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ВСТУП 
 
 

 Навчальна дисципліна «Біофізика сенсорних систем» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму підготовки 

040102 – «Біологія», спеціальності – 8.04010206 – «Біофізика» 

 

 Дана дисципліна є нормативною дисципліною природничо-наукової 

(фундаментальної) підготовки за спеціальністю 8.04010206 – «Біофізика». 

Викладається у І семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 144 год. 

( 4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 34 год., самостійна 

робота – 76 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 3 модульні контрольні 

роботи. Завершується дисципліна – іспитом. 

 

 Мета дисципліни – опанування студентами теоретичними основами 

фізичних та хімічних процесів трансдукції, трансляції та передачі адекватних 

фізико-хімічних чинників  сенсорними системами від рецепторів до  центральної 

нервової системи. 
 
 
  
  



Завдання –  

 

 

1. Сформувати уявлення про загальні закономірності суб’єктивних 

вимірювань інтенсивності відчуття. 

 

2. Сформувати уявлення про структурно-функціональну організацію 

сенсорних датчиків та біофізичні принципи їх функціонування.  

 

3. Сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні 

аспекти механізмів передачі сенсорної інформації у вищі відділи 

центральної нервової  системи по сенсорним каналам. 

 

4. Сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні 

аспекти досліджень сенсорних систем, галузі застосування та значення цих 

знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і 

прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації. 



В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
  

- Принципи організації сенсорних систем та систему їх взаємозв’язків в організмі. 

- Головні структурні ознаки та особливості функціонування кожної сенсорної 

системи. 

- Закономірності суб’єктивних вимірювань інтенсивності відчуття та принципів їх 

формування. 

- Основні біофізичні механізми перетворення сигналів оточуючого середовища. 

  

вміти: 
  

- Використовуючи теоретичні біофізичні дані хеморецепції визначити порогові 

характеристики хеморецепторного аналізатора. 

- Встановлювати зв’язки та закономірності інтенсивності відчуттів при їх 

суб’єктивних вимірюваннях. 

- В умовах досліджень оцінювати функціональний стан сенсорних систем для 

прогнозування потенціалу їх роботи. 

- Використовувати спеціальну літературу та програми обробки даних  для 

планування, здійснення і аналізу результатів власної науково-дослідної роботи.  



№ п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лаборатор

ні 
С/Р 

Змістовий модуль 1  

1 Тема 1.  Організація та класифікація сенсорних рецепторів   2 -   

2 Тема 2.  Сенсорне кодування інформації 2 2 8 

3 Тема 3.  Біофізика зору   4   10 

4 Тема 4.  Фотобіологічний парадокс зору 2 8 8 

5 
Тема 5.  Просторово-частотні характеристики та гострота 

зору людини 4   8 

6 Тема 6.  Біофізика слуху 8 4 10 

7 Тема 7.  Біофізика вестибулярної сенсорної системи 4 6 10 

  Модульна контрольна робота 1 - 2   

Змістовий модуль 2 «Біофізика хемосенсорних систем» 

8 Тема 8.  Смакова хемосенсорна система 4 4 10 

9 Тема 9.  Нюхова хемосенсорна система 4 6 10 

  Модульна контрольна робота 2 - 2 - 

  Підсумкова  модульна  контрольна  робота - - 2 

  ВСЬОГО 34 34 76 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

Загальний обсяг 144 год., в тому числі: лекцій – 34 год., лабораторні – 34 год.,  

самостійна робота - 76 год. 

 



ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

ОРГАНІЗІЦІЇ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ 

1. Основні характеристики сенсорних систем 

 

2. Організація та класифікація сенсорних 

рецепторів 

 

3. Біофізичні механізми перетворення сигналів  

у сенсорних рецепторах 

 

4. Сенсорне кодування інформації 
 



Сенсорні системи здатні сприймати та 

перетворювати сигнали трьох модальностей:  
 

електромагнітні поля видимої (зір) та інфрачервоної 

(температурна чутливість) областей спектра;  

 

хімічні подразники в рідкій фазі (смак) та газовій 

фазі (нюх);  

 

механічні подразники – механічний тиск (дотик), 

силу тяжіння (вестибулярна система), а також звукові 

хвилі (слух). 

Адекватним називається подразник, який 

викликає збудження рецепторів до сприйняття 

якого вони пристосовані. 



Основні принципи конструкції сенсорних систем: 

Принцип багатоканальності. У всіх сенсорних системах 

існують три канали (шляхи) передачі збудження, які є 

паралельними. Саме по цим каналам передається інформація 

про різні характеристики подразника. 

 

•Специфічний шлях – веде до первинної сенсорної 

проекційної кори; 

•Неспецифічний шлях – забезпечує тонус та активність 

коркового відділу сенсорної системи; 

•Асоціативний шлях – визначає біологічну значимість 

подразника. 

Така паралельна багатоканальна передача 

інформації забезпечує надійність роботи 

сенсорних систем. 



Принцип багаторівневості. На шляху від рецепторів до 

кори головного мозку існує кілька проміжних нервових 

центрів де відбувається часткова обробка інформації 

(подразнення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біофізичний зміст даного принципу полягає в 

поетапній обробці інформації, причому на кожному етапі 

відбувається обробка певних окремих параметрів 

інформаційного сигналу. 

Багаторівнева  

рефлекторна дуга  



Принцип конвергенції (лат. converqere) та дивергенції. Це 

сходження до одного нейрона декількох збуджень від 

сенсорних подразників, кожного окремо чи разом (звук, світло 

і т.п.). За рахунок даного принципу нейрон вищого рівня 

отримує збудження відразу від кількох нижчих нейронів. 

 

Принцин дивергенції. Нейрон сенсорного шляху може 

утворювати контакти відразу з кількома нейронами більш 

високих рівнів. 



Принцип зворотнього зв’язку.  В кожній сенсорній 

системі є як аферентні так і еферентні шляхи. Дозволяє 

блокувати передачу сигналів в сенсорній системі. Цей 

механізм може лежати в основі явища вибіркової уваги, 

тобто може регулювати чутливість СС. Напрямок 

низхідних впливів визначається домінуючою потребою. 

Принцип кортиколізації. Кора великих півкуль мозку 

людини має представництва усіх СС. В загальній формі 

розрізняють первинні і вторинні проекції. В первинних 

закінчуються шляхи від рецепторів однієї СС. Вторинні 

кіркові зони являються вищим відділом СС. Існують 

асоціативні області, в яких відбувається міжсенсорна 

взаємодія. 

Принцип двосторонньої симетрії. Б-я СС  

побудована по принципу білатеральної симетрії. 

 



 
рецептори являються кінцевими спеціалізованими 

утвореннями, які забезпечують трансформацію енергії 

різноманітних подразників на специфічну активність 

нервової системи. 

Акт рецепції того чи іншого виду енергії 

внутрішнього/зовнішнього середовища завжди 

розпочинається чи супроводжується 

молекулярними перебудовами речовин, що 

локалізовані в певних структурах рецепторних 

клітин.  



Отже, сенсорна 

клітина є 

морфологічно 

поляризованою 



Таким чином, сенсорний домен 

рецепторної клітини реагує на зміни 

середовища, а загальний механізм 

рецепції складається з однієї сторони з 

механохімічних молекулярних процесів в 

джгутиках та мікроворсинках 

забезпечуючи їх рух та, з другої сторони – 

з біохімічних процесів взаємодії 

подразника з мембранами волосків. 



За характером взаємодії стимулів (або за 

розміщенням в організмі) 

 

 

-екстерорецептори (шкірні рецептори, видимих слизових 

оболонок, зорові, слухові, хеморецептори, больові та 

температурні), що сприймають подразнення зовнішніх 

агентів,  

-інтерорецептори – реагують на внутрішні сигнали 

(вісцеро- та пропріорецептори, вестибулярні рецептори).  

 

 

 

Вони відрізняються не лише топографічно, але й за 

біофізичними параметрами.  



Залежно від природи (модальності) 

подразника, адекватного певному рецептору, розрізняють: 

 

•Механорецептори сприймають механічну енергію сигналу. 

Сприйняття механічного подразнення є важливим як для 

бактерій (вся поверхня мембрани), так і для хребетних тварин. 

В останніх механорецептори представлені в слуховій, 

соматовісцеральній, вестибулярній сенсорних системах 

 

•Хеморецептори сприймають дію хімічних чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Вони об’єднують 

екстерорецептори, які представлені рецепторним відділом 

нюхової та смакової сенсорних систем, а також 

інтерорецептори внутрішніх органів. 

 

•Фоторецептори сприймають світлову енергію.  



•Терморецептори сприймають температурні зміни. Вони 

розміщені в шкірі, внутрішніх органах та проміжному мозку. 

В деяких змій є рецептори, що реагують на інфрачервоні 

промені. 

 

•Осморецептори сприймають зміни осмотичного тиску. 

 

•Больові рецептори (ноцицептори) сприймають больові 

подразники. Серед яких можуть бути механічні, хімічні 

(брадікінін, гістамін, К+, Н+ і ін.) чинники. Больові сигнали 

надходять через нервові закінчення шкіри, дентину,  м’язів, 

судин та внутрішніх органів. 

 

•Електрорецептори сприймають дію електромагнітних 

хвиль. Наявні в бічній лінії багатьох костистих риб та 

амфібій, а також у круглоротих. 



за структурно-функціональною 

організацією рецептори розділяють на: 

 

 

 вільні нервові закінчення,  

 

 інкапсульовані нервові тільця, 

 

  рецепторні апарати зі спеціалізованими клітинами: 

 

•       первинночутливі рецептори, 

 

•       вторинночутливі рецептори 



порівняно низькі пороги відповідей на механічну 

стимуляцію мають інкапсульовані нервові тільця 

Фатера-Пачіні. 

 

 Вони реагують на деформації амплітудою 0,5*10-6 м, 

що значно вище порогу збудження слухових 

рецепторів (10-9 м), але приблизно на 3 порядки 

слабше порогового механічного стимулу для вільних 

нервових закінчень. 



За швидкістю адаптації рецептори поділяють на 

три групи:  

 

Фазні - збуджуються лише на початковій та кінцевій стадіях 

деформації мембрани (наприклад, тільце Пачіні), 

 

Тонічні - збуджуються протягом усього періоду деформації 

(наприклад, у ракоподібних активність рецептора може 

зберігатись одноковою протягом кількох годин), 

 

Фазно-тонічні - збудження реєструється протягом дії 

сигналу, але частота потенціалу дії (ПД) згасає при його 

тривалому впливі.  



І.В. Павлов  

 

 “…кожен переферичний (рецепторний) апарат 

є спеціальним трансформатором зовнішньої 

енергії в факт пізнання” 

Біофізичні механізми  

перетворення сигналів  

у сенсорних рецепторах 



Рецепторний механізм перетворення сигналу: 

стимул 

рецептор 

зміна проникності ПМ рецептора 

рецепторний потенціал 

поширення рецепторного потенціалу 

інформація про сигнал надходить до ЦНС 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 



1)виникнення та електротонічне поширення РП, внаслідок 

взаємодії спеціалізованої клітини зі збуджуючим сигналом, 

до пресинаптичної мембрани; 

 

2)виділення медіатора в синаптичну щілину; 

 

3)деполяризація постсинаптичної мембрани нервового 

закінчення, що контактує зі спеціалізованою клітиною і 

генерування ЗПСП; 

 

4)електротонічне поширення ЗПСП на збудливі ділянки 

волокна; 

 

5)генерація ПД, що поширюються вздовж волокна та 

досягають ЦНС. 



Таким чином, у вторинночутливих 

рецепторах  

механізм перетворення сигналів відбувається 

в спеціалізованих клітинах,  

а генерація та проведення закодованої 

інформації про подразнення у формі ПД – у 

нервовому волокні.  



Сенсорним кодуванням інформації називається процес 

перетворення зовнішнього стимулу в умовну форму (код), 

доступну для аналізу нервовою системою.  

Якими параметрами характеризується вміст вхідної інформації? 
 

Амплітуда? 

Характер 
тренду? 

Тривалість  

     імпульсу? 

вміст інформації (сигнальна ознака) визначається частотою 

імпульсів (часовими інтервалами між імпульсами), їх 

об’єднанням в «пачки» та інтервалами між ними, кількістю 

імпульсів в «пачці».  

Частотний або просторовий код 



Кодування сили подразника 

Поки існує ПД, збудливість тканини знижена.  

Тривалість ПД, а отже і рефрактерних фаз визначається 

фізико-хімічними властивостями тканини, 

 зокрема нервового волокна.  

Разом з тим тривалість рефрактерних фаз має визначальний 

вплив на частоту імпульсації, забезпечуючи її залежність від 

амплітуди генераторного потенціалу, яка, в свою чергу, залежить 

від інтенсивності подразника. 

зв’язок між інтенсивністю подразника і частотою імпульсації 

В цьому суть кодування 

інтенсивності стимулів 



Таким чином, в рецепторних апаратах 

відбувається перетворення аналогових 

сигналів зовнішнього середовища в 

дискретні – нервові імпульси.  

ОТЖЕ ключовим біофізичним 

механізмом ритмічної діяльності 

рецепторів є рефрактерність.  

Рецептор – анолого-дискретний перетворювач  



Просторово-часовий розподіл електричної 

активності в аферентних входах, що 

відображає властивості певного подразника, 

прийнято називати паттерном.  

Сприйняття або перцепція 

– являє собою сукупність 

процесів в результаті яких 

формується суб’єктивний 

образ об’єктивно існуючої 

реальності.  

Відчуття, - також являється 

безпосереднім чуттєвим 

відображенням, але лише 

окремих властивостей 

предметів (явищ).  



Абсолютний нижній (мінімальний) поріг 

характеризується мінімальною силою подразника, що 

викликає ледь помітне відчуття.  

 

Абсолютний верхній (максимальний) поріг 

визначається максимальною величиною подразника, яка 

викликає відповідне даній СС відчуття, перевищення 

даного порогу викликає відчуття болі.  

 

Диференційний поріг – це мінімальна різниця між 

двома подразниками одної модальності,що викликають 

ледь помітну різницю у відчуттях. Позначають як ΔЅ/Ѕ. 



Закон Вебера-Фехнера 

Е.Вебер:  

коли інтенсивність подразника 

росте в геометричній прогресії, 

його відчуття посилюється в 

арифметичній прогресії. 



Відчуття зростає пропорційно 

логарифму подразника 

Г. Фехнер: 

Співвідношення між 

інтенсивністю подразника (І) і 

частотою імпульсів в 

аферентному волокні (υ) 

називають силовою функцією.  

 

В логарифмічній формі вона 

має вигляд υ = k1· log (І/І0),  
де І0 – порогова 

інтенсивність подразника,  

а І – різні значення його 

надпорогової інтенсивності.  

Закон Вебера-Фехнера 



В деяких сенсорних системах силова функція точніше 

апроксимується ступеневою залежністю,  

що виражає закон Стівенса : 

 

 υ = k2·(І – І0)
n,  

 

де n – константа, різна у різних рецепторів, причому у 

більшості з них n<1. 



Принцип анатомічної локалізації, що розвивався 

впродовж двох століть зараз називають гіпотезою «міченої 

лінії». Її основні положення можна сформувати так: кожен 

рецептор і відповідний йому в центральній частині 

аналізатора нейрон жорстко пов’язані каналом зв’язку 

(нервовими волокнами і проміжними нейронами) по якому 

надходять в одну сторону (від рецептора) і є джерелом 

збудження цього нейрона; коли ж він стане збудженим 

виникає певне відчуття. При такій організації сенсорних 

систем нейрон не потребує наявності сигнальних ознак 

імпульсації про якість подразника яка до нього надходить, 

оскільки дія на відповідний нейрон любого за формою 

сигналу але від свого рецептора забезпечує тільки те 

відчуття за яке він відповідає.  Гіпотеза «міченої лінії» 

говорить про монофукціональність нейронів центрального 

відділу аналізатора. 



теорія «структури відповіді», згідно якої рецептори 

кодують якісні особливості подразників певними паттернами 

(певною просторово-часовою структурою імпульсної 

відповіді). Теорія говорить про відсутність жорстких 

структурних зв’язків між рецепторами і відповідними 

центральними нейронами. Різноманітні якості стимулів 

відображаються характерними «візерунками» пат тернів. 

Нейрон, отримавши такий сигнал, передає його не одній, а 

кільком нервовим клітинам за допомогою дивергенції по 

різним гілкам аксона, але на певний паттерн реагують не всі 

нейрони до яких він надходить, а лише ті, які «налаштовані» 

на нього. Їх збудження і формує відчуття, що відповідає тим 

подразникам, які кодуються даним паттерном. Кожен 

відтінок якості відчуття виникає в результаті взаємодії 

комплексу нейронів, які включені в динамічні ансамблі. 

Утворення того чи іншого нейронного ансамблю залежить 

від «візерунка» патернів, що надійшли від рецепторів. 



Отже, будь-який рецепторний 

апарат можна розглядати в якості 

кодуючого пристрою.  

По-перше, рецептор володіє властивостями датчика, який 

перетворює стимул певної модальності в нервові імпульси. 

Завдяки різноманіттю рецепторів все різноманіття 

різномодальних подразників відображається електричними 

сигналами, що надходять до ЦНС. Як датчики, рецептори 

характеризуються високою вибірковою чутливістю до 

адекватних подразників. Наприклад, фоторецептори 

збуджуються поодинокими квантами світла, волоскові клітини 

органа слуху реагують на механічні зміщення порядку 10-9 м, 

нюхові рецептори інформують організм про появу в атмосфері 

окремих молекул пахучих речовин. 



По-друге, рецептори являються аналого-дискретними 

перетворювачами. 

 

По-третє, при кодуванні інтенсивності подразників 

рецепторні апарати працюють як нелінійні пристрої. В них 

здійснюється нелінійне перетворення інформації про 

інтенсивності стимулу. Ця силова функція є, як правило, 

логарифмічною або ступеневою. 

 

По-четверте, рецептори служать підсилювачами діючих 

на них сигналів. Завжди енергія вихідного сигналу (серії 

ПД) набагато більша енергії вхідного сигналу (стимулу). 

Отже, слабкий вхідний сигнал ініціює в рецепторі 

генерацію значної енергії на виході, джерелом якої служать 

процеси окисного фосфорилювання, що проходять в 

рецепторних апаратах. Акт рецепції – кооперативний 

процес.  



Як будь-який підсилювач, рецептор має певну 

амплітудно-частотну характеристику (АЧХ), під якою 

в техніці розуміють функціональну залежність 

коефіцієнта підсилення (К) від частоти (υ) 

підсилюючого сигналу: К = f(υ).  

 

Відносно рецепторів АЧХ являє собою залежність 

чутливості (або зворотної величини – інтенсивності 

порогового подразника) від частотних властивостей 

стимулу.  

 

Амплітудно-частотною характеристикою органу зору 

служать криві видимості, що відображають 

функціональну залежність світлової чутливості від 

довжини хвилі світлового стимулу.  



БІОФІЗИКА ЗОРУ 

1. Будова, рецептивні поля та електричні явища сітківки 
2. Фоторецептори 
3. Фотоцикл  родопсину та каскад  фототрансдукції 
4. Інактивація каскаду фототрансдукції 

 
 
 
 



Фототрансдукція – це процес, в якому поглинені 
фотони фоторецепторними клітинами ока 

перетворюються в електричну відповідь у вигляді 
нервового сигналу.  

Зорова сенсорна система являє собою 
сукупність структур, що сприймають світлову 
енергію у вигляді електромагнітного 
випромінювання довжиною хвилі 400-700 нм і 
дискретних фотонів, або квантів, та формує 
зорові відчуття.  



Електромагнітний спектр сонячного випромінювання 
 
 

Фізичні  
параметри  
світла, що  
використовуються:  
• інтенсивність; 
• довжина хвилі; 
• поляризація. 
 
Ці показники 
обмежують і  
визначають  
структуру ока та  
молекулярні механізми зору.  
 
При великому еволюційному  різноманітті органів зору 
світлочутлива молекула зорового пігменту, в принципі, однакова 
та первинний фотохімічний акт зору один. 





світло 

Будова сітківки 





У сітківці біля 125 млн паличок  і колбочок і всього 1 млн 
гангліозних клітин.  

Яким чином може зберігатися детальна зорова 
інформація?  

Відомим є існування двох шляхів інформаційного потоку 
через сітківку: прямий та непрямий.  
Прямий шлях досить специфічний (компактний) – одна 
біполярна клітина має вхід від одного рецептора, а одна 
гангліозна клітина сполучена з однією біполярною. Далі 
передача електричного сигналу йде від гангліозної 
клітини до зовнішнього колінчастого тіла, а далі до зони 
V1 стріарної кори головного мозку.  
Непрямий шлях більш дифузний, оскільки між 
рецепторами і біполярами можуть бути включені 
горизонтальні клітини, а між біполярами та гангліозними 
клітинами – амакринові клітини.  



Область сітківки, світлова стимуляція якої 
впливає на імпульсацію гангліозної клітини 
називається рецептивним полем. 

Два типи гангліозних клітин 



Якщо стимулювати поодиноку гангліозну клітину з on-центром 
все більшими світловими спалахами, реакція буде поступово 
зростати аж до спалаху величиною біля 1 градусу. Це співпадає з 
величиною центру. Подальше зростання спалаху веде до 
зменшення реакції, так як при цьому спалах починає захоплювати 
антагоністичну периферію. При розмірах спалаху більше 3 градусів 
реакція перестає зменшуватись, тому 3 градуси – це межа всього 
рецептивного поля, включаючи центр та периферію. 



 

Відповіді типової гангліозної клітини з on- та off- центром 
  

o
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1. Стан спокою (стимул відсутній) – 
імпульси виникають рідко та більш-менш випадково; 
 

2. Реакція на світлове п’ятно оптимальної величини; 
 

3. Реакція на п’ятно, що покриває як центр,  
так і периферію; 
 
 

4. Реакція на п’ятно, що покриває тільки периферію. 
 
 
 





 

ОТЖЕ, по мірі віддалення від центральної ямки 
змінюються три величини:  

падає гострота зору,  
зростає число рецепторів в непрямих шляхах та 
збільшується діаметр центрів рецептивних полів.  

 
Все це допомагає зрозуміти роль  

прямих та непрямих шляхів:  
центр рецептивного поля визначається прямим 

шляхом,  
а периферія – непрямим шляхом,  

тому гострота зору лімітується прямими шляхами. 



Електроретинограма 

а -відповідає збудженню фоторецепторів та горизонтальних 
клітин. 
b - виникає при збудженні біполярних і амакринових клітин. 
с –  наслідок збудження клітин пігментного епітелію. 
d  - зникнення світлового стимулу . 
 







Колбочки сітківки птахів 
(птахи - тетрахромати) 



Таким чином, розглянувши різноманіття 
фоторецепторів з біофізичної точки зору можна 

зробити висновок про те, що, незважаючи на 
наявність багатьох прогалин в дослідженні 

світлочутливих клітин у медуз, круглоротих та 
інших тварин, поява двох світлочутливих клітин 

(палички і колбочки) в сітківці хребетних зробила 
процес фототрансдукції більш 

енергоефективнішим. 



Розміри OS палички коливаються від 
30 до 60 мкм в довжину і ~ 1,4-10 мкм 
в діаметрі  
і близько 13 мкм і 1,2 мкм, відповідно, 
для колбочок.  



Ах – аксонемні мікротрубочки 
СС –сполучна війка 
 



Connell, G., R. Bascom, L. Molday, D. Reid, R.R. McInnes, and R.S. Molday. 1991. 
Photoreceptor peripherin is the normal product of the gene responsible for retinal 
degeneration in the rds mouse. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 88:723–726.  
 
Lee, E.S., B. Burnside, and J.G. Flannery. 2006. Characterization of peripherin/rds and rom-
1 transport in rod photoreceptors of transgenic and knockout animals. Invest. Ophthalmol. 
Vis. Sci. 47:2150–2160.  

Показали важливу роль родопсину при формуванні дисків 

Таким чином, наявність так званих відкритих дисків у 
колбочках значно збільшує площу плазматичної мембрани, 
що сприяє швидкому обміну речовин між зовнішнім та 
внутрішнім середовищем та динаміці кальцію при світловій 
адаптації  (Fu YB, Yau KW. Phototransduction in mouse rods and cones. Pflugers 

Archiv-European Journal of Physiology 2007;454:805–819.) 

важливим білком для нормального морфогенезу дисків OS 
як в паличках, так і в колбочках  являється періферин.  
Farjo R, Fliesler SJ, Naash MI. Effect of Rds abundance on cone outer segment  
morphogenesis, photoreceptor gene expression, and outer limiting membrane integrity. J 
Comp Neurol 2007;504:619–630.  



Huber at al. 2004 

Родопсин – типовий представник 
великої родини G-білок зв’язаних 
рецепторів  

(G-protein-coupled  receptors - GPCR). 



Ковалентний 
зв’язок 
хромофорної 
групи –  
11-цис ретиналя  
з лізиновим 
амінокислотним 
залишком опсину 

Джордж Уолд і його колеги в Гарвардському університеті 
вперше відкрили, що родопсин складається з двох компонентів – 
білка опсину (жовтий пігмент) і 11-цис-ретиналя, ковалентно 
зв’язаного хромофора, що акцептує світло. 



В 1933 році Джордж Уолд виділив з 
препарату сітківки речовину, яку спершу 
визначив як вітамін А. Це пояснило феномен 
«курячої сліпоти» у пацієнтів з авітамінозом 
даного каротиноїду (на той час ще мало що було 
відомо про роль вітамінів). В 1967 році Уолд 
отримав Нобелівську премію «за дослідження в 
області фізіології і біохімії зору» а також за 
відкриття ролі вітаміну А. 

Повна АМ послідовність родопсину була визначена в 1982 
році в Інституті біоорганічної хімії СССР Овчінніковим та 
підтверджена аналізом структурного гена родопсину Д. Хоггнесом 
і Дж. Натансом в США. Довжина АМ послідовності – 348 залишків, 
маса – близько 38 кДа. В зовнішньому сегменті палички людини 
міститься приблизно 109 молекул родопсину. Його концентрація в 
паличці складає приблизно 3 моля.  



Структура 

родопсину 



Хромофорна група, яка являється ретинальальдегідом 

може мати різні просторові ізомери: А1 ретиналь; 3,4 

дигідроретиналь (А2), 3- гідроксиретиналь (А3) або 4- 

гідроксиретиналь (А4).  

А1 є найбільш поширеним пігментом сітківки, як 

хребетних, так і безхребетних. Крім того з опсином 

зв'язується саме 11-цис-ретиналь.  

А2 зустрічається у хребетних, зокрема у риб, земноводних 

та плазунів. А2 поглинає світло в червоному спектрі. А2 часто 

називають порфілопсином, на відміну від А1, який, як 

правило, називають родопсином. Прісноводні риби часто 

переключаються з А1 на А2 ретиналь адаптуючись до 

освітлення. Також є відомості про сезонні коливання вмісту 

цих двох форм ретиналю.  

А3 ретиналь (ксантопсин) спостерігається в комах.  

А4 ретиналь був знайдений в кальмара. 



Спектральні характеристики родопсину та трьох типів опсину.   

Нормалізовані спектри  поглинання «синього» (S), «зеленого» (М) 

і «червоного» (L) кольорів  S-, M- и L-колбочками, відповідно. Спектр 

родопсину паличок (пунктиром).  



Зорові пігменти колбочок людини 
(людина - трихромат) 



1851 - Генріх Мюллер помітив пурпурне забарвлення 
паличок, але приписав це гемоглобіну.  

 
1876 - Франц Болл зауважив, що сітківка жаби 

чутлива до світла та змінює своє забарвлення на жовте 
з подальшим знебарвленням. Показав, що після 
певного часу в темноті сітківка знову відновлює свій 
колір.  

 
Віллі Кюхне визначив, що забарвлення надає білок 

зовнішніх сегментів паличок та назвав його «зоровим 
пурпуром» або родопсином. Саме праці Кюхне лягли 
в основу сучасного уявлення про молекулярні 
механізми зору. 



Зоровий родопсин Бактеріородопсин 

 
Будова родопсину та бактеріородопсину 

 



Бактеріородопсин 
 
Mr = ~ 26 000 

 
 



Модель бактеріородопсину в маштабі 21 000 000:1 



Структурні формули повністю транс-ретиналя  (І) та 
13-цис-ретиналя (ІІ) 



Фотохімічний цикл бактріородопсину 



В 1970 році Вільям Хейгінс з’ясував, 
що гіперполяризація 
фоторецепторів під впливом світла 
викликана зменшенням проникності 
мембрани для іонів натрію. 

«струм в темноті»  
(current in darkness) 





Hagins, Yoshikami та Penn експериментально, за допомогою 
мікропіпетки надітої на фоторецептор, зареєстрували зовнішній струм. 
Таким чином вони вивчили відповідь рецепторних клітин на світло. У 
відповідь на короткочасну дію світла генерується струм, при цьому 
амплітуда хвилі струму змінюється відповідно до інтенсивності світла, 
поки всі канали ПМ зовнішнього сегмента не будуть закриті, після чого 
спостерігається насичення. Подальше збільшення інтенсивності  
стимулу призводить лише до збільшення тривалості насиченого стану. 



Фотоцикл родопсину 
Спектр поглинання родопсину  



Перетворення у структурі ретиналю при поглинанні кванта світла 

Фотоцикл родопсину 
  



Первинні продукти фотоперетворення родопсину 
 





 
Каскад фототрансдукції 



Отже, сGMP виступає в ролі внутрішньоклітинного посередника 

збудження в паличках і колбочках. Концентрація сGMP в цитоплазмі 

зовнішнього сегмента визначається балансом між швидкістю синтезу 

сGMP під впливом гуанілатциклази і швидкістю гідролізу до GMP за 

допомогою PDE. 



Таким чином, родопсин – трансдуцин – 
фосфодіестераза являє собою 
підсилюючий каскад ферментативних 
реакцій, що підсилює вхідний сигнал 
в 105 – 106 раз. Одна молекула 
родопсину активує біля 500 молекул 
трансдуцину, трансдуцин активує 
фосфодіестеразу як 1:1, а активована 
PDE гідролізує до 1000 молекул сGMP.  



І етап інактивації каскаду фототрансдукції:  
інактивація метародопсину ІІ (R*) 



ІІ етап інактивації каскаду фототрансдукції:  
інактивація фосфодіестерази 



ІІІ етап інактивації каскаду фототрансдукції:  
відкриття (перехід в темновий стан)  

Na/Ca обмінника 





ПІДСУМОК 
Таким чином, при поглинанні кванта світла молекула 

родопсину зазнає змін завдяки яким стає здатною 
взаємодіяти з трансдуцином та активувати його. В свою 
чергу трансдуцин активує фермент фосфодіестеразу, яка 
починає з великою швидкістю гідролізувати циклічний 
гуанозинмонофосфат. В результаті, його концентрація в 
цитоплазмі падає. Як наслідок, зв’язані в темноті з 
іонними каналами молекули сGMP від нього 
«відвалюються» і вільний від них іонний канал 
переходить в закритий стан. Іони перестають надходити 
в цитоплазму і мембрана гіперполяризується. Це і є тим 
електричним сигналом, який передається наступним 
нервовим клітинам сітківки. 

У відновленні вихідного стану рецепторних клітин 
ключовою подією є активація ферменту 
гуанілатциклази, який синтезує сGMP з GТP. 



Фотобіологічний  

парадокс зору 

1. Зоровий цикл та фотоушкодження 
2. Фототоксичність ретиналю та ліків 
3. Субстрати фотоокиснення 
4. Система захисту від небезпеки фотопошкодження 
5. Фотоушкодження кришталика 

 
 
 



Зоровий цикл та фотоушкодження. 
Крім того, що світло є носієм зорової інформації воно ще 

виступає як фактор ризику. В цьому полягає парадокс 

зору. Адже наявність світла та кисню одночасно з 

фоторецепторним процесом може викликати в зоровому 

апараті деструктивні фотохімічні реакції. Рецепторні 

клітини сітківки та клітини пігментного епітелію 

чутливі до фотоушкодження у зв’язку з наявністю у них 

чинників для вільно-радикальних реакцій 

фотоокиснення: 

•поглинаючі світло хромофори (фотосенсибілізатори 

окиснення); 

•високий парціальний тиск кисню; 

•субстрати окиснення – ліпіди та білки. 

 

Присутність всіх факторів сприяючих фотоокисненню 

зумовила розвиток цілої системи захисту від 

ушкоджуючого впливу світла.  



Механізм активного видалення транс-ретиналю з 
фоторецепторної мембрани диску після фотолізу 

родопсину 

ATP-binding 
cassette  

transporter,  
ABCR 



Interphotore 
ceptor 
retinoid-
binding 
protein, IRBP 



Відносний вихід фотоокиснення гліцинтриптофана   
в присутності різних   

ендогенних фотосенсибілізаторів 



Нормальна 
клітина 



В результаті взаємодії транс-ретиналю з фосфоліпідом 
мембрани – фосфатидилетаноламіном утворюється біс-
ретиналіден-фосфатидилетаноламін (А2Е-РЕ). Крім його 
фототоксичності відомо, що він є попередником біс-
ретініліден-етаноламіна (pyridinum bisretinoid, А2Е) – ще 
більш фототоксичної сполуки.  



Зоровий цикл 



Молекулярні механізми фотоушкодження 

сітківки 
 

Можна виділити два класи фотоушкоджень. В 
першому випадку мова йде про порівняно низькі 
інтенсивності світла і, головне, про його тривалу дію 
(від днів до тижнів), у другому – про набагато більш 
високі світлові інтенсивності і опроміненні від секунд 
до годин. У першому випадку ушкоджуються, в 
основному, фоторецептори, у другому - в першу чергу, 
клітини пігментного епітелію, а потім сітківки. 
Максимум спектру дії для першого класу 
фотопошкоджень відповідає спектру поглинання 
родопсину, тобто найбільш ефективна синьо-зелена 
область видимого спектру, для другого - спектр дії 
знаходиться в УФ- і синій областях спектру  



Ефективність фотохімічних реакцій 

сенсибілізованого вільнорадикального окислення 

визначається трьома факторами:  

-наявністю поглинаючих світло 

фотосенсибілізаторів,  

-субстратів окислення  

-присутністю кисню.  

 

в сітківці і в пігментному епітелії всі три 

фактори присутні повною мірою. 



залежність накопичення суперокисних аніон-
радикалів кисню від довжини хвилі опромінювання 

суспензії ліпофусцинових гранул, виділених з 
пігментного епітелію донорських очей людини  



Виступаючи в ролі сенсибілізаторів фотоокислення, 
ліпофусцинові гранули здатні стимулювати окислення 
ліпідів, білків (інактивацію їх ферментативної активності), 
пошкоджувати біологічні мембрани  
 

Нещодавно було показано як високотоксичний 
синглетний кисень, що утворюється при опроміненні А2Е 
синім світлом, ушкоджує не тільки біохімічні компоненти 
клітини, але й атакує і самі молекули А2Е, перетворюючи 
їх на ще більш токсичну епоксидну форму  

Механізм вільнорадикального фотоокиснення включає як 
пряму реакцію взаємодії активованого сенсибілізатора з 
компонентами клітини, так і утворення спочатку активних 
форм кисню, які, в свою чергу, взаємодіють і ушкоджують 
її нуклеїнові кислоти, білки і ліпіди.  



Фототоксичність ретиналю 

Ретиналь - хромофор в молекулі зорового пігменту і 

попередник А2Е - флуорофора ліпофусцинових гранул. Він 

являє собою один з ефективних природних сенсибілізаторів. 

Його фотосенсибілізуюча активність лише вдвічі нижче, ніж у 

такого класичного сенсибілізатора, як рибофлавін. 

Було показано, що при дії світла на знебарвлені 

фоторецепторні мембрани, що містили метародопсин II або 

транс-ретиналь, спостерігається фотоокиснення і білкової 

частини родопсину (SH-груп опсина), і ліпідів 

фоторецепторної мембрани.  

Виявилося, що  фотоокиснення найбільш виражено в 

області 380 нм, тобто в тій же області, що і спектр поглинання 

вільного ретиналю (або метародопсина II). Наслідком цього 

являються необоротна агрегація молекул родопсину в 

фоторецепторній мембрані, зменшення здатності родопсину до 

регенерації при додаванні ззовні 11-цис ретиналю, тобто 

порушення його нативних властивостей.  



Фототоксичність ліків 

 
Ліки як екзогенні фотосенсибілізатори, а також 

забарвлені продукти їх метаболізму як ендогенні 

фотосенсібілізатори можуть становити небезпеку, 

потрапляючи в доступні світлу структури ока, в першу чергу 

сітківку і пігментний епітелій. Особливо небезпечні 

екзогенні фотосенсібілізатори для позбавленого кришталика, 

ока, а також для нормального дитячого ока, кришталик якого 

пропускає не тільки видимий, але частково і 

ультрафіолетове світло. 



Субстрати фотоокиснення 

Білки 

(родопсин) 
Ліпіди: 

-фосфатидилхолін; 

-фосфатидилетаноламін; 

-фосфатидилсерин 

 
Фотоокислення білків і ліпідів фоторецепторної 

мембрани йде паралельно і практично незалежно.  

 

Білки і ліпіди по-різному реагують і на зміну вмісту 

кисню: до окислення білки менш чутливі, ніж ліпіди 

Цікаво порівняти в цьому зв'язку квантові виходи 

фотоокислення і фотолізу родопсину. Квантовий вихід 

фотоокислення родопсину невеликий (~0,04), а фотознебарвлення 

майже на порядок вище (~0,7). Це пояснює, чому фізіологічні 

інтенсивності світла не стають для сітківки пошкоджуючими. 



Наслідком фотоокислення родопсину і ліпідів в 

мембрані фоторецептора є: 

 

- утворення внутрішньо- і міжмолекулярних 

дисульфідних зв'язків («зшивок»); 

 

- утворення незворотних білкових агрегатів, рухливість 

яких в мембрані вкрай низька; 

 

-  втрата здатності окисненого і агрегованого родопсину 

до регенерації як in vitro, так і in vivo. 



Спад  

α-хвилі ЕРГ 

сітківки білого  

щура 

Погіршення  

здатності  

знебарвленого  

родопсину 

до регенерації 

при додаванні 

зовні 11-цис ретиналю 

в результаті пошкоджуючої дії світла і при різному вмісту кисню 



Ретиналь здатний виступати фотосенсибілізатором 

окиснення і пошкодження не тільки родопсину, але й 

інших ретиналь- зв'язуючих і ретиналь-траспортуючих 

білків. Показано, що він сенсибілізує фотоокислення і 

пошкодження двох ключових білків зорового циклу –  

АВСR та IRBP.  

частина цистеїнових і 

ароматичних 

амінокислотних 

залишків окислюється, і, 

що саме важливе, при 

цьому погіршуються його 

функціональні 

властивості, а саме 

знижується здатність 

зв'язувати ретинол. 

пов'язаний з ним транс-

ретиналь втрачає 

здатність стимулювати 

його АТФазну активність. 

В результаті, ретиналь не 

«викидається» з 

зовнішнього сегменту в 

міжклітинний простір.  



Кисень є третім необхідним учасником реакції 

фотоокиснення.  

 
Вздовж фоторецепторної клітини сітківки парціальний 

тиск кисню різний. У дистальній частині її зовнішнього 

сегмента, ближче розташованої до пігментного епітелію і 

судинної оболонки, концентрація кисню, в порівнянні з 

проксимальною (базальною) більша.  

 

 

в області верхівки зовнішнього сегмента напруга кисню 

РO2 ~ 100 мм рт. ст., в області проксимальної частини (на 

кордоні з внутрішнім сегментом) РO2 складає ~ 10 мм рт. ст. в 

темряві і 30 мм на світлі.  



Отже, поєднання світла, кисню, пігментів-
фотосенсібілізаторів і субстратів, що легко 
окиснюються (ліпідів і білків) створює 
загрозу для виникнення і розвитку в 
сітківці і пігментному епітелію 
фотодеструктивних процесів.  



Система захисту від небезпеки 

фотопошкодження: 

 
- оновлення фоторецепторних мембран, 

 

- комплекс ендогенних антиоксидантів, 

 

- механізм максимально швидкого видалення вільного 

ретиналю з зорової клітини, 

 

- система оптичних фільтрів ока, в якій ключову роль відіграє 

кришталик, жовтіючий у приматів і людини з віком. 

 



Відновлення фоторецепторнних мембран. 

 

 

 

Процес постійного оновлення зовнішнього сегменту 

полягає в тому, що в його базальній частині постійно 

утворюються нові фоторецепторні мембрани 

(фоторецепторні диски), а в апікальній частині пачки 

«старих» дисків (верхівка зовнішнього сегмента) 

відламуються. Ці «уламки» потім ефективно фагоцитуються 

клітинами пігментного епітелію.  

 



Антиоксиданти 

 

 
У цю систему входять вітаміни Е (α-токоферол), С 

(аскорбінова кислота), таурин і набір антиоксдантних 

ферментів (супероксиддисмутаза, пероксидаза, 

каталаза).  

 

На додаток до цього, було показано, що 

антиоксидантну систему захисту підсилюють 

екрануючі пігменти ока - меланосоми (у хребетних і 

людини) і оммохроми (у безхребетних).  



Оптична система захисту. 
 

Складається з наступних світлофільтрів - рогівки, 

кришталика, екрануючих пігментів (меланосом і 

оммохромів). Ці світлофільтри відсікають від сітківки і 

пігментного епітелію короткохвильове випромінювання - 

ультрафіолетове і частково синє, крім того, вони 

зменшують хроматичну аберацію, покращуючи, таким 

чином, контрастну чутливість і гостроту зору. 

Спектри: 
1. новонароджені, 
2. від 8 до 29 років, 
3. від 31 до 49 років, 
4. від 52 до 65 років, 
5. старші 70 років 
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Фотоушкодження кришталика 

Згідно з численними епідеміологічними даними, УФ-світло 
бере активну участь у виникненні та розвитку катаракти  

УФ-індукована катаракта в експерименті in vitro на цілих 

інтактних ізольованих кришталиках може бути викликана як 

при додаванні фотосенсибілізаторів, так і без їх участі. 

Основною причиною помутніння кришталика при цьому 

являється фотоагрегація кристалінів, тобто утворення 

ковалентно-зв'язаних високомолекулярних агрегатів.  

основний «фільтр» - глюкозид 3-гідроксикінуренін 



Вирішення «парадоксу кришталика»  - «жовтий 

білок» як світлофільтр надійно захищає сітківку (це 

особливо важливо для старечої сітківки і пігментного 

епітелію, що містить велику кількість фототоксичних 

ліпофусцинових гранул), від небезпеки 

фотопошкодження УФ- і синім світлом, але сам 

кришталик при цьому захищений від фототоксичного 

хромофора «жовтого білка» низьким вмістом вільного 

кисню і набором ендогенних антиоксидантів. 



Новий погляд на гангліозні 
клітини 

ipRGCs – intrinsically photosensitive retinal 
ganglion cells 





Відповідь на 
світло 

Порівняння спектрів 
поглинання для фоторецепторів 
сітківки щура 



Біофізика слуху 

Основні фізичні характеристики звукових сигналів Основні фізичні характеристики звукових сигналів Основні фізичні характеристики звукових сигналів Основні фізичні характеристики звукових сигналів Основні фізичні характеристики звукових сигналів 

Основні фізичні характеристики звукових сигналів 
Слухова сенсорна система безхребетних 
Функції допоміжних елементів зовнішнього та середнього 
вуха 
Внутрішнє вухо 
Слухові процеси та поширення механічних коливань на рівні 
внутрішнього вуха (біомеханіка завитки) 
Волоскові клітини як сенсори 
Слухова рецепція 
Значення ендокохлеарного потенціалу в слуховій рецепції 
Механоелектричні канали 
 

Основні фізичні характеристики звукових сигналів 



Як фізичне явище звук є коливанням частинок середовища, що 
поширюється у вигляді хвиль в газах, рідинах та твердих тілах. 

В акустиці всі коливання поділяють на три категорії:  
1) дозвукові коливання, або інфразвуки з частотою меншою 20 Гц; 

 
2)  звукові або власне звуки з частотами від 20 до 

 20 000 Гц (20 кГц); 
 
3) надзвукові, або ультразвуки з частотами вище 20 кГц.  

Основні фізичні характеристики звукових 
сигналів 



Фізичні характеристики 
звуку 

Психофізичні 
характеристики звуку 

1. Гармонічний спектр (Σνі): 
а)  основна гармоніка – ν0, Гц 
 
б)  вищі гармоніки - νв, Гц 
 
2. Інтенсивність – І, Вт·м-2 
(щільність потоку енергії) 

1. Акустичний спектр: 
а)   основний тон (висота) – 

мел, барк 
б)    обертони (тембр) 
 
2. Гучність - сон 

Інтенсивність, або сила звуку являє собою енергію, що 
переноситься звуковою хвилею через одиницю площі за 

одиницю часу.  

Амплітуда періодичних коливань тиску в середовищі, що 
виникають при дії звуку, що поширюється називається звуковим 
тиском (р).  

Він вимірюється в паскалях (Па).  



 а не амплітудне значення тиску (р). Крім того, І  (як вектор Умова)  Щоб встановити зв’язок між інтенсивністю і гучністю 

введені ще дві фізичні величини, що характеризують звук: 

рівень інтенсивності (L) і рівень гучності (Е). 

Рівень інтенсивності (в літературі зустрічається рівень 

звукового тиску РЗТ) визначається за формулою:  

І0 – еталонна (стандартна) інтенсивність звуку (І0 = 10-12 Вт м-2),  

з якою порівнюють її інші значення.  

Така інтенсивність частотою 1 кГц встановлена як середній поріг 

слухової чутливості людини; вона відповідає звуковому тиску в 

2* 10-5 Па. 



При k = 1 одиницею рівня інтенсивності служить бел (Б), а при 

k = 10 – децибел (дБ).  

В медицині користуються децибельною шкалою вимірювання 

рівня інтенсивності. 

 

Будь-яку інтенсивність звуку (І) можна порівняти з І0 і виразити її 

в одиницях L (як правило в дБ).  

 

Якщо І = І0 = 10-12 Вт м-2, то  L = 0 дБ.  

 

Отже три величини: р = 2* 10-5 Па,    І = 10-12 Вт м-2    та   L = 0 дБ 

характеризують один і той же звук, тобто еквівалентні. 

 

 L при І > І0 приймає позитивні значення, а при І < І0 – негативні. 



Приклади: 

• Якщо інтенсивність шуму рівна 10 Вт м-2, то його рівень 

інтенсивності складає  

 - це поріг больового відчуття людини, яке виникає під дією 

сильного звуку; шепіт людини оцінюється в 20-30 дБ, крик в 80 дБ; 

тони серця – 10 дБ; 

 

 

 

• Якщо досліджуваний (пацієнт) чує звуки з мінімальною 

інтенсивністю 10-14 Вт м-2, то рівень порогової інтенсивності (Ln) 

для його слухової системи складає мінус 20 дБ – це означає, що він 

чує в 100 раз краще, ніж людина, слух якої відповідає 

середньостатистичній нормі.  



Контури рівних рівнів гучності 
(криві рівних гучностей, ізофони) 



На цих частотах середнє значення порогового рівня 

інтенсивності нище 0 дБ. Для звуків інших частот             вище 

Наприклад, ν = 31,5 Гц -       близько 30 дБ 

Пороговий контур рівної гучності є не чим іншим 

як амплітудно-частотною характеристикою слухової 

сенсорної системи.  

 

Вимірювання слухового порогу для звукових тонів 

різних частот називається аудіометрією.  

Враховуючи, що чим меньша  

 тим вища слухова чутливість, можна зробити висновок:  

людина краще чує звукові тони частотою  2-4 кГц.  



Одиниці вимірювання акустичних величин 

Застосовують абсолютні та відносні одиниці: 
 
Абсолютні – це паскалі для звукового тиску (Па) 
             - м\с для швидкості коливань та  
                        швидкості поширення звуку 
             - метри для зміщення (м) 
 
Відносні одиниці – бел і децибел (дБ) 
 

Таким чином 
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Непер – одиниця виміру рівня звукового коливання: 
один непер дорівнює 8,68 децибел 



Рівень гучності служить показником звуку, що наочно 
відображає різницю в сприйнятті людиною звуків різної 
частоти.  
Рівнем гучності звуку даної частоти називають рівень 
інтенсивності звукового тону частотою 1 Гц, гучність 
якого при порівнянні на слух еквівалентна гучності 
досліджуваного звуку.  
Одиниця вимірювання даної фізичної величини – фон.  

для звукового тону частотою 1 кГц значення рівнів 
інтенсивності і гучності чисельно співпадають.  
Так, якщо перший з них складає 0 дБ, то другий – 0 фонів.  

Таким чином, все, що чує людина, обмежується 

звуковими тонами, частоти яких знаходяться в діапазоні від 

16 Гц до 20 кГц, а рівні гучності – між 4 і 130 фонами. 



Гучність звуку – це психофізична (суб’єктивна) характеристика 
– оцінюється за шкалою сонів.  
Для вираження гучності того чи іншого звуку в сонах за еталон 
приймається звуковий тон частотою 1 кГц при L = 40 дБ. Давши 
досліджуваному (пацієнту)  послухати еталонний тон, 
дослідник пред’являє йому тестуючий звук і просить 
визначити в скільки раз він гучніший або тихіший еталонного 
тону. Так, наприклад, гучність тестуючого звуку, якщо він 
чується в 2 рази гучніше еталонного тону, рівна 2 сонам, а 
якщо в 2 рази тихіше, - 0,5 сона.  
Між шкалами сонів і фонів (при рівнях гучності вище 40 фонів) 
знайдене певне співвідношення: збільшення рівня гучності на 
10 фонів подвоює гучність звуку (кожні наступні 10 фонів 
підсилюють гучність на 2 сона).  
Нище 40 фонів це співвідношення не виконується. 



При зіставленні гармонічного та акустичного спектрів звуку 

слід враховувати, що його висота (основний тон) суттєво 

залежить від частоти основної гармоніки, але не визначається 

нею в повній мірі.  

Одна і та ж основна гармоніка при різних інтенсивностях 

створює у людини неоднакове відчуття висоти звуку.  

 

Тому при визначенні одиниць висоти звуку строго фіксується 

не тільки ν, але й L звукового тону.  

 

Основною одиницею вимірювання висоти звуку служить барк 

(1 барк = 100 мел). 



Всі звуки поділяють на тони і шуми.  
 
Тонами називаються звуки, частота яких або постійна, 

або змінюється в часі строго закономірно. 
 
 В першому випадку говорять про прості тона, що 

являють собою гармонічні коливання однієї частоти, в 
другому – про складні тона, для яких характерний 
лінійний гармонійний спектр.  

 
Тонами являються голосні, а також музичні звуки. У 

шумів частоти змінюються в часі випадковим чином і не 
знаходяться в гармонічних відносинах.  

 
Їм характерний суцільний спектр частот.  
 
Всі приголосні звуки відносяться до шумів. 



Функції допоміжних елементів 
зовнішнього та середнього вуха 



Система барабанної перетинки і слухових кісточок середнього 

вуха виконує роль зв’язуючої ланки між атмосферою і внутрішнім 

вухом, заповненим рідиною.  

Якби звук переходив з повітря в рідину безпосередньо, то 

інтенсивність звукової хвилі різко падала через сильне 

відображення звуку на межі середовищ з різним акустичним 

імпедансом – Zак. 

Барабанна перетинка та слухові кісточки забезпечують 

узгодження акустичних імпедансів повітря та рідини 

внутрішнього вуха, внаслідок чого зменшуються втрати 

інтенсивності звукової хвилі при переході з атмосфери у 

внутрішнє вухо.   

Акустичний імпеданс внутрішнього вуха виміряв в 1949 р.  

Г. Бекеші. Він складає 0,1 Н·с·см-3, тобто приблизно в 200 раз 

менше.  

Якщо б звукові хвилі падали прямо на овальне вікно, то майже 

повністю відображались би від нього. 



Узгодженість Zак досягається завдяки ряду обставин.  

По-перше, поверхня барабанної перетинки (66-69,5 мм2) 

приблизно в 25 раз більше площі основи стремінця (близько 3 мм2). 

За рахунок різниці в площі на вході і виході цієї системи акустичної 

передачі проходить підсилення тиску на рідину внутрішнього вуха 

відносно звукового тиску, що  діє на барабанну перетинку. 

 По-друге барабанна перетинка дуже тонка (товщина 100 мкм) та 

володіє нікчемною масою. Завдяки цим двом обставинам  Zак на 

вході в середнє вухо зменшується з 0,1 до 5·10-3 Н ·с·см-3 в 

розрахунку на одиницю площі і відрізняється від Zак повітря не на 

два порядки, а на один.  

По-третє, слухові кісточки так розміщені, що при русі володіють 

властивостями важелів сили у всіх з’єднаннях. В цій системі важелів 

відношення плечей рівне приблизно двом, завдяки чому і 

збільшується тиск на основу стремінця порівняно з тиском на 

рукоятку молоточка. Вся система передачі звуку в середньому вусі 

працює подібно до гідравлічного пресу з 90-кратним виграшем в 

силі.  



Такий (максимальний) коефіцієнт підсилення тиску 

характерний для звукових хвиль частотою близько 1 кГц. 

Звукові коливання як менших, так і більших частот 

підсилюються слабше, оскільки для них слухові кісточки 

середнього вуха гірше узгоджують Zак, і частина звукових 

хвиль відображається. Енергія звукових хвиль частотою 1 кГц 

при їх середній інтенсивності передається на внутрішнє вухо 

практично без втрат. Однак і для них коефіцієнт передачі 

знижується і може бути навіть менше 1, коли звук стає дуже 

інтенсивним. Це супроводжується відчуттям поколювання, а 

потім і болі у вусі. Зниження коефіцієнта передачі відбувається 

за допомогою тонких поперечносмугастих м’язів, що 

прикріплені до молоточка та стремінця. У відповідь на сильні 

звуки вони рефлекторно скорочуються, зменшуючи рухливість 

системи слухових кісточок. 



Отже, систему передачі звуку, що міститься в середньому 

вусі, можна рахувати механічним перетворювачем 

(підсилювачем), який володіє змінним (регулюючим) 

коефіцієнтом передачі тиску з барабанної перетинки на 

рідину внутрішнього вуха. При руйнуванні слухових 

кісточок слух не втрачається повністю, але знижується  

в 103 – 104 раз. 



Внутрішнє вухо 







Клітини спірального ганглію 

знаходяться в каналі Розенталя. 

Нейрони аферентних волокон І типу 

є мієлізованими і контактують з 

внутрішніми волосковими 

клітинами, аферентні волокна ІІ 

типу немілієзовані контактують зі 

зовнішніми волосковими 

клітинами. Близько 90 % усіх 

аферентних волокон йдуть від 

внутрішніх волоскових клітин, 

кожне волокно утворює 

синаптичний контакт тільки з 

однією клітиною. Близько 10% 

аферентних нервових волокон 

утворюють синапс з багатьма 

зовнішніми волосковими 

клітинами. 





Перилімфа може коливатися завдяки двом обставинам: 
 
По-перше, рідина, яка заповнює вестибулярний та 
барабанний канали, складає одне ціле, оскільки ці 
канали з’єднані на верхівці завитки через гелікотрему. 
По-друге, жорсткий кістковий каркас, в якому 
знаходиться гідравлічна система внутрішнього вуха має 
вікна не тільки на вході (овальне вікно), але й на 
дальньому кінці – в барабанному каналі (круглий отвір, 
затягнутий сполучнотканинною мембраною).  



Дуже складною 
біомеханічною системою 
являється базилярна 
мембрана з розміщеним на ній 
кортієвим органом.  

Інерційність базальної мембрани збільшується від 

основи завитки до верхівки, тоді як найбільш пружною її 

ділянкою являється початковий відділ (біля овального 

вікна), а в напрямку до гелікотреми пружність 

зменшується на два порядки. 



А. Гельмгольц ще в 19 ст. запропонував 
резонансну теорію слуху.  
 
За цією теорією, кожне волокно основної 
мембрани має власну частоту коливань, 
входить у резонанс і починає 
коливатись, коли до завитки надходить 
звук, що відповідає власній частоті 
волокна. Разом з ним коливаються 
волоскові клітини органа Корті. Таким 
чином сприймається звук певної частоти.  



Г. Бекеші в 50-60 роки 20 ст. довів, що волокна 
базальної мембрани механічно зв’язані між собою 
вздовж усієї довжини завиткової протоки і не 
можуть коливатись поодинці.  
 
Він встановив також, що основна мембрана є 
найжорсткішою біля основи завитки, тобто там де 
вона найвужча. Далі, в напрямку до верхівки, 
жорсткість її знижується.  
 
Саме тому під час коливання мембрани звукові 
хвилі поширюються від її основи до верхівки, тобто 
градієнт жорсткості мембрани завжди примушує 
хвилі рухатися від пристінкового вікна і ніколи у 
зворотному напрямку. 



Залежність місцезнаходження максимального 
зміщення базилярної мембрани людини від 

частоти звукового тону 

Звукові тони частотою 1,6 кГц максимально 

зміщують середину базальної мембрани людини. 



Таким чином, базилярна мембрана, як 

композиційне середовище з нелінійними 

механічними властивостями, функціонує 

подібно системі фільтрів, в якій 

розташування максимальної відповіді 

залежить від частоти звукового тону. 



Волоскові клітини як сенсори 





Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що 
протокадгерин 15 і кадгерин 23 утворюють кіноцилярний 
зв’язок між кіноцилією та самою довгою стереоцилією, а 
також є у вехівкових зв’язках між кінчиками стереоцилій 
(tip links)     
                             (Siemens et al., 2004;           Ahmed et al., 2006).  



tip links має гетерофільний адгезивний комплекс в якому 
протокадгерин 15 утворює нижню частину, а кадгерин 23 
верхню частину зв’язку  

Міцність зв’язку між прокадгерином 15 та кадгерином 23 
підтримується за допомогою Са (Kazmierczak et al., 2007).  



внутрішньоклітинні електронно-щільні 
області - lower tip-link density (LTLD) та 

upper tip-link density.  

Grillet et al., 2009;      Hirono et al., 2004;       Phillips et al., 2006 



Таким чином, CDH23, PCDH15 та 

міозин-1с розглядають як найбільш 

ймовірні кандидатури у формуванні 

центрального елемента трансдукційного 

апарату волоскових клітин. 



Слухова рецепція 

Завдяки залежності місцезнаходження амплітуди 

біжучої хвилі на базилярній мембрані від частоти 

звукового тону, що її викликав проходить розподіл 

цих частот між різними ділянками кортієвого органу.  

 

Його волоскові клітини збуджуються головним 

чином в місцях максимального зміщення базальної 

мембрани і, відповідно, звуковий тон кожної частоти 

збуджує відповідні слухові рецептори.  

 

Тому, в завитці здійснюється перший етап 

частотного аналізу звуку, оснований на просторовому 

розмежуванні ділянок базальної мембрани, що 

коливаються з неоднаковою амплітудою під дією 

звукового тону певної частоти. 



Звуки порогової інтенсивності викликають 

біжучі хвилі, амплітуда яких в кортієвому 

органі не перевищує 10-9 м. При підсиленні 

звуків амплітуда коливань базилярної 

мембрани більше даної величини всього на 1-2 

порядки. Відповідно, слуховий рецептор реагує 

на незначні механічні переміщення.  

 

Початок цієї реакції пов’язаний зі згинанням 

та розгинанням стереоцилій на апікальному 

полюсі волоскової клітини, що обумовлені 

поширенням біжучої хвилі по базальній 

мембрані. 



Коли стереоцилії згинаються в сторону кіноцилії, 
рецепторна клітина деполяризується.  
При їх протилежному зміщенні спостерігається 
гіперполяризація.  



Тільки деполяризація волоскової клітини забезпечує 
підсилення імпульсації в слуховому нерві. Тому саме 
деполяризаційний зсув мембранного потенціалу називається 
рецепторним потенціалом волоскової клітини. 

 
Рівень її потенціалу спокою відносно міжклітинного 

середовища (і перилімфи) знаходиться в межах -55-(-70) мВ. 
Амплітуда рецепторного потенціалу (порядка 10 мВ) 
залежить від інтенсивності звуку. Максимальна величина РП, 
зареєстрована за допомогою мікроелектродної техніки, 
складає 24 мВ.  



Кожне волокно слухового нерва починається від 

вузькообмеженої ділянки кортієвого органу, в деяких 

випадках – від однієї волоскової клітини. Оскільки слухові 

рецептори, розміщені в тому чи іншому місці базальної 

мембрани, збуджуються звуками певних частот, кожна 

невелика група нервових волокон слухового нерва 

проводить імпульси у відповідь на звуковий тон переважно 

однієї частоти (вона називається характеристичною 

частотою волокна). Якщо звуковий стимул являє собою 

складне коливання, то в слуховому нерві активуються всі 

волокна, характеристичні частоти яких відповідають 

гармонічному спектру складного звуку. Відповідно, на рівні 

слухових рецепторів звуки розкладаються в гармонічний 

спектр. Першим про це здогадався Г.С. Ом в 1847 р. 

тривалість звукового сигналу кодується тривалістю 

активації аферентних волокон, що входять в склад 

слухового нерва. 



Між ендолімфою і перилімфою у завитці підтримується 
різниця  потенціалів в межах від 60 до 80 мВ. 
 
 
Її називають ендокохлеарним потенціалом (ЕКП).  
Ендолімфа має позитивний потенціал відносно перилімфи. 

Значення ендокохлеарного потенціалу в 
слуховій рецепції 



Starlinger V, Masaki K, Heller S. Auditory physiology: Inner ear. 
In: Gulya AJ, Minor LB, Poe DS, eds. Glasscock-Shambaugh's 
Surgery of the Ear. 6th ed. People's Medical Publishing House; 
2010. p. 73-83 



Ендокохлеарний потенціал розглядається як 

важлива умова нормального функціонування слухових 

рецепторів, але основний механізм слухової рецепції 

пов’язаний не з ним. Завдяки існуванню ЕКП 

підтримується дуже велика різниця потенціалів (до 150 

мВ) між ендолімфою і цитоплазмою волоскової 

клітини. По суті різниця потенціалів між ендолімфою 

і цитоплазмою волоскової клітини (близько 150 мВ) 

виконує роль її потенціалу спокою, відносно якого 

генерується рецепторний потенціал. Такою значною 

різницею потенціалів на плазмолемі в умовах спокою не 

володіє ні одна інша клітина в тілі людини і тварин. 



Таким чином: 

Механізм трансдукції: 
 
1. Стереоцилії волоскової рецепторної клітини відгинаються в 

сторону, коли торкаються  покривної мембрани, підмінаючись до 
неї разом з базальною мембраною; 

2. Як наслідок розтягується мембрана стереоцилії і в ній 
відкриваються іонні канали  для натрію та кальцію. Це 
mechanoelectrical transducer channel (MET-канали); 

3. Іони натрію через дані канали рухаються всередину клітини, 
вони приносять додатковий позитивний заряд і викликають 
зменшення електронегативності всередині  клітині, тобто 
деполяризацію; 

4. З рецепторної клітини під дією кальцію виділяється 
нейромедіатор. 
 



Початкові дослідження 

показали, що МЕТ-канали 

розташовані з обох кінців 

верхівкових зв’язків  

                  (Denk et al., 1995),  

 

але пізніше з’явились 

переконливі докази того, що 

канал знаходиться тільки в 

нижній частині зв’язків 

                 (Beurg et al., 2009). 

Mechanoelectrical transducer channel 



Зміна мембранного потенціалу волоскової клітини 
жаби у відповідь на відхилення вершини пучка волосків 

за допомогою мікрозонду 

На осі абсцис 
 – зверху показаний кут відхилення вершини пучка в градусах,  
внизу – відповідна величина зміщення вершини пучка в мікронах 



Розрізняють «швидку» та «повільну” адаптацію. 

Особливістю волоскових клітин 
 являється їх здатність до адаптації.  



Чим сильніший був звук, тим більше коливалась базилярна 
мембрана з волосковими клітинами; 

 
Чим сильніше вона коливалась, тим більше відігнулисяь волоски 

на рецепторних клітинах; 
 

Чим сильніше відігнулись волоски, тим сильніша деполяризація; 
 

Чим більша була деполяризація, тим більше увійшло в клітину 
кальцію через відкриті МЕТ-канали; 

 
Чим більше увійшло кальцію, тим більше виділилось 

нейромедіатору зслухової рецепторної клітини. 

Таким чином, сила звуку відображається в кількості 
нейромедіатора, виділеного волосковими 

рецепторними клітинами. 



Біофізика слуху 
(продовження) 

Просторовий слух: 
• діотична та діхотична стимуляція 
• нерухомі джерела звуку 
• рухомі джерела звуку 
Феномен критичних смуг слуху 
 



Звук однієї частоти коливань називають тоном. 

 
 
 
Звук, який складається з непов’язаних між собою 
частот, називають шумом. 



Здатність людини і тварин локалізувати 
джерело звуку, тобто визначати його 
місцеположення в просторі називається 
просторовим слухом.  

У більшості тварин і людини локалізація джерел 
звуку відбувається за допомогою двох 
симетричних половин слухової системи 
(бінауральний слух). Однак, незважаючи на те, 
що бінауральний слух являється універсальною 
основою локалізації, людина та тварини здатні 
за допомогою рухів голови локалізувати джерело 
звуку і за допомогою одного вуха, тобто 
монаурально. 



В дослідженнях просторового слуху як правило 
користуються двома основними методичними 
прийомами: діотичною та діхотичною  
стимуляцією.  
 
Перший полягає в переміщенні джерела звуку у 

вільному звуковому полі.  
При діотичній стимуляції необхідно проводити 

досліди в безеховій камері, або на великому 
відкритому просторі. Обидві умови 
забезпечують поглинання відбитих звуків, це 
потрібно для уникнення небажаних ефектів 
здатних вплинути на результати вимірювань.  
 



Нерухомі джерела звуку. Здатність локалізації 
людиною нерухомих джерел звуку при діотичній 
стимуляції в горизонтальній площині висока.  

Основою бінаурального механізму локалізації в 
горизонтальній площині являються міжвушні 
(інтерауральні) відмінності стимуляції в часі 
та в інтенсивності.  
Інтерауральні відмінності в часі (міжвушна 

затримка) є суттєвими,якщо джерело звуку 
зміщене від середньої лінії голови, а довжина 
хвилі сигналу більша відстані між вухами. В 
такому випадку звукова хвиля огинає голову, 
що і забезпечує її надходження до одного вуха 
раніше ніж до другого. 



Відстань між вухами у людини в середньому 
прийнято рахувати рівною 21 см і ця величина 
отримала назву ефективної інтерауральної бази.  
 
Величина бази визначає для певної тварини той 

діапазон частот, який може створювати 
інтерауральну затримку.  
 
Так, наприклад для людини інтеауральну 

затримку створюють частоти приблизно до 1,5 
кГц. Найбільших значень (до 0,6 мс) вона досягає у 
людини при положенні джерела звуку біля одного з 
вух (900) і рівна нулю при розміщенні джерела 
спереду або ззаду по середній лінії голови, коли 
міжвушна різниця стимуляції відсутня.  



Міжвушні відмінності  стимуляції в часі 

0 грасів – джерело звуку розміщене по середній лінії голови,  
90 градусів – біля правого вуха, 
180 градусів – по середній лінії голови ззаду. 



При частоті джерела звуку вище 1,5 кГц  
у людини вступає в дію другий бінауральний 

механізм локалізації,  
а саме міжвушна різниця за інтенсивністю.  
 
 
Вона виникає у зв’язку з тим, що звуки 

частотою вище 1,5 кГц  
уже не огинають голову, а поглинаються і 

відображаються головою як екраном  
 
(екрануючий або тіньовий ефект голови).  



Щодо оцінки віддаленості джерела звуку від 
людини, то розрізняють 
 абсолютну і відносну оцінки віддаленості.  
 
В першому випадку мова йде про встановлення 

відстані до джерела звуку в одиницях довжини, 
наприклад, в метрах (абсолютна оцінка 
віддаленості),  
 
в другому – оцінюється яке джерело з двох 

знаходиться ближче, далі або на тій же відстані.  



Якщо два джерела звуку, що розміщені 
на однаковій відстані від середньої лінії 
голови, видають однакові звуки і один з 
них вмикається раніше другого, то 
сприймається один звуковий образ – той 
що більш ранній.  Цей ефект отримав 
назву «ефекту передування». 

Механізми стійкості від “локалізаційного хаосу” 

Другий механізм стійкості до перешкод 
просторового слуху дозволяє ефективно 
виділяти одне джерело звуку на фоні дії багатьох 
джерел. Так, наприклад, вдається виділити мову 
співрозмовника  серед одночасно розмовляючих 
людей (звідси анг. назва cocktail party effect – 
ефект коктейльной партії ) 



Якщо ж один з бінаурально пред’явлених 
звуків випереджає другий або перевищує його 
за інтенсивністю, то злитий слуховий 
образ зміщується в сторону більш раннього 
або більш сильного звуку.  
 
Таке зміщення злитого слухового образу 
отримало назву латералізації, а  
пред’явлення двох сигналів окремо на два вуха 
при наявності інтерауральної різниці 
називається діхотичною стимуляцією.  



За допомогою діхотичної стимуляції був 
відкритий ще один цікавий феномен, пов’язаний 
з маскуванням (погіршенням сприйняття 
одного звуку в присутності другого).  
 
Виявилось, що в діхотично поданих звукових 

сигналах вводиться міжвушна різниця 
стимуляції або в одному або в іншому сигналі, 
при цьому маскування суттєво зменшується 
(до 14-16 дБ). Таке явище називається 
«бінауральною різницею рівня маскування». 
Іноді таку різницю називають бінауральним 
звільнення від маскування (binaural masking level 
difference, BMLD). 



Сфера для створення руху звукових образів 
(на військово-повітряній базі, Дейтон, США) 



В результаті таких досліджень було 
детально вивчене питання про роль тіла, 

голови, вушних раковин в локалізації джерел 
звуку.  

Основа цього процесу визначається 
зіткненням звукових хвиль з тілом і 

головою, а також вибірковою фільтрацією 
звукового сигналу у зовнішньому вусі.  

 
Сумісний вплив цих факторів виражається в 

фазовій та амплітудній зміні 
спектрального складу сигналу і називається 

передавальною функцією голови  
(head related transfer function, HRTF).  



Критичні смуги слуху та їх характеристики 

Частотне розділення повинно бути однією 
з фундаментальних властивостей слухової 
системи всіх тварин, які використовують 
акустичну комунікацію в процесі 
життєдіяльності.  

В 1940 р. Флетчер 
досліджуючи сприйняття тону 
в шумі, встановив, що на зміну 
порогу виявлення тону в шумі 
впливає тільки шум певної 
«критичної» смуги частот.  



При безпосередньому вимірюванні, в якості 
міри ширини критичної смуги можуть служити 

наступні показники: 
 

По-перше, це діапазон частот вузькосмужного 
шуму, що впливає на сприйняття тону – метод 
вузько смужного маскування (Fletcher, Pickels, 
Clark, Ehret); 
 
По-друге, ширину критичних смуг можна 

характеризувати діапазоном меж мінімальної 
спектральної вирізки в шумі – метод шумів з 
вирізкою (Patterson, Weber). Шуми зі 
спектральною вирізкою (notch-noises) – це шуми в 
спектрі яких вирізані (пригнічені) частоти вузької 
смуги, центральна частота якої співпадає з 
частотою  маскую чого тонального сигналу. 

 

 



По-третє, ширина критичних смуг 
визначається як максимальний діапазон 
частотного розділення двох тонів (Zwicker, 
Scharf).  
 
По-четверте, показником ширини критичної 

смуги слугує мінімальний частотний інтервал 
між сусідніми гребнями шуму з гребінчастим 
спектром. Шум з так званим гребінчастим 
спектром (comb-filtered noise, rippled noise) 
характеризується тим, що в його частотному 
спектрі наявні періодичні повтори максимумів і 
мінімумів спектральної щільності (гребені)  



Багаточисельні дослідження підтвердили 
істинність основних положень концепції 
критичних смуг і показали спільність їх 

фундаментальних характеристик для різних 
об’єктів: 

• Ширина слухових критичних смуг має 
видоспецифічну залежність від їх центральної 
частоти; 
• Ширина критичних смуг одного і того ж 
об’єкту залежить від способу її вимірювання; 
 
Таким чином, критичні смуги слуху –

феномен сприйняття акустичної інформації.   

 



 

1 . В ступ  

 

2 . Інтероц е пт и в н а  хемосе нс о рн а  си стема:  

 

- харак тери сти к а ад ек в атни х сти мул ів   

і  реак ції  на  ни х  

 

- механіз ми  трансд ук ці ї  

 

- ч утл и в ість  інтероц е пт и в н ої  хемосен с ор н ої  
си стеми  

 

Біофізика 
хемосенсорних систем 



                    І.П. Павлов стверджував: 
 
 
 

“Все ткани богато снабжены рецепторами…… 

Эти окончания необходимо представлять как 

крайне разнообразные, специфические, подобно 

окончаниям нервов органов чувств, 

прсипособленное каждое к своему раздражителю 

механического, физического или химического 

характера образования”. 



Хеморецептори, які володіють дуже високою 
чутливістю та специфічністю, здатні до збудження при 
контакті навіть з кількома молекулами речовини 
являються дискантними або нюховими 
хеморецепторами.  

 
Рецептори середньої чутливості, що збуджуються 

відносно малими кількостями розчинених речовин 
називаються контактними або смаковими 
хеморецепторами.  

 
Також є малочутливі і малоспецифічні рецепторні 

закінчення, подразнення яких викликає захисні реакції, 
тобто рецептори загального хімічного відчуття.  



хімічний агент взаємодіє з рецепторним молекулярним 

комплексом в мембрані спеціальної клітини або вільного 

нервового закінчення. В результаті такої взаємодії 

відбувається зміна конформації мембранного рецепторного 

комплексу, що забезпечує його реакцію з G-білками, яка 

приводить до відкриття іонних каналів в плазмолемі 

хеморецептора. Вплив конформаційних перебудов 

мембранних рецепторних комплексів на зміну проникності 

іонних каналів відбувається в хеморецепторі або при участі 

різних вторинних мессенджерів (для одних стимулів), або без 

них (для других стимулів). В свою чергу, потоки іонів через 

канали, що відкриваються через подразники, створюють в 

хеморецепторі рецепторний потенціал, а він забезпечує 

подальше перетворення хімічного сигналу в потенціали дії. 

Адсорбційна (стереохімічна) теорія 



Основні положення адсорбційної теорії смаку 
сформував Л. Бейдлер (1961), а стереохімічної теорії 
нюху – Д. Еймур (1963).  

 
Згідно припущення першого, адсорбція хімічного 

агенту на смакових рецепторах визначається наступним 
виразом: 

 

   

де К – константа рівноваги, Z – кількість активних 
центрів на плазмолемі смакової клітини, занятих 
хімічної речовиною, N – загальна кількість активних 
центрів на цій мембрані, С – концентрація хімічної 
речовини (смакового стимулу). 



Результатом досліджень Л. Бейдлера стало 
рівняння смаку, що відображає залежність 
величини реакції смакового рецептора (R) від 
концентрації хімічного стимулу: 

 

  



в рецепторних клітинах під дією хімічних 
стимулів змінюється метаболізм, що і служить 
механізмом перетворення подразника в електричні 
реакції рецептора.  

 
 
 
 
Існують аналогічні погляди і на механізми 

трансдукції у смакових рецепторах (ферментативна 
теорія А. Бараді та Г. Бурна, 1951). 

Метаболічна теорія 



Каротидний клубочок кішки. 
Мікрофото. 

1 – каротидний клубочок,  
2 –глоткова висхідна артерія, 
3 – потилична артерія,  
4 – внутрішня сонна артерія,  
5 – синусний нерв (нерв Герінга),  
 Л – лігатура о,5 мм 



Генерація РП під дією хлориду натрію 
відбувається при незмінній іонній проникності 
плазмолеми гломусної клітини. Така деполяризація 
здійснюється за рахунок зсуву концентраційного 
градієнту іонів натрію на мембрані при зростанні 
концентрації хлориду натрію в плазмі крові. Така 
можливість прямо випливає з рівняння Гольдмана-
Ходжкіна-Катца. Під дією NaCl генерується РП з 
крутим переднім фронтом, що являється необхідною 
умовою надійного декрементного поширення 
потенціалу по незбудливій мембрані. Створюється 
враження, ніби деполяризаційний зсув мембранного 
потенціалу гломусної клітини виконує функцію 
кодування сигналу (хімічного подразника) тільки у 
відповідях на хлорид натрію.  



кислоти проникають з крові в гломусні клітини 
та втручаються в їх метаболізм. Особлива роль при 
цьому належить буферним системам крові та 
карбоангідразі гломусних клітин. При закисленні 
крові бікарбонантний буфер нейтралізує Н+-іони з 
утворенням СО2. Ця речовина в силу майже 
абсолютної неполярності легко проникає через 
клітинні мембрани і опиняється в цитозолі 
гломусних клітин. Завдяки наявностя там 
карбоангідрази відбувається швидка (протягом 
декількох мілісекунд) гідратація вуглекислого газу 
з утворенням вугільної кислоти, яка дисоціює на Н+ 
та НСО3

-. 



Так водневі іони проникають в гломусні 
клітини та вступають у внутрішньоклітинні 
реакції, підсумком яких будуть підсилення 
біологічного окислення, мобілізація кальцію 
з клітинних депо та інші метаболічні зсуви.  

 
Накопичення Са2+ в базальному полюсі 

гломусної клітини поряд з чутливим 
нервовим закінченням забезпечує синаптичну 
передачу сигналу з рецепторної клітини на 
терміналі аферентного волокна, яке передає в 
ЦНС інформацію про хімічну стимуляцію 
каротидного рецептора. 



Алкалоїди в силу ліофільності так же легко, як і 
СО2, проникають через плазмолему гломусної 
клітини і в її цитоплазмі інгібують фосфодіетеразу – 
один з ключових ферментів системи циклічного 
аденозинмонофосфату (цАМФ). При інгібуванні 
фосфодіестерази вміст цАМФ в гломусній клітині 
зростає, що приводить до підсилення в ній гліколізу, 
ліполізу та інших катаболічних процесів.  

Гломусну клітину, образно кажучи, охоплює 
«метаболічна буря», яка затихає так само швидко як і 
виникає.  

В ході таких метаболічних процесів проходить 
кодування інформації про дію на рецепторні клітини 
алкалоїдів. 



Таким чином, механізми трансдукції різноманітних 
хімічних речовин в глобусних клітинах мають не 
єдину, а різнорідну фізико-хімічну природу. 

Хлорид натрію зсуває мембранний потенціал 
рецепторної клітини за рахунок зміни 
концентраційного градієнту іонів натрію (відповідно до 
рівняння Гольдмана-Ходжкіна-Катца). Іони водню на 
короткий час порушують метаболізм в гломусних 
клітинах. Алкалоїди роблять те ж саме але більш 
складним шляхом (через систему цАМФ). Для 
ацетилхоліну наявні специфічні білки-рецептори в 
плазмолемі не гломусних клітин, а нервових 
закінчень, зосереджених в каротидному тілі. Саме так 
коротко можна сформулювати теорію гетерогенності 
хеморецепції яку застосовують до каротидної 
хемосенсорної системи. 



Вступ 
Властивості одорантів 

Способи дослідження нюхової чутливості у людини 
Класифікація одорантів та їх оцінка 

Орган нюху 
Нюхові клітини 

Нюхові джгутики 
Теорії нюху 

Механізми нюхової трансдукції 
 



Усі одоранти ділять на три класи: 

 

До першого класу входять речовини, які 

володіють подібною структурою і подібними 

запахами.  

Другий клас об’єднує речовини, що володіють 

подібною структурою (цис- і транс- ізомери, що 

відрізняються тільки просторовим положенням груп 

подвійного зв’язку), але різними запахами.  

В складі третього класу знаходяться речовини з 

різною структурою, але з однаковими запахами. 



Можливість проникнення пахучих 
речовин в нюхову область носа 
визначається їх летючістю.  
 
 
Речовини з молекулярною масою ‹ 17 і › 30 
не здатні збуджувати орган нюху. 
 
 
Зі збільшенням молекулярної маси 
інтенсивність запаху спочатку зростає, а 
потім падає, внаслідок зниження їх 
летючості .  



Інтенсивність залежить також від розчинності 

одорантів. Чим вона краща, тим речовина пахне сильніше.  

 

Розрізнення запаху суттєво пов’язане з дифузією молекул 

пахучої речовини в повітрі. Першими сприймаються пахучі 

молекули з більшою дифузією.  

 

Якість запаху залежить від ступеня розбавлення і 

чистоти пахучих речовин. Так, в концентрованому вигляді 

багато з них володіють неприємним запахом, а в 

розбавленому використовуються в парфумерії для 

створення різних ароматів.  



Способи дослідження нюхової чутливості у людини 

 

Дослідження чутливості нюхової сенсорної системи 

зводиться: 
•до визначення абсолютних порогів – цей метод 

називається «одорометрія» (вимірювання запахів); 

 

•до оцінки чутливості однієї і тієї ж людини при різних 

умовах або різних людей за однакових умов до певних 

запахів («ольфактометрія» або вимірювання гостроти 

нюху); 

 

•до оцінки контрастною чутливості органа нюху, тобто 

здатності розрізняти різні запахи (метод дослідження 

«тонкості нюху») – так вимірюються розпізнавальні 

пороги. 



Існує два підходи до класифікації запахів.  

 

При першому з них система класифікації заснована 

на деяких елементах подібності специфічних запахів, що 

дозволяє їх групувати.  

К. Лінней (1756) об’єднав усі запахи в сім класів. 

Пізніше (1895) Г. Цваардемакер запропонував свою 

систему класифікації, яка складається з 9 класів 

пахучих речовин. 



При другому підході шукають певну кількість 
«основних» (первинних) запахів, за допомогою 
яких можна було б впорядкувати усю решту 
сукупність запахів. Так, Хеннінг (1924) запропонував 
графічне зображення всіх нюхових відчуттів у 
вигляді призми, в якій в кутах розміщуються 6 
первинних запахів (квітковий, гнилі, фруктовий, 
пригорілий, пряний, смолистий). Всі інші запахи 
повинні розміщуватися на ребрах, гранях або 
всередині призми, в залежності від того, з якими 
класами в них є подібність.  





Абсолютний поріг визначається мінімальною 

концентрацією пахучої речовини, що викликає нюхове відчуття.  

 

Прикладами пахучих речовин з низькими пороговими 

концентраціями для людини можуть бути скатол - 4· 10-7мг/мл і 

етилмеркаптан – 4,4 · 10-8мг/мл. Це означає, що для збудження 

однієї нюхової клітини цим запахом потрібно від 1 до 8 молекул. 



На нюхові пороги впливають не тільки інтенсивність запаху і 

час його дії, але й швидкість проходження молекули через носову 

порожнину. Максимальна чутливість виникає в тому випадку, 

якщо концентрація пахучої речовини зростає з найбільшою 

швидкістю. Повільне пред’явлення пахучого стимулу, наприклад 

збільшення концентрації з 0 до 5 порогових значень протягом 1 хв, 

не викликає ніяких відчуттів. При швидкості потоку більше  

4 л/хв нюховий поріг стабілізується. Короткочасна дія стимулу 

стабілізує пороги, а при тривалій стимуляції пороги зростають 

пропорційно часу дії. Імпульсна стимуляція протягом 1 с через 

кожні 10 с не викликає адаптації до одорантів. 



За дуже малих концентрацій нюхові відчуття неспецифічні: 

людина не може визначити якість одоранту. Тому розрізняють 

поріг виявлення та поріг розпізнання запаху. Другий з них вище. 

Кількісний різницевий поріг визначається мінімально відчутною 

різницею концентрацій даної пахучої речовини. Якісний 

різницевий поріг характеризується міняльною домішкою однієї 

речовини до другої, здатної викликати зміну характеру нюхових 

відчуттів. 

Органу нюху властиві адаптація та втома, коли при 

тривалій дії одоранти втрачається здатність до відчуття запаху. 

Розрізняють гомогенну та гетерогенну адаптацію. Перша з них 

являє собою зміну чутливості до діючого запаху, друга – зміну 

чутливості до запахів інших речовин.  



За ступенем розвитку органу нюху і здатністю сприймати 

запахи всіх тварин ділять на три категорії: 

 

•  макросматики, для яких нюх являється основним 

джерелом інформації про оточуюче середовище; вони володіють 

сильно розвиненим нюхом (плазуни,багато ссавців); 

 

• мікросматики, яким властива порівняно низька нюхова 

чутливість(птахи, примати, людина); 

 
• аносматики, у яких відсутній нюх у зв’язку наприклад 

водним способом життя (дельфіни). 



Схема, яка 
демонструє 
роль 
нюхового 
джгутика в 
трансдукції 
одорантів 



Схематичне представлення нюхового 
рецепторного білка. Це – глобулярний білок, який 
складається з β-складок і α-спірального домена на С-
кінці поліпептидного ланцюга.  В порожнині між β-
складками сформований сайт зв’язування гідрофобної 
молекули одоранта.  



Смакова сенсорна система 

1. Вступ 
2. Адекватні стимули 
3. Сприйняття смакових відчуттів людиною 
4. Функціональна анатомія рецепторного органу смаку 
5. Смакові клітини 
6. Механізми смакової трансдукції 



Різноманіття смакових відчуттів, що викликані 
даними речовинами, прийнято зводити до чотирьох 

основних (первинних, елементарних): 
 
 

солоне               кисле                 гірке                    солодке  

складні смакові відтінки 



кисле 

гірке 
солодке 

солоне 

Модель формування складних (змішаних) смаків – 
піраміда Хеннінга.  



Д. Сомьєн (1975) до сих пір «мы не знаем накакого 

основного закона или другого принципа, который 

позволял бы предсказать (как это возможно для 

зрения и слуха), будет ли раздражитель иметь 

какой-нибудь вкус или окажется безвкусным, а в 

первом случае – какой именно вкус». 



Sucrose C12H22O11 

Fructose C6H12O6 

Glucose C6H12O6 

Lactose C12H22O11 

Солодкий смак 

http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/sucrose.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/fructose.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/glucose.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/lactose.htm


  NaCl                            солоний смак 

Citric acid C6H8O7 

Tartaric acid C4H6O6 

Acetic acid CH3COOH 

Capsaicin C18H27NO3 

Кислі смаки 

http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/citric_aicd.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/citric_aicd.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/citric_aicd.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/tartaric_acid.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/acetic_acid.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/capsaicin.htm


Denatonium 
C21H29N2O·

C7H5O2 

Saccharin C7H5NO3S 

Caffeine C8H10N4O2 

Quinine 
C20H24N2O

2 

PTC 

(Phenylthiourea) 
C7H8N2S 

Humulone (beer) C21H30O5 

Gluconasturtiin (a 

Glucosinolates) 

C15H20O9N

S2 

Гіркі смаки 

http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/denatorium.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/saccharin.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/caffeine.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/quinine.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/ptc.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/ptc.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/humulone.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/glucosinolates.htm
http://www.edinformatics.com/math_science/science_of_cooking/glucosinolates.htm


Найбільш характерними розладами смаку 
являються: 

 
•агевзія (втрата смакової чутливості); 
 

•гіпогевзія (зниження смакової чутливості; 
 

•дисгевзія (розлад тонкого аналізу смакових речовин); 
 

•смакові галюцінації (виникнення відчуття смаку при 
відсутності в ротовій порожнині смакових агентів); 
 

•смакова агнозія (людина відчуває, але не впізнає смак). 



Елементарні 
смакові 
відчуття 

Речовини Порогові 
концентраці

ї, моль/л 

Гіркі хінін 
сірчанокисли
й, нікотин 

0,000008 
 
0,000016 
 

Кислі соляна 
кислота 

0,0009 
 

Солодкі сахароза, 
глюкоза 

0,01 
0,08 

Солоні натрія хлорид 0,01 

Абсолютні пороги сприйняття людиною  
типових смакових агентів 



Діапазон смакових відчуттів, що розрізняються за 
силою невеликий (приблизно два порядки), про що 
свідчить величина показника ступеня у функції Стівенса: 

 

де 𝛙 – суб’єктивна оцінка сили смакового відчуття; С – 
концентрація тестую чого розчину; С0 – його порогова 
концентрація; n – показник ступеня. Для нюху n = 0,4-0,6, а для 
смаку n = 1, що свідчить про невисоку диференційну чутливість 
обох хемосенсорних систем, особливо смакової.  



Смакова цибулинка була відкрита в 1868 р К.Ловеном і  

Г. Швальбе.  

Довгий час рахувалось, начебто клітинні елементи 

смакової бруньки служать «пасивним остовом» для 

нервових волокон, яким приписували роль смакових 

рецепторів.  

Одним з головних противників даної думки був 

основоположник казанської нейрогістологічної школи  

К. Арнштейн. 





На язику людини приблизно 10 (від 7 до 12) жолобоподібних 

сосочків, а в кожному з них біля 250 смакових бруньок. 

Грибоподібні сосочки розміщені в передніх 2/3 язика, 

вони дрібніші жолобовидних (діаметр не більше 1 мм і 

висота до 2 мм). У людини їх кількість не перевищує 2000. 

В 60% грибоподібних сосочків немає смакових бруньок, а в 

тих, де вони присутні, їх число неоднакове. 

Листоподібні сосочки розміщені на бічних поверхнях язика, 

ближче до його кореня. Їх багато у кролика, а у людини – дуже 

мало, причому у дорослих людей вони зустрічаються дуже 

рідко. Відмітимо, що по мірі старіння людина втрачає частину 

смакових цибулинок, число яких в розквіті літ досягає десяти 

тисяч. 



У ссавців смакова 

брунька розміщена 

таким чином, що довга 

вісь перпендикулярна 

поверхні язика. Смакова 

брунька розміщена на 

всю товщину епітелію 

від базальної мембрани 

до вільної поверхні, де 

знаходиться смакова 

пора, яка заповнена 

гомогенною масою, 

утвореною 

глікозаміногліканами і 

білками. 



Таким чином, рецепторний орган 

смаку являється як джерелом 

інформації, що надходить в мозок, так і 

об’єктом його регулювання. Завдяки 

цьому смакова брунька являє собою 

динамічну, безперервно оновлюючу 

структуру, елементи якої 

зароджуються, дозрівають, 

удосконалюються в здійсненні 

рецепторної функції, зазнають 

інволюції та відмирають. Все це 

відбувається з кожною з рецепторних 

клітин смакової бруньки за 10-12 діб.  



Механізм смакової 
трансдукції 



Механізми, за якими різні смакові 
якості сприймаються 
рецепторними клітинами. А: 
рецептори солодкого, умамі та гіркого 
смаку – спряжені з G-білками; вони 
активують фосфоінозитольний шлях 
збільшення цитоплазматичної 
концентрації іонів Са2+ та 
деполяризують мембрану через 
катіонний канал (TrpM5). Комбінована 
дія підвищеного рівня Са2+ і 
деполяризації спричиняють 
відкривання каналів в зоні тісних 
контактів (Panx1), через які 
вивільняється аденозинтрифосфат 
(АТР).  В: у пресинаптичних клітинах 
органічні кислоти (НАс) проникають 
через плазматичну мембрану і 
закислюють цитозоль; 
внутрішньоклітинні іони Н+ здатні 
блокувати протон-чутливі К+-канали, 
спричиняючи деполяризацію. С: 
солоний смак Na+ детектується 
безпосередньою проникністю через Na+-
канали (зокрема, ENaC); це спричиняє 
деполяризацію мембрани. 



Таким чином, трансдукція якісно різних смакових 
агентів (сольоних, кислих, гірких, солодких) здійснюється 
завдяки різним фізико-хімічним процесам. Разом з тим 
механізми сприйняття одних і тих самих речовин 
різними хеморецепторами (смаковими, каротидними, 
медулярними, тканинними) однакові, за виключенням 
рецепції речовин, що володяйть солодким смаком. 
Адсорбційний механізм цукрі характерний смакових 
клітинам і відсутній в інтерцепторах. Вони реагують на 
глюкозу як осморецептори. 
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