55. Схема кругоў кровазвароту

Верхняя
полая вена

Сасуды да верхніх
канечнасцей
і галавы

Сасуды да лёгкіх

Лёгачны ствол

Пячоначная вена

Ніжняя
полая вена

Аорта

Сасуды да ніжніх
канечнасцей

Лёгачныя вены

Сэрца

Лёгачныя артэрыі

Вялікі круг
кровазвароту

Малы круг
кровазвароту
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Вялікі круг кровазвароту служыць для дастаўкі кіслароду і пажыўных 
рэчываў да ўсіх органаў і тканак. Пачынаецца ён ад левага жалудачка 
сэрца самым буйным сасудам у арганізме чалавека — аортай. З аорты 
артэрыяльная кроў паступае ў буйныя артэрыі. Яны нясуць кроў да гала-
вы, верхніх і ніжніх канечнасцей, тулава і ўнутраных органаў. Артэрыі 
разгаліноўваюцца, утвараючы шырокія сеткі капіляраў. Кроў ідзе па іх 
і аддае тканкам кісларод і пажыўныя рэчывы і адводзіць ад іх вуглякіс-
лы газ і канчатковыя прадукты абмену (ператвараецца ў вянозную).

Заканчваецца вялікі круг кровазвароту верхняй і ніжняй полымі 
венамі, якія ўпадаюць у правае перадсэрдзе. Па верхняй полай вене да 
сэрца прыцякае кроў ад галавы, шыі, верхняй палавіны тулава і верхніх 
канечнасцей. Ніжняя полая вена нясе ў сэрца кроў ад ніжняй палавіны 
тулава, органаў брушной поласці і ніжніх канечнасцей.

Сэрца, якое працуе бесперапынна, мае патрэбу ў пастаянным 
жыўленні. Гэту задачу рашае сардэчны круг кровазвароту. Ён прад-
стаўлены артэрыямі, якія выходзяць з аорты і ўтвараюць на паверхні 
сэрца сасудзістае спляценне, якое нагадвае карону, ці вянец. Таму іх 
называюць каранарнымі або вянечнымі артэрыямі. Усе вены сэрца збіра-
юцца ў адзін агульны сасуд, які ўпадае ў правае перадсэрдзе.

      Гэта цікава. У чалавека, які знаходзіцца ў стане спакою, значная 
частка крыві не ўдзельнічае ў цыркуляцыі. Яна знаходзіцца ў так зва-
ных «крывяных дэпо» — печані, селязёнцы і скуры. У селязёнцы на-
запашваецца каля 500 мл крыві, якая практычна цалкам выключана з 
агульнага крывацёку. А кроў, якая змяшчаецца ў печані і падскурным 
сасудзістым спляценні (прыкладна 1 л), рухаецца ў 10—20 разоў па-
вольней, чым у іншых крывяносных сасудах. Пры мышачнай рабоце 
або вострай страце крыві кроў з «дэпо» паступае ў сасудзістае рэчышча. 

Рух крыві па сасудах адбываецца ў поўнай адпаведнасці з фізічнымі 
законамі і залежыць ад ціску, ствараемага сэрцам падчас скарачэння, 
сілы трэння крыві аб сценкі сасудаў і некаторых іншых фактараў. 

      Вядомыя вучоныя. Рух крыві па сасудах даследаваў 
англійскі вучоны В і л ь я м  Г а р в е й  (1578—1657). Ён прывёў 
пераканаўчыя эксперыментальныя доказы, паводле якіх 
менавіта сэрца перапампоўвае кроў, прымушаючы яе рухацца 
па замкнутым цыкле. Замкнутасць кровазвароту Гарвей (гл. 
мал.) тлумачыў злучэннем артэрый і вен з дапамогай дроб-
ных, непрыметных вокам трубачак (капіляраў). Яны былі ад-
крыты пасля яго смерці італьянскім вучоным М. М а л ь п і г і. 
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Узровень артэрыяльнага ціску 
змяняецца ў залежнасці ад фазы 
сардэчнага цыкла. Падчас сіста-
лы жалудачкаў ён максімальны, 
а падчас дыясталы — мінімальны. 
Велічыню артэрыяльнага ціску 
вымяраюць у плечавой артэрыі з 
дапамогай механічнага ці элек-
троннага прыбора — т а н о м е т р а 
(мал. 56). У здаровага дарослага 
чалавека максімальны (сісталіч- 
ны) ціск роўны 110—120 мм рт. сл., 
а мінімальны (дыясталічны) — 
70—80 мм рт. сл. Павышэнне ціску ў сасудзістай сістэме атрымала 
назву  гіпертэнзіі,  а  зніжэнне — гіпатэнзіі.

Пульс. Падчас выштурхвання крыві з левага жалудачка ціск у аорце 
рэзка нарастае. Ваганні сценкі аорты, якія ўзнікаюць у выніку гэтага, 
распаўсюджваюцца далей і згасаюць на ўзроўні капіляраў. Перыядычныя 
ваганні сценак сасудаў, выкліканыя змяненнямі ціску крыві на працягу 
аднаго сардэчнага цыкла, называюцца артэрыяльным пульсам. Пульс
можна намацаць у месцах, дзе буйныя артэрыі блізка падыходзяць 
да скуры. Лягчэй за ўсё яго знайсці на шыі, перадплеччах, скронях, 
запясці (мал. 57). 

У здаровых дарослых людзей частата пульсу адпавядае частаце сар-
дэчных скарачэнняў і роўна 60—80 ударам у мінуту. Пульс дазваляе 
таксама меркаваць аб скорасці, сіле і рытме сардэчных скарачэнняў.

Нягледзячы на тое што кроў паступае ў аорту і лёгачную артэрыю 
порцыямі, па сасудах яна цячэ неперарыўным струменем. Гэта абумоўле-
на пругкасцю сценак артэрый і значным супраціўленнем руху крыві 
ў дробных сасудах.

Найбольшая скорасць току кры-
ві адзначаецца ў аорце (0,5 м/с), 
а найменшая — у капілярах 
(0,5 м/с). Настолькі павольнае ця-
чэнне крыві ў капілярах мае вя- 
лікі фізіялагічны сэнс. Як вы ду-
маеце які?

Вяртанню крыві да сэрца 
спрыяюць скарачэнні шкілетных 

Мал. 56. Танометр

Мал. 57. Вызначэнне пульсу

§ 28. Сасудзістая сістэма
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мышцаў. Яны сціскаюць вены, забяспечваючы тым самым рух крыві
ў напрамку да сэрца. Важкі ўклад у вянозны зварот крыві таксама ўносіць 
прысмоктвальнае дзеянне грудной клеткі.

 Паўторым галоўнае. Сценкі артэрый і вен складаюцца з трох слаёў, 
а сценка капіляра ўтворана ўсяго адным слоем клетак.  Абмен
рэчывамі паміж крывёй і тканкамі ажыццяўляецца на ўзроўні ка-
піляраў.  Рух крыві адбываецца па дзвюх замкнутых сістэмах —
малым і вялікім кругах кровазвароту.  Дынаміку кровазвароту вы-
значаюць ціск, які ствараецца сэрцам падчас яго скарачэння, і супра-
ціўленне сценак сасудаў.

Ключавыя пытанні. 1. Як будова крывяносных сасудаў звязана з іх функцыямі?
2. Апішыце рух крыві па малым крузе кровазвароту. 3. Назавіце ключавыя «станцыі»
на шляху руху крыві па вялікім крузе кровазвароту. 4. Якую функцыю выконвае 
сардэчны круг кровазвароту? 5. Што такое артэрыяльны ціск? Ад чаго ён залежыць? 
6. Як узнікае пульс? Чаму кроў цячэ па артэрыях неперарыўным струменем? 

Складаныя пытанні. 1. Артэрыі залягаюць некалькі глыбей за вены. Якое значэнне 
мае падобнае размяшчэнне крывяносных сасудаў? 2. Ці могуць капіляры змяняць свой 
дыяметр? Абгрунтуйце свой адказ. 3. Чаму ў венах ніжніх канечнасцей ёсць клапаны, 
а ў венах галаўнога мозга і шыі іх няма? 4. Чаму падчас выканання фігур вышэйшага 
пілатажу лётчык можа страціць прытомнасць? 5. У перыяд унутрывантробнага раз-
віцця паміж перадсэрдзямі ёсць адтуліна — авальнае акно. Чаму яно адкрыта ў плода 
і закрываецца пасля нараджэння?

§ 29. Рэгуляцыя кровазвароту.
Першая дапамога пры крывацёках

 Успомніце. З якіх аддзелаў складаецца аўтаномная нервовая сістэма? Які ўплыў гэтыя 
аддзелы аказваюць на работу сэрца? 

 Як вы думаеце? У сувязі з чым крывацёкі ўяўляюць смяротную пагрозу жыццю 
чалавека?

 Вы даведаецеся аб нейрагумаральным механізме рэгуляцыі дзейнасці сэрца
і сасудзістага тонусу; аб прыёмах аказання першай дапамогі пры крывацёках.

Як вы ўжо ведаеце, сэрца скарачаецца пад уплывам імпульсаў, якія 
ўзнікаюць у ім самім. Наяўнасць аўтаматыі дазваляе сэрцу адносна са-
мастойна вызначаць частату і сілу сваіх скарачэнняў. Нягледзячы на 
здольнасць да самарэгуляцыі, сэрца з’яўляецца паслухмяным выка-
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наўцам указанняў нервовай сістэмы і залоз унутранай сакрэцыі. Дзяку-
ючы нейрагумаральным механізмам рэгуляцыі дзейнасць сэрца максі-
мальна эфектыўна прыстасоўваецца да патрэб арганізма і ўмоў яго існа- 
вання.

Нервовая рэгуляцыя найбольш хутка і дакладна падладжвае сілу 
і частату сардэчных скарачэнняў да бягучых запытаў арганізма. Свае 
ўплывы яна аказвае праз сімпатычны і парасімпатычны аддзелы аўтаном-
най нервовай сістэмы. Стымуляцыя сімпатычных нерваў, якія накіроўва-
юцца да сэрца, узмацняе і пачашчае яго скарачэнні, а раздражненне блу-
каючага нерва запавольвае і паслабляе іх.

Важную ролю ў рэгуляцыі сасудзістага тонусу і артэрыяльнага ціс-
ку адыгрывае сасударухальны цэнтр прадаўгаватага мозга. Яго ўплыў 
ажыццяўляецца пераважна сімпатычнымі нервовымі валокнамі. Па-
вышэнне частаты імпульсаў у іх прыводзіць да скарачэння гладкамы-
шачных валокнаў, якія ўваходзяць у састаў сценак сасудаў. Адпаведна 
прасвет крывяносных сасудаў памяншаецца, і аб’ём крыві, якая пра-
ходзіць праз яго, змяншаецца. Памяншэнне колькасці імпульсаў, што 
ідуць па сімпатычных нервовых валокнах да крывяносных сасудаў, дае 
адваротны эфект. 

      Гістарычная даведка. Асновы вучэння аб рэгуляцыі кровазвароту былі за-
кладзены французскім фізіёлагам Клодам Бернарам. У 1851 г. ён вызначыў, 
што пераразанне шыйных сімпатычных нерваў выклікае расшырэнне сасудаў 
вуха ў труса. Наступнае раздражненне перарэзанага нерва электрычным то-
кам суправаджалася звужэннем крывяносных сасудаў. 

Гумаральная рэгуляцыя. Функцыянальны стан сэрца і гладкіх 
мышцаў крывяносных сасудаў знаходзіцца пад кантролем біялагічна ак-
тыўных рэчываў. Найбольш істотны ўклад у гарманальную рэгуляцыю 
сардэчнай дзейнасці ўносяць гармоны адрэналін і норадрэналін. Іх выз-
валенне з мазгавога рэчыва наднырачнікаў суправаджаецца пачашчэннем 
і ўзмацненнем скарачэнняў сэрца.

Адрэналін і норадрэналін аказваюць выражанае дзеянне не толькі 
на работу сэрца, але і на тонус сасудаў. Яны звужаюць сасуды скуры, 
органаў брушной поласці і лёгкіх і расшыраюць сасуды сэрца, галаўнога 
мозга і шкілетных мышцаў.

Першая дапамога пры крывацёках. Вялікая страта крыві ўяўляе 
прамую пагрозу жыццю чалавека. Хуткае і значнае памяншэнне аб’ёму 
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крыві, якая цыркулюе, неадкладна прыводзіць да падзення крывянога 
ціску. У выніку парушаецца кровазабеспячэнне галаўнога мозга, сардэч-
най мышцы, печані і нырак.

Адрозніваюць вонкавы і ўнутраныя крывацёкі. Пры вонкавым крыва-
цёку парушаецца цэласнасць скурнага покрыва і кроў паступае ў навако-
льнае асяроддзе (мал. 58). Невялікія паверхневыя крывацёкі звычайна 
не патрабуюць медыцынскага ўмяшання. Запускаецца механізм згусання 
крыві, і крывацёк спыняецца. Валодаючы адпаведнай падрыхтоўкай, 
нескладана справіцца і з больш цяжкімі выпадкамі вонкавага кры- 
вацёку (табл. 7).

Т а б л і ц а  7. Аказанне першай дапамогі пры крывацёках

Від 
крывацёку

Прыметы Першая дапамога

Вонкавы

1. Гематома Пашкоджанне сасу-
даў з выхадам крыві 
ў навакольныя тканкі. 
Праяўляецца балючай 
прыпухласцю, сіняком

Прыцісніце да выцятага месца 
любы халодны прадмет. Хо-
лад спрыяе звужэнню крывя-
носных сасудаў і памяншэнню 
болю

2. Капілярны Кропкавае, павольнае 
выдзяленне крыві

Прамыйце пашкоджаны ўчас-
так перакісам вадароду, змаж-
це краі раны ёдам, накладзіце 
чыстую марлевую павязку 

Мал. 58. Віды вонкавага крывацёку

Капілярны Вянозны Артэрыяльны
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Від 
крывацёку

Прыметы Першая дапамога

3. Вянозны Кроў выцякае роўным 
струменем цёмна-чыр-
вонага колеру з сінява-
тым адценнем

Падніміце канечнасць вышэй 
за ўзровень сэрца, каб па-
меншыць прыток крыві. На-
кладзіце на рану тугую па-
вязку — чыстую тканіну або 
кампрэс з бінта, туга абматай-
це і завяжыце канцы павязкі. 
Калі рана працягвае крова-
тачыць, накладзіце над пер-
шай павязкай яшчэ адну

4. Артэрыяльны Кроў вырываецца з ра-
ны пульсуючым ярка- 
пунсовым струменем

Прыцісніце артэрыю пальцам 
вышэй за месца ранення. 
Выклічце «хуткую дапамогу». 
Надайце канечнасці ўзвыша-
нае становішча і накладзіце 
на рану тугую павязку. Калі 
крывацёк працягваецца, на-
кладзіце над першай павяз-
кай яшчэ адну і жгут вышэй 
за месца ранення. Калі канеч-
насць сінее або нямее, злёгку 
аслабце павязку і жгут

Унутраны Боль у вобласці траў-
мы, частае дыханне, 
бледнасць, млоснасць 
і рвота, неспатольная 
смага, крывацёк з рота 
і носа. Зменены стан 
свядомасці

Забяспечце пацярпеламу аб-
салютны спакой. Не давай-
це яму піць і есці. Выклічце 
«хуткую медыцынскую дапа-
могу». Накладзіце на вобласць 
траўмы халодны кампрэс 

Насавы Выцяканне крыві з на-
савых хадоў

Прапануйце пацярпеламу сес-
ці і злёгку нахіліць галаву 
наперад. Папрасіце яго заціс-
нуць пальцамі крылы носа. 
Накладзіце на вобласць пера-
носся халодны кампрэс 

Працяг

§ 29. Рэгуляцыя кровазвароту. Першая дапамога пры крывацёках
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 Паўторым галоўнае. Работа сэрца і прасвет крывяносных сасудаў 
знаходзяцца пад пастаянным кантролем нервовых механізмаў рэгу-
ляцыі.  Пры павышэнні тонусу сімпатычнага аддзела аўтаномнай 
нервовай сістэмы частата і сіла сардэчных скарачэнняў узрастаюць. 
 Узбуджэнне парасімпатычнага аддзела прыводзіць да зніжэння 
частаты і сілы сардэчных скарачэнняў.  У адрозненне ад сэрца рэ-
гуляцыя функцыянальнага стану сасудаў ажыццяўляецца галоўным 
чынам сімпатычнай нервовай сістэмай. Змяняючы частату імпульсаў 
у сваіх нервовых валокнах, яна можа павялічваць або памяншаць 
прасвет крывяносных сасудаў.  Істотны ўклад у рэгуляцыю сардэчна-
сасудзістай сістэмы ўносяць залозы ўнутранай сакрэцыі. Так, гармоны 
адрэналін і норадрэналін прымушаюць сэрца скарачацца больш часта 
і моцна. Акрамя таго, яны звужаюць крывяносныя сасуды скуры 
і кішэчніка і расшыраюць сасуды ў мышцах, што працуюць.  Смярот-
ную небяспеку для жыцця чалавека ўяўляюць вялікія страты крыві, 
якія ўзнікаюць пры пашкоджанні буйных артэрый.  Своечасова і пра-
вільна аказаная першая дапамога можа выратаваць чыёсьці жыццё. 

Ключавыя пытанні. 1. Як ажыццяўляецца нервовая рэгуляцыя дзейнасці сардэчна-
сасудзістай сістэмы? 2. Які ўплыў на сэрца і прасвет крывяносных сасудаў аказваюць 
біялагічна актыўныя рэчывы? 3. Як адрозніць капілярны крывацёк ад вянознага? 
Апішыце тэхніку аказання першай дапамогі пры вянозным крывацёку. 4. Пералічыце 
характэрныя прыметы артэрыяльнага крывацёку. Чаму менавіта ён з’яўляецца найбольш 
небяспечным? Што неабходна рабіць пры такім крывацёку? 5. Чаму пры артэрыяль-
ным крывацёку жгут накладаюць вышэй раны, а пры вянозным — ніжэй? Чым 
небяспечна няправільнае накладанне жгута?

Складаныя пытанні. 1. Чаму прадстаўнікі розных народаў свету лічаць, што чалавек 
радуецца, любіць і перажывае сэрцам? 2. Знайдзіце падабенства і адрозненні ў 
нервовай рэгуляцыі функцыянальнага стану сэрца і сасудаў. 3. Чаму пры значнай страце 
крыві пачашчаюцца пульс, дыханне, бляднее скурнае покрыва і ўзнікае адчуванне 
смагі? 4. Чаму крывацёк з артэрый кісці не патрабуе абавязковага накладання жгута?
5. Як трэба аказваць першую дапамогу пры крывацёку з раны ў вобласці скроні? Шыі?

§ 30. Гігіена сардэчна-сасудзістай сістэмы

 Успомніце вядомыя вам фактары рызыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў. 

 Як вы думаеце? Ці валодаюць расслабляльным дзеяннем выкураная цыгарэта і выпіты 
алкаголь?

 Вы даведаецеся аб сардэчна-сасудзiстых захворваннях і мерах іх прафілактыкі.
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Сардэчна-сасудзістыя за- 
хворванні лідзіруюць сярод 
прычын заўчаснай смерці 
ва ўсім свеце. Самае распаў-
сюджанае і небяспечнае ся-
род іх — атэрасклероз. Гэта 
хранічнае захворванне, пры 
якім на ўнутранай паверх-
ні артэрый фарміруюцца 
атэрасклератычныя бляшкі 
(мал. 59). Асноўнай прычы-
най іх узнікнення з’яўляецца 
тлушчавае перараджэнне сце-
нак сасудаў. Перакрываючы 
прасвет артэрый, бляшкі па-
рушаюць ток крыві, у выніку 
чаго жыццёва важныя органы 
не атрымліваюць у неабход-
ных колькасцях кісларод 
і пажыўныя рэчывы. Яшчэ больш пагаршае становішча асяданне на 
атэрасклератычных бляшках трамбацытаў. Тромб, які ўтвараецца, можа 
цалкам закупорыць сасуд і стаць прычынай некрозу — гібелі тканкі. 

      Гэта цікава. Рызыка ўзнікнення атэрасклерозу істотна павышаецца пры 
павелічэнні ўзроўню халестэрыну ў крыві. Халестэрын выконвае ў арганізме 
шэраг жыццёва важных функцый. Ён адыгрывае важную ролю ў страваванні, 
мае дачыненне да сінтэзу вітаміну D, спрыяе падтрыманню высокага ўзроўню 
імунітэту. Але пры гэтым халестэрын вінаваты ва ўтварэнні атэрасклера-
тычных бляшак. Цікава, што ад атэрасклерозу могуць пакутаваць і тыя, у 
каго ўзровень халестэрыну ў норме. Відавочна, што яго высокае ўтрыманне 
з’яўляецца толькі адной са шматлікіх прычын дадзенага захворвання. 
У пералік фактараў рызыкі атэрасклерозу ўваходзяць атлусценне, курэнне, 
цукровы дыябет і гіпертэнзія. 

Атэрасклероз з’яўляецца адной з асноўных прычын развіцця ішэміч-
най хваробы сэрца (ІХС). Найбольш характэрны сімптом ІХС — стэна-
кардыя. Гэта рэзкі боль у вобласці грудзей, абумоўлены недастатковым 
кровазабеспячэннем пэўнага ўчастка сэрца. Прыступ стэнакардыі можа 
справакаваць фізічная нагрузка, эмацыянальнае напружанне і нават 
прыём ежы.

Мал. 59. Прыметы атэрасклерозу і яго 
наступствы

Блок
каранарнай
артэрыі

Атэрасклератычная
бляшка

Паражэнне сардэчнай
мышцы (інфаркт)
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У найбольш цяжкіх выпадках ІХС прыводзіць да паражэння сардэчнай 
мышцы — інфаркту міякарда (гл. мал. 59). Сімптомы інфаркту — пра-
цяглы, сціскаючы боль за грудзінай, які не праходзіць пасля прыёму 
лекаў. У хворага адзначаюцца адышка, патлівасць, млоснасць, гала-
вакружэнне, рэзкае зніжэнне артэрыяльнага ціску, арытмія. У апошнія 
дзесяцігоддзі інфаркт значна «памаладзеў», г. зн. ад яго нашмат часцей 
сталі пакутаваць маладыя людзі.

Каля 26 % дарослага насельніцтва зямнога шара пакутуе ад гіпер-
танічнай хваробы. Яна праяўляецца стойкім павышэннем сісталічнага
і (або) дыясталічнага ціску (больш за 140/90 мм рт. сл.). Мяркуюць, што 
ў развіцці гіпертэнзіі вялікую ролю адыгрывае спадчыннасць. Шматкрат-
на павялічваюць рызыку атлусценне, курэнне і злоўжыванне алкаголем.

Пры зрывах рытму сардэчных скарачэнняў узнікае паталагічны стан, 
вядомы як арытмія. Арытмія абумоўлена парушэннямі ўтварэння і пра-
вядзення электрычнага імпульсу ў сэрца. Яна можа быць выклікана як 
функцыянальнымі парушэннямі, так і цяжкімі паражэннямі сэрца.

Другое месца сярод прычын смяротнасці ад парушэнняў кровазва-
роту займаюць сасудзістыя захворванні галаўнога мозга. Як правіла, іх 
прычынамі становяцца атэрасклератычныя паражэнні мазгавых сасудаў 
і цяжкія чэрапна-мазгавыя траўмы. Так, закупорка або разрыў мазгавых 
артэрый прыводзяць да інсульту. Характэрныя прыметы гэтага востра-
га парушэння мазгавога кровазвароту — рэзкая слабасць, парушэнні 
маўлення і свядомасці, страта арыентацыі ў часе і прасторы. Вельмі ты-
повы моцны галаўны боль, які суправаджаецца млоснасцю або рвотай.

Развіццё сардэчна-сасудзiстых захворванняў звязваюць з нерацыя-
нальным харчаваннем, празмернымі псіхічнымі нагрузкамі, дэфіцытам 
рухальнай актыўнасці і шкоднымі звычкамі.

Фізічная праца, заняткі спортам, танцамі, пешыя прагулкі істотна 
памяншаюць рызыку развіцця ІХС. У людзей, якія вядуць актыўны 
спосаб жыцця, артэрыяльны ціск адпавядае норме, а частата сардэчных 
скарачэнняў нават ніжэйшая.

Істотным фактарам рызыкі развіцця ІХС урачы называюць курэнне. 
Нікацін выклікае моцны спазм крывяносных сасудаў і павышае ўтрыман-
не ў крыві адрэналіну і норадрэналіну. Усё разам гэта вядзе да павелічэн-
ня частаты сардэчных скарачэнняў і павышэння артэрыяльнага ціску. 
Падлічана, што рызыка смерці ад ІХС у курцоў у 5 разоў вышэйшая, 
чым у людзей, якія не кураць.

Не менш чым курэнне небяспечнае ўжыванне алкагольных напіткаў. 
Алкаголь паступае ў кроў ужо праз некалькі хвілін пасля яго прыёму 
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і застаецца ў ёй працяглы час. Як і нікацін, алкаголь стымулюе выдзя-
ленне ў кроў гармонаў мазгавога рэчыва наднырачнікаў. У сардэчнай 
мышцы аматараў «зялёнага змея» назапашваецца тлушч і памяншаецца 
ўтрыманне бялкоў. Гэта прыводзіць да сардэчнай недастатковасці, якая 
няўхільна прагрэсіруе і мае вельмі неспрыяльны прагноз.

Немалаважную ролю ва ўзнікненні ІХС адыгрывае празмернае псі-
хаэмацыянальнае напружанне. Яно прыводзіць да ўзнікнення моцна-
га і працяглага ўзбуджэння ў структурах галаўнога мозга. Пры стрэсе 
ўзрастае актыўнасць сімпатычнага аддзела аўтаномнай нервовай сістэмы, 
узмацняецца функцыя наднырачнікаў, гіпофіза, шчытападобнай і іншых 
залоз унутранай сакрэцыі.

      Гэта цікава. Для паляпшэння агульнага стану пацыентаў з самымі рознымі 
захворваннямі шырока выкарыстоўваюць кантакт з жывёламі. Павод-
ле назіранняў урачоў гэта дазваляе пацыентам палепшыць памяць, каар-
дынацыю рухаў і нават цалкам вылечыцца ад алкагалізму і наркатычнай 
залежнасці. Спецыяльна праведзеныя маштабныя даследаванні дазволілі 
высветліць, што зоатэрапія (аздараўленне пры кантакце з сабакамі, катамі, 
коньмі, дэльфінамі, трусамі, птушкамі і насякомымі) станоўча ўплывае на 
псіхіку не толькі хворых, але і здаровых людзей.

У апошнія гады ў харчаванні жыхароў развітых краін прыметна па-
вялічылася доля вугляводаў, якія ператвараюцца ў тлушчы. Няправіль-
нае харчаванне на фоне маларухомага спосабу жыцця істотна павышае 
рызыку атлусцення і развіцця ІХС. Залішняя маса цела вельмі неспры-
яльна адбіваецца на функцыях практычна ўсіх органаў кровазвароту.

 Паўторым галоўнае. Найбольш частая прычына захворванняў 
крывяносных сасудаў — атэрасклероз. Гэта хранічнае захворванне 
артэрый, абумоўленае адкладаннем на іх унутраных сценках ха-
лестэрыну.  Атэрасклератычныя бляшкі памяншаюць прасвет сасу-
даў, з-за чаго кісларод і пажыўныя рэчывы, якія пераносяцца крывёй, 
не паступаюць у патрэбнай колькасці да органаў і тканак.  Нягле-
дзячы на ўсе намаганні медыкаў, не губляе сваёй сумнай вядомасці 
ішэмічная хвароба сэрца.  Смяротную пагрозу жыццю чалавека 
нясуць інфаркт і інсульт.  Асноўнымі прычынамі сардэчна-сасу-
дзiстых захворванняў з’яўляюцца дрэнная спадчыннасць, няправі-
льнае харчаванне, дэфіцыт рухальнай актыўнасці, шкодныя звычкі 
і стрэсы.

§ 30. Гігіена сардэчна-сасудзістай сістэмы
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Ключавыя пытанні. 1. Назавіце вядомыя вам сардэчна-сасудзістыя захворванні. Якое
з іх можна назваць «пачынальнікам» астатніх? Чаму? 2. Што адбываецца з кровазваротам 
у галаўным мозгу пры інсульце? 3. Што адбываецца з каранарнымі сасудамі і сардэчнай 
мышцай пры стэнакардыі і інфаркце міякарда? 4. У чым заключаецца прафілактыка 
сардэчна-сасудзiстых захворванняў?

Складаныя пытанні. 1. Сэрца трэніраванага чалавека гатова справіцца з любой 
фізічнай нагрузкай. Чаму празмернае псіхічнае напружанне можа рэзка пагоршыць 
яго стан? 2. Чаму рэзкі пад’ём адразу пасля абуджэння — пэўнае выпрабаванне для 
сэрца? 3. У сувязі з чым адносна непрацяглая, але вельмі інтэнсіўная праца на марозе 
можа прывесці да інфаркту міякарда?

Сістэма кровазвароту прадстаўлена сэрцам і крывяноснымі сасудамі: 
артэрыямі, капілярамі і венамі. Артэрыі і вены складаюцца з вонка- 
вага — злучальнатканкавага, сярэдняга — гладкамышачнага і ўнутрана-
га — эпітэліяльнага слаёў. У некаторых  венах ёсць клапаны, утвораныя 
складкамі ўнутранай абалонкі.

Сценка сэрца мае трохслойную будову. Яна складаецца з эпікарда, 
міякарда і эндакарда. Суцэльная перагародка дзеліць сэрца на правую 
і левую палавіны, у кожнай з якіх знаходзяцца перадсэрдзе і жалу-
дачак. Адно з адным перадсэрдзе і жалудачак злучаюцца з дапамогай 
створкавага клапана. Паміж правым жалудачкам і лёгачным ствалом, 
а таксама паміж левым жалудачкам і аортай размешчаны паўлунныя 
клапаны.

Функцыя сэрца заключаецца ў рытмічным нагнятанні ў артэрыі 
крыві, якая паступае ў яго з вен. Сэрца скарачаецца аўтаматычна пад 
уплывам імпульсаў, якія ўзнікаюць у ім самім. Сардэчны цыкл склада-
ецца з трох фаз: сісталы перадсэрдзяў, сісталы жалудачкаў і агульнай 
паўзы.

Правы жалудачак сэрца нагнятае кроў у малы круг кровазвароту, 
а левы — у вялікі. Кроў, якая цыркулюе па вялікім крузе кровазвароту, 
забяспечвае ўсе клеткі цела кіслародам, якім яна ўзбагацілася, прай-
шоўшы праз малы круг.

Работа сэрца і прасвет крывяносных сасудаў рэгулююцца нервовым 
і гумаральным механізмамі. Нервовая рэгуляцыя ажыццяўляецца з да-
памогай сімпатычнага і парасімпатычнага аддзелаў аўтаномнай нерво-
вай сістэмы, а гумаральная — пры дапамозе адрэналіну, норадрэналіну 
і іншых гармонаў.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Вы даведаецеся
 аб будове  і функцыях органаў дыхання;
 як  выконваюцца дыхальныя рухі;
 ці можна павялічыць жыццёвую ёмістасць лёгкіх;
 як  адбываюцца працэсы  газаабмену;
 аб рэгуляцыі  дыхання. 

Вы навучыцеся
 тлумачыць  сувязь  паміж будовай  і функцыямі  розных органаў дыхання;
 даваць адзнаку функцыянальнаму  стану дыхальнай  сістэмы;
 карыстацца атрыманымі ведамі для прафілактыкі захворванняў органаў дыхання;
 аказваць  першую дапамогу  пры  спыненні  дыхання.

Дыханне з’яўляецца жыццёва важнай функцыяй арганізма. Спыненне 
дыхання немінуча прыводзіць да гібелі. Адрозніваюць знешняе і ўнутра-
нае (тканкавае) дыханне. У аснове знешняга дыхання ляжыць вентыля-
цыя лёгкіх, якая выконваецца за кошт работы дыхальнай мускула-
туры. У лёгкіх кроў насычаецца кіслародам і вызваляецца ад вуглякіс-
лага газу. Пад тканкавым дыханнем разумеюць біялагічнае акісленне 
арганічных малекул да вуглякіслага газу і вады. Вызваленая пры гэтым 
энергія назапашваецца ў хімічных сувязях АТФ і выкарыстоўваецца па 
меры неабходнасці. Такім чынам, дыханне — гэта вынік цеснага «супра-
цоўніцтва» адразу некалькіх фізіялагічных сістэм, якія забяспечваюць 
абмен газаў паміж клеткамі і навакольным асяроддзем.

§ 31. Будова і функцыі органаў дыхання

 Успомніце. Якія тыпы дыхальных сістэм вам вядомы? 

 Як вы думаеце? Ці будуць прынцыпова адрознівацца будова і функцыі органаў дыхання 
чалавека і іншых млекакормячых?

 Вы даведаецеся аб функцыях паветраносных шляхоў і лёгкіх; аб тым, як фарміруюцца 
гукі маўлення.

Раздзел

Дыхальная
сістэма

8



122 Раздзел 8. Дыхальная сістэма

Сістэма органаў дыхання 
складаецца з паветраносных 
шляхоў і лёгкіх (мал. 60). 
Паветраносныя шляхі ўтво-
раны поласцю носа, насавой і 
ротавай часткамі глоткі, гар-
танню, трахеяй і бронхамі.

Поласць носа суцэльнай 
касцёва-храстковай перага-
родкай падзелена на правую 
і левую палавіны. Абедзве 
палавіны маюць некалькі 
звілістых хадоў, якія істотна 
павялічваюць плошчу іх па-
верхні. Знутры поласць носа 
выслана слізістай абалонкай, 
пранізанай густой сеткай кры-
вяносных сасудаў. Кроў, якая 
працякае па іх, сагравае па-
ветра, што паступае, засце-
рагаючы лёгкія ад перааха-
ладжэння.

У састаў слізістай абалонкі ўваходзіць шматслойны плоскі эпітэлій, 
які змяшчае некалькі тыпаў клетак. Залозістыя клеткі выдзяляюць слізь, 
якая ўвільгатняе паветра, а таксама склейвае часцінкі пылу і абясшко-
джвае мікраарганізмы. Раснічастыя клеткі рухамі сваіх веек забяспечва-
юць вывядзенне слізі з паветраносных шляхоў у навакольнае асяроддзе. 
І нарэшце, нюхальныя клеткі выконваюць рэцэпторную функцыю.

З насавой поласці паветра 
паступае ў насаглотку, а з яе ў 
гартань. Гартань утворана не-
калькімі храсткамі, найбольш 
буйныя з якіх — гэта шчыта-
падобны храсток і надгар-
таннік (мал. 61). У мужчын 
шчытападобны храсток вы-
ступае наперад, утвараючы 
прыметны выступ — кадык. 
Надгартаннік, як вынікае з 
яго назвы, размешчаны крыху Мал. 61. Будова гартані

Мал. 60. Сістэма органаў дыхання

Гартань

НасаглоткаПрысценачная 
плеўра

Правае лёгкае

Насавая 
поласць

Левае лёгкае

Бронхі

Трахея

Дыяфрагма

Лёгачная 
плеўра

Плеўральная
поласць

Бранхіяльнае
дрэва

Шчытападобны
храсток

Галасавыя
звязкі

Галасавая
шчыліна

Надгартаннік
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вышэй за гартань. Падчас глытання ён закрывае ўваход у яе. Тым самым 
выключаецца магчымасць пападання ежы ў дыхальнае горла (трахею).

Слізістая абалонка гартані ўтварае складкі з галасавымі звязкамі 
(гл. мал. 61). Калі чалавек маўчыць і спакойна дыхае, звязкі разведзе-
ны. Падчас маўлення ці спеву яны змыкаюцца. Паветра праходзіць праз 
вузкую шчыліну паміж звязкамі і выклікае іх ваганні. Так нараджаюцца 
гукі. Дзякуючы рухам языка і вуснаў з гэтых гукаў фарміруюцца словы 
і членараздзельнае маўленне.

      Гэта цікава. Ва ўзросце з 14 да 16 гадоў адбываецца мутацыя (змяненне) 
голасу. У дзяўчынак гэты працэс ідзе даволі плаўна і часам незаўважна. 
У хлопчыкаў ён носіць куды больш выразны характар. Значнае павелічэнне 
памераў гартані суправаджаецца ростам галасавых звязак і як вынік лом-
кай голасу (гукі выдаюцца то дзіцячым голасам, то басам). У гэтым узросце 
настойліва рэкамендуецца прытрымлівацца ашчаднага рэжыму для галаса-
вога апарату.

Трахея, або дыхальнае горла, уяўляе сабой полую трубку даўжынёй 
10—13 см. Уверсе трахея злучаецца з гартанню, а ўнізе падзяляецца на 
правы і левы галоўныя бронхі. Аснову трахеі складаюць 16—20 падко-
вападобных храсткоў, дзякуючы якім яе сценкі ніколі не спадаюцца. 
Паміж сабой яны злучаны звязкамі і мышцамі.

Задняя сценка трахеі прылягае да стрававода. Яна пазбаўлена храст-
ковай тканкі, дзякуючы чаму харчовы камяк бесперашкодна праходзіць 
у страўнік. Знутры трахея выслана слізістай абалонкай, пакрытай мі-
гальным эпітэліем. Залозы, што ўваходзяць у яе састаў, увільгатняюць 
паветра, якое праходзіць, а вейкі мігальнага эпітэлію чысцяць яго 
ад пылу.

У лёгкіх бронхі паслядоўна дзеляцца, утвараючы бранхіяльнае дрэва. 
Яно налічвае каля 23 парадкаў галінавання. Галоўныя бронхі маюць 
такую ж будову, як і трахея. Амаль усе астатнія бронхі складаюцца 
з суцэльных храстковых кольцаў. Іх няма толькі ў дробных бронхах — 
бранхіёлах.

      Гэта цікава. Пры запаленні слізістай абалонкі трахеі або бронхаў узнікае 
моцны кашаль, які з’яўляецца ахоўнай рэакцыяй. У такіх выпадках 
у залежнасці ад месца лакалізацыі запалення ставіцца дыягназ трахеіт або 
бранхіт.
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Бранхіёлы заканчваюцца альвеоламі — лёгачнымі пузыркамі, утво-
ранымі аднаслойным плоскім эпітэліем (гл. с. 127). Звонку яны пакрыты 
густой сеткай крывяносных капіляраў. Нягледзячы на тое што дыяметр 
альвеол складае ўсяго 200—300 мкм, агульная плошча іх паверхні да-
сягае 120 м2. Усяго ў лёгкіх налічваецца больш за 700 млн лёгачных 
пузыркоў. Альвеолы фарміруюць асноўную масу лёгачнай тканкі.

Лёгкія — парныя органы дыхання, якія займаюць усю свабодную 
прастору ў грудной поласці. Кожнае лёгкае мае тонкі злучальнатканкавы 
чахол — лёгачную плеўру (гл. мал. 60). У сваю чаргу ўнутраная паверхня 
сценкі грудной поласці пакрыта прысценачнай плеўрай. Паміж лісткамі 
лёгачнай і прысценачнай плеўры знаходзіцца плеўральная поласць. Яна 
ўтрымлівае нязначную колькасць серознай вадкасці, якая забяспечвае 
бесперашкоднае слізганне лёгкіх падчас руху. Ціск у плеўральнай по-
ласці заўсёды крыху ніжэйшы за атмасферны, што стварае сілу, якая 
прыціскае лёгкія да грудной клеткі.

 Паўторым галоўнае. Да органаў дыхання адносяцца паветраносныя 
шляхі і лёгкія.  Паветраносныя шляхі ўключаюць поласць носа, 
насаглотку, гартань, трахею і бронхі.  У поласці носа ўдыхнутае 
паветра саграваецца, увільгатняецца і ачышчаецца ад пылу і мікраар-
ганізмаў.  Трахея — полая трубка, якая дае пачатак двум галоўным 
бронхам.  Бронхі разгаліноўваюцца на больш дробныя галіны
і ўтвараюць бранхіяльнае дрэва. Заканчваецца яно лёгачнымі пузыр-
камі — альвеоламі, якія фарміруюць лёгачную тканку.

Ключавыя пытанні. 1. Што такое знешняе і ўнутранае дыханне? 2. Якія функцыі 
выконвае насавая поласць і храсткі гартані? 3. Дзе і як узнікаюць гукі чалавечага 
маўлення? 4. Як звязана будова трахеі і бронхаў з выконваемымі імі функцыямі?
5. Як будова лёгкага прыстасавана да дыхання?

Складаныя пытанні. 1. Чаму пры дыханні праз рот узрастае рызыка захворванняў 
дыхальных шляхоў? 2. Чым можна растлумачыць часовую закладзенасць носа пры 
выхадзе з цёплага памяшкання на мароз? 3. Часам чалавеку, які страціў прытомнасць, 
спрабуюць даць выпіць вады. Ці можна так рабіць? Чаму?

Дыханне ў стане спакою і пры нагрузцы. Падлічыце колькасць 
дыхальных рухаў (удыхаў або выдыхаў) у стане спакою і адразу па-
сля 10 прысяданняў. Абмяркуйце вынік даследавання на бліжэйшым 
уроку біялогіі.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні
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§ 32. Знешняе дыханне

 Успомніце. Чым адрозніваецца дыханне раслін ад дыхання жывёл? Чым адрозніваецца 
артэрыяльная кроў ад вянознай?

 Як вы думаеце? Лёгкія пазбаўлены ўласных мышцаў, якія забяспечвалі б змяненне 
іх аб’ёму. За кошт чаго ў такім выпадку змяняецца аб’ём лёгкіх падчас удыху 
і выдыху?

 Вы даведаецеся аб механізме дыхальных рухаў; што такое жыццёвая ёмістасць 
лёгкіх; чым адрозніваецца газавы састаў паветра, якое ўдыхаецца і выдыхаецца, і як 
адбываецца абмен кіслароду і вуглякіслага газу ў лёгкіх і тканках.

Вентыляцыя лёгкіх. Змянен-
не паветра ў альвеолах забяспеч-
ваецца дыхальнымі рухамі — уды-
хам і выдыхам. У спакойным стане 
чалавек робіць 15—17 дыхальных 
рухаў у мінуту. У аснове ўдыху і 
выдыху ляжаць рытмічныя ска-
рачэнні міжрэберных мышцаў і 
дыяфрагмы (мал. 62).

Разгледзім біямеханіку дыхан-
ня на прыкладзе наступных схем.

Удых: скарачэнне вонкавых міжрэберных мышцаў і дыяфрагмы → 
→ рэбры прыўздымаюцца, купал дыяфрагмы ўплашчаецца → аб’ём 
грудной поласці павялічваецца → лёгкія пасіўна ідуць за сценкамі 
грудной поласці, за кошт чаго павялічваецца іх аб’ём → ціск у лёгкіх 
становіцца ніжэйшым за атмасферны → паветра па паветраносных 
шляхах паступае ў лёгкія.

Выдых: расслабленне вонкавых міжрэберных мышцаў і дыяфраг-
мы → грудная клетка пад дзеяннем уласнага цяжару апускаецца ўніз, 
купал дыяфрагмы імкнецца ўгору → аб’ём грудной поласці памян-
шаецца → ціск у грудной поласці становіцца вышэйшым за атмасфер-
ны → паветра па паветраносных шляхах пакідае лёгкія.

Жыццёвая ёмістасць лёгкіх. Пры спакойным дыханні за адзін 
удых у лёгкія паступае прыблізна 500 см3 паветра. Пасля звычайнага 
ўдыху або выдыху можна дадаткова ўдыхнуць або выдыхнуць яшчэ па 
1500 см3. Сума пералічаных аб’ёмаў паветра называецца жыццёвай 
ёмістасцю лёгкіх (ЖЁЛ). У дарослага чалавека яна складае каля 3500 см3.

Мал. 62 Механізм удыху і выдыху

Удых

Дыяфрагма

Грудная 
клетка

Выдых
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Вымяраюць ЖЁЛ пры дапамозе 
спецыяльнага прыбора — спіромет-
ра (мал. 63). Пры правядзенні спіра-
метрыі ЖЁЛ ацэньваецца як розніца 
паміж аб’ёмамі паветра ў лёгкіх пры 
максімальна глыбокім удыху і поўным 
выдыху. Велічыня ЖЁЛ залежыць ад 
фізічнага развіцця, трэніраванасці і 
целаскладу. У спартсменаў яна можа 
дасягаць 6000 см3 і больш. Пры за-
хворваннях органаў дыхання ЖЁЛ, 
як правіла, зніжаецца.

Састаў удыхнутага, альвеаляр- 
нага і выдыхнутага паветра істотна адрозніваецца (табл. 8). У най-
большай ступені гэта тычыцца ўдыхнутага і альвеалярнага паветра. 
Розніца паміж утрыманнем у іх кіслароду і вуглякіслага газу дасягае 
максімальных значэнняў. І гэта лёгка тлумачыцца: клеткі нашага цела 
бесперапынна спажываюць О2 і вылучаюць СО2. Не так відавочна, за 
кошт чаго павялічваецца ўтрыманне О2 і памяншаецца ўтрыманне СО2 
у выдыхнутым паветры. Аказваецца, падчас выдыху альвеалярнае па-
ветра змешваецца з паветрам, якое запаўняе паветраносныя шляхі. 
Гэта паветра не ўдзельнічае ў газаабмене, таму мала чым адрозніваецца 
ад атмасфернага. У выніку іх змешвання састаў выдыхнутага паветра 
змяняецца.

Т а б л і ц а  8. Састаў удыхнутага, альвеалярнага і выдыхнутага паветра

Паветра Утрыманне газаў, %

Кісларод (О2) Вуглякіслы газ (СО2) Азот (N2)

Удыхнутае 20,94 0,03 79,03

Альвеалярнае 14,44 5,56 80,00

Выдыхнутае 16,30 4,00 79,70

      Гэта цікава. Хоць азот і не ўдзельнічае ў газаабмене, ён нярэдка становіцца 
прычынай вельмі небяспечнай дэкампрэсійнай, або кесоннай, хваробы. Час-
цей за ўсё з ёй сутыкаюцца прафесійныя вадалазы і аматары глыбакаводных 
апусканняў — дайверы. Пры занадта хуткім усплыванні раствораны ў крыві 
і тканках азот пачынае выдзяляцца ў выглядзе бурбалак, што прыводзіць 
да незваротных пашкоджанняў сценак крывяносных сасудаў і тканак. 

Мал. 63. Спірометр
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Абмен газаў у лёгкіх. Пе-
раход кіслароду з лёгачных 
пузыркоў (альвеол) у кроў і 
вуглякіслага газу ў зварот-
ным напрамку адбываецца 
дзякуючы дыфузіі (мал. 64). 
Хоць дыфузія працякае ад-
носна павольна, дзякуючы 
значнай плошчы паверхні 
лёгкіх газаабмен забяспеч-
ваецца ў поўным аб’ёме. Гэ- 
таму спрыяе павольнае ця-
чэнне крыві ў капілярах, а 
таксама вельмі нязначная 
таўшчыня сценак лёгачных 
пузыркоў    і    капіляраў,    што    іх   аплятаюць .

Кроў, якая паступае да лёгачных пузыркоў (альвеол), утрымлівае 
шмат вуглякіслага газу і мала кіслароду. Пры руху па капілярах лёгкіх 
яна паспявае аддаць вуглякіслы газ і насыціцца кілародам. У выніку 
гэтага кроў з вянознай ператвараецца ў артэрыяльную.

Абмен газаў у тканках адбываецца па тых жа фізічных зако-
нах, што і ў лёгкіх. У клетках утрыманне кіслароду заўсёды мен-
шае, а вуглякіслага газу большае, чым у капілярах. Таму гемаглабін 
лёгка аддае О2, які тут жа паступае ў клеткі. Адначасова з гэтым СО2 
з клетак, дзе ён бесперапынна ўтвараецца, паступае ў капіляры. Тут 
СО2 злучаецца з гемаглабінам і ў такім выглядзе транспартуецца да
лёгкіх.

Такім чынам, газавы гамеастазіс забяспечваецца сумеснай дзейнасцю 
органаў дыхання, кровазвароту і крывёй.

 Паўторым галоўнае. Вентыляцыя лёгкіх адбываецца з прычыны 
работы вонкавых міжрэберных мышцаў і дыяфрагмы.  Жыццёвая 
ёмістасць лёгкіх — гэта сума дыхальнага аб’ёму, рэзервовага аб’ёму 
ўдыху і рэзервовага аб’ёму выдыху.  Састаў удыхнутага, альвеаляр-
нага і выдыхнутага паветра адрозніваецца працэнтным утрыманнем 
кіслароду і вуглякіслага газу.  Абмен газаў у лёгкіх і тканках 
ажыццяўляецца з дапамогай дыфузіі.

Мал. 64. Газаабмен у лёгкіх (а) і ў тканках (б) 

Лёгачны
пузырок

(альвеола)

Клеткі

Вянозная кроў

Артэрыяльная кроў

Сасуд

а б

§ 32. Знешняе дыханне
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Ключавыя пытанні. 1. Як адбываецца ўдых і выдых? 2. Што такое жыццёвая ёмістасць 
лёгкіх? Як яе вызначаюць? 3. Чым адрозніваецца састаў удыхнутага, альвеалярнага 
і выдыхнутага паветра? 4. Як адбываецца газаабмен у лёгкіх? 5. Як адбываецца 
газаабмен у тканках? 6. Пры апусканні ў ваду вадалазы выкарыстоўваюць акваланг. 
Аднак з яго дапамогай можна апускацца толькі на глыбіню да 40 м. Растлумачце, чаму 
далейшае паглыбленне небяспечнае для жыцця.

Складаныя пытанні. 1. Як зменіцца дыханне пры паніжэнні атмасфернага ціску?
2. Вядома, што нованароджанае немаўля дыхае ў некалькі разоў часцей, чым дарослы 
чалавек. Прапануйце некалькі магчымых тлумачэнняў гэтаму факту. 3. Пры пранікальным 
раненні грудной клеткі ў пацярпелага з’явіліся прыметы ўдушша. Чым гэта выклікана, 
калі яго лёгкія не пашкоджаны? 4. Чаму ў ніжніх канечнасцях знаходзіцца 14 % усяго 
аб’ёму крыві, а ў лёгачных капілярах — 33 %? 5. У карэнных жыхароў Тыбета і Андаў 
павышанае ўтрыманне гемаглабіну ў крыві і ўзмоцнены лёгачны крывацёк. З чым гэта 
звязана?

Вызначэнне жыццёвай ёмістасці лёгкіх. Паспрабуйце зату-
шыць полымя свечкі, зрабіўшы фарсіраваны выдых з адлегласці 
80—100 см. Калі ў вас атрымалася гэта зрабіць, значыць ЖЁЛ вя-
лікая. Калі не атрымалася, падыдзіце трохі бліжэй да свечкі. Калі 
вам удалося пагасіць полымя на адлегласці, меншай за 70 см ад свеч-
кі, то ваша ЖЁЛ відавочна недастатковая. У такім выпадку рэгу-
лярныя заняткі спортам (хуткая хадзьба, бег, язда на веласіпедзе, 
плаванне) дапамогуць вам вырашыць гэту праблему.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 33. Рэгуляцыя дыхання і першая дапамога
пры яго спыненні

 Успомніце. Дзе знаходзіцца дыхальны цэнтр? 

 Як вы думаеце? Чаму пры цяжкай фізічнай працы змяняецца характар дыхання?

 Вы даведаецеся аб нервовых і гумаральных механізмах рэгуляцыі дыхання; ахоўных 
дыхальных рэфлексах; прыёмах першай дапамогі пры спыненні дыхання.

Рэгуляцыя дыхання. Рэгуляцыя дыхання ажыццяўляецца нервовым 
і гумаральным механізмамі.

Частата і глыбіня дыхання кантралююцца дыхальным цэнтрам, раз-
мешчаным у прадаўгаватым мозгу. Дыхальны цэнтр складаецца з дзвюх 
частак — цэнтра ўдыху і цэнтра выдыху (мал. 65). Калі ўзбуджаецца 
цэнтр удыху, сігнал паступае да вонкавых міжрэберных мышцаў і дыя-
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фрагмы — адбываецца ўдых. Пры ўзбуджэнні цэнтра выдыху адначасова 
тармозіцца цэнтр удыху, і дыхальныя мышцы расслабляюцца — пачы-
наецца выдых.

Работа дыхальнага цэнтра ажыццяўляецца аўтаматычна і не спыня-
ецца нават падчас сну. Тым не менш у любы момант мы можам змяніць 
частату і глыбіню дыхання. Гэта пераканаўчы доказ таго, што дыхаль- 
ны цэнтр знаходзіцца пад кантролем кары вялікіх паўшар’яў галаўнога 
мозга.

Важным рэгулятарам дыхання з’яўляецца вуглякіслы газ. Дыхальны 
цэнтр больш адчувальны да павышэння яго канцэнтрацыі ў крыві, чым 
да недахопу кіслароду. Калі ўтрыманне вуглякіслага газу павялічваецца, 
узбудлівасць дыхальнага цэнтра павышаецца. У выніку дыханне ста-
новіцца больш частым і глыбокім і з арганізма выводзіцца больш СО2.

Дыхальнай сістэме ўласцівы спецыфічныя рэфлексы, якія папярэдж-
ваюць парушэнні яе дзейнасці. Напрыклад, раздражненне слізістай аба-
лонкі носа пылам або рэчывамі, што моцна пахнуць, выклікае спыненне 
дыхання і змыканне галасавых звязак. Пры гэтым у грудной поласці 
рэзка ўзрастае ціск. Надыходзіць момант, калі паветра з сілай прарыва-
ецца праз галасавыя звязкі ў насавую поласць і ўзнікае характэрны гук 
ч х а н н я. Разам з паветрам і сліззю выдзяляюцца і раздражняльнікі 
слізістай абалонкі.

К а ш а л ь  вельмі падобны да чхання, з той толькі розніцай, што ас-
ноўны паток паветра выходзіць праз рот.

Першая дапамога пры спыненні дыхання. У выніку няшчаснага 
выпадку ці з прычыны захворвання органаў дыхання можа наступіць 
спыненне дыхання. У такой сітуацыі выратаваць жыццё чалавека можа 
толькі своечасова аказаная дапамога.

Мал. 65. Структуры, якія рэгулююць дыханне

Дыяфрагма

Міжрэберныя
мышцы

Цэнтр выдыху

Цэнтр удыху

Цэнтры
дыяфрагмальных
і міжрэберных
нерваў у спінным
мозгу

Дыхальны цэнтр
у прадаўгаватым мозгу
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Пры аказанні першай дапамогі чалавеку, які патануў, неабходна як 
мага хутчэй выдаліць з яго паветраносных шляхоў і лёгкіх ваду і пясок. 
Для гэтага пацярпелага кладуць жыватом на калена і рэзкімі рухамі, 
сціскаючы грудную клетку, выдаляюць ваду (мал. 66). Іншародныя целы, 
якія трапілі ў поласць рота, можна акуратна дастаць пальцам.

Затым пацярпелага пераварочваюць на спіну і вызваляюць шыю, 
грудзі і жывот ад адзення. Знятае адзенне скачваюць у цвёрды ва-
лік таўшчынёй 15—20 см і падкладаюць пад плечы. Галава пацяр-
пелага павінна быць закінута, а рот адкрыты. У несвядомым стане 
расслабляюцца мышцы языка і можа адбыцца яго западзенне, што 
часам з’яўляецца прычынай парушэння праходнасці дыхальных шля-
хоў. Таму важна закінуць галаву пацярпелага назад і прыпадняць яго 
падбародак.

Мал. 66. Першая дапамога пры ўтапленні і спыненні дыхання
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Чалавек, які аказвае дапамогу, становіцца на калені збоку ад пацяр-
пелага і робіць глыбокі ўдых. Затым ён заціскае пальцамі крылы носа 
пацярпелага, як мага шчыльней накрывае яго рот сваім ротам і робіць 
выдых (можна накрыць рот пацярпелага насоўкай або сурвэткай). Выдых 
павінен доўжыцца 1—2 с. Пасля кожнага выдыху рот і нос пацярпелага 
ачышчаюць, каб выйшла паветра. Штучнае дыханне ажыццяўляецца 
12—15 разоў за мінуту. Калі рот пацярпелага адкрыць не ўдаецца, па-
ветра накіроўваюць праз нос, заціскаючы рукой рот.

Штучнае дыханне працягваюць да таго часу, пакуль пацярпелы не 
стане дыхаць самастойна.

Калі ў пацярпелага няма пульсу, штучнае дыханне неабходна спа-
лучаць з непрамым масажам сэрца. Пасля аднаго ўдзімання паветра 
ў лёгкія робяць 4—5 хуткіх штуршковых націсканняў на ніжнюю 
трэць грудзіны накладзенымі адна на адну рукамі (гл. мал. 66, унізе).

 Паўторым галоўнае. Рэгуляцыю дыхання забяспечвае дыхаль-
ны цэнтр, які знаходзіцца ў прадаўгаватым мозгу.  Чханне і ка-
шаль — ахоўныя рэфлексы, якія папярэджваюць парушэнні дзейна-
сці дыхальнай сістэмы.  Першая дапамога пры спыненні дыхання 
ўключае ў сябе штучнае дыханне і непрамы масаж сэрца.

Ключавыя пытанні. 1. Як ажыццяўляецца нервовая рэгуляцыя дыхання? 2. У чым 
заключаюцца асаблівасці гумаральнай рэгуляцыі дыхання? 3. Чым адрозніваецца 
чханне ад кашлю? 4. Як аказваюць першую дапамогу пры спыненні дыхання?

Складаныя пытанні. 1. Чаму змяняецца рытм і глыбіня дыхальных рухаў падчас цяжкай 
працы і спартыўных трэніровак? 2. Калі чалавек будзе надзімаць вялікі паветраны 
шар, то можа наступіць пацямненне ў вачах і страта прытомнасці. Растлумачце чаму. 
3. Як зменіцца характар дыхання пры рэзкім зніжэнні ўтрымання ў крыві вуглякіс-
лага газу? 

Вызначэнне ўстойлівасці арганізма да недахопу кіслароду. 
У становішчы седзячы пасля 5 мін адпачынку зрабіце 2—3 глыбокія 
ўдыхі і выдыхі, а затым, зрабіўшы поўны ўдых, затрымайце дыханне. 
З дапамогай секунднай стрэлкі вызначце час затрымкі дыхання. 
Сярэдні паказчык затрымкі дыхання для нетрэніраваных людзей 
складае 40—55 с, а для трэніраваных — 60—90 с і больш. Абмяр-
куйце гэта даследаванне на наступным уроку.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

§ 33. Рэгуляцыя дыхання і першая дапамога пры яго спыненні 
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§ 34. Гігіена дыхання

 Успомніце. Што такое ўваходныя вароты інфекцыі? 

 Як вы думаеце? Якія ўваходныя вароты інфекцыі самыя «шырокія»?

 Вы даведаецеся аб асноўных правілах гігіены дыхання.

Гігіена паветранага асяроддзя. Вельмі часта прычынай лёгач-
ных захворванняў становіцца банальны дамашні пыл. На яго часцін-
ках асядаюць хваробатворныя мікраарганізмы і вірусы, удыханне 
якіх небяспечнае. Галоўным сродкам барацьбы з пылам з’яўляецца 
рэгулярнае вільготнае прыбіранне памяшкання. Калі ў вас ёсць 
дамашнія жывёлы, вільготнае прыбіранне рэкамендуецца праводзіць 
штодзень.

Залогам здароўя з’яўляецца не толькі чысціня вашага жылля. Для 
добрага самаадчування неабходна як мага часцей бываць на свежым па-
ветры. Добра вядома, што на працягу ўсяго аднаго ўрока ў класе істотна 
змяняецца газавы састаў паветра: павялічваецца канцэнтрацыя СО2. Доў-
гае знаходжанне ў такіх умовах выклікае галаўны боль і зніжае праца-
здольнасць. Менавіта таму рэкамендуецца праветрываць вучэбныя класы 
пасля кожнага ўрока.

Рэальную пагрозу для жыцця ўяўляе высокатаксічны чадны газ (СО). 
Найбольшая колькасць СО трапляе ў атмасферу пры пажарах і працы 
рухавікоў унутранага згарання (аўтамабілі). Вымушаны прыпынак на 
буйной аўтастрадзе або пражыванне ў доме з пячным ацяпленнем істотна 
павышаюць рызыку атручвання чадным газам. Гемаглабін, які злучыўся 
з СО, не можа пераносіць кісларод. У выніку атручвання чадным газам 
узнікаюць ірвота, сутаргі, магчымая страта прытомнасці і спыненне ды-
хання. У такім выпадку пацярпелага трэба як мага хутчэй вынесці на 
свежае паветра і аказаць яму першую дапамогу.

Да атручэння чадным газам падобна атручэнне бытавым газам, 
які выкарыстоўваецца для прыгатавання ежы. Калі вы адчулі пах газу, 
перакрыйце падачу газу. Пры гэтым ні ў якім разе не ўключайце святло, 
не запальвайце агонь і не адкрывайце вокны. Газавая сумесь з паветрам 
вельмі небяспечная.

Прытрымліванне правільнага дыхання. Для чалавека натуральным 
з’яўляецца насавое дыханне. Пры дыханні праз рот паветра, што пасту-
пае, не ачышчаецца ад пылу, бактэрый і не саграваецца. У халодны час 
года гэта прыводзіць да пераахаладжэння лёгкіх.
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Цяжкасць насавога дыхання, зніжэнне вастрыні слыху і з’яўленне гу-
гнявасці могуць узнікаць пры павелічэнні адэноідаў. Адэноіды ўяўляюць 
сабой скапленне лімфоіднай тканкі, размешчанай у вобласці насаглот-
кі. Часцей за ўсё яны разрастаюцца ў выніку перанесеных у дзяцінст-
ве інфекцыйных захворванняў (адру, шкарлятыны, грыпу, дыфтэрыі). 
Адэноіды лечацца кансерватыўна або выдаляюцца хірургічным 
шляхам.

      Гэта цікава. Часовае спыненне дыхання ў людзей з залішняй масай 
цела, у тых, якія храпуць у сне, у хворых на бранхіяльную астму атры-
мала назву апноЂэ. Асноўнымі сімптомамі гэтага стану з’яўляюцца галаўны 
боль, стомленасць, раздражняльнасць, пагаршэнне канцэнтрацыі ўвагі 
і памяці.

Апноэ характэрна не толькі для людзей, якія храпуць або хварэюць. 
Аказваецца, 80 % карыстальнікаў персанальных камп’ютараў міжвольна 
затрымліваюць дыханне падчас працы. Прымаючы пад увагу колькасць часу, 
якую сучасны чалавек праводзіць за камп’ютарам, урачы настойліва рэка-
мендуюць сачыць за сваім дыханнем.

Гігіена галасавога апарату. Прастудныя захворванні і празмернае 
напружанне галасавых звязак заканамерна прыводзяць да змянення 
голасу. Яшчэ мацней на яго гучанні адбіваецца курэнне. Галасавыя 
звязкі курца губляюць эластычнасць, ацякаюць і запаляюцца, што 
становіцца прычынай глухога і асіплага голасу. Акрамя таго, з-за пе-
расыхання слізістай абалонкі гартані перыядычна ўзнікае моцны 
кашаль.

Паколькі работа галасавога апарату рэгулюецца ЦНС, то праблемы 
з голасам нярэдка ўзнікаюць у моманты цяжкіх эмацыянальных 
узрушэнняў.

Для гучнасці голасу важны рэжым харчавання. Страўнік, перапоў-
нены ежай, цісне на дыяфрагму, што перашкаджае нармальнаму дыхан-
ню. Таму за 2 г да пачатку адказнага выступлення трэба адмовіцца ад 
ежы. Неабходна выключыць прыём занадта гарачай або халоднай ежы 
і абмежаваць утрыманне ў ёй вострых прыпраў. Не праходзіць бясслед-
на для галасавых звязак злоўжыванне спіртнымі напіткамі. У гартані 
ўзнікаюць з’явы застойнага кровазвароту, што адмоўна адбіваецца на 
голасе.
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Прафілактыка захворванняў галасавога апарату напрамую звя-
зана са спосабам жыцця чалавека. Загартоўванне свежым паветрам, 
сонцам, вадой, фізічныя практыкаванні, захаванне рэжыму працы і 
адпачынку спрыяюць падтрыманню галасавога апарату ў выдатнай 
форме.

Прафілактыка захворванняў, якія перадаюцца паветрана-кропе-
льным шляхам. Падчас размовы, чхання і кашлю ў паветра пападаюць 
кропелькі вадкасці, якія змяшчаюць хваробатворныя мікраарганізмы 
і вірусы. Яны пранікаюць праз дыхальныя шляхі ў арганізм здарова-
га чалавека і выклікаюць яго заражэнне. Такі спосаб перадачы інфек-
цыі атрымаў назву паветрана-кропельнага. Ён назіраецца пры гры-
пе, дыфтэрыі, коклюшы, адры, шкарлятыне і многіх іншых захвор- 
ваннях.

Пранікненню ў арганізм хваробатворных мікраарганізмаў перашка-
джае слізістая абалонка поласці носа. У выпадку кантакту з узбуджа-
льнікамі актыўнасць залоз, якія ўваходзяць у яе састаў, шматразова 
ўзрастае. Выдзяляемы імі сакрэт пачынае змываць небяспечных узбу-
джальнікаў. Знешне гэта выяўляецца ў выглядзе н а с м а р к у — часта-
га спадарожніка рэспіраторных захворванняў. Пры зносінах з такімі 
хворымі трэба прыкрываць рот і нос спецыяльнымі марлевымі павязкамі 
або змочанымі дэзынфіцыруючым растворам сурвэткамі, а яшчэ лепш, 
каб гэта рабіў сам хворы.

Ранняй дыягностыцы многіх захворванняў, якія перадаюцца 
паветрана-кропельным шляхам, спрыяюць рэгулярныя флюараграфічныя 
абследаванні. Яны абсалютна бяспечныя і выкарыстоўваюцца галоўным 
чынам для даследавання органаў грудной клеткі. З дапамогай флюара-
графічнага абследавання можна выявіць сухоты, пнеўманію, рак лёгкага 
і іншыя небяспечныя захворванні.

Уплыў курэння на органы дыхання. Тытунёвы дым змяшчае больш 
за 200 надзвычай шкодных для арганізма рэчываў. У яго састаў ува-
ходзяць бензпірэн, сінільная кіслата, чадны газ, сажа. Пры ўдыханні 
тытунёвага дыму яны пранікаюць у лёгкія і асядаюць у іх. «Дзякуючы» 
бензпірэну курэнне з’яўляецца адным з асноўных фактараў рызыкі раз-
віцця рака лёгкіх, гартані і поласці рота.

Не менш згубнае дзеянне тытунёвы дым аказвае і на людзей з бліз-
кага акружэння курца. Па даных Сусветнай арганізацыі аховы зда- 
роўя (СААЗ), пасіўнае курэнне становіцца прычынай каля 200 тыс. 
смярцей у год.
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 Паўторым галоўнае. Асноўнымі гігіенічнымі правіламі папя-
рэджання захворванняў органаў дыхання з’яўляюцца: падтрымка 
аптымальнага газавага саставу паветранага асяроддзя ў памяшканнях 
(праветрыванне), насавое дыханне, загартоўванне, адмова ад алка- 
голю і курэння.

Ключавыя пытанні. 1. Як змяняецца састаў паветра пры працяглым знаходжанні 
вялікай колькасці людзей у закрытых памяшканнях? 2. Прытрымліванне якіх гігіенічных 
правілаў спрыяе папярэджанню захворванняў органаў дыхання? Дайце ім дэталёвыя 
тлумачэнні. 3. Чаму дзецям проціпаказана насіць цеснае і вузкае адзенне? 

Складаныя пытанні. 1. Чаму ў паўночных шыротах, нягледзячы на холад, людзі 
радзей хварэюць на прастудныя захворванні? 2. Чаму пры размяшчэнні мэблі
ў пакоі яе не трэба ставіць паблізу ад акна? 3. Што з’яўляецца больш эфектыўным 
стымулятарам дыхання пры яго спыненні: удыханне чыстага О2 або сумесі 5—7 % СО2

і 95—93 % О2? Чаму? 4. Ці можна ўсім без выключэння людзям рэкамендаваць для 
прафілактыкі ангіны і яе ўскладненняў выдаленне міндалін?

Аналіз стану паветранага асяроддзя. Звярніце ўвагу на наяў-
насць размешчаных побач з вашым домам прадпрыемстваў, ферм, 
аўтамабільных дарог і чыгунак, зялёных зон, рэк і азёр. Абмяркуйце 
вынікі даследавання з членамі вашай сям’і і аднакласнікамі. Вызнач-
це ступень уплыву гэтых фактараў на стан здароўя ўсіх удзельнікаў 
даследавання. У выпадку выяўлення негатыўных фактараў прапа-
нуйце меры прафілактыкі іх уплыву на здароўе.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні

Дыханне забяспечвае паступленне ў арганізм кіслароду, выкары- 
станне яго ў акісленні арганічных рэчываў і выдаленне вуглякісла- 
га газу.

У састаў сістэмы органаў дыхання ўваходзяць паветраносныя шляхі 
і лёгкія. Паветраносныя шляхі ўключаюць у сябе насавую поласць, гар-
тань, трахею і бронхі. Лёгкія — парны орган, які мае губчатую будову 
і забяспечвае газаабмен паміж знешнім асяроддзем і крывёй. Аб’ём лёгкіх 

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

§ 34. Гігіена дыхання
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змяняецца следам за змяненнем аб’ёму грудной клеткі. Частату і глыбі-
ню дыхання вызначаюць скарачэнні і расслабленні вонкавых міжрэбер- 
ных мышцаў і дыяфрагмы.

Жыццёвая ёмістасць лёгкіх — гэта колькасць паветра, якое мож-
на выдыхнуць пасля максімальна глыбокага ўдыху. Гэты паказчык за-
лежыць ад росту, узросту, полу і трэніраванасці чалавека.

У аснове газаабмену ў лёгкіх і тканках ляжыць дыфузія. Яна забя-
спечвае паступленне кіслароду з альвеол лёгкіх у кроў, а вуглякіслага 
газу ў зваротным напрамку. Рознанакіраванасць газаабменных працэсаў 
захоўваецца і на ўзроўні тканак. Кісларод з крыві накіроўваецца да кле-
так, а вуглякіслы газ пакідае іх і паступае ў кроў.

Дыханне рэгулюецца дыхальным цэнтрам прадаўгаватага мозга, які 
ў сваю чаргу падпарадкоўваецца кары вялікіх паўшар’яў.

Захворванні органаў дыхання часцей за ўсё выклікаюць бактэрыі 
і вірусы, якія пранікаюць у арганізм паветрана-кропельным шляхам. 
Не менш небяспечныя для стану здароўя шкодныя звычкі, асабліва 
курэнне.

У выпадку спынення дыхання і работы сэрца пацярпеламу неабходна 
аказаць першую дапамогу. Яна заключаецца ў неадкладным правядзенні 
штучнага дыхання і непрамога масажу сэрца.



Вы даведаецеся

 аб пажыўных рэчывах  і  іх функцыях;
 пра  асаблівасці  абмену  бялкоў,  тлушчаў,  вугляводаў,  вады  і  мінеральных 

рэчываў;
 аб  значэнні  вітамінаў;
 аб  харчовай пірамідзе  і  асноўных прынцыпах рацыянальнага  харчавання;
 аб правілах  гігіены  харчавання;
 пра будову  і функцыі  органаў  стрававальнай  сістэмы;
 пра  стрававальныя  сокі  і ферменты.

Вы навучыцеся

 распазнаваць  прыметы  гіпавітамінозу;
 складаць  сутачны  харчовы рацыён;
 аказваць  першую дапамогу  пры  харчовым атручэнні.

Адной з галоўных уласцівасцей усяго жывога з’яўляецца абмен рэ- 
чываў і энергіі. У яго аснове ляжаць біяхімічныя рэакцыі, якія 
працякаюць у клетках, а таксама абменныя працэсы паміж арганізмам 
і навакольным асяроддзем. Асяроддзе служыць для арганізма не толькі 
месцам пражывання, але і крыніцай жыццёва неабходных рэчываў. 
З яго арганізм атрымлівае кісларод, багатыя энергіяй арганічныя рэчы-
вы, ваду і мінеральныя солі. У навакольнае асяроддзе выдзяляюцца пра-
дукты жыццядзейнасці — вуглякіслы газ і іншыя злучэнні, якія больш 
не могуць выкарыстоўвацца. Дзякуючы абменным працэсам наваколь- 
нае асяроддзе і арганізм непарыўна звязаны.

Стрававальная сістэма забяспечвае працэс механічнай і хімічнай 
апрацоўкі ежы. Дзякуючы яе дзейнасці складаныя пажыўныя рэчывы 
расшчапляюцца на больш простыя. Затым яны ўсмоктваюцца ў кроў 
і лімфу, якія дастаўляюць іх да кожнай клеткі. Пры гэтым адбываецца 
і выдзяленне тых рэчываў, якія арганізму больш не патрэбны. Ключавую 
ролю ў працэсах стрававання адыгрываюць ферменты, якія ўваходзяць 
у састаў стрававальных сокаў.

Раздзел

Стрававальная
сістэма

9
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§ 35. Агульная характарыстыка абмену рэчываў і энергіі

 Успомніце. У выніку якіх працэсаў выяўляецца такая ўласцівасць жывога, як спажыванне 
і часовае назапашванне энергіі? 

 Як вы думаеце? Якую ролю ў абмене рэчываў адыгрываюць пажыўныя рэчывы?

 Вы даведаецеся аб працэсах, якія ляжаць у аснове абмену рэчываў і энергіі.

У аснове абмену рэчываў і энергіі ляжаць рэакцыі сінтэзу і распаду 
арганічных злучэнняў, якія працякаюць бесперапынна. Як вы ўжо ве- 
даеце, толькі раслінныя клеткі могуць напрамую выкарыстоўваць со-
нечную энергію для сінтэзу арганічных злучэнняў. Жыццядзейнасць 
жывёльных клетак падтрымліваецца за кошт рэчываў, якія паступаюць 
у арганізм у саставе ежы.

Усе прадукты харчавання можна падзяліць на дзве вялікія групы — 
прадукты расліннага і жывёльнага паходжання (мал. 67). І адны, і другія 
ўтрымліваюць ваду і пажыўныя рэчывы — бялкі, тлушчы, вугляводы, 
вітаміны і мінеральныя солі.

Засваенне пажыўных рэчываў у тым выглядзе, у якім яны паступа-
юць у арганізм, немагчыма. Ежа павінна прайсці папярэднюю апрацоўку. 
Выключэнне з гэтага правіла — вада і мінеральныя солі. Гэтыя рэчывы 
засвойваюцца ў нязменным выглядзе.

Фізічную і хімічную апрацоўку ежы ажыццяўляе стрававальная 
сістэма. Праходзячы па стрававальнай сістэме, бялкі, тлушчы і вугля-

Мал. 67. Прадукты харчавання расліннага і жывёльнага паходжання

Растительного происхождения Животного происхождения
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воды распадаюцца на простыя рэчывы — «элементарныя цаглінкі». Яны 
ўсмоктваюцца ў кроў і лімфу і пераносяцца па ўсім арганізме. «Цаглінкі», 
што паступілі ў клеткі, выкарыстоўваюцца ў якасці зыходнага матэрыя-
лу для біялагічнага сінтэзу бялкоў, тлушчаў і вугляводаў, уласцівых 
дадзенаму арганізму.

Утварэнне складаных рэчываў з простых заўсёды звязана з затратамі 
энергіі. Асноўнай крыніцай энергіі з’яўляюцца хімічныя працэсы 
біялагічнага акіслення рэчываў, якія ўтварыліся ў выніку расшчаплен-
ня бялкоў, тлушчаў і вугляводаў. Энергія, якая вызваляецца пры гэтым, 
назапашваецца ў выглядзе АТФ, якая выконвае ролю ўніверсальнага 
пасрэдніка паміж «вытворцамі» і «спажыўцамі» энергіі. Пры распадзе 
АТФ вылучаецца энергія, якая забяспечвае праходжанне практычна ўсіх 
працэсаў жыццядзейнасці жывога арганізма.

Паводле аднаго з фундаментальных законаў прыроды — закону за-
хавання энергіі — энергія не знікае і не ўзнікае, а толькі відазмяняецца. 
Гэтай агульнай заканамернасці ў поўнай меры падпарадкоўваецца 
і арганізм чалавека. Энергія, якая заключана ў хімічных сувязях 
пажыўных рэчываў, трансфармуецца ў іншыя віды энергіі — электрыч-
ную, механічную. У выніку ўсе яны пераходзяць у цяпло. Частка цяп-
ла выкарыстоўваецца на падтрыманне пастаяннай тэмпературы цела, 
а частка рассейваецца ў навакольным асяроддзі.

Канчатковымі прадуктамі біялагічнага акіслення з’яўляюцца вада, 
вуглякіслы газ і некаторыя іншыя рэчывы, у якіх арганізм больш не 
мае патрэбы.

Працэсы біялагічнага акіслення і біялагічнага сінтэзу з’яўляюцца 
асновай усіх форм жыццядзейнасці. Узаемна дапаўняючы і перацякаючы 
адно ў аднаго, яны фарміруюць унікальную ўласцівасць жывога — абмен 
рэчываў і энергіі, без якога немагчыма само жыццё.

 Паўторым галоўнае. Абмен рэчываў і энергіі складаецца з бія-
лагічнага сінтэзу і біялагічнага акіслення.  У аснове біясінтэзу
ляжыць сінтэз складаных арганічных рэчываў з простых.  Рэакцыі 
біясінтэзу заўсёды звязаны з затратамі энергіі.  Біялагічнае акіс-
ленне ўяўляе сабой сукупнасць працэсаў расшчаплення складаных 
арганічных рэчываў да простых.  Невялікія арганічныя малеку-
лы, якія ўтварыліся ў выніку расшчаплення, выкарыстоўваюцца як 
матэрыял для біялагічнага сінтэзу або акісляюцца з вылучэннем 
энергіі.
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Ключавыя пытанні. 1. Чаму абмен рэчываў і энергіі з’яўляецца асновай жыццядзейнасці 
арганізма? 2. За кошт якіх працэсаў падтрымліваецца жыццядзейнасць жывёльных 
клетак? 3. Які крытэрый пакладзены ў аснову класіфікацыі прадуктаў харчавання?
4. Якія менавіта працэсы ляжаць у аснове біялагічнага сінтэзу? Біялагічнага акіслен-
ня? 5. Якім чынам біялагічны сінтэз і біялагічнае акісленне звязаны паміж сабой?
6. Якія рэчывы (складаныя ці простыя) выкарыстоўваюцца клеткамі ў якасці крыніц 
энергіі? 7. На якія патрэбы арганізма траціцца энергія АТФ? 

Складаныя пытанні. Калі патанулага чалавека не дастаць з вады за 5 мін, ён 
непазбежна загіне ў выніку незваротных змяненняў у галаўным мозгу. Чаму ў ледзяной 
вадзе працягласць гэтага часу можа быць большай?

§ 36. Асновы рацыянальнага харчавання.
Харчовая піраміда

 Успомніце. Якія тыпы харчавання арганізмаў вы ведаеце? Для якіх арганізмаў 
характэрны змешаны тып харчавання? Якая пажыўная вадкасць змяшчае ў сабе 
ўсе рэчывы, неабходныя для росту і развіцця патомства, няздольнага ператраўляць 
іншую ежу? 

 Як вы думаеце? Чаму кожны чалавек павінен мець уяўленне аб асновах рацыянальнага 
харчавання?

 Вы даведаецеся аб энергетычнай каштоўнасці харчовых прадуктаў; галоўных 
прынцыпах рацыянальнага харчавання; харчовых пірамідах.

На працягу жыцця чалавек атрымлівае з ежай каля 3,4 т бялкоў, 
3 т тлушчаў, 17 т вугляводаў і 90 т вады. Рэчывы, што паступаюць 
з ежай, у выніку праходжання абменных працэсаў змяняюцца, засвой-
ваюцца і становяцца часткай арганізма.

Энергія харчовых рэчываў. У адпаведнасці з прынцыпамі здаро-
вага харчавання колькасць спажытай ежы павінна адпавядаць энерге-
тычным затратам арганізма. Іншымі словамі, у харчаванні неабходна 
прытрымлівацца энергетычнага балансу.

У якасці адзінак вымярэння спажытай арганізмам энергіі прымя-
няюцца кіладжоўль і кілакалорыя (1 ккал роўна прыблізна 4,19 кДж). 

Адпаведна інтэнсіўнасць абменных працэсаў вымяраецца ў кДж(ккал)

мін
,  

кДж(ккал)

г
 або кДж(ккал)

сут
.

Пры акісленні 1 г вугляводаў або 1 г бялкоў вылучаецца 17,6 кДж, 
а пры акісленні 1 г тлушчаў — 38,96 кДж. Ведаючы колькасць і састаў 
прадуктаў харчавання, можна разлічыць энергетычную каштоўнасць 
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(каларыйнасць) свайго харчовага рацыёну, што важна для арганізацыі 
збалансаванага харчавання.

Сутачныя затраты энергіі кожнага чалавека ў значнай ступені за-
лежаць ад умоў жыцця і характару выконваемай працы. Энергазатраты 
маюць месца нават ва ўмовах поўнага фізіялагічнага спакою. У чалавека 
масай 70 кг яны складаюць за суткі крыху больш за 7000 кДж. Лёгкая 
работа павялічвае затраты энергіі ўдвая, хадзьба — у тры разы, а бег 
трушком — прыблізна ў 8 разоў. Кароткачасовыя фізічныя нагрузкі мо-
гуць павялічваць скорасць абмену рэчываў у 20 разоў.

Большасць жыхароў развітых краін выконваюць работу, агульныя 
энергазатраты пры якой не перавышаюць 14 000 кДж. Работу якой сту-
пені цяжкасці яны ў асноўным выконваюць?

Рэжым харчавання. Паняцце «рацыянальнае харчаванне» мае дачы-
ненне не толькі да колькасці і якасці спажытай ежы. Яно таксама праду-
гледжвае правільны рэжым яе прыёму, г. зн. аптымальнае размеркаванне 
сутачнага рацыёну ў часе.

Харчовая і біялагічная каштоўнасць прадуктаў зніжаецца, калі 
чалавек прымае ежу 1—2 разы на дзень. Дзеці асабліва цяжка пера-
носяць працяглыя прамежкі паміж кармленнямі. У той жа час пры 
вельмі частым харчаванні ежа не паспявае ператраўляцца, і апетыт 
зніжаецца.

Колькі ж разоў у суткі трэба есці? Найбольш часта аддаюць перавагу 
4-разоваму харчаванню. Пры такім рэжыме інтэрвал паміж прыёмамі 
ежы не перавышае 4 г.

Ежу пажадана прымаць у адзін і той жа час. У гэтым выпадку не-
пасрэдна перад яе прыёмам у страўніку вылучаецца апетытны сок, які 
спрыяе лепшаму страваванню.

Першы сняданак павінен быць сытным і змяшчаць не менш за 
25 % сутачнага рацыёну. Другі сняданак — каля 20 %. У ім павінна 
ўтрымлівацца 15—30 г бялку, 15—20 г тлушчу, 80—100 г вугляво-
даў. Абед звычайна складае 35 %, а вячэра — каля 20 % сутачнага ра- 
цыёну.

Нормы харчавання. Для арганізацыі паўнавартаснага харчавання 
недастаткова ўлічваць толькі каларыйнасць спажытай ежы. Важна, каб 
усе неабходныя рэчывы (бялкі, тлушчы, вугляводы, вада, мінеральныя 
солі і вітаміны) прысутнічалі ў ежы ў пэўных суадносінах. Для дарослага 
чалавека, які займаецца разумовай працай, аптымальнай лічыцца суад-
носіна бялкоў да тлушчаў і вугляводаў 1 : 1 : 4. Пры цяжкай фізічнай 
працы гэта суадносіна змяняецца на 1 : 1,3 : 5.
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Піраміды харчавання. Асноўныя прынцыпы здаровага харчаван-
ня — гэта ўмеранасць, разнастайнасць, прапарцыянальнасць і індывіду-
альнасць. Для нагляднасці прадукты харчавання звычайна схематычна 
паказваюць у выглядзе піраміды (мал. 68). Прадукты, якія складаюць 
аснову піраміды, павінны ўжывацца ў ежу часцей. А тыя, што знахо-
дзяцца на яе вяршыні, трэба ўжываць у абмежаваных колькасцях.

Аснову піраміды харчавання ўтвараюць агародніна і садавіна, цэль-
назбожжавыя прадукты (неачышчаны рыс, хлеб грубага памолу, мака-
ронныя вырабы з цэльназбожжавай мукі, кашы) і раслінныя тлушчы 
(аліўкавы, сланечнікавы, рапсавы алеі). Прадукты з гэтых груп можна 
і трэба ўжываць падчас кожнага прыёму ежы. Пры гэтым пажадана, каб 
на дзве порцыі садавіны (каля 300 г у дзень) прыходзілася тры порцыі 
гародніны (400—450 г).

Наступную прыступку піраміды займаюць прадукты, якія змяшчаюць 
бялок. Іх можна ўжываць не больш за 2 разы на дзень.

Яшчэ вышэй размешчаны малако і малочныя прадукты (тварог, ёгур-
ты, сыр і г. д.), ужыванне якіх не павінна перавышаць адну-дзве порцыі 
ў дзень.

Мал. 68. Піраміда харчавання

Малочныя прадукты

Арэхі, збожжавыя, бабовыя

Рыба, птушка і  яйцы

Гародніна і  садавіна

Карысныя тлушчы,
раслінныя алеі

Цэльна-
збожжавыя

НЕ ЗЛОЎЖЫВАЙЦЕ!

чырвонае мяса

соль

сметанковае масла
ачышчаныя 
збожжавыя прадукты
хлеб і  макаронныя
вырабы
бульба
напіткі, якія ўтрымлі-
ваюць сахар, і  цукеркі
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І нарэшце, на вяршыні піраміды знаходзяцца прадукты, ужыванне 
якіх трэба строга кантраляваць. Гэта жывёльныя тлушчы, якія змяш-
чаюцца ў свініне, ялавічыне і сметанковым масле, а таксама прадукты 
з пшанічнай мукі (хлеб і хлебабулачныя вырабы, макаронныя выра-
бы з мукі вышэйшага гатунку), ачышчаны рыс, газіраваныя напіткі 
і ласункі. У гэту групу трапіла і бульба з-за вялікага ўтрымання ў ёй 
крухмалу.

Акрамя разгледжанай, існуюць і іншыя піраміды харчавання, якія 
ўлічваюць нацыянальныя харчовыя і культурныя традыцыі рэгіёну. 
Адасоблена стаяць піраміды харчавання для дзяцей, вегетарыянцаў, 
спартсменаў і інш.

У цяперашні час да харчавання прад’яўляюцца наступныя гігіеніч-
ныя патрабаванні:

1) ежа павінна быць экалагічна чыстай;
2) рацыён харчавання павінен адпавядаць узроставым нормам і змяш-
чаць усе неабходныя для росту і развіцця рэчывы;
3) ежа павінна задавальняць патрэбнасці арганізма ў энергіі;
4) прадукты харчавання павінны быць разнастайнымі і збаланса-
ванымі па саставе пажыўных рэчываў.

Выкананне гэтых патрабаванняў спрыяе аптымальнай рабоце ўсіх 
органаў і сістэм арганізма чалавека і дазваляе харчаванню быць надзей-
най асновай здароўя.

 Паўторым галоўнае. Рацыянальнае харчаванне — гэта харчаванне, 
якое забяспечвае рост, развіццё і паўнавартасную жыццядзейнасць ча-
лавека.  Як на «спінах кітоў», яно спачывае на трох асноўных прын-
цыпах. Першы з іх — гэта энергетычная збалансаванасць харчавання. 
Другі — разнастайнасць і збалансаванасць па пажыўных рэчывах. 
Трэці — захаванне рэжыму харчавання.  Прытрымліваючыся гэтых 
прынцыпаў, можна не толькі захаваць, але і ўмацаваць сваё здароўе.

Ключавыя пытанні. 1. Да якіх наступстваў прывядзе неадпаведнасць паміж колькасцю 
спажытай ежы і энергетычнымі затратамі арганізма? 2. Ці дастаткова для арганізацыі 
збалансаванага харчавання разлічыць толькі энергетычную каштоўнасць харчовага 
рацыёну? 3. Як уплываюць на расход энергіі фізічныя нагрузкі? 4. Якія рэкамендацыі 
трэба ўлічваць пры складанні харчовага рацыёну? 5. Які рэжым харчавання з’яўляецца 
аптымальным для арганізма? 6. Чаму адразу пасля прыёму ежы не трэба займацца 
спортам? 7. Якія прадукты харчавання найбольш багатыя бялкамі? Тлушчамі? 
Вугляводамі? Прывядзіце прыклады.

§ 36. Асновы рацыянальнага харчавання. Харчовая піраміда
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Складаныя пытанні. 1. Чаму «чалавек ёсць тое, што ён есць»? 2. Чаму жыхары 
Поўначы ўжываюць больш тлустай ежы, чым насельніцтва ўмераных шырот? 
3. Як уплывае тэмпература навакольнага асяроддзя на скорасць абменных працэсаў
у арганізме? 4. Як вы разумееце прыпісваемае Сакрату выслоўе: «Трэба есць, каб 
жыць, а не жыць, каб есці»? Які прынцып здаровага харчавання яно раскрывае?

§ 37. Абмен арганічных і неарганічных рэчываў.
Вітаміны

 Успомніце. Чым адрозніваецца абмен рэчываў у раслін ад абмену рэчываў у жывёл? 
Якія неарганічныя рэчывы ўваходзяць у састаў жывёльнай клеткі? Што вам вядома 
аб вітамінах? 

 Як вы думаеце? Якое арганічнае рэчыва з’яўляецца галоўнай крыніцай энергіі
ў арганізме?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях абмену бялкоў, тлушчаў, вугляводаў, вады і міне-
ральных солей; аб вітамінах.

Абмен рэчываў складаецца з працэсаў ператварэння бялкоў, тлушчаў, 
вугляводаў, а таксама абмену вады і мінеральных солей.

Абмен бялкоў займае асаблівае месца ў абмене рэчываў. Бялкі
ўдзельнічаюць у рэгуляцыі працэсаў жыццядзейнасці, забяспечваюць 
імунітэт, вызначаюць індывідуальныя адрозненні арганізмаў. Паколькі 
бялкі не могуць сінтэзавацца з прадуктаў расшчаплення вугляводаў 
і тлушчаў, рэкамендуецца штодзень ужываць не менш за 0,75 г бялку 
на 1 кг масы цела.

Канечныя прадукты абмену бялкоў — вуглякіслы газ, вада, мачаві-
на, мачавая кіслата і некаторыя іншыя азоцістыя злучэнні выводзяцца 
з арганізма з мачой, потам і выдыхнутым паветрам.

Абмен вугляводаў. Найбольш важныя прадстаўнікі вугляводаў
у арганізме чалавека — глюкоза і глікаген. Глюкоза з’яўляецца асноў-
най, а для нервовых клетак — адзінай крыніцай энергіі. Пры зніжэнні 
яе канцэнтрацыі ў плазме крыві ўсяго ў 2 разы чалавек страчвае пры-
томнасць і можа загінуць.

Глікаген, або жывёльны крухмал, уяўляе сабой складаны вуглявод, 
які складаецца з паслядоўна злучаных рэшткаў малекул глюкозы. Ад-
кладваецца ён галоўным чынам у шкілетных мышцах і клетках печані.

Аптымальная сутачная норма спажывання вугляводаў складае каля 
500 г. Асабліва багатая вугляводамі ежа расліннага паходжання: хле-
бабулачныя вырабы, крупы, агародніна і садавіна. Пры недастатковым 
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паступленні з ежай для сінтэзу вугляводаў выкарыстоўваюцца тлушчы 
і бялкі.

Абмен тлушчаў. Утрыманне тлушчаў у арганізме чалавека вагаецца 
ад 10 да 30 % ад масы цела і залежыць ад характару харчавання, руха-
льнай актыўнасці, узросту і полу.

Як і вугляводы, тлушчы выконваюць пластычную (будаўнічую) 
і энергетычную функцыі. Пры іх акісленні ўтвараецца ў 2 разы больш 
энергіі, чым пры акісленні такой жа колькасці вугляводаў. Але акісленне 
тлушчаў патрабуе больш кіслароду, што перашкаджае іх выкарыстанню 
ў якасці крыніцы энергіі пры інтэнсіўнай мышачнай рабоце.

Неабходныя тлушчы арганізм атрымлівае ў саставе ежы або шляхам 
іх біясінтэзу з вугляводаў. Штодзень неабходна ўжываць прыкладна 
100 г тлушчаў.

      Гэта цікава. Норма ўтрымання тлушчу ў арганізме жанчын складае
20—27 % ад масы цела, дапушчальны мінімум — 14—17 %, небяспечны 
для здароўя — 7 %. У жанчын з нізкім утрыманнем тлушчу ў арганізме 
перастае выпрацоўвацца жаночы палавы гармон эстраген, запавольваецца 
паспяванне яйцаклетак, а таксама ўзнікае небяспека развіцця астэапарозу 
(зніжэнне шчыльнасці і трываласці касцей).

Водна-салявы абмен. Вада і мінеральныя солі складаюць асноўную 
частку плазмы крыві, лімфы і тканкавай вадкасці. Акрамя таго, яны 
ўваходзяць у састаў стрававальных сокаў, што шмат у чым вызначае 
іх значэнне для стрававання. І хоць ні вада, ні мінеральныя солі не 
з’яўляюцца крыніцамі энергіі, іх пастаяннае паступленне і вывядзенне 
з арганізма — абавязковая ўмова яго існавання. Без ежы чалавек можа 
пражыць каля 2 месяцаў, а без вады — усяго некалькі сутак.

Для нармальнай жыццядзейнасці важна, каб паступленне вады цал-
кам пакрывала яе расход. Пры тэмпературы навакольнага асяроддзя 
+20 °С чалавеку ў суткі трэба 2,5 л вады. Яна паступае ў арганізм пры 
піцці (каля 1,2—1,5 л) і з ежай (каля 1 л). У працэсе акіслення тлушчаў 
і вугляводаў утвараецца яшчэ 0,3—0,4 л вады.

Неабходныя арганізму чалавека мінеральныя рэчывы падзяляюцца 
на макра- і мікраэлементы.

Макраэлементы выкарыстоўваюцца для пабудовы шкілета і зубоў 
(кальцый і фосфар). Кальцый уплывае на згусанне крыві, абмен бялкоў 
і тлушчаў. Некаторыя макраэлементы ўваходзяць у састаў складаных 
арганічных злучэнняў (магній). З імі звязаны такія ўласцівасці жыво-
га, як узбудлівасць, праводнасць і скарачальнасць (калій, натрый, хлор
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і кальцый). Іёны натрыю і хлору ствараюць асматычны ціск, які вызна-
чае размеркаванне вады паміж клеткамі.

Да мікраэлементаў адносяцца рэчывы, сутачная патрэба ў якіх скла-
дае менш за 100 мг. Гэта жалеза, якое ўваходзіць у састаў гемаглабіну;
ёд — кампанент гармонаў шчытападобнай залозы; фтор —  які павяліч-
вае цвёрдасць касцей і зубоў і інш.

Акрамя пералічаных кампанентаў ежы, арганізм чалавека мае патрэ-
бу ў харчовых валокнах і у першую чаргу ў клятчатцы. Хоць харчовыя 
валокны не валодаюць энергетычнай каштоўнасцю, яны адыгрываюць 
важную ролю ў страваванні — паляпшаюць перыстальтыку кішэчніка.

Рэгуляцыя абмену рэчываў. Самы актыўны ўдзел у рэгуляцыі абме-
ну рэчываў прымаюць эндакрынныя залозы. Так, падстраўнікавая залоза 
рэгулюе абмен вугляводаў. Пад непасрэдным кантролем шчытападобнай 
залозы знаходзяцца працэсы росту, фізічнага і інтэлектуальнага раз-
віцця. Яе гармоны тыраксін і трыёдтыранін аказваюць значны ўплыў 
на працэсы акіслення і аднаўлення, якія праходзяць ва ўсіх клетках 
арганізма.

Гармоны наднырачнікаў рэгулююць абмен вады і мінеральных солей. 
Яны таксама маюць дачыненне да рэгуляцыі абмену вугляводаў, тлушчаў 
і бялкоў.

Вітаміны (ад лац. vita — жыццё) — незаменныя біялагічна ак-
тыўныя рэчывы, неабходныя для праходжання абменных працэсаў. Не-
дахоп вітамінаў (г і п а в і т а м і н о з) або іх залішняя колькасць у арганізме 
(г і п е р в і т а м і н о з) прыводзіць да цяжкіх парушэнняў абмену рэчываў, 
часам несумяшчальных з жыццём.

      Вядомыя вучоныя. Заслуга адкрыцця вітамінаў належыць 
рускаму ўрачу М і к а л а ю  І в а н а в і ч у  Л у н і н у  (1854—1937). 
У 1881 г. ён выявіў, што кармленне мышэй ежай, якая 
складалася з асноўных кампанентаў малака, прыводзіла да іх 
гібелі. У той жа час жывёлы, якія атрымлівалі натуральнае 
малако, развіваліся і раслі нармальна. Н. І. Лунін зрабіў 
выснову, што ў малацэ ўтрымліваюцца невядомыя навуцы 
жыццёва неабходныя злучэнні. Імі аказаліся вітаміны.  



Пераважная большасць вітамінаў паступае ў арганізм у саставе хар-
човых прадуктаў і толькі адзінкавыя сінтэзуюцца ў ім самім. Арганізм 
не робіць запасаў вітамінаў, таму іх трэба ўжываць пастаянна.
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У цяперашні час вядома некалькі дзясяткаў вітамінаў. Традыцый-
на іх абазначаюць лацінскімі літарамі і падзяляюць на растваральныя 
ў тлушчах і растваральныя ў вадзе (мал. 69, табл. 9).

Т а б л і ц а  9. Характарыстыка асноўных вітамінаў

Віта-
мін

Функцыі
Прыметы авітамінозу 

і гіпавітамінозу

Тлушчарастваральныя

А

Неабходны для росту, раз-
віцця касцявой, эпітэліяль- 
най, нервовай тканкі, утва- 
рэння зрокавага пігменту

Затрымка росту ў дзяцей, су- 
хасць скуры, зніжэнне імунітэ-
ту, развіццё курынай слепаты 
(парушэнне змрочнага зроку)

D

Удзельнічае ў абмене каль- 
цыю і фосфару, рэгулюе ўтва-
рэнне касцявой тканкі

У дзяцей развіццё рахіту (раз-
мякчэнне і скрыўленне касцей 
ног, запаволенне росту зубоў, дэ-
фармацыя грудной клеткі) 

Водарастваральныя

С

Неабходны для нармальнага 
функцыянавання злучальнай 
і касцявой тканкі

Развіццё цынгі (павышаная стам-
ляльнасць, кроватачывасць дзё-
сен, выпадзенне зубоў, зніжэнне 
імунітэту)

Мал. 69. Вітаміны і прадукты, у якіх яны ўтрымліваюцца

Тлушчарастваральныя
вітаміны

Водарастваральныя
вітаміны

А

D

B1

B6

C

B12

Тлушчарастваральныя
вітаміны

Водарастваральныя
вітаміны

А

D

B1

B6

C

B12

§ 37. Абмен арганічных і неарганічных рэчываў. Вітаміны
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Віта-
мін

Функцыі
Прыметы авітамінозу 

і гіпавітамінозу

В1

Удзельнічае ў рэгуляцыі аб-
мену бялкоў, тлушчаў і вуг-
ляводаў. Спрыяе працэсу за-
памінання

Выклікае хваробу беры-беры (па-
ражэнне сардэчна-сасудзістай і 
нервовай сістэм з паралічом ка-
нечнасцей і атрафіяй мышцаў)

В6

Удзельнічае ў рэгуляцыі аб-
мену бялкоў, паляпшае рабо-
ту галаўнога мозга

Павышаная стамляльнасць, за-
паленні скуры, выпадзенне валос

В12

Рэгулюе абмен рэчываў, пад-
трымлівае работу нервовай 
сістэмы

Захворванні нервовай сістэмы 
(склероз, параліч) 

Змяшчэнне вітамінаў у прадуктах харчавання залежыць ад умоў і 
працягласці іх захоўвання, а таксама ад кулінарнай апрацоўкі. Вітаміны 
А і В хутка разбураюцца ў працэсе варэння, а вітамін С — нават пры 
кантакце з паветрам.

 Паўторым галоўнае. Абмен рэчываў і энергіі — асноўная прымета 
жыцця і абавязковая ўмова яго падтрымання.  Дзякуючы абменным 
працэсам, якія ідуць бесперапынна, адбываецца абнаўленне i аднаўлен-
не колькасці клетак, а таксама вызваленне энергіі для падтрымання 
жыццядзейнасці арганізма.  Важную ролю ў абменных працэсах 
адыгрываюць вода- і тлушчарастваральныя вітаміны. Пры іх дэфіцы-
це абмен рэчываў парушаецца і развіваюцца цяжкія захворванні.

Ключавыя пытанні. 1. Якая роля бялкоў, тлушчаў і вугляводаў у абмене рэчываў?
2. Чаму ў якасці асноўнай крыніцы энергіі выкарыстоўваюцца вугляводы, а не 
тлушчы? 3. Якую ролю ў абменных працэсах адыгрываюць макра- і мікраэлементы? 
4. Як ажыццяўляецца рэгуляцыя абмену рэчываў? 5. Якая роля ў арганізме чалавека 
вітаміну А? Вітаміну D? Вітаміну С? Вітамінаў групы В? 6. Якія прадукты з’яўляюцца 
асноўнымі крыніцамі вітаміну А? Вітаміну D? Вітаміну С? Вітамінаў групы В? 7. Да 
развіцця якіх захворванняў прыводзіць дэфіцыт вітаміну А? Вітаміну D? Вітаміну С? 
Вітаміну В1?  

Складаныя пытанні. 1. Чаму выключэнне з харчовага рацыёну прадуктаў, якія 
змяшчаюць тлушчы, не гарантуе зніжэння масы цела? 2. Чаму зімой арганізму 
патрабуецца менш вады, чым летам? 3. Растлумачце пасловіцу: «Добры кухар доктара 
варты». 4. Чаму чысціць і наразаць агародніну і садавіну трэба непасрэдна перад 
выкарыстоўваннем?

Працяг
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§ 38. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы.
Страваванне ў ротавай поласці

 Успомніце. У якіх прадстаўнікоў жывёльнага свету змена зубоў працягваецца на 
працягу ўсяго жыцця? У чым заключаюцца асаблівасці дыферэнцыраванай зубной 
сістэмы ў млекакормячых жывёл? Якія функцыі выконваюць слінныя залозы ў розных 
прадстаўнікоў жывёльнага свету? 

 Як вы думаеце? Ці існуюць у нашым арганізме механізмы дэзінфекцыі органаў
і працэсаў стрававання?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях догляду зубоў; аб функцыях слінных залоз і іх ролі 
ў страваванні.

У стрававальнай сістэме чалавека можна вылучыць тры асноўныя 
аддзелы: пярэдні, сярэдні і задні.

Пярэдні аддзел утвораны органамі ротавай поласці, глоткай і стра-
ваводам (мал. 70). Тут ажыццяўляецца, галоўным чынам, механічная, 

Мал. 70. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы

Калявушная
слінная залоза

Ротавая поласць
Пад’язычная
слінная залоза

Падніжнясківічная
слінная залоза

Стрававод

Дыяфрагма

Страўнік

Дванаццаціперсная
кішка

Тоўстая кішка

Прамая кішка

Анальная адтуліна

Сляпая кішка

Тонкая кішка

Жоўцевы пузыр

Апендыкс

Печань

Падстраўнікавая
залоза

Глотка
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а таксама хімічная перапрацоўка ежы. Хімічнае ператраўліванне ежы — 
гэта ферментатыўнае расшчапленне буйных малекул пажыўных рэчываў 
да больш дробных. Стрававальныя ферменты ўяўляюць сабой рэчывы 
бялковай прыроды. Яны паступаюць у розныя аддзелы стрававальна-
га тракта ў саставе стрававальных сокаў. Для іх аптымальнага дзеяння 
неабходная пэўная тэмпература — +37—38 °С.

Сярэдні аддзел уключае ў сябе страўнік, тонкую і тоўстую кішку,
а таксама печань і падстраўнікавую залозу (гл. мал. 70). Сярэдні аддзел 
адказвае за хімічную апрацоўку ежы, усмоктванне і фарміраванне ка-
лавых мас.

І нарэшце, задні аддзел, прадстаўлены прамой кішкай, забяспечвае 
вывядзенне неператраўленых рэшткаў ежы з арганізма.

Разгледзім будову і функцыянаванне органаў стрававальнай сістэмы.
Ротавая поласць служыць для механічнай і хімічнай апрацоўкі 

ежы, якая адбываецца з удзелам языка і зубоў. У дарослага чалавека 
32 зубы: па 4 разцы, 2 іклы, 4 малыя і 6 вялікіх карэнных зубоў на 
кожнай сківіцы (мал. 71).

      Гэта цікава. За ўсё жыццё ў чалавека фарміруецца 52 зубы. У 6—9-месяч-
ным узросце ў дзіцяці з’яўляюцца малочныя зубы. Прарэзванне пастаян-
ных зубоў пачынаецца ў 6 гадоў, а заканчваецца да 14—15 гадоў. Выклю-
чэнне складаюць зубы мудрасці, з’яўленне якіх затрымліваецца часам да 
20—30 гадоў. 

Шыйка

Каронка

Корань

Крывяносныя
сасуды

Цэмент

Пульпа
Дэнцін

Эмаль

Разцы

Унутраная будова
Пастаянныя

(верхняя сківіца)

Ікол

Малыя
карэнныя
зубы

Вялікія
карэнныя
зубы

Нервы

Мал. 71. Зубы чалавека
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Зуб мае корань, апушчаны ў лун-
ку, шыйку і каронку, якая выступае 
над дзясной. Унутры кораня пра-
ходзіць канал, які пашыраецца ў 
поласць зуба. Ён запоўнены рыхлай 
злучальнай тканкай, якая змяшчае 
крывяносныя сасуды і нервы.

Каронка зуба пакрыта адным з самых трывалых рэчываў у арганіз-
ме чалавека — эмаллю. Хаця па сваёй цвёрдасці эмаль набліжаецца да 
кварцу, з часам і яна можа сцірацца і даваць расколіны.

Здаровыя зубы — абавязковая ўмова нармальнай работы органаў 
стрававання. Пры хворых зубах ежа ў роце дрэнна здрабняецца, што 
істотна ўскладняе яе далейшую апрацоўку ферментамі.

Самае распаўсюджанае захворванне зубоў — карыес. Рызыка яго раз-
віцця істотна ўзрастае пры наяўнасці ў харчовым рацыёне лішку цук-
роў. Кіслыя прадукты, якія ўтвараюцца ў выніку іх закісання, дзейні-
чаюць на эмаль зуба, выклікаючы растварэнне мінеральных рэчываў. 
З часам ступень разбурэння зуба ўзрастае і з’яўляецца карыёзная поласць
(мал. 72). Прыём гарачай або халоднай ежы, салодкага або кіслага пры 
карыесе выклікае невыносны боль і прымушае звярнуцца па кваліфіка-
ваную дапамогу нават самых «цярплівых» пацыентаў.

Асноўнымі мерамі прафілактыкі карыесу з’яўляюцца: 1) рэгулярны 
догляд поласці рота; 2) зніжэнне спажывання цукру; 3) выкарыстанне 
апалосквацеляў для поласці рота; 4) выкарыстанне фторзмяшчальных 
зубных паст; 5) выкананне правільнай тэхналогіі чысткі зубоў; 6) агляд 
у стаматолага не радзей за 1 раз у паўгода.

Карыёзны зуб небяспечны яшчэ і тым, што з’яўляецца крыніцай ін-
фекцыі ў арганізме. Вось чаму вельмі важна сачыць за здароўем зубоў, 
каб захаваць здароўе ўсяго арганізма.

Не менш важную ролю ў страваванні адыгрывае язык. З яго дапамо-
гай мы не толькі змешваем ежу, але і адчуваем яе смак. Размешчаныя 
на паверхні языка рэцэптары дазваляюць нам таксама ўспрымаць тэм-
пературу і фізічны стан ежы.

Пры перажоўванні ежа змешваецца са слінай, якую выдзяляюць слін-
ныя залозы. Найбольш буйныя з іх — парныя калявушныя, пад’язычныя 
і падніжнясківічныя (гл. мал. 70).

У састаў сліны ўваходзяць стрававальныя ферменты, солі розных 
кіслот і слізь, дзякуючы якой харчовая маса лёгка праглынаецца. Рэчыва 
бялковай прыроды л і з а ц ы м,  якое змяшчаецца ў сліне, надае ёй анты-
бактэрыяльныя ўласцівасці.

Мал. 72. Развіццё глыбокага карыесу

§ 38. Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці
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У слабашчолачным ася-
роддзі ферменты сліны аміла-
за і мальтаза расшчапляюць 
складаныя вугляводы (крух-
мал) да больш простых (глю-
козы). Паколькі знаходжанне 
ежы ў ротавай поласці недоў-
гачасовае, дзеянне амілазы 
і мальтазы рэалізуецца ў 
страўніку. Але толькі да таго 
часу, пакуль харчовы камяк 
не насыціцца страўнікавым 

сокам. У кіслым асяроддзі ферменты сліны губляюць сваю актыўнасць.
Перажаваная ежа прасоўваецца языком у напрамку глоткі, якая 

злучае ротавую поласць са страваводам і насавую поласць з гартан-
ню. У момант выканання глытальных рухаў надгартаннік закрывае 
ўваход у гартань, перашкаджаючы пападанню ежы ў дыхальныя 
шляхі (мал. 73).

Адтуліну, праз якую ротавая поласць злучаецца з глоткай, называец-
ца зевам. Па баках ад яго знаходзяцца міндаліны, якія ўяўляюць сабой 
скапленні лімфоіднай тканкі. Яны з’яўляюцца важным звяном імуннай 
аховы на шляху хваробатворных мікраарганізмаў.

Ад глоткі пачынаецца стрававод — мышачная трубка даўжынёй каля 
25—30 см, па якой ежа трапляе ў страўнік.

Такім чынам, у ротавай поласці ежа здрабняецца, змочваецца, 
ахінаецца сліззю, часткова абеззаражваецца і падвяргаецца дзеянню 
ферментаў.

 Паўторым галоўнае. Стрававальная сістэма чалавека ўключае ор-
ганы ротавай поласці, глотку, стрававод, страўнік, тонкую і тоўстую 
кішку. Да яе адносяцца таксама печань, падстраўнікавая залоза 
і іншыя органы.  Галоўную ролю ў працэсах стрававання адыгры-
ваюць ферменты. Гэта рэчывы бялковай прыроды, якія забяспечва-
юць расшчапленне складаных кампанентаў ежы да больш простых. 
 У ротавай поласці ежа здрабняецца і падвяргаецца хімічнай
апрацоўцы.  Фермент амілаза, які ўваходзіць у састаў сліны, запус-
кае рэакцыю расшчаплення крухмалу.  Штодзённы догляд зубоў
і поласці рота — абавязковы атрыбут здаровага спосабу жыцця.

Мал. 73. Схема акта глытання

Харчовы камяк

Надгартаннік

Мяккае паднябенне

Стрававод
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Ключавыя пытанні. 1. Якія органы ўваходзяць у састаў стрававальнай сістэмы?
2. Якая будова зуба? 3. Што такое карыес? 4. Чаму трэба лячыць малочныя зубы?
5. Як трэба даглядаць зубы? 6. Якія фізічныя і хімічныя змяненні адбываюцца з ежай 
у ротавай поласці? 7. Чаму ежу трэба старанна перажоўваць? 

Складаныя пытанні. 1. Чаму дрэнна перажаваная ежа даўжэй затрымліваецца
ў страўніку, чым кашападобная або вадкая? 2. З’яўленню якой прафесіі даў штуршок 
працэс атрымання задавальнення ад ежы?

§ 39. Страваванне ў страўніку і кішэчніку. 
Рэгуляцыя стрававання

 Успомніце. У якіх жывёл стрававальныя працэсы працякаюць хутчэй: у драпежных 
або раслінаедных? Чаму? Якія асноўныя адрозненні паміж нервовым і гумаральным 
механізмамі рэгуляцыі функцый у арганізме? 

 Як вы думаеце? Чаму тонкі кішэчнік з’яўляецца самай доўгай часткай стрававальнага 
тракту?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыях страўніка і кішэчніка; аб рэгуляцыі стрававання.

Страваванне ў страўніку. Страўнік — умяшчальнае пашырэнне 
стрававальнай трубкі ёмістасцю 1,5—2 л (мал. 74). Яго слізістая абалон-
ка сабрана ў складкі, у якія адкрываюцца вывадныя пратокі шматлікіх 
стрававальных залоз.

У страўніку ежа затрымліваецца на некалькі гадзін. За гэты час 
яна насычаецца страўнікавым сокам і ператвараецца ў вадкую кашыцу. 

Мал. 74. Страўнік (размяшчэнне і будова)

Печань

Жоўцевы пузыр

Агульная жоўцевая пратока

Пратока падстраўнікавай залозы

Стрававод

Страўнік

Падстраўнікавая залоза

Дванаццаціперсная кішка
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Страўнікавы сок змяшчае ферменты пепсін і ліпазу, 0,5%-ы раствор
салянай кіслаты (HCl) і слізь. Пепсін расшчапляе складаныя малекулы 
бялка, ліпаза — тлушчы малака на больш простыя рэчывы, якія пад-
вяргаюцца далейшым хімічным змяненням у кішэчніку. Саляная кіс-
лата знішчае хваробатворныя мікраарганізмы і актывізуе ферменты. 
Слізь перашкаджае ператраўліванню сценак страўніка яго ўласнымі   
ферментамі.

Дзякуючы скарачэнням мышачнай абалонкі страўніка харчовая ка-
шыца змешваецца і асобнымі порцыямі паступае ў тонкую кішку.

Страваванне ў тонкай кішцы. Тонкая кішка займае большую частку 
брушной поласці. Яе пачатковы аддзел — дванаццаціперсная кішка — 
атрымаў такую назву з-за сваёй даўжыні, роўнай 12 складзеным разам 
пальцам (гл. мал. 74). Па спецыяльных пратоках у дванаццаціперсную 
кішку паступаюць прадукты жыццядзейнасці падстраўнікавай залозы 
і печані.

Падстраўнікавая залоза знаходзіцца за страўнікам у выгіне два-
наццаціперснай кішкі. На працягу сутак яна сакрэтуе каля 1,5 л стра-
вавальнага соку. Сок падстраўнікавай залозы змяшчае ўжо вядомыя 
вам ферменты амілазу і ліпазу, а таксама фермент трыпсін, які спрыяе 
расшчапленню бялкоў. Цікава, што актыўным трыпсін становіцца толькі 
ў дванаццаціперснай кішцы.

Печань з’яўляецца самай буйной стрававальнай залозай. У дарос-
лага чалавека яе маса дасягае 1,8 кг. На ніжняй паверхні печані раз-
мяшчаецца жоўцевы пузыр (гл. мал. 74), які забяспечвае канцэнтра-
ванне жоўці. Пры паступленні ў дванаццаціперсную кішку жоўць ак-
тывуе ферменты і эмульгуе (разбівае на дробныя кропелькі) тлушчы, 
што палягчае іх ператраўліванне і ўсмоктванне. Ствараючы шчолачную 
рэакцыю, жоўць узмацняе рухальную актыўнасць дванаццаціперснай 
кішкі.

Актыўны ўдзел у страваванні прымаюць не толькі падстраўніка-
вая залоза і печань, але і стрававальныя залозы ўласна тонкай кішкі. 
Вылучаемы імі сок складаецца з вадкай часткі і камячкоў слізі, якія 
змяшчаюць злушчаныя клеткі кішэчнага эпітэлію. Пры разбурэнні гэтых 
клетак вызваляюцца размешчаныя ў іх ферменты, якія завяршаюць рас-
шчапленне пажыўных рэчываў.

Усмоктванне. Прадукты расшчаплення бялкоў, тлушчаў і вугля-
водаў, якія ўтварыліся ў выніку дзеяння стрававальных ферментаў, 
трапляюць у кроў і лімфу. Працэс пераносу кампанентаў ежы з поласці 
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стрававальнага тракту ва ўнутранае 
асяроддзе арганізма атрымаў назву 
ўсмоктванне.

Усмоктванне ажыццяўляецца 
практычна ва ўсіх аддзелах страва-
вальнай сістэмы. У ротавай поласці 
яно нязначнае з прычыны каротка-
часовага знаходжання тут ежы. У 
страўніку ўсмоктваецца невялікая 
колькасць глюкозы, вады і міне-
ральных солей. Найбольш высо-
кая інтэнсіўнасць усмоктвання ў 
тонкай кішцы, слізістая абалонка 
якой па сваёй будове максімаль-
на прыстасавана для забеспячэння 
гэтага працэсу. На плошчы 1 см2 слізістай абалонкі размяшчаецца каля
2500 спецыяльных «органаў усмоктвання» — варсінак (мал. 75). Кож-
ная з іх уяўляе сабой пальцападобны выраст, пакрыты аднаслойным 
эпітэліем. Хоць вышыня варсінкі дасягае ўсяго 1,2 мм, дзякуючы іх вя-
лікай агульнай колькасці плошча паверхні тонкага аддзела кішэчніка 
істотна ўзрастае.

Унутры варсінкі знаходзяцца крывяносная сетка і лімфатычны ка-
піляр. Прадукты расшчаплення бялкоў і вугляводаў усмоктваюцца, га-
лоўным чынам, у кроў, а прадукты расшчаплення тлушчаў — у лімфу. 
Кроў, што адцякае ад страўніка і кішэчніка па варотнай вене, накіроўва-
ецца ў печань, якая абясшкоджвае ядавітыя рэчывы, якія трапілі ў яе.

Страваванне ў тоўстай кішцы. Тоўстая кішка з’яўляецца кан-
чатковым аддзелам стрававальнай сістэмы. Яе даўжыня вагаецца ад 
1,5 да 2 м, а дыяметр складае каля 6 см. Яна адрозніваецца ад тонкай 
кішкі не толькі большым дыяметрам, але і наяўнасцю характэрных 
уздуццяў.

Пачынаецца тоўстая кішка мехападобным выпінаннем — сляпой 
кішкай, ад якой адыходзіць чэрвепадобны адростак (апендыкс). Яго за-
паленне (а п е н д ы ц ы т) — адно з найбольш частых захворванняў бруш-
ной поласцi, якое часцей за ўсё патрабуе хірургічнага лячэння.

Тоўстая кішка не мае варсінак і амаль пазбаўлена стрававальных 
залоз. У асноўным у ёй адбываецца ўсмоктванне вады і фарміраванне 
з неператраўленых рэшткаў ежы кала. Бактэрыі, якія насяляюць тоўстую 
кішку, прымаюць удзел ва ўтварэнні арганічных кіслот, газаў, нека-
торых вітамінаў і таксічных рэчываў. Бактэрыі таксама забяспечваюць 

Мал. 75. Кішэчныя варсінкі

Варсінкі

Лімфатычны
сасуд

Крывяносныя
сасуды

§ 39. Страваванне ў страўніку і кішэчніку. Рэгуляцыя стрававання
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частковае расшчапленне цэлюлозы, на якую не дзейнічаюць стравава-
льныя ферменты.

Канчатковы адрэзак тоўстай кішкі — прамая кішка з анальнай
адтулінай служыць для выдалення неператраўленых рэшткаў ежы.

Рэгуляцыя дзейнасці органаў стрававання. Узгодненасць рухаль-
най, сакраторнай і ўсмоктвальнай функцый стрававальнай сістэмы да-
сягаецца шляхам цеснага ўзаемадзеяння нервовых і гумаральных ме-
ханізмаў рэгуляцыі. Разгледзім, як ажыццяўляецца рэгуляцыя страва-
вання на кожным асобна ўзятым этапе.

      Вядомыя вучоныя. Рэгуляцыя стрававання з выключ-
най глыбінёй была вывучана рускім фізіёлагам І в а н а м 
П я т р о в і ч а м  П а ў л а в ы м  (1849—1936). Ім быў распрацава-
ны арыгінальны метад даследавання страўнікавай сакрэцыі. 
Аператыўным шляхам І. П. Паўлаў ізаляваў частку страўніка 
сабакі з захаваннем яго інервацыі. У гэту адасобленую частку, 
якая валодала паўнавартаснай функцыяй, ежа не трапляла. 
Праз ужыўленую ў яе фістулу (трубку) можна было збіраць 
чысты страўнікавы сок і даследаваць яго састаў і ўласцівасці. 



У ротавай поласці з дапамогай шматлікіх рэцэптараў мы распазнаем 
смак, тэмпературу і кансістэнцыю ежы. Ад рэцэптараў па адчувальных 
нервовых валокнах узбуджэнне перадаецца ў цэнтр слінааддзялення 
прадаўгаватага мозга. Ад яго каманда накіроўваецца да слінных залоз, 
у выніку чаго вылучаецца сліна. Так ажыццяўляецца безумоўна-рэф-
лекторная рэгуляцыя слінааддзялення. Але «слінкі могуць цячы» і ад 
выгляду, паху ежы, адной размовы пра стравы. Гэта ўмоўна-рэфлектор-
нае слінааддзяленне. Яно ўзнікае толькі на добра знаёмыя прадукты хар-
чавання. Знешні выгляд экзатычнай садавіны і страў, якія мы ніколі не 
спрабавалі, слінааддзяленне не выклікае.

Сакрэцыя страўнікавага соку пачынаецца яшчэ да паступлення 
ежы ў страўнік. Такі сок атрымаў назву запальнага, або апетытнага,
г. зн. гэты сок падрыхтоўвае страўнік да прыёму ежы. Падобным чынам 
выдзяляюцца жоўць і сок падстраўнікавай залозы. Наступнае механіч-
нае раздражненне ежай рэцэптараў поласці рота і страўніка ўзмацняе 
страўнікавую сакрэцыю.

Важную ролю ў стымуляцыі сакраторнай дзейнасці страўнікавых 
залоз адыгрываюць біялагічна актыўныя рэчывы. Яны вызваляюцца 
клеткамі страўніка пад уздзеяннем блукаючага нерва і прадуктаў рас-
шчаплення бялкоў.
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Як толькі кіслая харчовая кашыца паступае ў дванаццаціперсную 
кішку, яе слізістая абалонка пачынае рэфлекторна выдзяляць кішачны 
сок. Да рэфлекторнага механізма далучаецца гумаральны: выдзяляюц-
ца гармоны, якія стымулююць прадукцыю соку падстраўнікавай залозы 
і жоўці.

 Паўторым галоўнае. У страўніку ежа падвяргаецца дзеянню са-
лянай кіслаты. Яна знішчае хваробатворныя мікраарганізмы і ак-
тывізуе ферменты страўнікавага соку, якія запускаюць расшчапленне 
бялкоў.  Найбольш інтэнсіўна працэсы стрававання ідуць у тонкай 
кішцы. Тут прысутнічаюць усе ферменты, неабходныя для рас-
шчаплення бялкоў, тлушчаў і вугляводаў. І менавіта тут найбольш 
інтэнсіўна працякаюць працэсы ўсмоктвання канчатковых прадуктаў. 
 Тоўстая кішка заселена шматлікімі бактэрыямі. Яна забяспечвае
ўсмоктванне вады і фарміраванне з неператраўленых рэшткаў ежы кала. 
 Працэсы стрававання рэгулююцца нервовым і гумаральным меха-
нізмамі.

Ключавыя пытанні. 1. Якую будову мае страўнік? 2. У які аддзел кішэчніка паступаюць 
сок падстраўнікавай залозы і жоўць? 3. Якое значэнне ў страваванні маюць сок 
падстраўнікавай залозы і жоўць? 4. Як будова тонкай кішкі прыстасавана да функцыі 
ўсмоктвання? 5. Чым адрозніваюцца па будове і выкананню фізіялагічных працэсаў 
тонкая і тоўстая кішка? 6. Як ажыццяўляецца рэгуляцыя слінааддзялення? 7. Што такое 
запальны страўнікавы сок?

Складаныя пытанні. 1. Перад ужываннем у ежу мяса адзін чалавек выпіў шклянку 
вяршкоў, а другі — шклянку булёну. Як гэта адаб’ецца на ператраўленні мяса? 2. Якую 
дыету вы б парэкамендавалі чалавеку, якому па медыцынскіх паказаннях выдалілі 
частку страўніка? Частку тонкай кішкі? 3. Чаму пры жаванні сухароў вылучаецца больш 
сліны, чым пры жаванні свежага хлеба? 4. Чаму пры хваляванні перасыхае ў роце?
5. Ці можна прымушаць дзяцей есці пад пагрозай пакарання?

 Страўнікава-кішачныя захворванні
     і іх прафілактыка

Папярэджванне харчовых атручэнняў. Пры няправільным за-
хоўванні або парушэнні тэхналогіі прыгатавання прадуктаў харчаван-
ня ў іх могуць аказацца хваробатворныя мікраарганізмы або могуць 
утварыцца ядавітыя рэчывы. Ужыванне такіх прадуктаў надзвычай не-
бяспечнае. Напрыклад, смяротную небяспеку для чалавека ўяўляюць 
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бактэрыі, якія выклікаюць батулізм (мал. 76). Яны жывуць у кішэч-
ніку буйной рагатай жывёлы, свіней, коней, грызуноў, не выклікаючы 
ў іх захворвання. Трапляючы ў глебу, узбуджальнік батулізму нярэдка 
аказваецца на агародніне, грыбах і іншых прадуктах, якія выкарыстоўва-
юцца для кансервавання. Паколькі ён развіваецца без доступу паветра, 
герметычна закрытыя кансервавыя слоікі становяцца для яго ідэальным 
асяроддзем пражывання.

Узбуджальнік батулізму вылучае вельмі моцны таксін, які пашкодж-
вае нервовую сістэму. Сімптомы батулізму праяўляюцца ў сярэднім праз 
18—24 г пасля прыёму заражанай ежы. Захворванне звычайна пачына-
ецца з галаўнога болю, млоснасці, рвоты, боляў у жываце. Тэмпература 
цела пры гэтым можа заставацца ў межах нормы. Праз некалькі сутак 
пачынаецца параліч вокарухальных мышцаў. Пры цяжкім цячэнні хва-
робы можа развіцца дыхальная недастатковасць.

Увага! Калі кансервавы слоік хоць трохі ўзняўся, яго змесціва не-
прыдатнае да ўжывання.

Нярэдка ў прадукты харчавання пападаюць бактэрыі — стафілакокі. 
Асабліва актыўна яны размнажаюцца ў малацэ, мясе, рыбе і таксама 
могуць выклікаць цяжкія атручэнні.

У выпадку кантакту з буйной і дробнай рагатай жывёлай, свойскай 
птушкай, катамі, сабакамі можна захварэць на сальманелёз. Гэта вострая 
кішэчная інфекцыя бактэрыяльнай прыроды (гл. мал. 76). Часцей за ўсё 
заражэнне адбываецца праз інфіцыраваныя прадукты харчавання: мяса, 
малако, яйцы. Сальманелёз пачынаецца з рэзкага павышэння тэмпера-
туры цела. З’яўляюцца дрыжыкі, галаўны боль, слабасць і галавакружэн-
не. Узнікаюць болі ў жываце, якія суправаджаюцца паносам і рвотай.

Мал. 76. Хваробатворныя бактэрыі

Бактэрыя батулізму Сальманела Халерны вібрыён
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Чалавецтва на працягу ўсёй сваёй гісторыі пакутавала і працягвае 
пакутаваць ад смяротных выбліскаў халеры. Сімптомы захворвання 
выклікаюцца таксінам, які прадуцыруецца халерным вібрыёнам (гл. 
мал. 76). Ён добра захоўваецца ў вадзе, устойлівы да холаду, але дрэнна 
пераносіць награванне. Як і іншыя хваробатворныя бактэрыі, халерны 
вібрыён гіне ад хлорнай вапны (хлоркі) або хлораміну. Пры пагрозе ха-
леры рэкамендавана абеззаражванне вады, частае мыццё рук, тэрмічная 
апрацоўка ежы.

Моцнае атручэнне могуць выклікаць вялікія колькасці цяжкіх ме-
талаў: свінцу, цынку, медзі або мыш’яку, якія трапілі ў прадукты ці 
гатовую ежу. Часцей за іншых сустракаецца атручэнне цынкам пры за-
хоўванні кіслых прадуктаў (квас, квашаная капуста і інш.) у ацынка-
ваным посудзе.

Смяротна небяспечныя ядавітыя грыбы. Нават невялікі кавалачак 
бледнай паганкі можа прывесці да гібелі чалавека. Таму вельмі важна 
ведаць і ўмець адрозніваць ядомыя грыбы ад ядавітых (мал. 77). Не менш 

Мал. 77. Ядавітыя грыбы і расліны Беларусі

Бледная паганка

Воўчае лыка Дурнап’ян Мудранка

Мухамор Блёкат чорны

 Страўнікава-кішачныя захворванні і іх прафілактыка
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небяспечныя ядавітыя расліны: блёкат чорны, воўчае лыка, дурнап’ян, 
мудранка і інш. 

Пры першых прыметах харчовага атручэння (агульнае недамаганне, 
болі ў брушной поласці, панос, ірвота) неабходна як мага хутчэй вызва-
ліць страўнік ад ежы. Для гэтага пацярпеламу даюць выпіць 1,5—2 л 
вады пакаёвай тэмпературы, у якую дадаюць некалькі крышталяў мар-
ганцоўкі або харчовай соды. Затым націсканнем пальцамі на корань 
языка выклікаюць ірвотны рэфлекс. Працэдуру паўтараюць, пакуль 
вада, якая пакідае страўнік, перастане мець прымесі ежы. Пасля гэтага 
хвораму даюць актываваны вугаль, кладуць у ложак, цёпла ўкрываюць 
і выклікаюць урача.

У большасці выпадкаў страўнікава-кішачныя інфекцыі з’яўляюцца 
следствам невыканання элементарных правілаў асабістай гігіены. У гэтай 
сувязі іх часта называюць хваробамі брудных рук. 

Памятайце! Каб не хварэць, рэгулярна мыйце рукі вадой з мылам! 

Уплыў на страваванне алкаголю і нікаціну. Алкаголь і нікацін
вельмі згубна адбіваюцца на функцыях стрававальнай сістэмы. Сістэма-
тычны прыём алкаголю прыводзіць да развіцця шэрага захворванняў. 
Сярод іх найбольш часта сустракаюцца гастрыт (запаленне слізістай 
абалонкі страўніка), панкрэатыт (запаленне падстраўнікавай залозы)
і цыроз (хранічнае захворванне печані) (мал. 78). У падлеткавым узросце 
слізістая абалонка страўнікава-кішачнага тракта далікатная і лёгкара- 
німая, таму спіртныя напіткі аказваюць на яе асабліва вострае і пагі-
бельнае дзеянне.

Курэнне можна разглядаць як пастаянна дзеючы траўміруючы фак-
тар. У курцоў са стажам парушаюцца практычна ўсе стрававальныя пра-
цэсы. Нікацін, смолы, аміяк, кіслоты і іншыя састаўляючыя тытунёвага 

Мал. 78. Печань здаровага чалавека (а) і хворага на цыроз (б)

а б
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дыму раздражняюць язык, горла, стрававод і страўнік. Істотна ўзрастае 
рызыка ўзнікнення злаякасных пухлін гэтых органаў. З-за перападу тэм-
ператур разбураюцца зубы. Курэц — гэта чалавек, які вядзе смяротна 
небяспечны спосаб жыцця.

Абмен рэчываў і энергіі — асноўная прымета жыцця і абавязковая 
ўмова яе існавання. Дзякуючы бесперапынна працякаючым абменным 
працэсам адбываецца абнаўленне і аднаўленне колькасці клетак, а такса-
ма вызваленне энергіі для падтрымання жыццядзейнасці арганізма.

Важную ролю ў абменных працэсах адыгрываюць вітаміны. Пры 
іх дэфіцыце абмен рэчываў парушаецца і развіваюцца цяжкія захвор-
ванні.

Пажыўныя рэчывы не могуць засвойвацца арганізмам у тым выгля-
дзе, у якім яны ў яго трапляюць. Неабходна іх папярэдняя механічная 
і хімічная апрацоўка. Гэтыя задачы ў поўнай меры вырашае страва-
вальная сістэма. Яе органы ажыццяўляюць сакраторную, рухальную 
і ўсмоктвальную функцыі. Органы стрававальнай сістэмы таксама за- 
бяспечваюць выдаленне з арганізма канчатковых прадуктаў абмену і не-
ператраўленых астаткаў ежы.

Хімічная апрацоўка ежы становіцца магчымай дзякуючы дзейна-
сці ферментаў, якія паступаюць у страўнікава-кішачны тракт у саста-
ве стрававальных сокаў. Як правіла, гэта малекулы бялковай прыроды, 
дзякуючы якім бялкі, тлушчы і вугляводы расшчапляюцца на больш 
простыя рэчывы, якія не маюць відавой спецыфічнасці. Прадукты рас-
шчаплення ўсмоктваюцца праз слізістую абалонку страўніка, тонкага 
і часткова тоўстага кішэчніка ў кроў і лімфу, якія пераносяць іх па ўсім 
арганізме.

Рэгуляцыя функцый стрававальнай сістэмы ажыццяўляецца нерво-
вай сістэмай і з дапамогай біялагічна актыўных рэчываў.

Аптымальная дзейнасць стрававальнай сістэмы магчыма толькі ў вы-
падку поўнай адмовы ад шкодных звычак. Алкаголь і нікацін з’яўляюцца 
траўміруючымі фактарамі, якія істотна павялічваюць рызыку ўзнік- 
нення паталагічных працэсаў.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ

 Страўнікава-кішачныя захворванні і іх прафілактыка



Вы даведаецеся

  пра будову  і функцыі  органаў мочавыдзяляльнай  сістэмы; 
  як  утвараецца мача; 
  як  рэгулюецца працэс мочаўтварэння.

Вы навучыцеся

  тлумачыць  сувязь  паміж  будовай  і  функцыяй  органаў  мочавыдзяляльнай 
сістэмы;

  тлумачыць значэнне пітнога рэжыму для падтрымання водна-салявога балансу
ў  арганізме; 

  абгрунтоўваць неабходнасць прытрымлівання правілаў гігіены для прафілактыкі 
захворвання мочавыдзяляльнай  сістэмы.

Ачышчэнне арганізма ад канчатковых прадуктаў абмену, чужарод-
ных рэчываў, вады, солей адбываецца шляхам выдзялення. Дзякуючы 
выдзяленню падтрымліваецца аптымальны састаў унутранага асяроддзя 
і забяспечваецца нармальная жыццядзейнасць арганізма.

Выдзяляльная функцыя ажыццяўляецца ныркамі, страўнікава- 
кішачным трактам, лёгкімі, скурай і слізістымі абалонкамі.

Ныркі чысцяць плазму крыві ад азотазмяшчальных прадуктаў распа-
ду бялкоў і лекавых прэпаратаў. Яны таксама ўдзельнічаюць у падтры-
манні пастаянства водна-салявога абмену і іншых параметраў гамеа- 
стазісу.

Праз потавые залозы выдаляюцца вада і мінеральныя солі, а праз 
органы дыхання — вуглякіслы газ, вада і некаторыя лятучыя рэчывы.

Кішэчнік забяспечвае выдаленне прадуктаў распаду харчовых 
рэчываў, якія не былі ўсмактаны ў кроў, солей цяжкіх металаў, іонаў 
магнію, кальцыю, а печань — жоўці.

З функцыянальнага пункту гледжання ўсе пералічаныя органы мож-
на аб’яднаць пад агульнай назвай выдзяляльная сістэма арганізма.

Раздзел

Выдзяляльная
сістэма

10
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§ 40. Будова мочавыдзяляльнай сістэмы

 Успомніце. Якія органы ўваходзяць у састаў мочавыдзяляльнай сістэмы пазваночных 
жывёл? 

 Як вы думаеце? Чаму парушэнне функцый абедзвюх нырак несумяшчальнае з 
жыццём?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыях органаў мочавыдзяляльнай сістэмы.

Мочавыдзяляльная сістэма ўключае ў сябе ныркі, мачаточнікі,
мачавы пузыр і мочаспускальны канал (мал. 79).

Ныркі ўяўляюць сабой органы бобападобнай формы, размешчаныя 
ў паяснічнай вобласці. Левая нырка некалькі большая і размяшчаецца 
крыху вышэй, чым правая.

Праз увагнуты край ныркі — в а р о т ы  ў яе ўваходзяць нырачныя 
артэрыя і нервы, а выходзяць мачаточнік і нырачная вена. Звонку нырка 
пакрыта к а п с у л а й — шчыльным чахлом са 
злучальнай тканкі.

На папярочным разрэзе ныркі добра 
бачны яе коркавае і мазгавое рэчыва. Кор-
кавае рэчыва размешчана па перыферыі і 
асобнымі ўчасткамі ўваходзіць у мазгавое 
(мал. 80, с. 164).

Мазгавое рэчыва мае больш светлае ад-
ценне. Яно складаецца з 10—15 нырачных 
пірамід, падзеленых праслойкамі коркавага 
рэчыва. Вяршыні нырачных пірамід накіра-
ваны ў н ы р а ч н у ю  л а х а н к у — поласць, 
у якой збіраецца мача.

Ад нырачнай лаханкі бярэ пачатак 
тонкая мышачная трубка — мачаточнік. 
Прызначэнне гэтага органа заключаецца ў 
вывядзенні мачы ў мачавы пузыр.

Мачавы пузыр (гл. мал. 79) уяўляе са-
бой гладкамышачны мяшок ёмістасцю 250— 
500 мл. Ён служыць для збору мачы і сваімі 
скарачэннямі забяспечвае яе выдаленне ў 
навакольнае асяроддзе.

Ад мачавога пузыра адыходзіць моча-
спускальны канал, па якім мача выводзіцца 

Мал. 79. Мочавыдзяляльная 
сістэма

Нырачная
вена

Нырачная
артэрыя

Ныркі

Мачаточнікі

Мачавы
пузыр

Мочаспускальны канал
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за межы арганізма. На мяжы паміж імі знаходзіцца міжвольная кругавая 
мышца — сфінктар. Яшчэ адзін сфінктар перакрывае мочаспускальны 
канал. Работа гэтага сфінктара паддаецца валявому кантролю, што даз-
валяе чалавеку кантраляваць акт мочаспускання.

Пры напаўненні мачавога пузыра яго сценкі расцягваюцца і 
з’яўляюцца пазывы да мочаспускання. Пачынаюць скарачацца мышцы 
мачавога пузыра з адначасовым расслабленнем сфінктараў, і мачавы 
пузыр апаражняецца.

Цэнтр рэфлексу мочаспускання знаходзіцца ў спінным мозгу. Ён кан-
тралюецца карой вялікіх паўшар’яў галаўнога мозга.

 Паўторым галоўнае. Мочавыдзяляльная сістэма забяспечвае вы-
даленне з арганізма вады, мінеральных солей, канчатковых прадук-
таў бялковага абмену, а таксама ядавітых рэчываў.  У чалавека 
мочавыдзяляльная сістэма прадстаўлена ныркамі, мачаточнікамі, 
мачавым пузыром і мочаспускальным каналам.  Ныркі пакрыты 
капсулай і складаюцца з коркавага і мазгавога рэчыва.  Мачаточнікі 
злучаюць ныркі з мачавым пузыром, які выконвае функцыю рэзерву-
ара для мачы.  Мочаспускальны канал забяспечвае вывядзенне мачы 
за межы арганізма.  Мочаспусканне носіць складаны рэфлекторна-
адвольны характар.

Ключавыя пытанні. 1. У чым сутнасць выдзяляльных працэсаў? 2. Якія органы
і сістэмы ўдзельнічаюць у выдзяленні? Якія рэчывы яны выводзяць з арганізма? 3. Якія 
органы ўтвараюць мочавыдзяляльную сістэму? Якія іх функцыі? 4. Якую будову мае 
нырка? 5. Як адбываецца мочаспусканне?

Мачаточнік

Нырачная лаханка

Нырачная артэрыя

Нырачная вена

Вароты

Нырачная піраміда

Мазгавое рэчыва

Коркавае рэчыва

Капсула

Мал. 80. Будова ныркі
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Складаныя пытанні. 1. Нягледзячы на тое, што маса нырак складае ўсяго 0,5 % 
масы цела, яны ўжываюць 9 % утылізаванага арганізмам кіслароду. З чым, на ваш 
погляд, гэта звязана? 2. Як адаб’ецца на рабоце нырак інтэнсіўнае потааддзяленне?
3. У састаў бялкоў, што трапляюць у арганізм з ежай, уваходзяць атамы азоту. Які 
шлях іх перамяшчэння ў арганізме, калі ён прадстаўлены кішэчнікам, мачавым пузыром, 
печанню, лёгкімі і сэрцам?

§ 41. Будова нефрона. Утварэнне мачы

 Успомніце. Што разумеюць пад гамеастазісам? 

 Як вы думаеце? Чаму ныркі пры выкананні сваіх функцый па затрачваемай энергіі 
саступаюць толькі сэрцу?

 Вы даведаецеся аб асаблівасцях будовы нефрона і яго ролі ва ўтварэнні мачы.

Будова нефрона. Структурна-функцыянальнай адзінкай ныркі 
з’яўляецца нефрон. Ён складаецца з нырачнага цельца і сістэмы ка-
нальцаў (мал. 81).

Нырачнае цельца прадстаўлена капілярным клубочкам, апушчаным 
у двухсценную чашападобную капсулу. Капсула ўтворана аднаслойным 
плоскім эпітэліем. Характэрнай асаблівасцю будовы ўнутранай сценкі 
капсулы з’яўляецца наяўнасць шматлікіх цытаплазматычных адросткаў. 

Мал. 81. Будова нефрона

Збіральная
трубачка

Коркавае
рэчыва

Мазгавое
рэчыва

Пятля нефрона

Выносячы
сасуд

Прыносячы
сасуд

Звіты каналец
 I парадку

Капілярны
клубочак

Капсула Звіты каналец II парадку
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Адросткі і шчыліны паміж імі ўтвараюць біялагічны фільтр, праз які 
праходзіць плазма крыві.

Паміж сценкамі капсулы знаходзіцца поласць, якая пераходзіць у 
прасвет нырачнага канальца. У саставе нырачнага канальца можна вы-
лучыць тры звяны. Першае з іх — звіты каналец I парадку. Ён раз-
мешчаны ў коркавым рэчыве і шчыльна прылягае да ўнутранай сцен-
кі капсулы. Другое звяно — пятля нефрона знаходзіцца ў мазгавым 
рэчыве. Трэцяе звяно — звіты каналец II парадку ўпадае ў збіральную 
трубачку. Рухаючыся па збіральнай трубачцы, мача пападае ў нырачную
лаханку.

      Гэта цікава. Даўжыня канальцаў усіх нефронаў складае 100—120 км,
а плошча паверхні іх сценак — каля 40 м2.

Кровазабеспячэнне ныркі ажыццяўляецца нырачнай артэрыяй, 
якая адыходзіць ад аорты. Яна ўваходзіць у вароты ныркі і распада-
ецца на больш дробныя сасуды. У коркавым рэчыве гэтыя сасуды 
пранікаюць унутр нырачных капсул і ўтвараюць капілярныя клубочкі 
(мал. 82). Кожны з клубочкаў складаецца прыкладна з 20—50 капі- 
лярных петляў. Капіляры клубочка збіраюцца ў выносячы сасуд, 
дыяметр якога прыблізна ў 2 разы меншы за дыяметр прыносячага. 
Пакінуўшы капсулу, выносячы сасуд другасна распадаецца на ка-
піляры. Яны аплятаюць нырачныя канальчыкі і толькі затым пера-
ходзяць у дробныя вены, якія зліваючыся ўтвараюць нырачную вену,

што выносіць кроў з ныркі.
Такім чынам, нырка змяш-

чае ў сабе дзве сістэмы капіля-
раў. Адна з іх прадстаўлена са-
судзістымі клубочкамі, а другая 
злучае артэрыі з венамі.

Утварэнне мачы з’яўля-
ецца вынікам двух рознанакі-
раваных працэсаў — фільтра-
цыі і рэабсорбцыі (зваротнага 
ўсмоктвання).

У капілярах клубочка плаз- 
ма крыві знаходзіцца пад до-
сыць высокім ціскам. У працэсе Мал. 82. Капілярны клубочак

Выносячы
сасуд

Прыносячы
сасуд

КапсулаПоласць
капсулы

Капіляры
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фільтрацыі яна лёгка пранікае скрозь тонкую сценку капіляра
і ўнутраную сценку капсулы ў яе поласць, а затым у звітыя канальцы. 
Фільтруюцца, галоўным чынам, вада і невялікія малекулы розных рэчы-
ваў (мінеральныя солі, мачавіна, глюкоза, вітаміны). Высокамалекуляр-
ныя рэчывы, напрыклад бялкі, а таксама форменныя элементы крыві, 
застаюцца ў крыві. Утвораны фільтрат носіць назву п е р ш а с н а й  м а ч ы. 
За суткі яе выпрацоўваецца каля 160 л.

Па меры праходжання першаснай мачы па канальцах нефрона яе 
колькасць істотна памяншаецца за кошт працэсаў рэабсорбцыі. З пер-
шаснай мачы назад ў кроў, якая праходзіць па капілярах, што апля-
таюць звітыя канальцы, паступаюць вада, мінеральныя солі, вітаміны 
і глюкоза. У выніку рэабсорбцыі ўтвараецца д р у г а с н а я  м а ч а. Па збор-
ных трубачках яна паступае спачатку ў нырачныя лаханкі, а затым па 
мачаточніках у мачавы пузыр. Штосутачна ўтвараецца 1,7—2,0 л дру-
гаснай мачы. Другасная мача змяшчае прыкладна 95 % вады, 1,8 % ма- 
чавіны, 0,05 % мачавой кіслаты і істотна больш, чым плазма крыві, 
мінеральных солей.

Пры наяўнасці найменшых падазрэнняў на парушэнне функцый мо-
чавыдзяляльнай сістэмы ўрачом прызначаецца агульны аналіз мачы. 
Ён дае ўяўленне не толькі аб рабоце нырак, але і аб агульным стане 
арганізма.

 Паўторым галоўнае. Нефрон складаецца з нырачнага цельца і 
сістэмы звітых канальцаў.  Працэс утварэння мачы ўключае два 
этапы — фільтраванне і рэабсорбцыю (зваротнае ўсмоктванне). 
 У працэсе фільтрацыі ўтвараецца першасная мача, а ў працэсе зва-
ротнага ўсмоктвання — другасная мача.

Ключавыя пытанні. 1. Што з’яўляецца структурна-функцыянальнай адзінкай ныркі? 
2. Растлумачце механізм утварэння мачы. З якіх этапаў ён складаецца? 3. Што такое 
першасная і другасная мача? У чым іх адрозненне?

Складаныя пытанні. 1. У начны час колькасць утвараемай мачы памяншаецца. З чым 
гэта звязана? 2. Чаму ў халодную пару працэс мочаўтварэння ўзмацняецца? 3. Дыя-
метр выносячанага сасуда ў 2 разы меншы за дыяметр прыносячага. Як адаб’ецца на 
мочаўтварэнні павелічэнне дыяметра выносячага сасуда? 4. Як вы разумееце выраз: 
«Састаў мачы — гэта люстэрка абмену рэчываў»?

§ 41. Будова нефрона. Утварэнне мачы
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§ 42. Рэгуляцыя мочаўтварэння.
Гігіена мочавыдзяляльнай сістэмы

 Успомніце. У чым заключаюцца асаблівасці нервовага механізма рэгуляцыі? 

 Як вы думаеце? Чаму пры выяўленні ў чалавека захворвання нырак урач раіць яму 
спачатку вылечыць зубы? На чым грунтуюцца такія рэкамендацыі?

 Вы даведаецеся аб рэгуляцыі мочаўтварэння і гігіене мочавыдзяляльнай сістэмы.

Рэгуляцыя мочаўтварэння. Дзейнасць нырак знаходзіцца пад кан-
тролем як нервовых, так і гумаральных механізмаў рэгуляцыі.

Пры ўзбуджэнні сімпатычнай нервовай сістэмы прасвет крывяносных 
сасудаў нырак памяншаецца і ўтвараецца меншая колькасць першаснай 
мачы. Стымуляцыя парасімпатычнай нервовай сістэмы дае процілеглы 
эфект.

Выяўлены ўплыў на мочаўтварэнне аказваюць гармоны гіпофізу, 
наднырачнікаў, шчытападобнай залозы і саміх нырак. Так, гармон ва-
запрэсін узмацняе зваротнае ўсмоктванне вады з канальцаў нефрона. 
Адрэналін звужае прыносячыя і выносячыя сасуды капілярных клубоч-
каў, памяншаючы мочааддзяленне. Тыраксін узмацняе мочавыдзяленне, 
аслабляючы рэабсорбцыю вады ў нырачных канальцах.

Цеснае ўзаемадзеянне нервовых і гумаральных механізмаў рэгуляцыі 
мочаўтварэння забяспечвае водна-салявы гамеастазіс арганізма.

Гігіена мочавыдзяляльнай сістэмы адыгрывае вельмі важную ролю ў 
захаванні здароўя і працаздольнасці чалавека. Парушэнне функцыі нырак 
вядзе да атручвання арганізма рэчывамі, якія ў норме выводзяцца з ма-
чой. У выніку ўзнікаюць найцяжэйшыя станы, нярэдка несумяшчальныя 
з жыццём. Хранічная нырачная недастатковасць развіваецца пры па- 
шкоджанні больш за 70 % нефронаў. Аб парушэннях у рабоце нырак свед-
чыць з’яўленне ў мачы бялку, які выяўляецца пры яе агульным аналізе.

Парушэнне функцый нырак можа быць выклікана працяглай і частай 
адвольнай затрымкай мочаспускання. Пры гэтым адбываецца закід 
мачы з мачавога пузыра ў мачаточнікі, і нават у ныркі, што прыводзіць 
да запалення і нырачнай недастатковасці.

Запаленне нырак (піяланефрыт) можа ўзнікаць пры самых розных 
інфекцыях, напрыклад захворваннях зубоў і ангіне. Такі спосаб пранік-
нення мікраарганізмаў праз кроў называецца сыходнай інфекцыяй. 
Мікраарганізмы могуць патрапіць у ныркі праз мочаспускальны канал 
з так званай узыходзячай інфекцыяй. Гэтаму шляху ўзнікнення захвор-
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ванняў спрыяе невыкананне правілаў асабістай гігіены, пераахаладжэн-
не арганізма. Таму ні ў якім разе нельга сядзець на халодных камя-
нях, бетонных прыступках або парапетах. Апранацца трэба па надвор’і, 
а прамачыўшы ногі, лепш вярнуцца дадому і пераабуцца.

Негатыўнае ўздзеянне на ныркі аказвае ўжыванне занадта вострай 
ежы. Зніжэнне ў рацыёне колькасці паваранай солі некалькі павялічвае 
фільтрацыю. У той жа час залішняе ўжыванне солі памяншае колькасць 
утвараемай мачы і можа быць фактарам рызыкі шматлікіх захворванняў.

Дастаткова распаўсюджаным уралагічным захворваннем з’яўляецца 
мочакаменная хвароба. Часцей за ўсё мочакаменная хвароба праяўля-
ецца фарміраваннем камянёў у нырках і мачавым пузыры. Траўміруючы 
слізістую абалонку мочавыводзячых шляхоў, яны ўскладняюць адток 
мачы і выклікаюць нясцерпны боль.

Да расстройстваў функцый нырак могуць прывесці парушэнні абме-
ну рэчываў, прыём некаторых антыбіётыкаў, злоўжыванне алкаголем. 
Прадукты распаду алкаголю прымушаюць ныркі працаваць ва ўзмоцне-
ным рэжыме. Больш за тое, прыём алкаголю правакуе развіццё вострых 
і абвастрэнне хранічных запаленчых працэсаў у нырачных лаханках і 
мачавым пузыры. Алкаголь выклікае ўтварэнне ў нырках камянёў і за-
мяшчэнне натуральнай нырачнай тканкі злучальнай.

Цяжкія парушэнні дзейнасці нырак выклікаюць свінец, ртуць, 
борная кіслата, нафталін, некаторыя арганічныя яды, якія пападаюць 
у кроў.

Такім чынам, у забеспячэнні нармальнай работы нырак важную ролю 
адыгрываюць асабістая гігіена, адмова ад шкодных звычак і прафілак-
тыка вострых і хранічных захворванняў.

 Паўторым галоўнае. Работа нырак знаходзіцца пад кантролем нер-
вовых і гумаральных механізмаў рэгуляцыі.  Нервовая рэгуляцыя 
ажыццяўляецца галоўным чынам з дапамогай сімпатычнай нервовай 
сістэмы.  Гумаральная рэгуляцыя адбываецца з дапамогай гармонаў 
гіпофізу, наднырачнікаў і шчытападобнай залозы.  Для папярэдж-
вання захворванняў органаў мочавыдзялення варта пазбягаць пе-
раахаладжэння і адмовіцца ад ужывання вострай ежы і алкаголю. 
 Сур’ёзную пагрозу для мочавыдзяляльнай сістэмы ўяўляюць 
прыродныя і сінтэтычныя яды.  Ігнараванне правіл гігіены моча-
палавых органаў значна павялічвае рызыку развіцця інфекцыйных 
захворванняў выдзяляльнай сістэмы.
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Ключавыя пытанні. 1. Як ажыццяўляецца нервовая рэгуляцыя мочаўтварэння? 
2. Як адбываецца гумаральная рэгуляцыя мочаўтварэння? 3. У чым заключаюцца 
асноўныя правілы асабістай гігіены, якія дазваляюць пазбегнуць захворвання органаў 
мочавыдзяляльнай сістэмы?

Складаныя пытанні. 1. Аб чым сведчыць наяўнасць глюкозы ў мачы? 2. Прапануйце 
механізм дзеяння мачагонных лекавых сродкаў. З якой мэтай іх ужываюць? 3. Часта 
хваробы сістэмы кровазвароту суправаджаюцца захворваннямі мочавыдзяляльнай 
сістэмы. Як гэта можна растлумачыць? 4. Як на функцыях органаў мочавыдзяляльнай 
сістэмы можа адбіцца нізкая фізічная актыўнасць? 5. Ці можна пастаянна замяняць 
звычайную пітную ваду мінеральнай?

Выдзяленне — гэта сукупнасць працэсаў, якія забяспечваюць выда-
ленне з арганізма прадуктаў абмену рэчываў. Найбольш важную ролю 
ў працэсах выдзялення адыгрываюць ныркі. Яны забяспечваюць вывя-
дзенне з арганізма лішку вады, мінеральных солей, мачавіны і мача-
вой кіслаты. На іх «плечы» кладзецца задача па выдаленні чужародных 
і ядавітых рэчываў. З абавязковым удзелам нырак ажыццяўляецца 
рэгуляцыя артэрыяльнага ціску.

Мочавыдзяляльная сістэма прадстаўлена ныркамі, мачаточнікамі, 
мачавым пузыром і мочаспускальным каналам. Структурна-функцыя-
нальнай адзінкай ныркі з’яўляецца нефрон, які складаецца з нырачнага 
цельца і сістэмы канальцаў. Мочаўтварэнне складаецца з двух працэ- 
саў — фільтрацыі і рэабсорбцыі. У выніку фільтрацыі ўтвараецца першас-
ная мача, у выніку рэабсорбцыі (зваротнага ўсмоктвання) — другасная, 
або канчатковая.

Нервовая рэгуляцыя работы нырак ажыццяўляецца аўтаномнай 
нервовай сістэмай, а гумаральная — гармонамі гіпофіза, наднырачнікаў 
і шчытападобнай залозы.

Мочаспусканне знаходзіцца пад кантролем кары вялікіх паўшар’яў 
галаўнога мозга і цэнтра мочаспускання спіннога мозга.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Вы даведаецеся

  пра будову  скуры;
  аб тым, якая роля скуры і яе вытворных у забеспячэнні бар’ернай, выдзяляль-

най,  ахоўнай  і  тэрмарэгулятарнай функцый; 
  аб  карысці  загартоўвання.

Вы навучыцеся

  абгрунтоўваць  неабходнасць  выканання  правілаў  асабістай  гігіены  і  граматна 
даглядаць  сваю скуру;

  аказваць першую дапамогу пры апёках і адмарожаннях, цеплавым і сонечным 
ударах.

Покрыўную сістэму нашага арганізма ўтварае скура. Яна ахоўвае 
цела ад уздзеянняў знешняга асяроддзя, удзельнічае ў тэрмарэгуляцыі, 
выдзяленні вады, мачавіны і мінеральных солей. Усяго за суткі праз 
скуру выводзіцца 650 г вады і каля 10 г вуглякіслага газу.

Агульная плошча скуры чалавека складае 1,5—2 м2. Гэта самы вялікі 
орган чалавечага цела. Валодаючы гэткай вялікай рэцэпторнай паверх-
няй, скура забяспечвае датыкальную, тэмпературную і болевую адчу-
вальнасць.

§ 43. Будова і функцыі скуры

 Успомніце. У чым заключаюцца асаблівасці будовы і функцыі эпітэліяльнай тканкі? 

 Як вы думаеце? Чаму ў працэсе эвалюцыі ў чалавека істотна паменшылася валасяное 
покрыва цела, але захаваліся валасы на галаве?

 Вы даведаецеся аб будове скуры і яе вытворных элементаў; аб ролі скуры ў працэсах 
тэрмарэгуляцыі.

Раздзел

Скура — покрыва цела

11
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Будова скуры. Нягледзячы на нязначную таўшчыню, скура мае 
вельмі складаную будову. У яе саставе звычайна вылучаюць два слоі: 
эпідэрміс і дэрму (уласна скуру) (мал. 83).

Паверхневая частка эпідэрмісу ўтворана рагавымі лускавінкамі 
(рагавы слой), якія пастаянна злушчваюцца. Больш за ўсё іх на дало-
нях і падэшвах ступней, у месцах, дзе скура падвяргаецца пастаянным 
механічным уздзеянням.

У больш глыбокіх слаях эпідэрмісу знаходзяцца клеткі, якія беспе-
рапынна дзеляцца (парасткавы слой). Утвораныя клеткі перамяшчаюцца 
да паверхні скуры, ператвараючыся за час свайго падарожжа ў рагавыя 
лускавінкі.

      Гэта цікава. Кожную гадзіну скура губляе каля 600 000 рагавых лускавінак. 
За 27 дзён адбываецца поўная змена скуры. На працягу чалавечага жыцця 
яна мяняецца прыкладна 1000 разоў, што па масе складае каля 48 кг.

У эпідэрмісе даволі многа меланацытаў — клетак, якія забяспеч-
ваюць утварэнне меланіну. М е л а н і н  вызначае колер скуры і ахоўвае 
тканкі ад уздзеяння ўльтрафіялетавых прамянёў.

Вытворнымі эпідэрмісу з’яўляюцца пазногці. Яны размяшчаюцца на 
кончыках пальцаў і ахоўваюць ад знешніх уздзеянняў. Кожны пазно-

Мал. 83. Будова скуры

Сальныя залозы

Рагавы
слой

Падскурная
тлушчавая
клятчатка

Эпідэрміс
Парасткавы

слой

Дэрма

Валасяная цыбуліна Валасяная сумка

Стрыжань воласа

Потавая залоза

Мышца, якая
падымае волас

Корань воласа

Адчувальныя рэцэптары

Нервовыя валокны

Крывяносныя сасуды

Сасочкавы
слой

Сеткавы
слой
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гаць складаецца з кораня — месца яго фарміравання і цела — рагавой 
пласцінкі.

Дэрма (уласна скура) уключае ў сябе сасочкавы і сеткаваты слаі. 
Сасочкавы слой складаецца з рыхлай валакністай злучальнай тканкі
і прадстаўлены групай сасочкаў, якія ўтвараюць выпінанні ў эпідэрміс. 
Эластычныя валокны злучальнай тканкі надаюць скуры эластычнасць, 
а калагенавыя — пругкасць.

Крывяносныя сасуды праходзяць у сасочкі і паўтараюць іх форму, 
нагадваючы жаночыя шпількі для валасоў.

      Гэта цікава. Сасочкі прыўздымаюць над сабой эпідэрміс, утвараючы 
грабеньчыкі і барозны, якія вызначаюць малюнак скуры. На пальцах, дало-
нях і падэшвах ступней ён уяўляе сабой строга індывідуальныя дугі, петлі 
і завіткі. Дадзеная акалічнасць дала пачатак развіццю д а к т ы л а с к а п і і — 
галіны крыміналістыкі, якая дапамагае знаходзіць злачынцаў па адбітках 
пальцаў.

Сеткаваты слой дэрмы ўтвораны шматлікімі калагенавымі валок-
намі. Яны ўтвараюць сетку, дзякуючы якой скура набывае трываласць. 
У сеткаватым слоі знаходзяцца валасяныя фалікулы, сальныя і пота-
выя залозы. У чалавека каля 3 млн п о т а в ы х  з а л о з. Кожная з іх мае 
выгляд доўгай трубачкі, пачатак якой згорнуты ў клубочак. Утвораны 
ў клубочку пот праз пратоку выводзіцца вонкі. З ім выдзяляюцца вада, 
мінеральныя солі, аміяк, мачавіна і інш. За суткі ў чалавека выпрацоўва-
ецца ад 500 да 1300 мл поту.

Волас складаецца са стрыжня, які выступае над скурай, і схаванага 
ў ёй кораня. Корань воласа заканчваецца пашырэннем — цыбулінай, 
заключанай у вузкі падоўжаны канал — валасяную сумку. Да яе прыма-
цоўваецца гладкая мышца, якая падымае валасы.

У валасяныя сумкі адкрываюцца пратокі сальных залоз. Яны вы-
дзяляюць скурнае сала, якое надае скуры эластычнасць. Скурнае сала 
засцерагае скуру ад высыхання і ўтварэння трэшчын, забяспечвае яе не-
пранікальнасць для вады, розных хімічных рэчываў і мікраарганізмаў. 
За суткі вылучаецца каля 20 г скурнага сала.

      Гэта цікава. Кожа галавы дарослага чалавека змяшчае каля 100 000—
150 000 валасяных цыбулін. У мужчын кожны асобны волас расце і жыве 
на працягу 3 гадоў, а ў жанчын — на працягу 10. Штодзень колькасць 
валасоў на галаве памяншаецца прыблізна на 100 штук. Агульны прырост 
усіх валасоў за дзень складае амаль 30 м.
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У скуры размяшчаюцца адчувальныя нервовыя канцы, дзякуючы 
якім ажыццяўляецца сувязь арганізма з навакольным асяроддзем. З іх 
дапамогай мы адчуваем дотык, цяпло, холад і боль. Найбольшая коль-
касць рэцэптараў знаходзіцца на твары і кончыках пальцаў.

Пад дэрмай ляжыць падскурная тлушчавая клятчатка, якая ўяўляе 
сабой рыхлую злучальную тканку з тлушчавымі адкладамі. Яна змяк-
чае механічныя ўздзеянні, забяспечвае захаванне цяпла і з’яўляецца 
асноўным месцам захоўвання энергетычных запасаў арганізма.

У падскурнай тлушчавай клятчатцы размешчана асноўнае нервовае 
спляценне скуры. Ад яго бяруць пачатак шматлікія галінкі, якія інер-
вуюць потавыя і сальныя залозы, крывяносныя сасуды і карані валасоў.

Скура ажыццяўляе 1—1,5 % усяго газаабмену арганізма, у выніку  
чаго яе часам называюць другімі лёгкімі. І як вы ўжо ведаеце, яна мае 
самае непасрэднае дачыненне да сінтэзу вітаміну D.

Роля скуры ў падтрыманні тэмпературы цела. Аптымальнае пра-
ходжанне працэсаў жыццядзейнасці магчыма толькі пры ўмове падтры-
мання пастаяннай тэмпературы цела. У падпахавай яміне здаровага ча-
лавека яе велічыня складае 36,6 °С. Падзенне тэмпературы цела ніжэй 
за 32 °С або яе павелічэнне больш за 42 °С смяротна небяспечныя.

Захаванне пастаяннай тэмпературы цела дасягаецца шляхам бес-
перапыннага ўраўнаважвання працэсаў прадукцыі і аддачы цяпла — 
тэрмарэгуляцыі. Пры перавазе працэсу цеплапрадукцыі тэмпература 
цела павышаецца, а пры залішняй цеплааддачы — зніжаецца.

      Гэта цікава. За 30 мін арганізм чалавека выдзяляе столькі цяпла, колькі 
неабходна, каб закіпяціць 1,5 л вады.

Галоўным фактарам, які ўплывае на ўзровень цеплавога балансу, 
з’яўляецца тэмпература навакольнага асяроддзя. На яе змяненні чула 
рэагуюць халадавыя і цеплавыя рэцэптары скуры. Пераўтвораную ў нер-
вовыя імпульсы інфармацыю яны накіроўваюць у цэнтральны орган тэр-
марэгуляцыі — гіпаталамус. Змяняючы ўзровень актыўнасці аддзелаў 
аўтаномнай нервовай сістэмы, гіпаталамус кантралюе прадукцыю і аддачу 
цяпла. Так, пры павышэнні знешняй тэмпературы ён рэфлекторна зніжае 
інтэнсіўнасць абменных працэсаў, памяншаючы тым самым прадукцыю 
цяпла. Адначасова з памяншэннем цеплапрадукцыі расшыраюцца кры-
вяносныя сасуды скуры. Колькасць крыві, якая праходзіць праз іх, па-
вялічваецца, і лішак цяпла выдаляецца ў навакольнае асяроддзе.

Калі тэмпература паветра перавышае тэмпературу цела, цеплааддача за 
кошт расшырэння сасудаў скуры губляе сваю эфектыўнасць. У такім выпад-
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ку галоўным спосабам падтрымання пастаяннай тэмпературы цела стано-
віцца потавыдзяленне. На выпарэнне 1 г поту затрачваецца 2,4 кДж энергіі. 
А значыць, чым больш выпарваецца поту, тым мацней астуджаецца скура.

У выпадку паніжэння тэмпературы навакольнага асяроддзя сасуды 
скуры звужаюцца, і аддача цяпла памяншаецца. Частка крыві пры гэтым 
накіроўваецца да ўнутраных органаў. У такіх умовах прадукцыя цяпла 
можа істотна павялічвацца за кошт міжвольных мышачныхх скарачэн-
няў. Яркім пацвярджэннем таму служыць з’яўленне дрыжыкаў, якія 
суправаджаюцца мышачнай дрыготкай і «гусінай скурай».

 Паўторым галоўнае. Скура — вонкавае покрыва цела, якое за-
бяспечвае ахову ад уздзеянняў знешняга свету.  У саставе скуры 
вылучаюць два асноўныя слоі: эпідэрміс і дэрму.  Эпідэрміс утвора-
ны агрубелымі клеткамі, якія пастаянна злушчваюцца, і клеткамі, 
якія захоўваюць здольнасць да дзялення.  У сасочкавым слоі дэрмы 
знаходзяцца крывяносныя і лімфатычныя сасуды, а ў сеткаватым — 
потавыя, сальныя залозы і валасяныя цыбуліны.  Дзякуючы шмат-
лікім нервовым канцам скура ўспрымае дотык, боль, цяпло і холад. 
 У скуры сінтэзуюцца вітамін D і пігмент меланін, які ахоўвае
арганізм ад ультрафіялетавых прамянёў.  Скура адыгрывае важную 
ролю ў тэрмарэгуляцыі і газаабмене.

Ключавыя пытанні. 1. З якіх слаёў складаецца скура? 2. Апішыце будову эпідэрмісу. 
Якія функцыі ён выконвае? 3. Якую будову мае дэрма? Якія яе функцыі? 4. Якую будову 
мае падскурная тлушчавая клятчатка? Якія функцыі яна выконвае? 5. Якім чынам скура 
забяспечвае падтрыманне пастаяннай тэмпературы цела?

Складаныя пытанні. 1. Чаму тэмпература паветра, роўная звычайнай тэмпературы 
цела, не з’яўляецца камфортнай для чалавека? 2. Чаму скура чырванее і на спякоце,
і на марозе? 3. Чаму ў карэнных жыхароў Афрыкі цёмная скура, хоць гэта можа 
прывесці да перагравання? 4. Чаму тэмпературу цела трэба вымяраць да прыёму ежы? 
5. Чаму жыхары пустынь носяць цёплыя ватовыя халаты і футравыя шапкі?

Вызначэнне тыпу скуры на розных участках твару. Каб вызначыць 
тып скуры на розных участках твару, памыйцеся з мылам і праз 3—4 г 
шчыльна прамакніце твар папяровай сурвэткай. Па колькасці і інтэн-
сіўнасці пакінутых на сурвэтцы тлушчавых адбіткаў можна зрабіць 
выснову аб тыпе скуры. Сухая скура не пакіне на сурвэтцы адбіткаў. 
Нязначныя адбіткі ў вобласці ілба, носа і падбародка пакідае нар- 
мальная скура, прыметныя — тлустая скура.

Індывідуальныя дамашнія даследаванні
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§ 44. Уплыў фактараў асяроддзя
і спосабу жыцця на здароўе скуры. 
Прафілактыка захворванняў скуры. Гігіена скуры 

 Успомніце. Чаму важна сачыць за чысцінёй скуры? Што для гэтага неабходна рабіць? 

 Як вы думаеце? Якую фізіялагічную ролю выконвае загартоўванне?

 Вы даведаецеся аб тым, якое ўздзеянне на стан скуры аказваюць фактары нава-
кольнага асяроддзя, здаровы спосаб жыцця, узрост; аб прафілактыцы захворванняў 
скуры; аб правілах гігіены, што спрыяюць здароўю скуры.

Уплыў разнастайных фактараў знешняга асяроддзя на скуру. Зда-
ровая скура мае раўнамерную афарбоўку і выглядае гладкай і шаўка-
вістай. Яна пазбаўлена такіх дэфектаў, як вугры, тлушчавікі і бародаўкі.

На стан скуры аказваюць уплыў самыя разнастайныя фактары. 
У тым ліку фактары навакольнага асяроддзя, наяўнасць вострых і хра-
нічных захворванняў, спосаб жыцця, а таксама пол і ўзрост. Сярод 
уздзеянняў асяроддзя найбольш моцнымі з’яўляюцца ўльтрафіялетавае 
выпраменьванне, вільготнасць і тэмпература. Так, напрыклад, прамыя 
сонечныя прамяні, нізкая і высокая тэмпература паветра выклікаюць 
сухасць скуры. Высокая вільготнасць паветра актывуе работу сальных 
залоз, а смог і іншыя віды забруджвання атмасферы прыводзяць да 
закупоркі пор скуры.

      Гэта цікава. У халоднае надвор’е не рэкамендуецца выходзіць на вуліцу без 
галаўнога ўбору. Ад холаду сасуды скуры галавы звужаюцца, памяншаючы 
прыток крыві да валасяных цыбулін. Гэта адмоўна адбіваецца на жыўленні 
валасоў і прыводзіць да іх выпадзення. У выпадку пападання пад дождж 
рэкамендуецца спаласнуць валасы чыстай вадой. Тлумачыцца гэта тым, што 
дажджавая вада нярэдка змяшчае прымесі хімічных рэчываў, у тым ліку 
кіслот, якія неспрыяльна ўплываюць на здароўе чалавека.

Уплыў спосабу жыцця на здароўе скуры. Дабратворны ўплыў на ску-
ру аказвае паўнавартасны сон. Пасільныя фізічныя нагрузкі і выкананне 
пітнога рэжыму (1—2 л вады ў суткі) паляпшаюць цыркуляцыю крыві 
ў сасудах скуры і паскараюць абнаўленне яе клетак.

Выражанае адмоўнае ўздзеянне на скуру аказвае стрэс. Ён можа спра-
вакаваць з’яўленне свербу, ацёкаў, пачырваненняў, узмоцненай пігмен-
тацыі, павышэнне сакрэцыі скурнага сала. На фоне залішняй псіхаэма-
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цыянальнай напругі можа развіцца вугравая хвароба. Нярэдкія выпадкі, 
калі стрэс прыводзіць да ўзмацнення росту валасоў на твары і выпадзення 
валасоў на галаве. 

Лютымі ворагамі скуры з’яўляюцца курэнне і алкаголь. Пад дзеян-
нем нікаціну адбываецца звужэнне крывяносных сасудаў. У выніку кіс-
ларод і пажыўныя рэчывы не могуць у дастатковай колькасці дасягнуць 
яе паверхні. Скура курца выглядае цьмянай і бляклай. Сухасць і друз-
ласць скуры, моцныя ацёкі, запалёныя вочы — тыповы партрэт чалавека, 
які злоўжывае алкаголем.

Прафілактыка захворванняў скуры. Кожны чалавек хоць раз у 
жыцці сутыкаецца з тым ці іншым захворваннем скуры. Многія з іх 
вельмі непрыемныя, а некаторыя нават смяротна небяспечныя.

Хваробамі скуры (дэрматозамі), якія сустракаюцца найбольш часта, 
з’яўляюцца дэрматыт, экзэма і псарыяз. Адной з формаў дэрматоза 
з’яўляецца кароста — заразнае захворванне скуры, выкліканае карос-
тавым кляшчом.

Прычыны дэрматозаў разнастайныя. Гэта і гарманальныя змянен-
ні, і парушэнні ў рабоце ўнутраных органаў, і ўзбуджальнікі інфекцый. 
Выклікаць дэрматозы могуць асобныя прадукты харчавання, касметыч-
ныя сродкі, пылок раслін, поўсць жывёл і г. д.

У падлеткаў у сувязі з палавым паспяваннем можа змяняцца састаў 
сакрэту сальных залоз, што прыводзіць да ўтварэння вугроў. У такім 
выпадку трэба пазбягаць салодкай і тлустай ежы, а таксама вострых 
прыпраў.

Інфекцыйныя дэрматыты выклікаюцца грыбкамі-паразітамі (парша, 
мікраспарыя) і бактэрыямі (фурункулёз). Для прафілактыкі заражэння 
грыбком, якія паражае скуру ступняў і пазногці пры наведванні басейна 
ці лазні неабходна выкарыстоўваць індывідуальны абутак. Вельмі ва-
жна цалкам выключыць выкарыстанне прадметаў ужытку і туалетных 
прылад іншых людзей.

Гігіена скуры. Догляд скуры вельмі важны і зводзіцца да ачышчэн-
ня, увільгатнення і жыўлення. Для таго каб трымаць скуру ў чысціні, 
яе варта рэгулярна чысціць, мыць. Пры гэтым скура вызваляецца 
ад забруджванняў, поту, скурнага сала і мікраарганізмаў. На кож-
ным квадратным сантыметры бруднай скуры можна выявіць 30 000— 
50 000 мікраарганізмаў, а таксама яйкі паразітычных чарвей. Як правіла, 
для ачышчэння скуры выкарыстоўваюць ваду і туалетнае мыла або гель. 
У выпадку іх адсутнасці можна скарыстацца вільготнымі сурвэткамі.
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Мыцца трэба цёплай вадой. Гарачая вада зніжае эластычнасць скуры, 
а халодная спрыяе закупорванню праток сальных залоз. Гэта прыводзіць 
да парушэння нармальнага адтоку скурнага сала і з’яўлення вугравога 
сыпу.

Не радзей за адзін раз на тыдзень трэба мыць валасы і стрыгчы па-
зногці на руках. Пазногці на нагах стрыгуць два разы на месяц.

Пры выкананні бруднай працы мэтазгодна ахоўваць рукі пальчаткамі 
або рукавіцамі. Яны не толькі дапамогуць захаваць чысціню рук, але 
і засцерагуць ад атрымання траўм.

Для догляду за скурай і валасамі распрацавана велізарная коль- 
касць самых разнастайных гігіенічных сродкаў — крэмы, ласьёны, 
эмульсіі, гелі і шампуні. Старайцеся падбіраць і набываць менавіта тыя, 
што падыходзяць вам па тыпе скуры і валасоў.

Загартоўванне — гэта сістэма гігіенічных працэдур, накіраваных на 
павышэнне ўстойлівасці арганізма да ўздзеянняў неспрыяльных пагодна-
кліматычных умоў.

У выніку загартоўвання прыстасавальныя рэакцыі арганізма на-
бываюць шпаркасць і дакладнасць. У загартаванага чалавека ўмацоўваецца 
імунітэт, павышаецца фізічная і разумовая працаздольнасць, паляпша-
ецца самаадчуванне.

Асноўнымі сродкамі загартоўвання з’яўляюцца паветра, вада, сонца, 
высокія і нізкія тэмпературы. Спалучэнне працэдур загартоўвання 
з фізічнымі практыкаваннямі істотна павышае іх эфектыўнасць.

Загартоўванне дае станоўчы вынік толькі ў тым выпадку, калі яно 
ажыццяўляецца паступова і рэгулярна. Змяншаць тэмпературу вады ці 
паветра і павялічваць працягласць працэдур загартоўвання рэкамендуецца 
паступова.

Загартоўваць арганізм трэба з ранняга дзяцінства і да глыбокай 
старасці. Перапынкі ў загартоўванні вядуць да паслаблення або поўнай 
страты прыстасавальных ахоўных рэакцый.

 Паўторым галоўнае. На стан скуры аказваюць уплыў фактары на-
вакольнага асяроддзя і спосаб жыцця чалавека.  Дзеянне ўльтра-
фіялетавых прамянёў, вільготнасці і тэмпературы ў розных спалучэн-
нях выклікае як сухасць, так і тлустасць скуры.  Неспрыяльнае 
ўздзеянне на скуру аказваюць нікацін і алкаголь.  Догляд скуры 
зводзіцца да трох асноўных працэдур: ачышчэння, увільгатнення 
і харчавання.  Рэгулярнае загартоўванне трэніруе ўстойлівасць
арганізма да неспрыяльных уздзеянняў навакольнага асяроддзя.
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Ключавыя пытанні. 1. Як уплываюць на здароўе скуры фактары навакольнага асярод-
дзя і спосаб жыцця? 2. У чым заключаецца прафілактыка захворванняў скуры чалавека? 
3. Якія гігіенічныя правілы захоўваюць скуру здаровай? 4. Што такое загартоўванне? 
Для чаго неабходна загартоўваць арганізм? 

Складаныя пытанні. 1. Перад тым як выйсці на вуліцу ў халоднае ветранае надвор’е, 
адна з вашых аднакласніц наносіць на скуру асобы ўвільгатняльны крэм, а дру- 
гая — крэм на тлушчавай аснове. Хто з іх паступае правільна? 2. У мінулым існавала 
традыцыя: воіны перад боем мыліся і апраналі чыстую бялізну. Які сэнс заключаўся 
ў гэтых дзеяннях з пункту гледжання сучаснай медыцыны? 3. Псіхолагамі ўстаноўлена, 
што выдзяленні скуры ў шчаслівыя моманты жыцця чалавека выклікаюць адчуванне 
спакою і радасці ў тых, хто ўдыхае іх пах. Як вы думаеце, для каго могуць быць 
карыснымі вынікі дадзенага даследавання?

§ 45. Першая дапамога пры пашкоджаннях скуры,
цеплавым і сонечным ударах

 Успомніце. Якімі ўласцівасцямі валодаюць кіслоты і шчолачы? 

 Як вы думаеце? Чым небяспечныя для арганізма пашкоджанні скуры?

 Вы даведаецеся аб прыёмах аказання першай дапамогі пры апёках, адмарожаннях, 
цеплавым і сонечным ударах.

Траўмы скуры. Пад траўмай скуры разумеюць парушэнне яе цэласна-
сці пад дзеяннем фактараў навакольнага асяроддзя. Да іх ліку адносяцца 
механічныя раздражняльнікі, высокія і нізкія тэмпературы, электрычны 
ток, кіслоты, шчолачы і г. д. Найбольш тыповымі праявамі траўм скуры 
з’яўляюцца дэрматыты. Гэта запаленчыя рэакцыі, якія праяўляюцца 
ў выглядзе пацёртасцей, абапрэласцей, апёкаў і адмаражэнняў. Самая 
распаўсюджаная прычына пацёртасцей — дрэнна падабраны абутак. Пад 
уплывам механічнага раздражнення (націрання абутку) узнікае мясцо-
вае запаленне скуры. У такіх выпадках рэкамендуецца зрабіць ванна-
чку з марганцоўкай і апрацаваць траўміраваны ўчастак прысыпкай ці 
спецыяльным крэмам.

У гарачую пору года ў людзей з залішняй масай цела і грудных дзяцей 
узрастае рызыка ўзнікнення абапрэласцей. Як правіла, яны з’яўляюцца 
ў вільготных зморшчынах скуры і ўяўляюць сабой мокнучыя ўчасткі, 
што пагражае далучэннем бактэрыяльнай або грыбковай інфекцыі. Ігна-
раваць абапрэласці нельга, іх лячэннем павінен займацца кваліфікаваны 
спецыяліст.
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Першая дапамога пры апёках. Апёк з’яўляецца класічным прыкла-
дам траўмы скуры. Адрозніваюць тэрмічныя (цеплавыя) і хімічныя апёкі. 
Тэрмічныя апёкі ўзнікаюць пры дотыку да гарачых паверхняў, у выніку 
ўздзеяння полымя, кіпеню, пары або светлавога выпраменьвання.

Кожнаму чалавеку неабходна ведаць правілы паводзін пры ўзгаранні. 
Напрыклад, калі загарэлася адзенне, трэба пастарацца як мага хутчэй 
скінуць яго. Бегчы пры гэтым ні ў якім разе нельга. Рух толькі раздзьме 
агонь. У выпадку адсутнасці пад рукамі вады можна паспрабаваць збіць 
полымя, катаючыся па падлозе. Каб пагасіць агонь, можна накінуць на 
пацярпелага любую шчыльную тканіну, напрыклад коўдру ці паліто. 
Каб пазбегнуць паражэння дыхальных шляхоў галава павінна заставацца 
ненакрытай.

Хімічныя траўмы скуры падзяляюць на апёкі шчолаччу і апёкі кіс-
латой. Найбольш характэрныя прыметы і прыёмы першай дапамогі пры 
апёках прыводзяцца ў табліцы 10.

Т а б л і ц а  10. Першая дапамога пры апёках

Пашкоджанне 
скуры

Прыметы Першая дапамога

Тэрмічны апёк 
I ступені

Пачырваненне і пры-
пуханне пашкоджанага 
ўчастка

Патрымаць пашкоджаны 
ўчастак пад струменем халод-
най вады. Прамыць яго рас-
творам пітной соды. Прыкла-
сці содавую прымочку

Тэрмічны апёк 
II ступені

Утварэнне на пашко-
джанай паверхні пухіра 
з вадкасцю

Патрымаць пашкоджаны 
ўчастак пад струменем халод-
най вады. На ўтвораны пухір, 
не ўскрываючы яго, накласці 
стэрыльную павязку. Пры-
няць абязбольвальнае

Тэрмічны апёк 
III ступені

Амярцвенне пашкоджа-
нага ўчастка скуры

Накласці на пашкоджаную 
паверхню сухую стэрыльную 
павязку і тэрмінова даставіць 
пацярпелага ў медыцынскую 
ўстанову
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Пашкоджанне 
скуры

Прыметы Першая дапамога

Тэрмічны апёк 
IV ступені

Абвугліванне пашко-
джанага ўчастка скуры

Тыя ж меры першай дапамо-
гі, што і пры апёках ІІІ сту-
пені

Апёк шчолаччу 
або кіслатой

Ацёк пашкоджанага 
ўчастка і востры боль. 
Магчыма пашкоджан-
не не толькі скуры, але 
і тканак, што ляжаць 
пад ёй 

Прамываць пашкоджаны 
ўчастак халоднай праточнай 
вадой на працягу доўгага ча- 
су — не менш за 15 мін. Калі 
агрэсіўнае рэчыва папала на 
скуру праз адзенне, яго трэба 
хутка зняць, пры неабходна-
сці разрэзаўшы нажніцамі

Першая дапамога пры адмарожаннях. Адмарожанне — гэта па-
ражэнне тканак у выніку ўздзеяння нізкай тэмпературы. Адмарож-
ванню часцей за ўсё падвяргаюцца вушныя ракавіны, нос, пальцы рук 
і ног.

Узнікненню адмарожання спрыяюць: 1) павышаная вільготнасць 
паветра, моцны вецер, раптоўнае і хуткае змяненне тэмпературы па-
ветра; 2) недаацэнка чалавекам холаду, недастатковая ўвага да адзення ва 
ўмовах нізкіх тэмператур; 3) ігнараванне першых прымет адмарожання; 
4) стома, знясіленне, голад, хваравіты стан.

Шырокае распаўсюджванне атрымала глыбока памылковае мерка-
ванне, што алкаголь добра сагравае на марозе. На самай справе алкаголь 
толькі стварае ілжывае адчуванне цяпла. Ён істотна ўзмацняе цеплаад-
дачу і тым самым павялічвае рызыку адмаражэння. Паводле статыстыч-
ных даных, у моцны мароз рэгіструецца больш смерцяў па прычыне 
ап’янення. Алкаголь робіць чалавека маларухомым, а значыць, больш 
слабым перад прыродай.

У яшчэ большай ступені паскарае пераахаладжэнне цыгарэта, скура-
ная ў стане алкагольнага ап’янення.

Пры першых прыметах адмарожання трэба адвесці пацярпелага 
ў цёплае памяшканне або ўкрытае ад ветру месца. Адмарожанні бы- 
ваюць чатырох ступеней (табл. 11, с. 182).

Працяг

§ 45. Першая дапамога пры пашкоджаннях скуры, цеплавым і сонечным ударах
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Т а б л і ц а  11. Першая дапамога пры адмарожаннях

Адмарожанне Прымета Першая дапамога

I ступень Бледнасць скуры і 
страта яе адчуваль-
насці

Перавесці пацярпелага ў цёплае па-
мяшканне. Адагрэць адмарожаныя 
ўчасткі з дапамогай цяпла рук, цёп-
лых ванн (пачынаць з 18—20 °С і 
да 36—38 °С) або негарачай грэлкі, 
пасля чаго абавязкова высушыць, 
акуратна прыкладаючы сурвэтку. 
Накласці ватна-марлевыя або ваў-
няныя павязкі да аднаўлення ад-
чувальнасці і кровазабеспячэння. 
Даць гарачае піццё 

II ступень Утварэнне на ску-
ры пухіроў, напоў- 
неных мутнай, кры- 
вяністай вадкасцю, 
і ацёкаў. Пры ада-
граванні моцны 
боль

Накласці павязку з дэзынфіцырую-
чай маззю і як мага хутчэй даста-
віць пацярпелага ў медыцынскую 
ўстанову. Расціраць і ўскрываць 
пухіры нельга

III ступень Сінюшная афар-
боўка пашкоджа-
нага ўчастка, утва- 
рэнне пухіроў, на-
поўненых вадкас-
цю цёмнага колеру. 
Пры адаграванні 
вельмі моцны боль

Першая дапамога, як пры адмаро-
жанні II ступені

IV ступень Амярцвенне скуры Тэрмінова даставіць пацярпелага ў 
медыцынскую ўстанову
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Першая дапамога пры цеплавым і сонечным ударах. Цеплавы ўдар 
узнікае ў выніку моцнага перагравання. Звычайна ён здараецца ў вы-
падку паскарэння працэсаў цеплаўтварэння з адначасовым запаволен-
нем цеплааддачы. Часцей за ўсё такая сітуацыя ўзнікае пры працяглым 
уздзеянні высокай тэмпературы навакольнага асяроддзя (вышэй за +35 °С) 
пры адносна высокай вільготнасці паветра (вышэй за 80 %) і нізкай 
рухальнай актыўнасці. Цеплавы ўдар можа здарыцца на пляжы ў гара-
чае надвор’е, у лазні або саўне.

Сонечны ўдар з’яўляецца разнавіднасцю цеплавога ўдару. Ён узнікае, 
калі галава чалавека доўгі час знаходзіцца пад дзеяннем прамых сонеч-
ных прамянёў. Пры гэтым перш за ўсё пакутуе нервовая сістэма. Пера-
граванне галаўнога мозга выклікае расшырэнне крывяносных сасудаў, 
якія забяспечваюць яго, і, як следства, моцны прыток крыві.

Прыёмы аказання першай дапамогі пры цеплавым і сонечным ударах 
прыведзены ў табліцы 12.

Т а б л і ц а  12. Першая дапамога пры цеплавым і сонечным ударах

Хваравіты 
стан

Сімптомы і прыметы Першая дапамога

Цеплавы 
ўдар

Галаўны боль, шум у ву-
шах, пачашчэнне пульсу 
і дыхання, узмоцненае по-
тааддзяленне, расшырэн-
не зрэнак, агульная сла- 
басць, бледнасць, пару-
шэнне каардынацыі рухаў, 
галавакружэнне, мітусен-
не «мушак» перад вачы-
ма. У цяжкіх выпадках 
млоснасць, ірвота, страта 
прытомнасці 

Вывесці або перанесці пацярпе-
лага ў прахалоднае, зацененае і 
добра вентылюемае месца. Вы- 
зваліць цела ад лішняга адзен-
ня. Прыпадняць ногі, а на гала-
ву і твар пакласці халодны кам-
прэс. Даць выпіць прахалоднай 
вады. Абгарнуць цела мокрай 
прасцінай і інтэнсіўна абмах-
ваць падручнымі сродкамі для 
стварэння руху паветра і па-
велічэння выпарэння вады. Пры 
спыненні дыхання і сардэчнай 
дзейнасці зрабіць штучнае ды-
ханне і непрамы масаж сэрца. 
Выклікаць урача або даставіць 
пацярпелага ў медыцынскую 
ўстанову

Сонечны 
ўдар

Галаўны боль, рэзкае па-
чырваненне скуры, гала-
вакружэнне. У цяжкіх 
выпадках ірвота, страта 
прытомнасці і сутаргі

Для таго каб папярэдзіць цеплавы або сонечны ўдар, трэба абмежа-
ваць час знаходжання на сонцы. У гарачае надвор’е неабходна насіць 
светлы галаўны ўбор і лёгкае баваўнянае адзенне, якое добра прапускае 
паветра і ўсмоктвае вільгаць. У такія дні ўрачы рэкамендуюць адмовіцца 
ад цяжкай ежы, часцей прымаць душ і піць больш вады.

§ 45. Першая дапамога пры пашкоджаннях скуры, цеплавым і сонечным ударах
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 Паўторым галоўнае. Траўмы скуры могуць быць смяротна небяс-
печнымі.  Пры цяжкіх тэрмічных, хімічных апёках і адмарожаннях 
пацярпелага трэба як мага хутчэй даставіць у медыцынскую ўстано-
ву.  Пры цеплавым і сонечным удары пацярпелага трэба перанесці 
ў прахалоднае або зацененае месца і даць выпіць халоднай вады. 
 Рэкамендуецца пакласці на лоб халодны кампрэс і зрабіць вільгот-
нае абкручванне.

Ключавыя пытанні. 1. Якую першую дапамогу трэба аказваць пры апёках? 2. Якія 
меры першай дапамогі неабходна распачаць пры адмарожаннях? 3. У выніку чаго 
ўзнікае пераграванне арганізма? Што пры гэтым адбываецца? Якія меры першай 
дапамогі ў гэтым выпадку трэба распачаць?

Складаныя пытанні. 1. Чым большая плошча апёку скуры, тым вышэйшая рызыка 
смяротнага зыходу. Што з’яўляецца прычынай смерці пры апёках больш за 50 % паверхні 
цела? 2. Чым тлумачыцца з’яўленне галаўнога болю пры цеплавым удары? 3. Чаму 
наведванне саўны з тэмпературай паветра вышэйшай за 100 °С зусім бяспечнае для 
здароўя чалавека, а пападанне ў ваду такой жа тэмпературы смяротна небяспечнае? 
4. Чаму пацярпелага ад цеплавога ўдару нельга апускаць у халодную ваду?

Скура — вонкавае покрыва цела, якое забяспечвае ахову ад уздзеянняў 
знешняга свету. У саставе скуры вылучаюць два асноўныя слоі — 
эпідэрміс і дэрму з прылеглай да яе падскурнай тлушчавай клятчаткай. 
Дзякуючы шматлікім нервовым канцам скура ўспрымае дотык, боль, 
цяпло і холад. За кошт аддачы цяпла і выпарэння поту скура прымае 
ўдзел у тэрмарэгуляцыі. У ёй сінтэзуюцца вітамін D і пігмент меланін, 
які ахоўвае арганізм ад ультрафіялетавых прамянёў. Скура забяспечвае 
прыкладна 1—1,5 % газаабмену.

Няўхільнае выкананне правілаў гігіены скуры — найважнейшая ўмо-
ва здароўя чалавека. Вельмі часта скура мае патрэбу не толькі ў рэгу-
лярным мыцці, але і ў спецыяльным касметалагічным доглядзе. Значны 
ўплыў на стан скуры аказвае выбар адзення і абутку.

Механічныя ўздзеянні, апёкі, адмарожанні, агрэсіўныя хімічныя 
рэчывы прыводзяць да парушэння цэласнасці скурнага покрыва. Значныя 
па плошчы пашкоджанні скуры могуць быць смяротна небяспечнымі. 
Таму своечасовая і кваліфікаваная першая дапамога не толькі паскорыць 
наступленне выздараўлення, але і можа выратаваць чалавечае жыццё.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Раздзел

Рэпрадуктыўная сістэма. 
Індывідуальнае развіццё
чалавека і яго здароўе

12

Вы даведаецеся

  пра будову  і функцыі  рэпрадуктыўных органаў;
  аб  адрозненнях  паміж  мужчынскімі  і  жаночымі  палавымі  клеткамі;  аб 

асаблівасцях  іх  паспявання;
  у  чым  заключаецца біялагічны  сэнс  апладнення;
  аб  асноўных  этапах  індывідуальнага  развіцця  чалавека. 

Вы навучыцеся

  выкарыстоўваць  атрыманыя  веды  для  захавання  свайго  рэпрадуктыўнага 
здароўя.

Усе жывыя арганізмы валодаюць здольнасцю да рэпрадукцыі — 
узнаўленню сабе падобных. Рэпрадукцыя чалавека ажыццяўляецца шля-
хам палавога размнажэння, пры якім новы арганізм з’яўляецца ў выніку 
зліцця мужчынскай і жаночай палавых клетак. 

§ 46. Органы размнажэння. Палавыя клеткі

 Успомніце. Чым палавыя клеткі адрозніваюцца ад саматычных? Як называюцца 
гармоны, якія ўтвараюцца ў яечніках і семянніках? Якія функцыі яны выконваюць? 

 Як вы думаеце? Чаму юнакам не рэкамендуецца насіць уцягваючыя плаўкі і спартыў-
ныя шорты?

 Вы даведаецеся аб будове і функцыях мужчынскай і жаночай палавых сістэм.

Мужчынская палавая сістэма прадстаўлена вонкавымі і ўнут-
ранымі палавымі органамі. Да ўнутраных палавых органаў адносяцца 
семяннікі (яечкі), семявыносячыя пратокі, прастата і семявыя 
пузыркі. Да вонкавых — машонка, якая змяшчае яечкі, і палавы член
(мал. 84, с. 186).
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Тонкімі злучальнатканкавымі перагародкамі 
яечкі падзелены на шматлікія долькі са звітымі 
семявымі канальцамі. У іх утвараюцца і паспяваюць 
сперматазоіды.

Сперматазоід складаецца з галоўкі з ядром, 
шыйкі і жгуціка (мал. 85). Біццё жгуціка дазва-
ляе мужчынскай палавой клетцы актыўна рухацца.

Аптымальны тэмпературны рэжым паспяван-
ня сперматазоідаў (каля 35 °С) забяспечваецца раз-
мяшчэннем яечкаў па-за брушной поласцю цела. 
Яны знаходзяцца ў спецыяльным скурна-мышач-
ным утварэнні — машонцы. Цесная ніжняя бялізна 
выклікае павелічэнне тэмпературы машонкі, што 
негатыўна адбіваецца на функцыях сперматазоідаў.

      Гэта цікава. Пол будучага дзіцяці залежыць ад таго, якую з палавых храма-
сом бацькі, Х або Y, ён атрымае ў спадчыну. У адрозненне ад сперматазоідаў 
усе яйцаклеткі маюць толькі Х-храмасому. Калі ў зігоце апынуліся 
ХХ-храмасомы — народзіцца дзяўчынка, калі ХY — хлопчык. 

На выхадзе з яечка семявыя канальцы зліваюцца ў семявыносячую 
пратоку. Спецыяльнымі выдзяляльнымі пратокамі з ёй злучаюцца да-
датковыя дапаможныя залозы — семявыя пузыркі. Семявыя пузыркі

Мал. 85. Будова 
сперматазоіда

Мал. 84. Мужчынская палавая сістэма

Палавы
член

Мачавы
пузыр

Машонка

Семявы
пузырок

Прастата

Яечка

Семявыносячая
пратока

Мочаспускальны
канал

Галоўка

Шыйка

Жгуцік
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і прастата вырабляюць семявую вадкасць, змешваючыся з якой сперма-
тазоіды набываюць рухомасць. Сперматазоіды і семявая вадкасць утва-
раюць сперму. У 1 мл спермы можа утрымлівацца да 100 млн спермата-
зоідаў.

У межах прастаты семявыносячыя пратокі ўпадаюць у мочаспуска-
льны канал, які праходзіць унутры палавога члена. 

Жаночая палавая сістэма, як і мужчынская, уключае вонка-
выя і ўнутраныя палавыя органы (мал. 86). Вонкавыя палавыя ор-
ганы прадстаўлены вялікімі і малымі палавымі губамі і клітарам. Да 
ўнутраных палавых органаў адносяцца яечнікі, матачныя трубы, матка
і похва.

Яечнікі — парныя жаночыя палавыя залозы, размешчаныя ў бруш-
ной поласці. Дзяўчынка нараджаецца са значнай колькасцю няспелых 
яйцаклетак. Да пачатку палавога паспявання большая іх частка гіне і на 
працягу жыцця спее толькі 400—500 яйцаклетак. Іх развіццё адбываец-
ца ў граафавых пузырках яечніка. Прыблізна адзін раз у 28 дзён сценка 
пузырка разрываецца і яйцаклетка выходзіць у брушную поласць. Звы-
чайна на працягу месяца спее адна, радзей дзве яйцаклеткі.

Яйцаклетка значна буйнейшая за сперматазоід і ў адрозненне ад яго 
не здольная да самастойнага перамяшчэння.

Мал. 86. Жаночая палавая сістэма

Шыйка
маткі

Яечнік

Матка

Похва

Палавыя губы

Матачныя трубы

Яечнік
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Матачная труба — парны орган, з дапамогай якога поласць маткі злу-
чаецца з брушной поласцю. Рухамі шматлікіх бахромак, што акружаюць 
яе варонку, матачная труба накіроўвае яйцаклетку ў свой прасвет. Па-
колькі яйцаклетка не валодае рухомасцю, яе перамяшчэнне абумоўлівае 
скарачальная актыўнасць матачнай трубы. З матачнай трубы яйцаклетка 
пападае ў матку.

Матка — полы гладкамышачны орган, які служыць для выношвання 
і наступнага выгнання плода.

Пачынаючы з 12—14-гадовага ўзросту будова сценкі маткі схільна 
да цыклічных змен. Калі апладненне не адбылося, слізістая абалонка 
маткі адрываецца. Яе крывяносныя сасуды разрываюцца, і кроў разам 
з часцінкамі слізістай абалонкі выдзяляецца праз похву вонкі. Пачы-
наецца м е н с т р у а ц ы я  (ад лац. mens — месяц), якая паўтараецца 
кожны месячны месяц (28 дзён). У выпадку апладнення яйцаклеткі 
і прымацавання эмбрыёна да сценкі маткі чарговая менструацыя не 
наступае.

Похва — гэта канечны аддзел палавой сістэмы, праз які спермата-
зоіды пападаюць у жаночы арганізм. Уваход у похву абараняюць вялікія 
і малыя палавыя губы, паміж якімі знаходзіцца клітар.

 Паўторым галоўнае. Мужчынская палавая сістэма складаецца з 
размешчаных у машонцы яечкаў, семявыносячых праток, семявых 
пузыркоў, прастаты і палавога члена.  У канальчыках яечак утва-
раюцца сперматазоіды, а семявыя пузыркі і прастата вырабля- 
юць семявую вадкасць.  Сперматазоіды і семявая вадкасць утва-
раюць сперму.  Жаночая палавая сістэма ўключае яечнікі, матачныя 
трубы, матку і похву.  У яечніках з пэўнай перыядычнасцю спеюць 
яйцаклеткі.

Ключавыя пытанні. 1. Якія органы ўтвараюць мужчынскую палавую сістэму?
2. Якая будова яечкаў? Якія функцыі яны выконваюць? 3. Як адбываецца ўтварэнне
і паспяванне сперматазоідаў? 4. Якія органы ўтвараюць жаночую палавую сістэму?
5. Як будова яечнікаў звязана з іх функцыямі? 6. У чым заключаюцца асаблівасці 
будовы і функцыі матачных труб і маткі?

Складаныя пытанні. 1. Шыйка маткі прадстаўлена магутным слоем гладкамышачных 
клетак, якія ўтвараюць сфінктар. Як вы думаеце, якую функцыю ён выконвае? 2. Ці 
пагражае здароўю вадзіцеля частае выкарыстанне функцыі падагрэву аўтамабільнага 
сядзення? Чаму?
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Уплыў нікаціну і алкаголю на развіццё плода

 Успомніце. У чым заключаюцца асаблівасці развіцця плацэнтарных жывёл? 

 Як вы думаеце? Колькі з 400 млн сперматазоідаў, якія ўдзельнічаюць у працэсе 
апладнення, дасягнуць і аплодняць яйцаклетку? Што адбудзецца з астатнімі?

 Вы даведаецеся, дзе і як адбываецца апладненне яйцаклеткі; аб асноўных этапах 
працякання цяжарнасці; аб тым, як праходзяць роды; як уплываюць нікацін і алкаголь 
на развіццё плода.

Нараджэнню дзіцяці папярэднічае цэлы шэраг складаных фізіялагіч-
ных працэсаў, якія пачынаюцца з апладнення.

Апладненне. Сперматазоіды, якія трапілі ў похву жанчыны, рухаюц-
ца наперад у матку, а адтуль у матачныя трубы (мал. 87). З-за кіслага 
асяроддзя похвы гіне пераважная большасць мужчынскіх палавых кле-
так. З 400 млн сперматазоідаў матачных труб дасягае ўсяго толькі каля 
2000. Як правіла, апладненне адбываецца ў верхняй трэці матачных труб 
і ў ім удзельнічае толькі адзін сперматазоід.

У момант кантакту з яйцаклеткай галоўка сперматазоіда выдзяляе 
ферменты, якія раствараюць яе знешнюю абалонку. Сперматазоід ад-
кідвае свой жгуцік, пранікае ўнутр яйцаклеткі, і іх ядры зліваюцца. 
Утвараецца зігота з двайным наборам храмасом ад бацькі і маці, якая 

Мал. 87. Апладненне

ЯечнікМатка

Похва

Сперматазоіды

Матачная труба

Яйцаклетка
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павольна рухаецца да маткі і шляхам драбнення ператвараецца ў шмат-
клетачны зародак (эмбрыён). На 10—14-ы дзень зародак укараняецца 
(імплантуецца) у слізістую абалонку маткі.

Звычайна жанчына на працягу адной цяжарнасці выношвае адно 
дзіця. Але здараецца, што на свет з’яўляюцца двайняты. Яны быва-
юць аднаяйцавыя і разнаяйцавыя (мал. 88). Аднаяйцавымі называюць 
двайнят, якія ўтварыліся з адной зіготы, якая на стадыі драбнення па-
дзялілася на дзве або больш частак. Яны заўсёды аднаго полу і вало- 
даюць вялікім партрэтным падабенствам, бо маюць аднолькавы набор 
генаў. Разнаяйцавыя двайняты — гэта вынік апладнення адразу некаль-
кіх адначасова паспелых яйцаклетак. Такія двайняты могуць быць разна-
полымі і непадобнымі адзін да аднаго.

Цяжарнасць працягваецца каля 40 тыдняў, або 9 месяцаў. Для
большасці жанчын першай прыметай цяжарнасці з’яўляецца спыненне 
менструацый. У многіх адзначаюцца слабасць, санлівасць, млоснасць, 
часам ірвота, змяненне смаку, пачашчанае мачаспусканне. Да трэцяга 
месяца цяжарнасці гэтыя сімптомы, як правіла, знікаюць.

Цяжарнасць дзеліцца на два перыяды: эмбрыянальны і плодны. 
Эмбрыянальны перыяд доўжыцца два месяцы, на працягу якіх фар-
міруюцца зачаткі ўсіх органаў. Да канца другога месяца ў эмбрыёна 
ўжо б’ецца сэрца, а на ручках і ножках ёсць пальцы. Для аховы ад ме-
ханічных пашкоджанняў вакол эмбрыёна фарміруецца плодны пузыр
з каляплоднымі водамі.

Плодны перыяд пачынаецца з трэцяга месяца цяжарнасці і заканч-
ваецца родамі. Ён характарызуецца хуткім ростам плода, далейшым раз-
віццём яго органаў і падрыхтоўкай да нараджэння. Да моманту з’яўлення 
на свет маса плода складае прыкладна 3,5 кг, а рост — 48—52 см.

Мал. 88. Блізняты

Аднаяйцавыя Разнаяйцавыя
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Для забеспячэння жыццядзейнасці эм-
брыёна развіваецца шэраг спецыялізаваных 
органаў — плацэнта, пупавіна і інш. (мал. 89). 
Плацэнта, або дзіцячае месца, выконвае 
газаабменную, пажыўную, выдзяляльную, 
гарманальную і ахоўную функцыі. Яна мае 
форму дыска, утворанага клеткамі мацярын-
скага арганізма і эмбрыёна. Нягледзячы на 
гэта, кроў маці і плода ніколі не змешва-
юцца. Абмен рэчывамі паміж імі адбываецца 
праз сценкі капіляраў шляхам дыфузіі.

Пупавіна ажыццяўляе сувязь плода з 
плацэнтай. Яна ўяўляе сабой пругкі цяж 
даўжынёй каля 40 см. Пупавіна змяшчае 
дзве артэрыі і вену, па якіх кроў ад плацэн-
ты паступае да плода і назад.

Роды пачынаюцца са скарачэнняў мышцаў маткі (схватак), а затым 
брушной сценкі і дыяфрагмы (патугаў). Абалонка плоднага пузыра 
пры гэтым лопаецца, і з яго выцякаюць каляплодныя воды. Дзяку-
ючы схваткам і патугам дзіця перамяшчаецца да шыйкі маткі і далей 
у похву (мал. 90). Пасля нараджэння пупавіну, якая злучае дзіця з маці, 
перавязваюць і пераразаюць. Нованароджаны пачынае самастойна ды-
хаць і выдае першы крык. Праз некаторы час з маткі выдзяляецца ўжо 
непатрэбная плацэнта.

Мал. 89. Спецыялізаваныя 
органы плода

Плацэнта

Пупавіна

Уплыў нікаціну і алкаголю на развіццё плода. Прадукты гарэння 
тытуню аказваюць істотны ўплыў на ход дзялення клетак эмбрыёна. 
У жанчыны, якая курыць, верагоднасць нараджэння дзіцяці са шчылі- 
най верхняй губы (заечай губой) або нёба (ваўчынай пашчай) узрастае 
на 25 %. Курэнне прыводзіць да развіцця дэфектаў у структуры сэрца 

Мал. 90. Роды

§ 47. Апладненне. Цяжарнасць. Роды
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і сасудаў дзіцяці. Паводле статыстычных даных, нікацін правакуе сама-
адвольнае перапыненне цяжарнасці, якое не дазваляе плоду дасягнуць 
жыццяздольнага стану.

Сур’ёзную небяспеку для нармальнага эмбрыянальнага развіцця 
ўяўляе ўжыванне рэчываў, якія валодаюць наркатычным эфектам. Ад-
ным з іх з’яўляецца этылавы спірт — дзеючы кампанент алкагольных на-
піткаў. Ён свабодна пранікае праз плацэнту ў кроў і выклікае шматлікія 
пашкоджанні нейронаў галаўнога мозга. Менавіта таму дзеці алкаголікаў 
часта адстаюць у фізічным і разумовым развіцці ад сваіх аднагодкаў.

Запомніце! Здаровае дзіця можа нарадзіцца толькі ў бацькоў, якія 
вядуць здаровы спосаб жыцця!

 Паўторым галоўнае. Сустрэча сперматазоіда з яйцаклеткай 
адбываецца ў верхняй трэці адной з матачных труб.  У выніку 
апладнення ўтвараецца зігота — клетка, якая змяшчае двайны набор 
храмасом ад бацькі і маці.  Рухаючыся да маткі, зігота пачынае 
дзяліцца і ператвараецца ў зародак (эмбрыён).  Да канца другога 
тыдня зародак прымацоўваецца да слізістай абалонкі маткі.  Цяжар-
насць доўжыцца каля 9 месяцаў і дзеліцца на два перыяды: эмбрыяна-
льны і плодны.  На працягу эмбрыянальнага перыяду фарміруюцца 
зачаткі ўсіх органаў і сістэм, а таксама шэраг дапаможных органаў, 
якія забяспечваюць развіццё зародка.  Плодны перыяд доўжыцца 
пачынаючы з трэцяга месяца цяжарнасці да родаў. На працягу гэтага 
часу адбываецца хуткі рост плода і яго падрыхтоўка да нараджэння. 
 Роды суправаджаюцца скарачэннямі мышцаў маткі, брушной сцен-
кі і дыяфрагмы з выгнаннем плода і паследу з маткі праз канал шыйкі 
маткі і похву.  Ужыванне будучымі бацькамі алкаголю і тытунёвых 
вырабаў мнагакратна павялічвае небяспеку з’яўлення на свет дзіцяці 
з парокамі развіцця.

Ключавыя пытанні. 1. Як адбываецца апладненне яйцаклеткі? 2. Што характэрна для 
эмбрыянальнага і плоднага перыядаў цяжарнасці? 3. У чым заключаецца шкодны ўплыў 
нікаціну і алкаголю на развіццё плода? 4. Як праходзяць роды?

Складаныя пытанні. 1. Адным з магчымых парушэнняў нармальнага ходу цяжарнасці 
з’яўляецца развіццё зародка не ў матцы, а ў матачнай трубе або ў брушыне, якая 
акружае яечнік. Ці магчыма ў гэтым выпадку нараджэнне дзіцяці? 2. Як вы разумееце 
распаўсюджаны сярод акушэраў-гінеколагаў выраз «святочныя дзеці»? 3. Чаму не 
рэкамендуецца выкормліваць нованароджанага ў першыя месяцы жыцця каровіным ці 
казіным малаком? 4. Чаму ў жанчын больш адкладаў тлушчу на сцёгнах, чым у мужчын?
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Палавое паспяванне. Прыкладна з 11—13 гадоў дзіця ўступае ў аса-
блівы перыяд свайго жыцця — падлеткавы ўзрост. Пачынаецца істотная 
перабудова арганізма, якая ператварае хлопчыкаў і дзяўчынак у юнакоў 
і дзяўчат. Дадзены працэс называецца палавым паспяваннем.

Уласцівая падлеткам падчас палавога паспявання няўстойлівасць 
характару выяўляецца ў празмернай эмацыянальнасці, запальчывасці 
і хуткай стамляльнасці. Усё гэта неабходна ўлічваць падлеткам пры 
зносінах з аднакласнікамі, бацькамі і настаўнікамі.

Пачатак палавога паспявання дзяўчынак прыпадае на ўзрост 
8—9 гадоў, калі пачынаецца паскораны рост цела ў даўжыню. У 10—12-га-
довым узросце павялічваюцца малочныя залозы, адбываецца аваласенне 
па жаночым тыпе. З’яўляецца першая менструацыя. Час яе наступлення 
залежыць ад спадчыннасці, харчавання, клімату і агульнага стану зда-
роўя. Толькі ў 30 % дзяўчат менструальны цыкл становіцца рэгуляр-
ным вельмі хутка. Астатнім на гэта можа спатрэбіцца год і больш. Але 
гэта не значыць, што ва ўсіх без выключэння яго працягласць павінна 
складаць роўна 28 дзён. Такі менструальны цыкл характэрны толькі для 
13 % жанчын. Нармальнай лічыцца працягласць менструальнага цыкла 
не менш за 21 і не больш за 35 дзён. У астатніх выпадках неабходна 
пракансультавацца з урачом.

У 19—20 гадоў дзяўчыны цалкам гатовы да выканання дзетароднай 
функцыі. У дыяпазоне ад 46 да 54 гадоў менструальны цыкл спыняецца, 
што сведчыць аб заканчэнні рэпрадуктыўнага ўзросту.

Палавое паспяванне хлопчыкаў пачынаецца ў 12—13 гадоў. Прыклад-
на з гэтага ўзросту ў іх павялічваецца выпрацоўка мужчынскіх палавых 
гармонаў, што адбіваецца на форме цела. Інтэнсіўна растуць косці пле-
чавага пояса і запавольваецца рост касцей таза. Адбываецца аваласенне 
па мужчынскім тыпе, грубее голас. У 15—16-гадовых юнакоў у начны 
час узнікае самаадвольнае семявывяржэнне — палюцыя. Звычайна яна 
здараецца раз у 7—14 дзён. Праз палюцыі арганізм вызваляецца ад 
залішняй семявай вадкасці і палавога напружання.

Планаванне сям’і непарыўна звязана з уласцівымі чалавеку ўяўлен-
нямі аб каханні і шлюбе. Каханне падразумявае наяўнасць не толькі 
палавой, але перш за ўсё духоўнай блізкасці. Кахаць — значыць несці 
адказнасць за каханага чалавека, паважаць і шанаваць яго, быць з ім 
побач не толькі ў радасці, але і ў горы.

Юнакі і дзяўчаты павінны ведаць, што ранняе палавое жыццё 
наносіць істотную шкоду здароўю. І не толькі таму, што яно спалучана 
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з рызыкай заражэння захворваннямі, якія перадаюцца палавым шляхам. 
Мабыць, галоўным яе негатыўным наступствам з’яўляецца непажаданая 
цяжарнасць. Як правіла, у такім узросце яна працякае з ускладненнямі 
і нярэдка прыводзіць да бясплоддзя ў будучыні. Палавое жыццё па-за 
шлюбам — гэта жыццё, напоўненае расчараваннямі і трагедыямі.

      Гэта цікава. Вучоныя мяркуюць, што нават самыя высокія пачуцці ма-
юць гарманальную прыроду. Так, напрыклад, ужо вядомы вам гармон 
аксітацын валодае выяўленым дзеяннем на псіхаэмацыянальную сферу ча-
лавека. У прыватнасці, устаноўлена, што адразу пасля родаў ён удзельнічае 
ў фарміраванні адносін паміж маці і дзіцём. Мужчын аксітацын робіць 
больш успрымальнымі да інфармацыі, важнай для ўстанаўлення сяброўскіх 
кантактаў з іншымі людзьмі. 

Асновай блізкіх адносін паміж мужчынам і жанчынай з’яўляецца 
шлюбны саюз, або шлюб. Найбольш спрыяльны ва ўсіх адносінах узрост 
для ўступлення ў шлюб, першай цяжарнасці і родаў — 19—25 гадоў. Гэта 
час пасля заканчэння школы і атрымання прафесіі.

У сучаснай сям’і нараджэнне дзяцей прынята планаваць. Муж і жон-
ка сумесна рашаюць, калі і колькі дзяцей у іх павінна быць. У такім 
выпадку цяжарнасць і нараджэнне дзіцяці заўсёды жаданыя і асаб-
ліва чаканыя. Перад уступленнем у шлюб будучым мужу і жонцы 
рэкамендуецца прайсці медыцынскае абследаванне. Таксама мае сэнс 
атрымаць прафесійную кансультацыю па медыка-генетычных пытаннях.

Здольнасць да рэпрадукцыі — узнаўлення сабе падобных — з’яўляецца 
найбольш характэрнай рысай усяго жывога. Мужчынская і жаночая па-
лавыя сістэмы прадстаўлены ўнутранымі і вонкавымі палавымі органа-
мі. Сперматазоіды пачынаюць выпрацоўвацца ў хлопчыкаў ва ўзросце 
11—15 гадоў. У гэтым жа ўзросце ў яечніках у дзяўчынак з перыядыч-
насцю, блізкай да 28 сутак, пачынаюць паспяваць яйцаклеткі.

Апладненне адбываецца ў верхняй трэці матачнай трубы і дае па-
чатак новаму арганізму — зігоце. Рухаючыся па матачнай трубе, зігота 
ператвараецца ў зародак, які імплантуецца ў сценку маткі. Пры дапамо- 
зе плацэнты і пупавіны зародак атрымлівае практычна ўсе неабходныя 
для яго развіцця рэчывы. Цяжарнасць доўжыцца каля 40 тыдняў і за-
канчваецца родамі. Здароўе дзіцяці шмат у чым залежыць ад здароўя 
і паводзін яго будучых бацькоў. 

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ



Вы даведаецеся

  аб механізмах фарміравання і тармажэння ўмоўных рэфлексаў і іх адрозненнях 
ад безумоўных рэфлексаў;

  аб  вышэйшай нервовай дзейнасці  чалавека; 
 што  такое  свядомасць,  адчуванне,  успрыняцце,  увага,  памяць  і мысленне;
  аб  сігнальных  сістэмах рэчаіснасці  і  іх  ролі;
  пра фазы  і  значэнне  сну.

Вы навучыцеся

  абгрунтоўваць уплыў спосабу жыцця на працэсы вышэйшай нервовай дзейнасці 
чалавека.

Вышэйшая нервовая дзейнасць (ВНД) забяспечвае найбольш даска-
налае прыстасаванне (паводзіны) высокаарганізаваных жывёл і чалавека 
да навакольнага асяроддзя. У аснове ВНД ляжаць нейрафізіялагічныя 
працэсы, якія праходзяць у кары вялікіх паўшар’яў галаўнога мозга 
і бліжэйшых да яе падкоркавых утварэннях. Яны ствараюць неабход- 
ныя ўмовы для рэалізацыі ўсіх форм псіхічнай актыўнасці чалавека, 
у тым ліку мыслення і свядомасці.

§ 48. Фізіялагічныя асновы вышэйшай 
нервовай дзейнасці

 Успомніце. Што такое рэфлекс? З якіх звёнаў складаецца рэфлекторная дуга? Што 
такое інстынкт? Прывядзіце прыклады інстынктаў, уласцівых розным прадстаўнікам 
жывёльнага свету. 

 Як вы думаеце? Ці існуюць інстынкты ў чалавека?

 Вы даведаецеся, што такое вышэйшая нервовая дзейнасць; чым безумоўныя рэфлексы 
адрозніваюцца ад умоўных і як іх класіфікуюць; аб механізмах узнікнення і тармажэння 
ўмоўных рэфлексаў.

Раздзел

Вышэйшая нервовая  
дзейнасць

13
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Віды рэфлексаў. Як вам ужо вядома, дзейнасць нервовай сістэмы 
носіць рэфлекторны характар. Адрозніваюць два асноўныя віды рэфлек- 
саў — безумоўныя і ўмоўныя.

      Вядомыя вучоныя. Рэфлекторны прынцып дзейнасці 
кары вялікіх паўшар’яў быў абгрунтаваны рускім вучоным 
І в а н а м  М і х а й л а в і ч а м  С е ч а н а в ы м  (1829—1905). Ён 
першы пераканаўча даказаў, што псіхічныя функцыі маюць 
фізіялагічную базу. Прадстаўленні І. М. Сечанава (гл. мал.) 
атрымалі далейшае развіццё ў працах другога рускага вучонага 
Івана Пятровіча Паўлава. Яму належыць заслуга стварэння 
ў фізіялагічнай навуцы новага напрамку — вучэння аб вы- 
шэйшай нервовай дзейнасці. 



Безумоўныя рэфлексы фарміруюцца да моманту нараджэння і забяс-
печваюць выжыванне арганізма на ранніх стадыях яго развіцця. Яны пе-
радаюцца ў спадчыну і застаюцца нязменнымі на працягу ўсяго жыцця. 
Да ліку найбольш простых безумоўных рэфлексаў адносяць глытанне, 
кашаль, чханне, слёзааддзяленне і інш. Усе яны відавыя, г. зн. адноль-
кавыя ў прадстаўнікоў аднаго віду.

Складаныя спадчынна абумоўленыя формы паводзін атрымалі назву 
інстынктаў. Гэта стэрэатыпныя рэакцыі, якія ўзнікаюць пры супадзенні 
ўнутранага стану арганізма з пэўнымі фактарамі асяроддзя. Адрозніва-
юць інстынкты самазахавання, працягу роду, бацькоўскага клопату аб 
нашчадках, свабоды і г. д.

У працэсе індывідуальнага развіцця на базе безумоўных рэфлексаў 
утвараюцца больш дасканалыя паводзінскія рэакцыі — умоўныя рэф-
лексы. Сваю назву яны атрымалі з-за таго, што ўзнікаюць і знікаюць пры 
строга вызначаных умовах. Умоўныя рэфлексы індывідуальныя, зменлівыя 
і не перадаюцца ў спадчыну. Іх біясацыяльнае значэнне заключаецца 
ў своечасовым адыходзе ад небяспекі, дакладнай арыенціроўцы ў часе 
і прасторы, знаходжанні і засваенні ежы.

Умовы і механізм утварэння ўмоўнага рэфлексу. Класічным 
умоўным рэфлексам лічыцца слінааддзяляльны рэфлекс, дэталёва 
вывучаны І. П. Паўлавым. Аказалася, што калі гук званочка некалькі 
разоў спалучаць з кармленнем галоднага сабакі, то наступнае ізалява-
нае прад’яўленне гэтага раней абыякавага раздражняльніка выклікае 
ў жывёлы выяўленае слінааддзяленне.

На падставе вынікаў шматлікіх эксперыментаў І. П. Паўлаў вы-
святліў, як менавіта ўзнікае ўмоўны рэфлекс, і прапанаваў сваё тлу-
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мачэнне механізма яго ўтварэння. Было ўстаноўлена, што для выпра-
цоўкі ўмоўнага рэфлексу неабходна наяўнасць умоўнага і безумоўнага 
раздражняльнікаў. У прыведзеным вышэй прыкладзе ўмоўным раздраж-
няльнікам з’яўляецца гучанне званочка, а безумоўным — ежа, якая за-
бяспечвае выдзяленне сліны. Таксама аказалася, што ўмоўны рэфлекс 
выпрацоўваецца не адразу, а пасля шматразовага выкарыстання ком-
плексу з пералічаных раздражняльнікаў.

Згодна з уяўленнямі І. П. Паўлава, пры спалучэнні ўмоўнага і безу-
моўнага раздражняльнікаў у кары вялікіх паўшар’яў узнікаюць два ачагі 
ўзбуджэння. Адзін з іх — у цэнтральным аддзеле смакавага аналізата-
ра (цэнтр безумоўнага рэфлексу), а другі — у слыхавым аддзеле (цэнтр 
умоўнага рэфлексу).

Узбуджэнне, якое ўзнікла ў цэнтры ўмоўнага рэфлексу, як магнітам, 
прыцягваецца да цэнтра безумоўнага рэфлексу, які з’яўляецца дамінант-
ным (пануючым). Далей нервовыя імпульсы накіроўваюцца ў цэнтр слі-
нааддзялення прадаўгаватага мозга, які аддае адпаведную каманду слін-
ным залозам.

Такім чынам, у аснове ўтварэння ўмоўнага слінааддзяляльнага 
рэфлексу ляжыць фарміраванне функцыянальнай часовай сувязі паміж 
двума коркавымі цэнтрамі. З кожным наступным прад’яўленнем умоўнага 
і безумоўнага раздражняльнікаў яна становіцца ўсё больш трывалай. 
І неўзабаве надыходзіць момант, калі слінааддзяленне выклікае толькі 
адзін умоўны раздражняльнік (гук званочка).

Па тыпе безумоўнага падмацавання ўмоўныя рэфлексы падзяля- 
юць на харчовыя, абаронныя і палавыя. Умоўныя рэфлексы, выпраца-
ваныя на базе безумоўных, атрымалі назву ўмоўных рэфлексаў першага 
парадку. А рэфлексы, выпрацаваныя на аснове раней набытых умоўных 
рэфлексаў, — умоўных рэфлексаў другога парадку і г. д.

Тармажэнне ўмоўных рэфлексаў. Для паспяховага існавання ў 
пастаянна зменлівых умовах навакольнага асяроддзя вельмі важна 
своечасова змяняць паводзіны. Шмат у чым гэта адбываецца за кошт 
утварэння і тармажэння ўмоўных рэфлексаў. Адрозніваюць два асноўныя 
віды тармажэння ўмоўна-рэфлекторнай дзейнасці: знешняе (безумоўнае) 
і ўнутранае (умоўнае).

Знешняе тармажэнне развіваецца ў выніку дзеяння практычна 
любога нечаканага сігналу. Ён запускае арыентыровачную рэакцыю 
(паварот вачэй і галавы ў бок раздражняльніка), якую І. П. Паўлаў 
назваў рэфлексам «Што такое?». Новы ачаг узбуджэння, які ўзнік 
у кары галаўнога мозга, аўтаматычна запавольвае ўсе астатнія. Як 
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следства, папярэдняя дзейнасць слабее або цалкам спыняецца. Уявіце 
сабе пешахода, які пераходзіць вуліцу. Пры нечаканым гучным гукавым 
сігнале аўтамабіля, што праязджае побач, ён тут жа запаволіць хаду, 
а то і зусім спыніцца.

Унутранае тармажэнне ўзнікае пры адмене падмацавання ўмоўнага 
раздражняльніка безумоўным. Так, калі пасля выпрацоўкі ў сабакі 
харчовага слінааддзяляльнага рэфлексу перастаць падмацоўваць умоўны 
гукавы раздражняльнік ежай, то праз некаторы час умоўны рэфлекс 
згасае. Сліны будзе выдзяляцца ўсё менш, і аднойчы ўмоўна-рэфлекторнае 
слінааддзяленне спыніцца.

Сігнальныя сістэмы рэчаіснасці. Кожнае імгненне з навакольна-
га свету і ўнутранага асяроддзя арганізма ў нервовую сістэму паступае 
вялікая колькасць інфармацыі. Пры гэтым у кары вялікіх паўшар’яў 
галаўнога мозга фарміруюцца сістэмы ўмоўна-рэфлекторных сувязей, 
якія атрымалі назву сігнальных сістэм рэчаіснасці. Першая сігнальная 
сістэма забяспечвае ўспрыманне і аналіз фізіка-хімічных уласцівасцей 
раздражняльнікаў. Яе наяўнасць дазваляе жывым арганізмам адэкватна 
рэагаваць на ўсё, што адбываецца вакол іх.

У людзей у працэсе міжасобасных зносін з дапамогай маўлення 
фарміруецца другая сігнальная сістэма. Слова абагульняе розныя пры-
меты аб’ектаў, выступаючы тым самым у якасці «сігналу сігналаў». 
Абагульненае адлюстраванне з’яў і прадметаў дазваляе чалавеку 
выкарыстоўваць не толькі свой, але і чужы вопыт. Больш за тое, слова 
з’яўляецца асновай развіцця чалавечага мыслення.

Другая сігнальная сістэма знаходзіцца ў цесным узаемадзеянні з пер-
шай і адыгрывае вядучую ролю ў паводзінах чалавека.

Наяўнасць у чалавека дзвюх сігнальных сістэм рэчаіснасці даз-
воліла І. П. Паўлаву вылучыць мастацкі і разумовы тыпы ВНД. Для 
прадстаўнікоў мастацкага тыпу характэрна вобразнае мысленне. У іх 
дамінуюць стымулы першай сігнальнай сістэмы, якія выклікаюць у моз-
гу яркія вобразы. Пазнавальныя працэсы і творчая дзейнасць у такіх 
людзей пераважна арыентаваны на мастацкія вобразы. Прадстаўнікі 
разумовага тыпу аперыруюць у асноўным абстрактнымі паняццямі. Іх 
паводзіны вызначаюць, галоўным чынам, стымулы другой сігнальнай 
сістэмы.

Людзі з прыкладна аднолькава развітымі першай і другой сіг-
нальнымі сістэмамі адносяцца да сярэдняга тыпу. Але вельмі рэдка 
сустракаюцца індывіды, якія маюць выключна моцнае развіццё і першай, 
і другой сігнальных сістэм.
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 Паўторым галоўнае. Дзейнасць нервовай сістэмы носіць рэфлек-
торны характар.  Адрозніваюць прыроджаныя і набытыя формы 
паводзін. Да першых адносяць безумоўныя, а да другіх — умоўныя 
рэфлексы.  Умоўныя рэфлексы зменлівыя і не перадаюцца ў спадчы-
ну.  Найбольш дасканалае прыстасаванне арганізма да навакольнага 
асяроддзя (паводзіны) забяспечвае вышэйшая нервовая дзейнасць, пад 
якой разумеюць дзейнасць кары вялікіх паўшар’яў галаўнога мозга 
і бліжэйшых да яе падкоркавых утварэнняў.  Наяўнасць у чалавека 
дзвюх сігнальных сістэм рэчаіснасці дазваляе выдзеліць мастацкі 
і разумовы тыпы ВНД.

Ключавыя пытанні. 1. Што такое інстынкты? Чым яны адрозніваюцца ад безумоўных 
рэфлексаў? 2. Якія ўмовы неабходна выконваць для мэтанакіраванага ўтварэння ўмоўных 
рэфлексаў? 3. У чым заключаюцца адрозненні паміж знешнім і ўнутраным тармажэннем 
умоўных рэфлексаў? Прывядзіце прыклады. 4. Што ўяўляе сабой вышэйшая нервовая 
дзейнасць? 5. Чым адрозніваецца мастацкі тып вышэйшай нервовай дзейнасці ад 
разумовага?

Складаныя пытанні. 1. Як толькі нованароджанага прыкладваюць да матчыных 
грудзей, ён адразу пачынае здзяйсняць сасальныя рухі. Гэта ўмоўны ці безумоўны 
рэфлекс? 2. Як, выкарыстоўваючы атрыманыя вамі веды аб ВНД, устанавіць, што 
чалавек сімулюе глухату? 3. Як можна выкарыстоўваць веды аб умоўным рэфлексе 
для выпрацоўкі правільнага рэжыму дня? 4. Як вы думаеце, прадстаўніком якога тыпу 
вышэйшай нервовай дзейнасці (разумовага або мастацкага) з’яўляўся Вольфганг Амадэй 
Моцарт? Альберт Эйнштэйн? Леанарда да Вінчы? 5. Як узгадняюцца паміж сабой 
сучасныя ўяўленні аб функцыях правага і левага паўшар’яў і аб сігнальных сістэмах 
рэчаіснасці?

§ 49. Сон і сны

 Успомніце. У чым заключаюцца функцыі аўтаномнай нервовай сістэмы? 

 Як вы думаеце? Чаму «раніца мудрэйшая за вечар»?

 Вы даведаецеся аб фазах сну; аб гігіене сну.

Значэнне сну. Чалавек праводзіць у сне трэцюю частку свайго жыцця. 
Абсалютна відавочна, што сон з’яўляецца выключна важнай патрэбай 
арганізма. Падчас сну абмяжоўваюцца функцыі свядомасці, зніжаюц-
ца абмен рэчываў, тэмпература цела, частата сардэчных скарачэнняў 
і дыхання. Прыгнятаюцца ўсе віды адчувальнасці, значна слабеюць 
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безумоўныя і ўмоўныя рэфлексы. Істотныя змяненні адбываюцца ў нер-
вовай сістэме, асабліва ў кары вялікіх паўшар’яў. Клеткі галаўнога 
мозга, актыўна засвойваючы пажыўныя рэчывы, назапашваюць энергію 
і аднаўляюць сваю працаздольнасць. Такім чынам, сон — гэта асаблівы 
фізіялагічны стан, які прадухіляе ператамленне і гібель клетак.

Працягласць сну залежыць ад узросту і індывідуальных асаблівасцей 
чалавека. Нованароджаныя спяць 21 г у суткі, дзеці 2—4 гадоў — каля 
16 г, школьнікі 12—16 гадоў — 9 г, а дарослыя — каля 7—8 г у суткі.

      Гэта цікава. Дэфіцыт сну адбіваецца на прадукцыі самататропнага гармону, 
пік канцэнтрацыі якога прыпадае на начныя гадзіны. Недахоп гэтага гармо-
ну гіпофіза заканамерна прыводзіць да павелічэння масы тлушчавай тканкі, 
што істотна павышае рызыку развіцця атлусцення. Пры сістэматычным 
недасыпанні паскараюцца працэсы старэння і павялічваецца верагоднасць 
утварэння пухлін. 

Віды сну. Паўнавартасны здаровы сон складаецца з пяці цыклаў, 
якія рэгулярна змяняюць адзін аднаго. Кожны цыкл уключае ў сябе фазу 
павольнага і фазу хуткага сну.

Павольны сон наступае адразу пасля засынання і доўжыцца ад 50 
да 70 мін. У гэту фазу пераважае актыўнасць парасімпатычнага аддзела 
аўтаномнай нервовай сістэмы. У спячага чалавека зніжаюцца частата 
дыхання і пульс, падаюць тэмпература цела і інтэнсіўнасць абменных 
працэсаў, памяншаецца мышачны тонус. Сны ў гэту фазу сняцца, але 
чалавек амаль нічога не памятае.

За павольным ідзе хуткі сон, які займае каля 10—15 мін. Пад раніцу 
яго працягласць узрастае да 30 мін і больш. У фазу хуткага сну пераважае 
актыўнасць сімпатычнага аддзела аўтаномнай нервовай сістэмы. У спя-
чага пачашчаюцца дыханне і рытм сардэчных скарачэнняў. Назіраюцца 
скарачэнні шкілетных і мімічных мышцаў, павышаюцца абмен рэчываў 
і тэмпература цела. Найбольш характэрнай адметнай рысай хуткага сну 
з’яўляюцца хуткія рухі вачэй. Электрычная актыўнасць мозга спячага 
падобная да актыўнасці мозга чалавека, які не спіць.

Хуткі сон суправаджаецца яркімі і запамінальнымі снамі. Як пра-
віла, чалавек бачыць у іх знаёмыя яму аб’екты і з’явы, але ў вельмі 
незвычайных, фантастычных камбінацыях. Мяркуюць, што ў фазу хут-
кага сну адбываецца апрацоўка, пераразмеркаванне і запамінанне інфар-
мацыі, якая паступіла падчас няспання.

Гігіена сну. Адно з найбольш распаўсюджаных расстройстваў сну — 
бяссонніца. Часцей за ўсё яна ўзнікае ў выніку ператамлення, доўгай 
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напружанай разумовай працы, хваляванняў, шумных гульняў. Лепшы 
сродак ад бяссонніцы — гэта правільны рэжым працы і адпачынку, пра-
гулкі на свежым паветры і пасільная фізічная нагрузка.

Нармальны сон забяспечваецца выкананнем шэрага простых пра-
вілаў. Перш за ўсё, неабходна па магчымасці класціся спаць у адзін 
і той жа час, не есці і не піць на ноч. Добра настройвае на начны адпачы-
нак спакойнае становішча, адсутнасць празмерных раздражняльнікаў 
і звыклы парадак падрыхтоўкі да сну. Памяшканне перад сном неабходна 
добра праветрыць. Коўдра павінна быць лёгкай, але дастаткова цёплай, 
падушка — не надта высокай, а начная бялізна — свабоднай. Няўхільнае 
выкананне гэтых парад дапаможа вам хутка заснуць і зробіць ваш сон 
больш здаровым і паўнавартасным.

 Паўторым галоўнае. Сон аднаўляе разумовую і фізічную праца-
здольнасць.  Падлеткам неабходна спаць 8—9 г, а дарослым лю-
дзям — 7—8 г.  У норме сон складаецца з 5—6 цыклаў, кожны 
з якіх уключае фазу павольнага і фазу хуткага сну. Павольны сон 
суправаджаецца рэзкім зніжэннем мышачнага тонусу і пераважнай 
большасці асноўных фізіялагічных функцый.  Падчас хуткага сну, 
які ад цыкла да цыкла даўжэе, вочныя яблыкі здзяйсняюць хут-
кія рухі.  Калі ў гэты час абудзіць спячага, то ён зможа перака-
заць свае сны.  Хуткі сон забяспечвае перапрацоўку інфармацыі, 
атрыманай падчас няспання, і мае непасрэдныя адносіны да рэгуля-
цыі псіхічнай дзейнасці чалавека.  Найлепшы спосаб зрабіць сон 
глыбокім і паўнавартасным — няўхільна выконваць рэжым працы  
і адпачынку.

Ключавыя пытанні. 1. Якое значэнне мае сон у жыцці чалавека? 2. Як змяняюцца 
функцыі арганізма ў фазу павольнага сну? Хуткага сну? 3. Што такое сны? Якая іх 
роля? 4. У чым прычыны парушэння сну? Як іх папярэдзіць? 5. Чаму ў нованароджаных 
дзяцей і старых розныя патрэбы ў працягласці сну?

Складаныя пытанні. 1. Як вы думаеце, што важней для арганізма: сон ці ежа? 
Абгрунтуйце свой адказ. 2. Аднаяйцавых братоў-блізнят будзілі ў розныя перыяды
сну і прасілі пераказаць свае сны. Адзін паведаміў, што сноў не бачыў, а другі 
падрабязна пераказаў іх змест. Дайце гэтаму тлумачэнне. 3. Пракаментуйце народныя 
прыказкі «Сон — лепшыя лекі» і «Раніца мудрэйшая за вечар». 4. Алкаголь скарачае 
час засынання. Таксама вядома, што ён павялічвае працягласць павольнага сну 
і скарачае хуткі сон. Ці можна рэкамендаваць спіртныя напіткі ў якасці снатворнага? 
Чаму? 5. Нямецкі хімік Ф. Кекуле пісаў: «Вучыцеся бачыць сны». Што меў на ўвазе 
першаадкрывальнік бензольнага кольца? Ці вядомы вам якія-небудзь навуковыя 
адкрыцці, зробленыя вучонымі ў сне?

§ 49. Сон і сны
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 Мозг і псіхіка
Паводзіны чалавека, як правіла, носяць абстрактны характар. Мы 

здольны свядома кантраляваць свае ўчынкі, пачуцці, эмоцыі і даваць ім 
крытычную ацэнку. Усё гэта магчыма дзякуючы псіхіцы, якая выступае 
ў якасці найважнейшай уласцівасці мозга.

Псіхіка ўяўляе сабой унутраны свет чалавека, напоўнены перажыван-
нямі, думкамі, чаканнямі, марамі, пачуццямі і поглядамі. Вышэйшым 
этапам развіцця псіхікі з’яўляецца свядомасць. Свядомасць дазваляе
нам атрымліваць прадстаўленне аб навакольным асяроддзі і аб сваім 
месцы ў ім, прымаць рашэнні і кіраваць сваімі паводзінамі. Свядомасць 
узнікла на падставе патрэбнасці ў зносінах, у перадачы вопыту і ведаў, 
яна стала вышэйшай формай псіхічнага адлюстравання рэчаіснасці.

Чалавек пастаянна ўзбагачае свае веды дзякуючы адчуванням, 
успрыманню, увазе, мысленню і памяці.

Адчуванні — пачатковы этап у пазнанні свету. Адчуванні з’яўляюцца 
крыніцай нашых ведаў аб навакольным асяроддзі і ўнутраным стане 
арганізма. Абавязковая ўмова ўзнікнення адчуванняў — непасрэднае 
ўздзеянне фактараў знешняга і ўнутранага асяроддзя на органы пачуц-
цяў. З іх дапамогай мы набываем пачуццёвы вопыт — адчуваем колер, 
форму, шчыльнасць, пах, смак прадметаў знешняга свету.

Разуменне адчування прыводзіць да фарміравання цэласнага вобразу 
прадметаў і з’яў — успрымання. Успрыманне — гэта не проста сума 
асобных адчуванняў, а якасна іншая ступень пачуццёвага пазнання.

      Гэта цікава. Для ілюстрацыі прынцыповага адрознення ўспрымання ад 
працэсу адчування будзе дарэчы ўспомніць старажытнаіндыйскую прытчу аб 
сляпых, якія апісваюць слана. Адзін з іх казаў, што слон падобны да тоўстай 
вяроўкі. Другі заявіў, што слон хутчэй нагадвае ліст лапуха — ён плоскі 
і шурпаты. А трэці запэўніваў, што слон уяўляе сабой высокую і магутную 
калону. Як вы думаеце, чым тлумачыцца такое рознае апісанне аднаго і таго 
ж аб’екта пазнання? Ці змогуць спрачальнікі, у рэшце рэшт, аб’яднаць свае 
адчуванні ў цэласны вобраз? 

Выбарчая накіраванасць успрымання на які-небудзь аб’ект або 
з’яву — гэта ўвага. Аб’ект увагі на нейкі час займае цэнтральнае месца 
ў свядомасці, адсоўваючы ўсё астатняе на другі план. Увага забяспечвае 
арыентацыю чалавека ў навакольным свеце.

Адрозніваюць міжвольную і адвольную ўвагу. Міжвольная ўвага 
носіць пасіўны характар і не патрабуе валявых намаганняў. Калi дзей-
насць ажыццяўляецца свядома і патрабуе пэўных валявых намаганняў, 
гавораць аб адвольнай увазе.
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За назапашванне і захаванне мінулага вопыту адказвае памяць. 
Менавіта памяць робіць нас тымі, кім мы з’яўляемся. Бо кажуць, што 
ў чалавека без мінулага няма будучыні. Усе падзеі нашага жыцця 
фіксіруюцца ў форме так званых слядоў памяці. Іх утварэнне забяс-
печваецца цэлым комплексам электрычных і біяхімічных працэсаў, 
якія праходзяць у самых розных структурах галаўнога мозга. Мяр- 
куюць, што ў памяці захоўваецца ўся інфармацыя аб тым, што адбыва-
лася з чалавекам на працягу яго жыцця. Але доступ да яе абмежаваны, 
і атрымаць неабходныя ўспаміны часам проста немагчыма.

Існуе шмат розных класіфікацый відаў памяці. Кароткачасовая па-
мяць утрымлівае інфармацыю на працягу адносна кароткага часу. Яе 
аб’ём складае каля сямі элементаў. Памеры «сховішча» доўгатэрміновай 
памяці, наадварот, практычна бязмежныя. Даўгатэрміновая памяць за-
бяспечвае захаванне інфармацыі на працягу часу, роўнага працягласці 
чалавечага жыцця.

Страта памяці з прычыны траўмы або захворванняў галаўнога мозга 
атрымала назву а м н е з і я. Часцей за ўсё чалавек губляе памяць на ня-
даўнія падзеі. Як правіла, успаміны вяртаюцца да хворага, але магчыма 
і ўстойлівая страта памяці.

Вышэйшым пазнавальным працэсам з’яўляецца мысленне. Яно даз-
валяе атрымаць веды аб прадметах, з’явах або ўласцівасцях рэальнага 
свету, якія не могуць быць непасрэдна адчуты. Да асноўных катэгорый 
мыслення адносяцца аналіз, сінтэз і высновы. Аналіз — гэта раскладанне 
цэлага на складаемыя часткі, вылучэнне асобных частак прадмета або 
з’яў. Сінтэз — гэта супрацьлегласць аналізу, пабудова цэлага з частак. 
Дзякуючы аналізу і сінтэзу выпрацоўваецца выснова. Напрыклад, перад 
вамі стаіць задача сабраць з дэталяў канструктара мадэль аўтамабіля. 
Аналіз дапамагае ў думках рассартаваць дэталі, сінтэз — вылучыць неаб-
ходныя вузлы, а зборку мадэлі можна назваць высновай. Мысленне можа 
быць канкрэтным і абстрактным, тэарэтычным і практычным, наглядна-
вобразным і славесна-лагічным.

      Гэта цікава. Надзвычай магутным эмацыянальным уздзеяннем валодае 
музыка, якая, як вядома, не нясе нейкай канкрэтнай інфармацыі. У гэтай 
сувязі шырокае распаўсюджанне атрымала музыкатэрапія. У ходзе спецы-
яльна праведзеных даследаванняў было ўстаноўлена, што паміж музычнымі 
жанрамі, якім чалавек аддае перавагу, і яго характарам існуе пэўная за-
лежнасць. Дзеці, якія займаюцца музыкай, істотна пераўзыходзяць сваіх 
аднагодкаў па слоўнікавым запасе, ступені развіцця рухальных здольнасцей 
і лагічным мысленні. 
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Матэрыяльнай формай мыслення з’яўляецца знешняе (вуснае і пісьмо-
вае) і ўнутранае маўленне. Унутранае маўленне бязгучнае. Гэта маўленне 
для сябе. Яно ўзнікае ў працэсе мыслення і прыстасавана для выканання 
мысліцельных аперацый. Дзякуючы маўленню вопыт, назапашаны па-
пярэднімі пакаленнямі, не губляецца, а перадаецца нашчадкам.

Вышэйшая нервовая дзейнасць (ВНД) — гэта дзейнасць вышэйшых 
аддзелаў цэнтральнай нервовай сістэмы, якая забяспечвае найбольш дас-
каналую адаптацыю арганізма да асяроддзя пражывання.

Аўтарам вучэння аб вышэйшай нервовай дзейнасці з’яўляецца рускі 
вучоны І. П. Паўлаў. Ён развіў і пашырыў тэарэтычныя палажэнні аб 
рэфлекторным прынцыпе дзейнасці галаўнога мозга, сфармуляваныя яго 
суайчыннікам І. М. Сечанавым.

І. П. Паўлаў вылучыў два асноўныя віды рэфлексаў — безумоўныя 
і ўмоўныя. Безумоўныя рэфлексы аднолькавыя ва ўсіх прадстаўнікоў 
дадзенага віду. Яны перадаюцца ў спадчыну і застаюцца нязменнымі на 
працягу ўсяго жыцця. Умоўныя рэфлексы з’яўляюцца набытымі. Для іх 
характэрны індывідуальнасць і зменлівасць.

У аснове фарміравання ўмоўных рэфлексаў ляжыць усталяван-
не часовых сувязей паміж рознымі нервовымі цэнтрамі: карой вялікіх 
паўшар’яў і падкоркавымі ўтварэннямі.

Для чалавека характэрная наяўнасць дзвюх сігнальных сістэм. Велі-
зарнае значэнне для чалавека мае другая сігнальная сістэма. Дзякуючы 
маўленчай дзейнасці чалавек фарміруецца як асоба, атрымлівае выха-
ванне і адукацыю. З дапамогай маўлення становяцца магчымымі не то-
лькі зносіны паміж людзьмі, але і перадача вопыту наступным пакален-
ням. Дзейнасць другой сігнальнай сістэмы непарыўна звязана са свядо- 
масцю — вышэйшай формай адлюстравання рэчаіснасці.

Трэцюю частку свайго жыцця чалавек праводзіць у сне. Гэта нату-
ральны фізіялагічны стан арганізма, пры якім поўнасцю або часткова 
спыняецца работа свядомасці. Сон забяспечвае праходжанне аднаўленчых 
працэсаў і спрыяе перапрацоўцы і захоўванню інфармацыі. Сон скла-
даецца з фаз, якія пастаянна чаргуюцца, — павольнага і хуткага сну. 
Хуткі сон суправаджаецца снамі, якія прадстаўляюць сабой суб’ектыўнае 
ўспрыманне вобразаў, якія ўзнікаюць у свядомасці.

ПАДВЯДЗЁМ ВЫНІКІ
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АбмеЂн рэЂчываў і энеЂргіі — сукупнасць хімічных ператварэнняў рэчываў, 
якія праходзяць у жывым арганізме і забяспечваюць яго жыццядзейнасць, 
рост, рэпрадукцыю, пастаянны кантакт і абмен з навакольным асяроддзем.

АвітаміноЂз — адсутнасць у арганізме якога-небудзь або некалькіх 
вітамінаў.

Адрэналі Ђн — гармон, які выпрацоўваецца мазгавым рэчывам наднырач-
нікаў. Павышае частату сардэчных скарачэнняў і артэрыяльны ціск.

АкамадаЂцыя воЂка — здольнасць бачыць прадметы, якія знаходзяцца на 
розным аддаленні. Магчыма дзякуючы рабоце вейкавай мышцы і эластычнасці 
хрусталіка.

АксоЂн — доўгі адростак нейрона, які праводзіць нервовыя імпульсы да 
іншых нервовых клетак або да органаў, якія інервуюцца.

АльвеоЂла (зубнаЂя) — паглыбленне ў сківіцы, у якім знаходзіцца корань 
зуба.

АльвеоЂла (лёгачная) — структура ў лёгкіх у форме пузырка, якая забяс-
печвае газаабмен.

АналізаЂтар — сістэма, якая складаецца з рэцэптараў, нерва і нервовага 
цэнтра ў кары вялікіх паўшар’яў галаўнога мозга. Забяспечвае аналіз раз-
дражненняў, якія паступаюць з навакольнага асяроддзя.

Анемі Ђя (малакроЂўе) — хваравіты стан, які ўзнікае з-за скарачэння ко-
лькасці эрытрацытаў у крыві, змяншэння ў іх гемаглабіну або страты вялікай 
колькасці крыві.

АнтыгеЂны — чужародныя для дадзенага арганізма рэчывы, якія выклі-
каюць імунны адказ.

АнтыцеЂлы — бялкі, якія валодаюць здольнасцю спецыфічна звязвацца
з антыгенамі і абясшкоджваць іх.

АоЂрта — самая буйная артэрыя ў арганізме чалавека. Уваходзіць у састаў 
вялікага круга кровазвароту.

АпладнеЂнне — працэс зліцця жаночай і мужчынскай палавых клетак
з утварэннем зіготы.

АртэЂрыі — крывяносныя сасуды малога і вялікага кругоў кровазвароту, 
па якіх кроў цячэ ад сэрца.

АТФ (адэназі ЂнтрыфоЂсфарная кіслатаЂ) — рэчыва, якое выконвае ролю аку-
мулятара энергіі ў клетцы.

АўтаматыЂя сэЂрца — здольнасць сардэчнай мышцы рытмічна скарачацца 
пад уплывам нервовых імпульсаў, якія ўзнікаюць у ім самім.

АўтаноЂмная (вегетатыЂўная) нервоЂвая сістэЂма — частка нервовай сістэмы, 
якая інервуе ўнутраныя органы, гладкую мускулатуру, залозы ўнутранай 
сакрэцыі, сэрца.
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БазеЂдава хвароЂба — захворванне, абумоўленае лішкам гармонаў шчыта-
падобнай залозы. Суправаджаецца павышэннем узбудлівасці нервовых клетак, 
развіццём лупатасці, пачашчэннем сэрцабіцця, схудненнем.

БарабаЂнная перапоЂнка — тонкая эластычная мембрана, якая аддзяляе 
вонкавае вуха ад сярэдняга.

БезумоЂўны рэфлеЂкс — спадчынна замацаваная рэакцыя арганізма на 
пэўныя ўздзеянні.

БлізаруЂкасць — дэфект зроку, пры якім прамяні факусіруюцца перад сят-
чаткай вока. Блізарукі чалавек выразна бачыць прадметы толькі на блізкай 
адлегласці.

БроЂнхі — частка паветраносных шляхоў, утвораных у выніку разгаліна-
вання трахеі.

Варсі Ђнкі — мікраскапічныя вырасты слізістай абалонкі тонкай кішкі, 
якія мнагакратна павялічваюць усмоктвальную паверхню.

ВеЂны — крывяносныя сасуды малога і вялікага кругоў кровазвароту, якія 
нясуць кроў да сэрца.

Ві Ђлачкавая залоЂза (тыЂмус) — цэнтральны орган імуннай сістэмы.
Вітамі Ђны — нізкамалекулярныя арганічныя злучэнні, неабходныя для 

нармальнага абмену рэчываў.
ВоЂнкавае вуЂха — складаецца з вушной ракавіны і вонкавага слыхавога 

праходу.
ВыдзялеЂнне (экскрэЂцыя) — выдаленне ў навакольнае асяроддзе канчатко-

вых прадуктаў абмену рэчываў.
ВышэЂйшая нервоЂвая дзеЂйнасць (ВНД) — дзейнасць вышэйшых аддзелаў 

цэнтральнай нервовай сістэмы, якая забяспечвае найбольш дасканалае пры-
стасаванне жывёл і чалавека да навакольнага асяроддзя.

ГамеастаЂзіс — здольнасць арганізма захоўваць адноснае пастаянства 
саставу і ўласцівасцей унутранага асяроддзя.

ГармоЂны — біялагічна актыўныя рэчывы, якія выдзяляюцца эндакрын-
нымі залозамі. У мінімальных колькасцях аказваюць пэўны ўплыў на функ-
цыі іншых органаў і тканак.

Гемаглабі Ђн — чырвоны пігмент эрытрацытаў. З’яўляецца асноўным пе-
раносчыкам кіслароду. Складаецца з бялку (глабін) і актыўнай групы (гем), 
у састаў якой уваходзяць атамы жалеза.

ГіпаталаЂмус — аддзел прамежкавага мозга, у якім размешчаны цэнтры 
аўтаномнай нервовай сістэмы. Цесна звязаны з гіпофізам. З’яўляецца га-
лоўным рэгулятарам нейраэндакрыннай дзейнасці мозга.

Гіпатані Ђя — захворванне, выкліканае зніжэннем артэрыяльнага крывя-
нога ціску (ніжэй за 100/60).

Гіпертані Ђя — захворванне, звязанае з павышэннем артэрыяльнага крывя-
нога ціску (вышэй за 140/90).

Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў
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ГіпоЂфіз — залоза ўнутранай сакрэцыі, размешчаная каля асновы мозга. 
Выпрацоўвае гармоны, якія ўплываюць на рост і развіццё арганізма, абмен 
рэчываў і дзейнасць іншых залоз унутранай сакрэцыі.

ГлікагеЂн — вуглявод, асноўная форма захоўвання глюкозы.
ГлюкагоЂн — гармон, які выпрацоўваецца падстраўнікавай залозай. 

Ініцыіруе распад глікагену печані і тым самым павялічвае канцэнтрацыю 
глюкозы ў крыві.

ГумараЂльная рэгуляЂцыя — адзін з механізмаў каардынацыі працэсаў 
жыццядзейнасці ў арганізме, які ажыццяўляецца праз вадкія асяроддзі 
(кроў, лімфу, тканкавую вадкасць) з дапамогай біялагічна актыўных рэ- 
чываў.

ДальназоЂркасць — дэфект зроку, пры якім прамяні факусіруюцца за 
сятчаткай. Дальназоркі чалавек выразна бачыць толькі тыя аб’екты, якія 
аддалены ад яго на значную адлегласць.

ДыЂхальны цэнтр — сукупнасць нейронаў прадаўгаватага мозга, якія за-
бяспечваюць рытмічнае змяненне ўдыху і выдыху.

ДыхаЂнне — сукупнасць працэсаў, якія забяспечваюць паступленне ў 
арганізм кіслароду, выкарыстанне яго ў акісляльна-аднаўленчых працэсах, 
а таксама выдаленне з арганізма вуглякіслага газу і некаторых іншых злучэн-
няў, якія з’яўляюцца канчатковымі прадуктамі абмену рэчываў.

ДыяЂстала — расслабленне перадсэрдзяў або жалудачкаў сэрца.
ДэндрыЂт — кароткі, моцна галінаваны цытаплазматычны адростак ней-

рона, які праводзіць узбуджэнне да цела нейрона.
ДэЂрма (улаЂсна скуЂра) — злучальнатканкавая частка скуры ў пазваночных 

жывёл і чалавека, размешчаная пад эпідэрмісам.

ЖоЂўтая пляЂма — вобласць сятчаткі вока з максімальнай канцэнтрацыяй 
колбачак і найвышэйшай вастрынёй зроку.

Жоўць — вадкі сакрэт, які выпрацоўваецца клеткамі печані. Канцэнтру-
ецца ў жоўцевым пузыры, пасля чаго трапляе ў дванаццаціперсную кішку. 
Спрыяе расшчапленню, эмульгіраванню, усмоктванню тлушчаў, узмацняе 
перыстальтыку кішэчніка.

Жыццёвая ёмістасць лёгкіх — максімальная колькасць паветра, якое 
можна выдыхнуць пасля самага глыбокага ўдыху (у сярэднім 3500 см3).

ЗапалеЂнне — складаная прыстасавальная сасудзіста-тканкавая рэакцыя 
арганізма на ўздзеянне хваробатворных агентаў.

ЗгусаЂнне крыві Ђ — ахоўная рэакцыя, якая прадухіляе страту крыві пры 
парушэнні цэласнасці крывяносных сасудаў.

ЗігоЂта — аплодненая яйцаклетка, пачатковая стадыя развіцця зародка.
ЗрэЂнка — адтуліна ў радужнай абалонцы, праз якую ў вока пранікаюць 

светлавыя прамяні.

Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў
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ІмунітэЂт — супраціўляльнасць, неўспрымальнасць арганізма да ўзбуджа-
льнікаў захворванняў.

ІмуЂнная сістэЂма — сукупнасць органаў (чырвоны касцявы мозг, тымус, 
селязёнка, лімфатычныя вузлы), клетак (лейкацыты) і рэчываў (антыцелы 
і інш.), якія забяспечваюць ахову ад захворванняў.

Інсулі Ђн — гармон, які выпрацоўваецца падстраўнікавай залозай. Пані-
жае ўтрыманне глюкозы ў крыві. Затрымлівае распад глікагену ў клетках пе-
чані і павялічвае выкарыстанне глюкозы мышцамі. Недастатковае ўтварэнне 
інсуліну ў арганізме прыводзіць да цукровага дыябету.

КапіляЂры — самыя дробныя крывяносныя сасуды, якімі прасякнуты ор-
ганы і тканкі.

КараЂ вялі Ђкіх паўшаЂр’яў — слой шэрага рэчыва, які пакрывае вялікія 
паўшар’і галаўнога мозга. Ажыццяўляе вышэйшую нервовую дзейнасць, 
удзельнічае ў рэгуляцыі і каардынацыі ўсіх функцый арганізма.

КлаЂпаны — структуры, якія забяспечваюць аднанакіраваны ток крыві.
КоЂлбачкі — фотарэцэптары сятчаткі вока, якія адказваюць за каляровы 

зрок.
КровазвароЂт — рух крыві па вялікім і малым кругах кровазвароту, які 

забяспечвае абмен рэчываў паміж арганізмам і знешнім асяроддзем.
Кроў — вадкая злучальная тканка, якая цыркулюе ў крывяноснай сістэме. 

Складаецца з міжклетачнага рэчыва (плазмы) і завіслых у ёй клетак (эрытра-
цытаў, лейкацытаў, трамбацытаў).

КроваўтварэЂнне — утварэнне, развіццё і паспяванне форменных элементаў 
крыві.

КрывяЂны (артэрыяЂльны) ціск — ціск, які аказваецца крывёй на сценкі 
крывяносных сасудаў і камер сэрца. Залежыць ад сілы скарачэння сэрца, су-
праціўлення сасудаў (іх прасвету, даўжыні), вязкасці і аб’ёму цыркулюючай 
крыві.

Крэтыні Ђзм — эндакрыннае захворванне, выкліканае недастатковай функ-
цыяй шчытападобнай залозы. Суправаджаецца затрымкай фізічнага і псіхіч-
нага развіцця.

ЛейкацыЂты — бясколерныя клеткі крыві. Маюць ядро і здольны да ак-
тыўнага амябоіднага руху. Забяспечваюць імунітэт — выпрацоўваюць анты-
целы і фагацытуюць чужародныя мікраарганізмы.

Лі Ђмфа — празрыстая вадкасць, якая цыркулюе ў лімфатычнай сістэме. 
Кампанент унутранага асяроддзя арганізма. Утвараецца з плазмы крыві, 
прафільтраванай спачатку ў межтканкавую прастору, а затым у лімфатыч-
ныя капіляры.

ЛімфатыЂчная сістэЂма — частка сасудзістай сістэмы арганізма. Адыгрывае 
важную ролю ў ачышчэнні клетак і тканак арганізма.

Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў
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ЛімфатыЂчныя вузлыЂ — органы лімфатычнай сістэмы. Затрымліваюць і 
абясшкоджваюць мікраарганізмы і чужародныя рэчывы.

МазжачоЂк — частка задняга мозга. Удзельнічае ў каардынацыі рухаў, рэ-
гуляцыі мышачнага тонусу, падтрыманні паставы і захаванні раўнавагі цела.

МалоЂчныя залоЂзы — парныя залозы, у асобін жаночага полу пасля нара-
джэння дзіцяці пачынаюць выпрацоўваць малако.

МаЂтачныя труЂбы — верхняя частка яйцавода, па якіх яйцаклетка пра-
ходзіць з яечніка ў матку.

МачаЂ — прадукт выдзялення, які выпрацоўваецца ныркамі.
МедыяЂтары — фізіялагічна актыўныя рэчывы, якія выдзяляюцца нерво-

вымі канцамі і ажыццяўляюць перадачу імпульсаў.
МікседэЂма — захворванне, абумоўленае гіпафункцыяй шчытападобнай 

залозы. Суправаджаецца з’яўленнем ацёкаў, зніжэннем узбудлівасці нервовай 
сістэмы, недастатковасцю работы сэрца, слабасцю, дрымотнасцю, тлус- 
тасцю.

МіндаЂліны — скапленні лімфоіднай тканкі вакол глоткі. Адыгрываюць 
важную ролю ў ахове арганізма ад хваробатворных мікраарганізмаў 
і ў выпрацоўцы імунітэту.

МіякаЂрд — сярэдні слой сценкі сэрца, утвораны сардэчнай папяроч-
напаласатай мышачнай тканкай.

МіяфібрыЂлы — скарачальныя ніці папярочнапаласатых мышачных 
валокнаў, якія забяспечваюць мышачнае скарачэнне.

НадныЂрачнікі — парны эндакрынны орган, размешчаны паблізу ад 
верхняга полюса нырак. Выпрацоўваюць мужчынскія і часткова жаночыя 
палавыя гармоны, а таксама адрэналін і норадрэналін. Адыгрываюць важную 
ролю ў рэгуляцыі абмену рэчываў і ў адаптацыі арганізма да неспрыяльных 
умоў асяроддзя.

НейрагумараЂльная рэгуляЂцыя — сумеснае дзеянне нервовай і гумаральнай 
сістэм, якое забяспечвае нармальнае функцыянаванне арганізма ў зменлівых 
умовах асяроддзя.

НейроЂн — нервовая клетка, якая складаецца з цела і адросткаў (аксона
і дэндрытаў). Здольна прымаць сігналы, кадзіраваць іх у нервовыя імпульсы 
і перадаваць іншым клеткам.

НервоЂвае валакноЂ — адзінкавы адростак нервовай клеткі, які праводзіць 
нервовыя імпульсы.

НервоЂвая рэгуляЂцыя — уплыў нервовай сістэмы на клеткі, тканкі і ор-
ганы, у выніку якога іх дзейнасць прыводзіцца ў адпаведнасць з патрэбамі 
арганізма і зменамі навакольнага асяроддзя.

НервоЂвы цэнтр — сукупнасць нейронаў, звязаных агульнай фізіялагічнай 
функцыяй.

НеЂрвы — пучкі нервовых валокнаў.
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НефроЂн — асноўная структурна-функцыянальная адзінка нырак. Скла-
даецца з нырачнага цельца (клубочак крывяносных капіляраў, заглыблены 
ў дзвюхсценную капсулу) і адыходзячага ад яго нырачнага канальца. У пра-
цэсе ўтварэння мачы выдаляе з крыві канчатковыя прадукты абмену.

НыЂрка — парны орган выдзялення.

ПавоЂльны сон — фаза сну, якая характарызуецца зніжэннем усіх функ-
цый арганізма і глыбокім расслабленнем шкілетнай мускулатуры.

ПадстраЂўнікавая залоЂза — залоза змешанай сакрэцыі. Удзельнічае ў 
страваванні і рэгуляцыі вугляводнага і тлушчавага абмену. Асноўныя гармо- 
ны — інсулін і глюкагон.

ПаЂлачкі — фотарэцэптары сятчаткі, якія забяспечваюць змрочны зрок.
ПарасімпатыЂчная нервоЂвая сістэЂма — аддзел аўтаномнай нервовай 

сістэмы, цэнтральная частка якой размешчана ў спінным, прадаўгаватым і 
сярэднім мозгу. Перыферычная частка знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці 
ад органаў, якія інервуюцца, або ў іх сценках. Удзельнічае ў рэгуляцыі дзей-
насці ўсіх унутраных органаў і залоз, зніжаючы іх актыўнасць, чым спрыяе 
аднаўленню затрачаных арганізмам энергетычных рэсурсаў.

ПастаЂва — тыповая для кожнага чалавека становішча цела пры хадзе, 
стаянні і сядзенні.

ПерыкаЂрд — злучальнатканкавая сумка, якая акружае сэрца. Змяшчае 
невялікую колькасць серознай вадкасці, якая палягчае слізганне сэрца пры 
яго скарачэнні.

ПерыстаЂльтыка — хвалепадобнае скарачэнне сценак полых трубчастых 
органаў (кішэчніка, страўніка, мачаточнікаў), якое спрыяе перамяшчэнню іх 
змесціва.

ПеЂчань — самая буйная стрававальная залоза. Забяспечвае выпрацоў-
ку жоўці, абясшкоджвае шкодныя і ядавітыя рэчывы, удзельнічае ў абмене 
рэчываў і інш.

ПлаЂзма — вадкая частка крыві.
ПлацэЂнта (дзіцяЂчае меЂсца) — эмбрыянальны орган, які ажыццяўляе су-

вязь паміж арганізмам маці і плода. Служыць для жыўлення і дыхання плода.
ПлеЂўра — тонкая серозная абалонка, якая пакрывае лёгкія і высцілае 

знутры грудную поласць.
Плод — зародак чалавека ў плодны перыяд унутрывантробнага развіцця.
Плоскаступнёвасць — пляскатасць зводу ступні, якая ўзнікае з-за ра-

сцяжэння звязак. Выклікае боль пры хадзе і хуткую стамляльнасць.
ПотавыдзялеЂнне — выдзяленне сакрэту потавых залоз на паверхню скуры. 

Ажыццяўляе працэсы тэрмарэгуляцыі і вываду з арганізма вады, лекаў, солей 
цяжкіх металаў, таксінаў, шкодных рэчываў.

ПравоЂднасць — здольнасць нервовых і мышачных клетак праводзіць нер-
вовыя імпульсы.
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ПрадаўгаваЂты мозг — аддзел ствала галаўнога мозга. З’яўляецца месцам 
размяшчэння жыццёва важных цэнтраў, якія рэгулююць дыханне, кровазва-
рот, глытанне, кашаль, чханне і інш.

ПрамеЂжкавы мозг — аддзел ствала галаўнога мозга, у састаў якога ўва-
ходзяць таламус і гіпаталамус. Удзельнічае ў выкананні функцый аўтаномнай 
нервовай сістэмы, а таксама рэгулюе сон, памяць, інстынктыўныя паводзіны, 
псіхічныя рэакцыі чалавека.

Пульс — ваганне, якое ўзнікае ў выніку рэзкага нарастання ціску крыві 
ў аорце падчас сісталы левага жалудачка і распаўсюджваецца па артэрыях.

Рагаві Ђца — пярэдняя празрыстая частка вонкавай абалонкі вока, якая 
прапускае і пераламляе светлавыя прамяні.

РаЂдужка — частка сасудзістай абалонкі вока са зрэнкай — адтулінай, якая 
змяняе свой дыяметр.

РаздражняЂльнасць — здольнасць жывых клетак рэагаваць на раздражнен-
ні. Ляжыць у аснове прыстасавання да зменлівых умоў асяроддзя.

РоЂды — складаны фізіялагічны працэс нараджэння (выгнання) плода
і паследу з поласці маткі.

РэЂзус-фаЂктар — бялок (антыген), убудаваны ў мембрану эрытрацыту. Яго 
наяўнасць або адсутнасць улічваецца пры пераліванні крыві.

РэфлектоЂрная дугаЂ — сукупнасць нервовых утварэнняў, якія забяспеч-
ваюць ажыццяўленне рэфлексу. У састаў рэфлекторнай дугі ўваходзяць: 
рэцэптары, адчувальныя нервовыя валокны, нервовы цэнтр, рухальныя нер-
вовыя валокны, выканаўчыя органы.

РэцэЂптары — структуры, якія ўспрымаюць знешнія і ўнутраныя раздраж-
ненні і пераўтвараюць іх у нервовыя імпульсы.

СамарэгуляЂцыя — уласцівасць біялагічных сістэм аўтаматычна ўста-
наўліваць і падтрымліваць на пэўным, адносна пастаянным узроўні тыя ці 
іншыя фізіялагічныя паказчыкі (тэмпературу цела, крывяны ціск, утрыманне 
цукру ў крыві).

СаматыЂчная нервоЂвая сістэЂма — частка нервовай сістэмы, якая інервуе 
апорна-рухальны апарат і скуру, забяспечваючы сувязь арганізма з навако-
льным асяроддзем.

СардэЂчны цыкл — перыяд, які ахоплівае адно скарачэнне і расслабленне 
сэрца.

Селязёнка — няпарны орган, які размяшчаецца ў брушной поласці.
Удзельнічае ў кроваўтварэнні і ахоўных рэакцыях арганізма.

СімпатыЂчная нервоЂвая сістэЂма — аддзел аўтаномнай нервовай сістэмы. 
Цэнтральная частка лакалізавана ў грудным і паяснічным сегментах спінно-
га мозга, а перыферычная прадстаўлена парнымі сімпатычнымі ланцужка-
мі, размешчанымі на значнай адлегласці ад інервуемых органаў. Удзельнічае 
ў рэгуляцыі дзейнасці ўнутраных органаў і залоз, узмацняючы іх актыўнасць, 
асабліва ў экстрэмальных умовах.
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Сі Ђнапсы — зоны кантактаў паміж нейронамі або нейронам і іншымі
ўзбудлівымі клеткамі, якія служаць для перадачы інфармацыйных сігналаў.

Сі Ђстала — скарачэнне перадсэрдзяў або жалудачкаў.
Скаліёз — бакавое скрыўленне пазваночніка.
СярэЂдняе вуЂха — аддзел слыхавога аналізатара, які складаецца з бара-

баннай поласці, слыхавых костачак (малаточка, кавадлачкі і стрэмечка)
і слыхавой трубы, злучанай з глоткай.

СятчаЂтка — унутраная святлоадчувальная абалонка вока. Пераўтварае 
светлавыя раздражненні ў нервовае ўзбуджэнне.

ТкаЂнкавая ваЂдкасць — адзін з кампанентаў унутранага асяроддзя ар-
ганізма, змяшчаецца ў міжклетачных прасторах тканак. Служыць непасрэд-
ным асяроддзем існавання для клетак. З тканкавай вадкасці клеткі паглы-
наюць пажыўныя рэчывы і кісларод і аддаюць у яе канчатковыя прадукты 
абмену рэчываў і вуглякіслы газ.

ТрамбацыЂты — форменныя элементы крыві, якія забяспечваюць яе 
згусанне.

ТрахеЂя — частка дыхальных шляхоў паміж гартанню і бронхамі.
Тыраксі Ђн — гармон шчытападобнай залозы. Павялічвае інтэнсіўнасць аб-

мену рэчываў, тым самым павялічваючы цеплапрадукцыю. Уплывае на рост 
і развіццё, пачашчае сэрцабіцце, павышае ўзбудлівасць нервовай сістэмы.

ТэрмарэгуляЂцыя — фізіялагічны працэс, які забяспечвае падтрыманне 
пастаяннай тэмпературы цела ва ўмовах зменлівай тэмпературы навакольнага 
асяроддзя.

Узбудлі Ђвасць — здольнасць жывых клетак адказваць на раздражненне 
ўзбуджэннем.

УмоЂўныя рэфлеЂксы — дасканалыя паводзінскія рэакцыі, якія выпра-
цоўваюцца на працягу жыцця чалавека і жывёл.

УнуЂтранае вуЂха — сістэма сазлучаных адна з адной поласцей і каналаў, 
запоўненых вадкасцю.

УсмоЂктванне — паступленне розных рэчываў праз клетачныя элементы 
тканак у кроў і лімфу.

ФагацыЂты — лейкацыты, якія ажыццяўляюць захоп і ператраўліванне 
чужародных мікраарганізмаў.

ФермеЂнты — спецыфічныя бялкі, якія адыгрываюць ролю біялагічных 
каталізатараў.

ФібрыЂн — нерастваральны бялок, які ўтвараецца з фібрынагена плазмы 
крыві пры яе згусанні. З’яўляецца структурнай асновай тромба.

ФоЂрменныя элемеЂнты крыві Ђ — эрытрацыты, лейкацыты, трамбацыты.
ФотарэцэЂптары — святлоадчувальныя ўтварэнні (палачкі і колбачкі), якія 

пераўтвараюць светлавую энергію ў нервовыя імпульсы.
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ХрустаЂлік — празрыстая, дваякавыпуклая лінза, размешчаная за 
радужнай абалонкай вока. Пераламляе праходзячыя прамяні святла і фа-
кусіруе малюнак дакладна на сятчатцы.

ЦэнтраЂльная нервоЂвая сістэЂма (ЦНС) — асноўны аддзел нервовай сістэмы, 
прадстаўлены галаўным і спінным мозгам.

ЦяжаЂрнасць — фізіялагічны працэс у арганізме жанчыны, звязаны з апла-
дненнем і развіццём плода.

ЧырвоЂны касцяЂвы мозг — галоўны орган кроваўтварэння і цэнтральны 
орган імуннай сістэмы. Размяшчаецца ў губчатым рэчыве касцей шкілета. У 
састаў чырвонага касцявога мозга ўваходзяць ствалавыя крывятворныя клет-
кі, якія даюць пачатак усім формам крывяных і лімфоідных клетак.

ШклопадоЂбнае цеЂла — празрыстая жэлепадобная маса, якая запаўняе по-
ласць вока паміж хрусталікам і сятчаткай. Забяспечвае правядзенне светлавых 
прамянёў да сятчаткі і падтрыманне правільнай формы вока.

ШчытападоЂбная залоЂза — эндакрынная залоза, якая выпрацоўвае гар-
моны тыраксін і трыёдтыранін. Рэгулюе рост і развіццё арганізма. Парушэн-
не яе функцый прыводзіць да ўзнікнення базедавай хваробы, мікседэмы 
і крэтынізму.

Эмбрыён — зародак жывёл і чалавека.
ЭндакрыЂнныя залоЂзы — залозы ўнутранай сакрэцыі, якія выпрацоўваюць 

гармоны.
ЭпідэЂрміс — вонкавы, эпітэліяльны слой скуры.
ЭпітэЂлій — эпітэліяльная тканка, якая пакрывае цела і высцілае поласці 

арганізма.
ЭрытрацыЂты — чырвоныя клеткі крыві, якія змяшчаюць гемаглабін. Пе-

раносяць кісларод з лёгкіх да тканак і частку вуглякіслага газу ў зваротным 
напрамку.

ЯеЂчкі (семяннякі Ђ) — мужчынскія палавыя залозы, у якiх утвараюцца 
сперматазоіды.

ЯеЂчнікі — жаночыя палавыя залозы, у якіх спеюць палавыя клеткі — 
яйцаклеткі.
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