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ТЕМА: БАЛАНС ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ У СУГЛОБАХ 

План 

1. Рухова активність та обмін речовин в опорно-руховому апараті. 

2. Живлення суглобів. 

3. Рівні розпаду тканин. Рівні відтворення тканин. 

 

1. Рухова активність та обмін речовин в опорно-руховому апараті 

Залежно від характеру рухової активності скелетні м'язи людини можуть 

працювати в динамічному, статичному і змішаному режимах. Під час руху у 

зв'язку з підвищенням рівня обміну речовин у відповідності з правилом А. 

Крога в м'язах збільшується число відкритих капілярів. Збільшений приплив 

крові до м'язів сприяє підвищенню їх температури, що зумовлює зменшення 

в'язкості (сили тертя між окремими волокнами), а отже, полегшує реалізацію 

фізико-хімічних властивостей м'язів, які безпосередньо впливають на 

продуктивність чиненої роботи. При статичних зусиллях судини м'язів 

здавлюються, кровообіг в м'язі майже припиняється. Невелика кількість О2, яке 

перебуває у складі міоглобіну, не може підтримувати аеробний режим 

енергозабезпечення, зв'язку з чим переважає анаеробний режим з 

використанням креатинфосфокиназной реакції і гликолитического 

фосфорилювання. 

 Систематична рухова діяльність викликає робочу гіпертрофію м'язових 

волокон, збільшення ємності капілярної мережі в м'язах, вмісту міоглобіну, 

глікогену, АТФ, КФ, дихальних ферментів. У волокнах підвищується кількість 

мітохондрій. Останні сприяють зростанню здібності м'язів утилізувати піруват. 

При цьому обмежується накопичення молочної кислоти і забезпечується 

можливість мобілізації жирних кислот, підвищується здатність до інтенсивної і 

тривалої м'язової роботи. Паралельно настають зміни в центральному ланці 

рухових одиниць - в α-мотонейронах, які гіпертрофуються при одночасному 

збільшенні вмісту в них дихальних ферментів. При статичному режимі 



діяльності м'язів у них відбувається більш глибока перебудова судинної 

системи та нервових закінчень: капіляри змінюють хід йдуть не паралельно 

м'язовим волокнам, а обплітають їх аксони нейронів рухових одиниць діляться 

на більшу кількість терминален, підходять до м'язовим волокнам. Надійність 

функціонування опорно-рухового апарату зростає за рахунок збільшення 

поперечника трубчастих кісток та потовщення їх компактного речовини. 

 У міру повторення моторних навантажень рухова функціональна система 

набуває все більшу надійність діяльності.  

При створенні кожної реабілітаційної програми виникає ряд проблем, які 

повинні вирішуватися фахівцем: 

- індивідуальний підбір фізичних навантажень; 

- поступове збільшення навантажень. 

Завдання: знайти «норму» навантажень і рухової активності для кожного 

пацієнта. 

 

2. Живлення суглобів 

Хрящ (лат. cartilago) — різновид сполучної тканини в організмі деяких 

безхребетних (наприклад, головоногих молюсків) і всіх хребетних, виконує 

опорно-механічну функцію. В онтогенезі хрящ розвивається з мезенхіми. 

Тканина хряща представлена клітинами (хондробластами і 

хондроцитами), розташованими поодинці або групами, і оточуючою їх 

міжклітинною речовиною, що складається з колагенових, рідше еластинових, 

волокон і так званої основної (аморфної) речовини. Волокна побудовані з 

молекул одного з різновидів колагену (тип II), яка не зустрічається в кістковій 

або волокнистій з'єднувальній тканині, а також білка еластину. Вони 

утворюють мережу, щільність якої зростає навколо клітин. 

Основна речовина складається з високомолекулярних поліаніонів — 

галактозамінгліканів і глюкозамінгліканів (хондроїтінсульфати, 

кератосульфати, гіалуронова і сиалова кислоти, гепарин), створюючих 
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комплекси з білками, — протеоглікани, молекулярна структура яких 

обумовлює пружність хряща. Механічні властивості хряща залежать від 

особливостей міжклітинної речовини. Гіаліновий хрящ характеризується 

відносно великою кількістю основної речовини. 

Хрящ покритий охрястям, клітини якого здатні перетворюватися на 

хондробласти, забезпечуючі периферичне зростання хряща так званими 

накладеннями (збільшення маси міжклітинної речовини).Зростання хряща може 

відбуватися і внаслідок ділення його клітин (вставне зростання).  

У хрящі немає кровоносних судин. В суглобових хрящах живлення 

відбувається з синовіальної рідини і судин відповідної кістки. 

Синовія – клейка, в’язка рідина, хімічний склад – як плазма крові, а також 

є муцин (глюкопротеїд, що містить полісахариди) і продукти метаболізму: 

клітини з хряща і синовіальної оболонки, крапельки жиру, білок, солі, слиз. 

Функції: живлення і змазка хряща. 

 

3. Рівні розпаду тканин. Рівні відтворення тканин. 

Наше тіло урівноважує 2 процеси: процес розпаду тканин (як реакція на 

навантаження) і процес відновлення тканин. Норма – баланс руйнування і 

відновлення протягом довгого періоду часу (дегенерація – регенерація). 

Природу багатьох патологій ОРА можна розглядати згідно з цією 

моделлю: 

1. Підвищений рівень розпаду тканин (при тренуванні). 

2. Знижений рівень розпаду тканин. 

3. Підвищений рівень утворення тканин. 

4. Знижений рівень утворення і відбудови тканин. 

Підвищений рівень розпаду тканин відбувається при зростанні частоти 

або величини навантаження на частину тіла, або коли зменшується здатність 

тканин до самовідновлення. 

Нормальна реакція на фізичне навантаження – легке запалення, надалі – 

компенсація шляхом утворення більшої кількості тканини, щоб протистояти 

високим ступеням навантаження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82


Для кожної тканини існує критична межа, за якою рівень руйнування 

буде перевищувати рівень відновлення. Насамперед це тканини з обмеженою 

здатністю до регенерації, які слабо насичені кровоносними судинами. 

Знижений рівень розпаду тканин. Стосується зменшення навантаження 

(гіподинамія), що приводить до зменшення рівня відтворення тканин.  

Необхідно поступове підвищення рівня навантажень, орієнтуючись на 

послаблені структури. Дозрівання тканин передбачає переорієнтацію основних 

структурних елементів вздовж тих ліній, на які переважно буде припадати 

навантаження на цю структуру. 

Підвищений рівень утворення тканин. Рівень утворення зростає при будь-

якому запальному процесі. Відбудовна (репаративна) фаза після запалення 

включає нарощування кількості клітин колагену. Тканина стає менш пружною, 

втрачає рухливість (особливо при іммобілізації). Новоутворений колаген не 

вкладається вздовж ліній навантажень, утворює ненормальні міжволоконні 

перехресні зв’язки, які заважають нормальному функціонуванню. 

Знижений рівень утворення і відбудови тканин. Відбувається при 

порушенні метаболізму: зменшення кількості кровоносних судин (ішемія), 

дефіцит поживних речовин, гормональні зміни (при менопаузі), вікові зміни. 

Вирішення проблеми: зменшувати навантаження відповідно до віку. 
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