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Рух - одна із важливих і характерних властивостей всього живого. 
Рухова функція організму — одна з основних функцій, що забезпечує

адекватність життя організму на Землі, що практично завжди передбачає
інтенсивну м'язову діяльність.

Це єдина функція, що забезпечує активну реакцію людини та тварин на зовнішнє
середовище. Рух володіє надзвичайною багатоликістю. Організм людини
принципово розрахований на постійний рух. Саме тому рух розглядається як
основна ознака життя, як стрижень всієї життєдіяльності і поведінки людини, як
формуючий початок в його розвитку.

Життя – це безперервний рух

© Цейслєр Ю.В.

Скорочення м'язів, биття джгутиків, поділ клітин та рух
цитоплазми – все це різні форми рухової активності.

В основі всіх видів руху лежить перетворення хімічної та електричної енергії
на механічну, яке відбувається завдяки роботі спеціальних білків –
молекулярних моторів. Рухи всіх багатоклітинних тварин пов'язані з м'язовою
діяльністю і скоротливими процесами

Життя – це безперервний рух
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Найбільш вираженою скоротливою функцією володіють спеціалізовані
м'язові клітини. В цих клітинах скоротливі білки утворюють упорядковані
структури, які добре видно за допомогою електронної мікроскопії.

Різні типи м'язів власними скороченнями створюють і формують рух
кінцівок, всього тіла і його частин (поперечносмугасті м'язи), внутрішніх
органів і кровоносних судин (гладенькі м'язи), серця (серцеві м'язи). В
м'язах основна маса клітинної речовини спеціалізована для виконання
скоротливої функції.

Два основні білки - актин і міозин, які виконують цю функцію, складають
біля 80% загального білка м’язу.

Біофізика скоротливих процесів

© Цейслєр Ю.В.

Електронно-мікроскопічна фотографія поперечносмугастого м'язу  

Біофізика скоротливих процесів

© Цейслєр Ю.В.
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М'язи людини поділяються на 3 типи, залежно від їхньої будови.
Cкелетні, або поперечносмугасті м'язи. Скелетних м'язів у людини понад

600. Ці м'язи здатні довільно, за бажанням людини, скорочуватися і разом зі
скелетом утворюють опорно-рухову систему.

Загальна маса цих м'язів становить близько 40% ваги тіла. За допомогою
спеціальних вправ розмір м'язових клітин можна збільшувати. Скорочуючись,
м'яз коротшає, потовщується і рухається відносно сусідніх м'язів. Скорочення
м'яза супроводжується зближенням його кінців і кісток, до яких він
прикріплений.

Cерцева поперечносмугаста (покреслена) м'язова тканина (міокард). Вона
складається з кардіоміоцитів. Скорочення серцевого м'яза не підконтрольні
свідомості людини, вона іннервується вегетативною нервовою системою.

Гладка м'язова тканина (входить до складу клітин внутрішніх органів,
кровоносних судин та шкіри), що складається з характерних м'язових клітин
(міоцитів). Їхні повільні і тривалі скорочення відбуваються мимоволі, тобто
незалежно від бажання людини.

Гладкі м'язи розташовані переважно у стінках порожнистих внутрішніх
органів, таких як стравохід або сечовий міхур. Вони грають важливу роль в
процесах, що не залежать від нашої свідомості, наприклад, в переміщенні їжі по
травному тракту.

Короткі веретеновидні клітини гладких м'язів утворюють пластини.
Скорочуються вони повільно і ритмічно, підкоряючись сигналам вегетативної
нервової системи.

Типи м'язів 

Скелетні м’язи є різними за формою, розмірами, особливостями
прикріплення, величиною максимальної сили, яка ними розвивається. При
цьому саме анатомічні особливості будови м’язів різних типів визначають
їхні механічні властивості.

До складу м’язів входить сукупність м’язових клітин (міоцитів),
спеціалізованими органелами яких є міофібрили. М'язове волокно
практично заповнено міофібрилами, вони тягнуться по всій його довжині і
на обох його кінцях з'єднані з сухожиллями.

1. Аксон
2. Нервово-м'язове з'єднання
3. М'язове волокно
4. Міофібрили

Міофибрила - ниткоподібна структура, що
складається з саркомерів. Кожен саркомер має
довжину близько 2 мкм і містить два
типи білкових філаментів:

тонкі (діаметром 7 нм), які складаються з трьох
видів білку: актин, тропоміозін, тропонін;

товсті (діаметром 15 нм), які мають у своєму
складі лише один білок – міозин (весь комплекс
міозинових молекул є однією з найбільших
біологічних молекулярних структур, які відомі у
природі).

Тропоміозин

Структура скелетного м'язу

© Цейслєр Ю.В.
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nG-актин + nАТФ  F-актин + nАДФ + nФ

Актинова фібрила також містить
фібрилярний тропоміозин і глобулярний тропонін

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.

Елеткронно-мікроскопічна фотографія міозинового (товстого) волокна та його 
будова

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.
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Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.

Актин-зв'язуюча 
ділянка    

АТФ-азний 
центр

Легкі 
ланцюги

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.
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Межі між філаментами (Z-
диски) складаються з
особливих білків, до яких
кріпляться кінці актинових
філаментів. Міозинові
філаменти також кріпляться
до кордонів саркомера за
допомогою ниток з білка
тайтіна. З актиновими
філаментами пов'язані
допоміжні білки - небулін і
білки тропонин-
тропоміозінового
комплексу.

На поздовжньому зрізі
м'язи при великому
збільшенні в межах кожного
саркомера видно, що
чергуються світлі й темні
смуги.

Темні смуги називаються А-дисками, світлі - I-дисками. Щільна лінія в
центрі I-диска, що відокремлює один саркомер від іншого, називається Z-
лінією, або Z-пластинкою.

Структура скелетного м'язу

Електронно-мікроскопічна фотографія поперечносмугастого м'язу  

Структура скелетного м'язу

© Цейслєр Ю.В.
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Структура скелетного м'язу

© Цейслєр Ю.В.

Механізм взаємодії під час м’язового скорочення був пояснений теорією
ковзних (змінних) нитей, яка була розроблена Х. Хакслі і Дж. Хансоном
(1954 р.). Скорочувальні білки (тонкі актинові волокна і товсті міозинові
волокна) при скороченні, як і при розтягуванні м’язу, не скорочуються, а
рухаються паралельно один одному. Тобто довжина актинових і міозинових
волокон не змінюється. М’яз скорочується в результаті скорочення багатьох
послідовно з’єднаних саркомерів у міофібрилах. При скороченні можлива
зміна довжини саркомеру приблизно від 2,5 до1,7 мкм.

Механічному скороченню м’язу передує його збудження, яке викликано
руховими нейронами у місці контакту нерву і м’язу. Тут вивільнюється
медіатор ацетилхолін, який взаємодіє з постсинаптичною мембраною і
викликає потенціал дії. Під впливом потенціалу дії вивільнюється кальцій,
який і запускає механізм скорочення.

Таким чином, для того, щоб актинові і міозинові волокна могли
взаємодіяти, необхідна присутність іонів кальцію.

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.
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МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.

Таким чином, для того, щоб
актинові і міозинові волокна могли
взаємодіяти, необхідна
присутність іонів кальцію. У стані
спокою вони знаходяться у
саркоплазматичному ретикулумі.

Ця органела являє собою
обмежені мембранами
порожнини, які містять
кальцієвий насос, який за
рахунок АТФ транспортує іони
кальцію всередину сарко-
плазматичного ретикулуму. Його
внутрішня порожнина містить
білки, які здатні зв’язувати Са2+,

через що декілька зменшується різниця концентрацій цих іонів між
цитоплазмою і порожниною саркоплазматичного ретикулуму.

Потенціал дії, який розповсюджується внаслідок цього по клітинній
мембрані, активує близько розташовані до поверхні клітини мембрани
саркоплазматичного ретикулуму і викликає вихід Са2+ у цитоплазму.

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.
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Молекула тропоніну допомогоє взаємодії актину з міозином. Для
подальшого руху актинової нитки вздовж міозинової потрібно їх розірвати,
для чого потрібна енергія. Це можливо за рахунок енергії, яка виробляється
при гідролізі АТФ за допомогою міозину (міозин володіє АТФ-
фазною активністю). Після розриву міозинові ниті взаємодіють з іншими
ділянками волокон актину, що сприяє просуванню останніх крізь волокна
міозину.

При розслабленні м’язу активізується робота кальцієвого насосу, що
знижує концентрацію Са2+ у цитоплазмі, тому зв’язки між тонкими і
товстими нитями вже не можуть утворитися. У цих умовах при розтягуванні
м’язу ниті просто ковзають вздовж одна одної. Однак така розтяжність
можлива лише при наявності АТФ. Якщо у клітині відсутня АТФ, то актин-
міозиновий комплекс не може розірватися. Ниті залишаються зчепленими
між собою. Це явище спостерігається при трупному окоченінні.

Таким чином, м’яз – це машина, яка перетворює хімічну енергію
безпосередньо на механічну (роботу) і тепло.

На одиночний стимул м’яз відповідає одиночним скороченням. Тривалість
одинокого скорочення – 0,1 с.

Електрична відповідь м’язу на подразнення (потенціал дії)
характеризується періодом рефлекторності – коли м’яз не відповідає на
подразнення

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.

Тропоміозин

Тропоміозин-актиновий комплекс:

1. Червона смуга - азимутальне положення тропоміозину
на F-актині у відсутні Са2+.

2. Жовта смуга - азимутальне положення тропоміозину
на F-актині при активації Са2+.

3. Зелена смуга - азимутальне положення тропоміозину
на F-актині при повній активації.

4. Сірим кольором показано F-актин.

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.
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МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.
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МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

© Цейслєр Ю.В.
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Залежно від умов, за яких відбувається скорочення, розрізнюють два
його типи: ізотонічне та ізометричне скорочення

Ізотонічне та ізометричне скорочення

Природні скорочення м’язів ніколи не бувають чисто ізотонічним або
ізометричним через те, що м’язи, піднімаючи вантаж (наприклад, згинаючи
кінцівку у суглобі), скорочуються і разом з тим змінюють свою напругу. При
виконанні роботи з переміщення вантажу м’яз звичайно скорочується
спочатку ізометрично, потім – ізотонічно.

Максимальний коефіцієнт корисної дії при ізотонічних скороченнях
дорівнює приблизно 25 %. М’язи-згиначі типа двоголового м’язу плеча
скорочуються ізотонічно, тобто зменшуються у довжині, а чотирьох-
головий м’яз стегна напружується і скорочується в ізометричному режимі.

Ізометричне скорочення -
скорочення, за якого м’яз

скоротитися не може, наприклад, 
якщо обидва його кінці нерухомо

закріплені. 
В цьому випадку довжина

м’язових волокон залишається
незмінною, але напруга зростає.

Ізотонічне скорочення -
скорочення м’язу, за якого його

волокна скорочуються, а напруга
залишається постійною. 

Прикладом є вільне підняття
м’язом важкого тіла, що зумовлює

його поступову напругу.

© Цейслєр Ю.В.

Небулін та тітін (тайтін) – білки стабілізатори

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.
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Небулін та тітін (тайтін) – білки стабілізатори

Скоротливі білки м'язів

© Цейслєр Ю.В.

Під час скорочення хімічна енергія зв'язків АТФ перетворюється на механічну 
і теплову. 

При ізометричному скороченні виділяється приблизно 12.5 Дж/кг

При ізотонічному виділення тепла відбувається поетапно і складається із:

1. Виділення тепла на початку скорочення, коли практично відсутнє 
вкорочення – теплота активації А;

2. Виділення або поглинання теплоти при розслабленні (± Qр);

3. Виділення теплоти при вкороченні (теплота вкорочення - Qв).

А. Хіллом було встановлено, що величина Qв пропорційна величині 
вкорочення м'яза ΔL: Qв = a ΔL. Враховуючи механічну роботу W = PΔL, 
яку виконує м'язове волокно порахуємо загальний енергетичний баланс:

E = A + Qв + W ± Qр = A + a ΔL + PΔL ± Qр = A + (a + P)ΔL ± Qр

Розрахуємо потужність м'яза при його скороченні N:

N = dE/dt = (P + a)ΔL/dt = (Р + a)v,

де v – швидкість скорочення.

А. Хілл також показав, що N = b (P0 - P), де b - константа,
P0 – максимальне ізометричне напруження, P– прикладене
навантаження.

Механічно-енергетичні характеристики скорочення
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Таким чином А. Хілл отримав рівняння (зараз відоме як рівняння Хілла):

(a + P)v = b (P0 - P).

va + vP = bP0 – bP, 

va + vP + bP + ab = bP0 + ab,

(P + a)(v + b) = b(P0 + a) = const.

b = v0a/P0,

де v0 – максимальна швидкість при Р = 0, Р0 – максимальне 
ізометричне напруження

Експериментально встановлено, що а не є константою:

a = 0,16P0 + 0,18P

Коефіцієнт корисної дії скелетного м'язу = W/(W +Q) = 0,45

Механічно-енергетичні характеристики скорочення

© Цейслєр Ю.В.

Кардіоміоцити:

- мають малі розміри;

- розміщені у різних напрямах;

- часто гілкуються;

- багато міжклітинних контактів через вставні диски, що призводить до
формування клітинних “кластерів”, які поводяться разом як “велика клітина”
(синхронна-кооперативна система).

У міокарді латентний період у 7-10 разів довший у порівнянні зі скелетним
м'язом.

При ізометричному скороченні міоцити вкорочуються у 3-4 рази сильніше,
ніж саркомери.

Значно сильніше проявляється залежність сили скорочення від початкової
довжини міоцитів.

Абсолютна сила скорочення менше, ніж у скелетних м'язів.

У стані спокою теплопродукція міокарду у 5-10 разів вища, ніж у скелетних
м'язів.

К.к.д. ≈ 20-30%

Скорочення міокарду

© Цейслєр Ю.В.
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a. М'язові клітини робочого міокарду. 
б. Міоцити провідної системи (волокна Пуркіньє).
в. Міоцити синусно-предсердного вузлу.
г.  Міоцити предсердно-шлуночкового вузлу

1 – ядра; 2 – інтеркалярний диск; 3 – поперечні смуги.  

Скорочення міокарду

© Цейслєр Ю.В.

Гладеньком'язова клітина (непосмугована клітина) – це
веретеноподібна клітина довжиною до 200 мкм і діаметром 5 - 10 мкм, без
поперечної посмугованості із одним центральним ядром, міститься у стінках
порожнистих органів, крім серця, зокрема в кровоносних судинах, травному
тракті, матці, сечоводах, сечовому міхурі, сечівнику тощо.

Зовнішня мембрана має колбоподібні впинання – кавеоли. На 1 мкм2 може
міститися до 30-35 кавеол.

Ззовні мембрана покрита базальною
мембраною, яка утворює контакти з актиновими
волокнами міжклітинного середовища.

Щільний зв’язок між гладеньком'язовими
клітинами здійснюється завдяки спеціальним
міжклітинним електричним контактам –
нексусам, які характеризуються малим
електричним опором.

В залежності від реакції на потенціал дії клітини
поділяють на фазні і тонічні. Фазні клітини
гладеньком'язові у відповідь на подразнення
генерують повноцінний потенціал дії за
принципом “все або нічого”, тонічні – локальну
деполяризацію.

Скорочення гладеньких м'язів 

© Цейслєр Ю.В.
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Скоротливий апарат гладеньких м'язів.

Товсті протофібрили складаються з міозину, але їх будова трохи
відрізняється від таких у скелетних м'язах. Товщина – 12-15 нм,
довжина – 2,2 мкм.

Структура міозину – близька до міозину скелетних м'язів, однак
відрізняється амінокислотним складом, високою розчинністю,
імунологічними властивостями, нижчою АТФ-азною активністю.

Тонка протофібрила – має тіж самі компоненти, що і в скелетних м'язах, за
виключенням регуляторного білку тропоніну (!). Відсутність тропоніну
суттєво впливає на Са2+-регуляцію скорочення гладеньких м'язів.

Співвідношення товстих протофібрил до тонких – від 1:5 до 1:27,
тоді як у скелетних 1:2 – 1:3.

Протофібрили фіксуються до щільних тілець на мембрані,
які є аналогами Z-дисків.

При скороченні протофібрилли орієнтовані майже під прямим кутом
відносно довгої осі м'язової клітини.

Порогова концентрація Са2+, яка призводить до скорочення – 10-7 М, тому
концентрація Са2+ у стані спокою значно менша ~ 10-8 М.

Вихідне тонічне скорочення деяких гладеньких м'язів, особливо судинних,
активується здебільшого позаклітинним Са2+ після розвитку потенціалу дії.

Скорочення гладеньких м'язів 

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.
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Мікрофіламенти актину фібробласту миші 

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Нем'язові види рухливості клітин
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Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Міозин Кінезін Дінеїн

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.
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Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

1. Ретроградний транспорт 
компонентів центросом

2. Антероградний і 
ретроградний траспорт 
проміжних філаментів

3. Антероградний і 
ретроградний транспорт 
нуклеопротеїдних  
комплексів

4. Взаємодія міозину, 
дінеїну та кінезіну з 
кінцевими комплексами 
тубуліну

5. Заякорення на 
актинових комплексах   

6. Взаємодія кінезіну з 
актином

7. Катенін-опосередковане 
заякорення на 
міжклітинних контактах  

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.
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Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Нем'язові види рухливості клітин
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Війки еукаріот

© Цейслєр Ю.В.

Війки еукаріот

© Цейслєр Ю.В.
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Руховий апарат бактерій

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Руховий апарат бактерій як структурний компонент мембрани 

Електронно-мікроскопічний знімок

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.
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Руховий апарат бактерій як структурний компонент мембрани 

Схематичне зображення рухового апарату бактерій

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Руховий апарат бактерій як структурний компонент мембрани 

Схематичне зображення рухового апарату бактерій

Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.
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Нем'язові види рухливості клітин

© Цейслєр Ю.В.

Основними видами рухових функцій є:
1) локомоції - переміщення тіла у просторі (ходьба, біг, стрибки, повзання, політ) та

його частин (кінцівок) відносно тулуба;
2) створення певної постави тіла - вертикальної, горизонтальної, сидячої,

відповідно до вимог організму.
Розвиток рухової функції – активний процес.
На формування моторики впливають три головні групи факторів:

 генетично
обумовлені рухові
здібності;

 довільна рухова 
активність дитини, що 
пов’язана з 
виконанням багатьох 
рухів у повсякденному 
житті;

 спеціально організовані 
педагогічні впливи, які 
стимулюють 
природничий ріст 
онтогенетичного 
розвитку моторики.

Видами рухових функцій

© Цейслєр Ю.В.
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Рухова активність — це природна потреба людини, чинник необхідної
біологічної стимуляції, вдосконалення механізмів адаптації, головний
чинник розвитку, підвищення працездатності, економної діяльності серця,
судин і системи дихання, поліпшення транспортних і буферних
властивостей крові, вдосконалення обміну речовин, нервових і
аналізаторних систем, підвищення стійкості організму до дії несприятливих
умов зовнішнього середовища. Підвищена моторна діяльність укріплю
здоров’я, сприяє всебічному розвитку людини.

Патологія рухового апарату або недоліки в розвитку моторики
обмежують можливості людини в повсякденній діяльності, виборі
професії, негативно впливають на її здоров’я і фізичний розвиток.

З моменту
народження у дитини
відразу починає
функціонувати руховий
аналізатор, філогенетично
один з самих древніх.

Дітям властива висока
рухова активність навіть
при внутрішньоутробному
розвитку.

Рухова актиність

Регуляція рухових функцій
Регуляція рухових функцій організму здійснюється за участю центральної

нервової системи, яка забезпечує виконання мимовільних вроджених і
довільних набутих рухів, завдяки діяльності опорно-рухового апарату.

Фізіологічна опорно-рухова система являє собою сукупність виконавчих
структур (м'язи, кістки, суглоби) і апарату регуляції (різні відділи ЦНС).

Під час руху скорочення скелетних
м'язів викликає переміщення кісток
скелета, до яких приєднані м'язи. Дві
кістки, що поєднані між собою суглобом,
мають назву кінематичної пари. Декілька
кінематичних пар утворюють кінематичні
ланцюги.

Прикладом таких кінематичних
ланцюгів можуть бути кінцівки,
переміщення яких відбувається підчас
ходьби, інших рухів, у тому числі робочих
рухів людини.

Регуляція рухових функцій

© Цейслєр Ю.В.
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Принцип регуляції руху за участю ЦНС полягає у тому, що найвище
розташовані нервові центри (моторні зони кори) підпорядковують нервові
центри нижчих рівнів, серед яких останнім є спинний мозок – його
мотонейрони.

Кожний рівень ЦНС отримує й обробляє інформацію від нижчих центрів,
або рецепторів, і передає її до вищих. Різні відділи ЦНС здійснюють регуляцію
рухових функцій, впливаючи на мотонейрони, які іннервують м'язові волокна
скелетних м'язів. Група м'язових волокон, що іннервується одним
мотонейроном, має назву нейромоторної або рухової одиниці

Регуляція рухових функцій

© Цейслєр Ю.В.

Всі м'язові волокна нейромоторної одиниці скорочуються одночасно при
активації мотонейрона. На одному м'язовому волокні у скелетних м'язах
знаходиться лише один нервово-м'язовий синапс. Кількість м'язових волокон
у нейромоторних одиницях різна; наприклад, у литковому м'язі до однієї
нейромоторної одиниці входить кілька сотень м'язових волокон, а у зовнішніх
м'язах ока – 2-3 м'язових волокна. Чим точніша має бути регуляція рухів, тим
менша кількість м'язових волокон входить до складу нейромоторної одиниці.
До складу однієї нейромоторної одиниці входять різні типи м'язових волокон,
які мають різні фізіологічні властивості: I тип, або повільні, II тип, або
швидкі, а також проміжні. Нагадаємо, що скелетні м'язи є змішаними за
типами м'язових волокон, що входять до їх складу.

Регуляція рухових функцій

© Цейслєр Ю.В.
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Система управління рухами
Загальні уявлення про багаторівневу ієрархічну систему координації рухів

були сформульовані М.О. Бернштейном. Під рівнями в цій теорії розуміються
морфологічні відділи нервової системи: спинний і довгастий мозок, підкіркові
центри і кора великих півкуль.

У системі управління рухами виділені такі п'ять рівнів:
Рівень А - рубро-спинальний рівень центральної нервової системи,

починає функціонувати з перших тижнів життя людини. Це найбільш давній
рівень. Самостійного значення в людини він не має, але визначає м'язовий
тонус і бере участь у забезпеченні будь-яких рухів разом з іншими рівнями.
Керовані ним рухи - плавні й витривалі. Дії цього рівня цілком не довільні.

Рівень В - таламо-палідарний рівень, починає функціонувати на другому
півріччі життя дитини. Він забезпечує перероблення сигналів від м'язово-
суглобних рецепторів, що повідомляють про взаємне розташування частин
тіла. Для рухів цього рівня характерне значне залучення м'язів у синергію,
відсутність необхідності обліку особливостей зовнішнього простору,
схильність до стереотипів, періодичності. Прикладом можуть бути довільні
рухи обличчя і тіла.

Система управління рухами
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Рівень С - пірамідно-стріарний рівень. Оскільки в забезпеченні
функціонування цього рівня бере участь кора головного мозку, його
дозрівання продовжується починаючи з першого року життя і до юності. На
рівень С надходить інформація про стан зовнішнього середовища від
екстерорецепторних аналізаторів, тому він відповідає за побудову рухів,
пристосованих до просторових властивостей об'єктів (усі види локомоції,
тонка моторика рук і т.ін).

Рівень D - рівень предметних дій. Оскільки функціональні можливості
цього рівня забезпечуються різними зонами кори мозку (тім'яними,
премоторними й ін.), його розвиток в онтогенезі визначається динамікою
дозрівання цих зон і віковими особливостями міжзональної взаємодії. Рівень
забезпечує організацію дій із предметами, усі види дій із знаряддями і
маніпуляторних рухів.

Рівень Е - вищий рівень організації рухів. Оскільки нейрофізіологічні
механізми цього рівня забезпечуються вищими інтегративними
можливостями кори, як і на попередньому рівні, його розвиток в онтогенезі
визначається динамікою дозрівання цих зон. Рівень забезпечує рухові дії, що
мають інтелектуальний характер (виконання рухів при письмі, артикуляційні
рухи при вимові слів тощо).

Основними особливостями багаторівневої системи управління рухами є
складний поділ праці між рівнями і їхній поділ на провідний і фонові рівні у
залежності від поточної рухової задачі й умов її реалізації.
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Латеральна низхідна система (ЛНС) регуляції рухових функцій
Включає кірково-спинномозковий шлях (tractus corticospinalis) та кірково-

червоноядерно-спинномозковий шлях (tractus corticorubrospinalis). Вони
проходять поруч в бокових канатиках спинного мозку, закінчуються переважно
на вставних нейронах латеральних рухових ядер, які іннервують м’язи
дистальних відділів кінцівок. Обидва шляхи діють як синергісти та активують
мотонейрони, що іннервують флексори (згинач) та гальмують мотонейрони, що
активують екстензори (розгинач). Таким чином, за участю ЛНС регулюється
переважно згинальні рухи дистальних відділів кінцівок, які у людей є найбільш
тонкими та точними.

Медіальна низхідна система (МНС) регуляції рухових функцій
Включає кірково-присінково-спинномозковий шлях (tractus

corticovestibulospinalis) та кірково-сітчасто-спинномозковий шлях (tractus
corticoreticulospinalis) – від моторної кори через медіальне ретикулярне ядро
заднього мозку. Вони проходять поруч в передніх канатиках спинного мозку,
закінчуються на мотонейронах медіальних рухових ядер, що іннервують м’язи
тулуба та проксимальних відділів кінцівок. Вплив цих шляхів антагогістичний –
кірково-присінково-спинномозковий шлях активує мотонейрони, що іннервують
екстензори та гальмує мотонейрони, що іннервують флексори, а кірково-
сітчасто-спинномозковий шлях має протилежній вплив. Таким чином, за участю
МНС відбувається регуляція грубих рухів тулуба та проксимальних відділів
кінцівок.
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