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ПЕРЕДМОВА 

 
На сьогодні викладання біофізики в університетах здійснюється на основі 

біологічної або фізичної освіти. Проте, у будь-якому випадку, метою загального 

курсу повинно бути послідовне викладання основ біофізики як самостійної науки, що 

має свій предмет і методи дослідження, власну теоретичну концептуальну базу і 
області застосування. Завдання загального курсу полягає також у виявленні фізичних 

механізмів в біологічних явищах шляхом розкриття загальних молекулярних 

механізмів взаємодій, які лежать в основі біологічних процесів з погляду фізичних 

законів. 

Шляхи вирішення цієї задачі необхідно розглядати в світлі сучасного стану 

проблеми фундаментальності та спеціалізації вищої освіти. Швидкий темп розвитку 

науки і виробництва, інтеграція і виникнення нових (прикордонних) галузей науки 

приводять до того, що конкретних знань, отриманих у ВИШі, не цілком достатньо і 
вистачає фахівцеві на досить обмежений час. Тому успішна робота після закінчення 

ВИШу залежить від того, наскільки випускник може постійно поновлювати запаси 

первинних знань і підвищувати тим самим свій професійний рівень. Основною метою 

такої самоосвіти на сьогодні є розвиток творчого мислення, уміння самостійно 

застосовувати і цілеспрямовано поповнювати свої знання, швидко орієнтуватися у 

вирішенні нових проблем. Це залежить від ступеня засвоєння основ науки і 
принципів їх застосування в наукових дослідженнях та на виробництві. 

Дисципліна «Біофізика і біомеханіка» достатньо складна і багатогранна, її 
викладання вимагає залучення не лише матеріалів з різних розділів біології, але й 

широкого використання сучасних методів в різних розділах фізики, математики, 

фізичної хімії. У цьому полягає одна з головних труднощів вивчення біофізики. Від 

студента, який приступив до вивчення цієї дисципліни потрібно оволодіти 

фундаментальними поняттями і логічними концептуальними схемами, характерними 

для біології та фізики, тобто уміння мислити «біологічно» і «фізично». 

Тому, в посібнику широко використовуються не лише відомості з існуючих 

університетських курсів по хімії, фізиці, математиці, фізичній хімії для студентів-

електромеханіків, але й надається досить детальне викладання необхідних для 

розуміння основ біофізики додаткового матеріалу, який не знайшов свого 

відображення у відповідних курсах. Розгляд цих питань оснований на конкретних 

прикладах, які приводяться по ходу викладання основного матеріалу посібника. 

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу. «Біофізика і 
біомеханіка» для студентів приладобудівних факультетів технічних університетів і 
орієнтований, головним чином, на підготовку спеціалістів-електромеханіків 

спеціальності «Медичні прилади та системи» напряму 6.051003 – 

«Приладобудування» , які читаються студентам у рамках загальних курсів на 1-4 

роках навчання. Цей посібник також буде цікавий широкому колу читачів різного 

профілю, включаючи магістрів та аспірантів, а також наукових співробітників, які 
спеціалізуються в областях сучасної фізичної біології. 

Все вищесказане узагальнює зміст навчального посібника, який складається з 
таких п'яти розділів: основи біомеханіки; термодинаміка біологічних процесів та 

систем; молекулярна біофізика; біофізика складних біологічних систем; біосфера та 

фізичні поля людини. 
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ВСТУП 

 

Біофізика (від давньогрецьких βiοs – життя, Φύσις – природа):  

• розділ фізики і сучасної біології, що вивчає фізичні аспекти існування живої 
природи на всіх її рівнях, починаючи від молекул і клітин і закінчуючи біосферою 

в цілому;  

• це наука про фізичні процеси, що протікають в біологічних системах різного рівня 

організації та про вплив на біологічні об'єкти різних фізичних чинників. Біофізика 

покликана виявляти зв'язки між фізичними механізмами, які знаходяться в основі 
організації живих об'єктів і біологічними особливостями їхньої життєдіяльності.  

Узагальнено можна сказати, що біофізика вивчає особливості функціонування 

фізичних законів на біологічному рівні організації речовини [37].  

Біофізика – наука міждисциплінарна і для роботи в ній необхідні знання 

фізики, біології, хімії і медицини. Згідно номенклатури ЮНЕСКО (Proposed| 

international standard nomenclature for fields of science and technolocy) в біофізиці 
виділяються такі основні розділи: біоакустика; біоелектрика; біоенергетика; 

біомеханіка; біооптика; медична фізика [8]. 

Біомеханіка – одна з найстаріших гілок біології. Її витоками були роботи 

Аристотеля, Галена, Леонардо да Вінчи [13]. 

Вважається, що у витоків біофізики як науки стояла робота Нобелевського 

лауреата Ервіна Шредінгера «Що таке життя з погляду фізики» (1945) [107], де 

розглядалося декілька найважливіших проблем, таких як термодинамічні основи 

життя, загальні структурні особливості живих організмів, відповідність біологічних 

явищ законам квантової механіки тощо.  

Вже на початкових етапах свого розвитку біофізика була тісно пов'язана з 
ідеями і методами фізики, хімії, фізичної хімії та математики і використовувала в 

дослідженні біологічних об'єктів точні експериментальні методи (спектральні, 
ізотопні, дифракційні, радіоспектроскопічні). Основний підсумок цього періоду 

розвитку біофізики – це експериментальні докази застосовності основних законів 

фізики до біологічних об'єктів [15, 86, 96].  

Розвиток і становлення біофізики як прикордонної науки, що стоїть на стику 

біології, фізики, хімії і математики проходило через ряд стадії. Вже на початкових 

етапах розвитку біофізика була тісно пов'язана, з ідеями і методами фізики, хімії, 
фізичної хімії і математики. Досить нагадати про застосування фізико-хімічної теорії 
розчинів електролітів, принципів хімічної кінетики, представленні колоїдної хімії до 

аналізу деяких біологічних процесів, що дало на початку XX ст. ряд ланцюгових 

результатів. 

Основний підсумок початкового періоду розвитку біофізики – це висновок про 

принципіальну застосовність в області біології основних законів фізики як 

фундаментальної природної науки про закони руху матерії. Важливе 

загальнометодологічне наукове значення для розвитку різних областей біології мають 

отримані в цей період експериментальні доведення закону збереження енергії 
(перший закон термодинаміки), застосовність принципів хімічної кінетики як основи 

динамічної поведінки біологічних систем, концепції відкритих систем і другого 

закону термодинаміки в біологічних системах. 

Історія біомеханіки нерозривно пов'язана з історією техніки, фізики, біології і 
медицини, а також з історією фізичної культури і спорту. Багато досягнень цих наук 

визначали розвиток вчення про рух живих істот. Сучасну біомеханіку не можна 
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представити, як без законів механіки, відкритих Архімедом, Галілеєм, Ньютоном, 

законів фізіології Павлова, Сеченова, Анохіна, так і без сучасних комп'ютерних 

технологій.  

Основником науки біомеханіки по праву вважається Джованні Бореллі, 
італійський натураліст, професор університетів в Мессіні (1649) і Пізі (1656) [39]. 

Окрім робіт в області фізики, астрономії і фізіології, він розробляв питання анатомії і 
фізіології з позицій математики і механіки. Він показав, що рух кінцівок і частин тіла 

у людей і тварин при піднятті вантажу, ходьбі, бігу, плаванні можна пояснити 

принципами механіки, вперше пояснив рух серця як м'язове скорочення, вивчаючи 

механіку руху грудної клітки встановив пасивність розширення легенів. Найбільш 

відома праця вченого «Рух тварин» («Dе Motu Animalium»). Його вчення основане на 

біомеханічних принципах: в своїй роботі він описав принципи мускульного 

скорочення і вперше представив математичні схеми руху. Він також вперше 

використовує механічну модель для пояснення руху в біомеханічній системі.  
Новий поштовх у розвитку біомеханіки був пов'язаний з винаходом методу 

кінофотографування руху людини. Французький фізіолог, винахідник і фотограф. 

Ет‘єнн Лободі (1830–1904) вперше застосував кінофотографування для вивчення 

рухів людини. Також ним вперше був застосований метод нанесення маркерів на тіло 

людини – прототип майбутньої циклографії. Важливою віхою в історії біомеханіки 

з'явилися виконані Еріком Майбріджем (1830-1904) (США) цикли фотографій, знятих 

декількома камерами з різних точок зору. Серія фотографій ("Галопуючий кінь", 

1887), показала надзвичайну красу пластики реальних рухів. З тих пір 

кінофотографування застосовується для аналізу рухів як один з основних методів 

біомеханіки. Початок аналізу руху людини був покладений братами Вебер (1836) в 

Германії. Перший тривимірний математичний аналіз людської ходи проведений 

Вільгельмом Брауном і його студентом Отто Фішером в 1891 році. Методологія 

аналізу ходьби не змінилася по сьогоднішній день. Крім того, Браун і Фішер вперше 

вивчили масу, об'єм і центр мас людського тіла (провівши дослідження на трупах), і 
отримали дані, які тривало використовувалися як біомеханічний стандарт. Ними був 

також запропонований метод визначення маси сегментів тіла і його об'єму, 

використовуючи занурення частин тіла у воду. Так були отримані дані вікових змін 

центрів мас. Дослідження Брауна і Фішера поклали початок нової епохи біомеханіки 

– біомеханіки ходьби, а період з другої половини XIX сторіччя почали називати 

сторіччям ходьби.  

На сучасному етапі розвитку біофізики відбулися принципові зрушення, 

пов'язані, передусім, з бурхливим розвитком біофізики складних систем і 
молекулярної біофізики. Саме у цих областях, що займаються закономірностями 

динамічної поведінки біологічних систем і механізмами молекулярних взаємодії в 

біоструктурах, отримані загальні результати, на основі яких в біофізиці сформувалася 

власна теоретична база. Теоретичні моделі, що розробляються в таких розділах, як 

кінетика, термодинаміка, теорія регуляції біологічних систем, будова біологічних 

тканин та їх електронні і конформаційні властивості, в біофізиці складають основу 

для аналізу конкретних біологічних процесів [58]. 

Творцем теоретичної основи сучасної біомеханіки - вчення про рухову 

діяльність людини і тварин, можна по праву вважати Миколу Олександровича 

Бернштейна (1896-1966) [67]. 

Створена Бернштейном теорія багаторівневого управління рухами, зокрема 

локомоціями людини, поклала початок розвитку нових принципів розуміння 
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життєдіяльності організму. Поставивши в центр уваги проблему активності організму 

по відношенню до середовища, Бернштейн об'єднав біомеханіку і нейрофізіологію в 

єдину науку фізіологію руху [23]. 

Поняття Бернштейна про задачу руху як психічної основи дій людини відкрило 

шляхи вивчення вищих рівнів свідомості в руховій діяльності людини. 

Ідеї і методи біофізики не лише знаходять широке застосування при вивченні 
біологічних процесів на макромолекулярному та клітинному рівнях, але й 

розповсюджуються, особливо останніми роками, на рівень популяції та екосистемний 

рівень організації живої природи. 

Біомеханіка (від новолатинської – biomechanics: від давньогрецької βiοs - життя 

+ грецька µηχανική - наука про машини) [13, 30]: 

• рух живого; 

• розділ природних наук, що вивчає на основі моделей і методів механіки механічні 
властивості живих тканин, окремих органів і систем або організму в цілому, а 

також механічні явища, що відбуваються в них.  

Біомеханічні дослідження охоплюють різні рівні організації живої матерії: 
біологічні макромолекули, клітини, тканини (біореологія), органи, системи органів, а 

також цілі організми та їхні співтовариства. Найчастіше, об'єктом дослідження цієї 
науки є рух тварин і людини, а також механічні явища в тканинах, органах і системах. 

Під механічним рухом розуміється рух всієї біосистеми в цілому, а також рух 

окремих частин системи – деформація системи. Всі деформації в біосистемах, так або 

інакше, пов'язані з біологічними процесами, які грають вирішальну роль в рухах 

тварин та людини. Це скорочення м'язів, деформація сухожилля, кісток, зв'язок, 

фасцій, рухи в суглобах. Окремим напрямом біомеханіки є біомеханіка дихального 

апарату, його еластичний і нееластичний опір, кінематика (тобто геометричні 
характеристики руху) та динаміка дихальних рухів, а також інші сторони діяльності 
дихального апарату в цілому та його частин (легень, грудної клітки); біомеханіка 

кровообігу вивчає пружні властивості судин та серця, гідравлічний опір судин потоку 

крові, розповсюдження пружних коливань по судинній стінці, рух крові, робота серця 

тощо. 

Біомеханіка людини – наука комплексна, вона включає найрізноманітніші 
знання інших наук, таких як: механіка і математика, функціональна анатомія і 
фізіологія, вікова анатомія і фізіологія, педагогіка і теорія фізичної культури [17, 49, 

61].  

Біомеханіка людини вивчає, який спосіб і які умови виконання дії кращі і як 

оволодіти ними. Загальне завдання вивчення рухів полягає в оцінці ефективності 
прикладання сил для досягнення поставленої мети. Всяке вивчення рухів направлене 

на те, щоб допомогти краще виконувати їх.  

Таким чином, метод біомеханіки – системний аналіз та системний синтез рухів 

на основі експериментально отриманих кількісних характеристик, зокрема 

кібернетичне моделювання рухів.  

Тому, в першій частині навчального посібника (розділи 1-3) розглянуті основні 
закони та явища механіки, молекулярної фізики та термодинаміки окремих фізичних 

елементів та систем цих елементів з точки зору їхнього застосування в біології, 
фізіології та анатомії. 

Друга частина посібника (розділи 4-5) присвячена питанням побудови 

складних біологічних систем, їхнього моделювання, а також взаємодії таких систем з 
оточуючим середовищем та впливу оточуючого середовища на ці системи. 
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ГЛОСАРІЙ 

 

А 

Анізотропія [від давньогрецької ánisos - нерівний та грецька trópos – напрямок] - неоднаковість 

властивостей середовища (наприклад, фізичних: пружності, електропровідності, 
теплопровідності, показника заломлення, швидкості звуку або світла та інших) за 

різними напрямками в цьому середовищі; антонім ізотропії. 

Б 

Білок - (протеїни, поліпептиди) - високомолекулярні органічні речовини, що 

складаються із сполучених в ланцюжок пептидним зв'язком альфа-амінокислот. У 

живих організмах амінокислотний склад білків визначається генетичним кодом, 

при синтезі в більшості випадків використовується 20 стандартних амінокислот. 

Безліч їх комбінацій дають велику різноманітність властивостей молекул білків. 

Часто в живих організмах декілька молекул білків утворюють складні комплекси, 

наприклад, фотосинтетичний комплекс. 

Біомеханіка [від новолатинської - biomechanics: від давньогрецької βiοs - життя + грецька µηχανική 

- наука про машини] - розділ біофізики, що вивчає на основі моделей і методів 

механіки механічні властивості живих тканин, окремих органів і систем або 

організму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них. 

Біореологія [від давньогрецької βiοs - життя + грецька ρέος - течія, потік та грецька λογία – вчення] 

- розділ біофізики, який вивчає деформацію та текучість біологічних речовин. 

Біофізика [від давньогрецьких βiοs - життя, Φύσις - природа] – 1) розділ фізики і сучасної 
біології, що вивчає фізичні аспекти існування живої природи на всіх її рівнях, 

починаючи від молекул і клітин і закінчуючи біосферою в цілому; 2) це наука про 

фізичні процеси, що протікають в біологічних системах різного рівня організації та 

про вплив на біологічні об'єкти різних фізичних чинників. 

В 

В'язкість (внутрішнє тертя) - одне з трьох явищ перенесення, властивість текучих тіл 

(рідин та газів) чинити опір переміщенню однієї їх частини щодо іншої.  

Г 

Гематокрит (гематокритна величина) - частина об'єму крові, що приходить на 

формені елементи. Гематокрит (Ht) виражають в літрах на літр [л/л]. Кров на 

40…45% складається з формених елементів (еритроцитів, тромбоцитів, 

лейкоцитів), на 55…60% з плазми. Гематокрит - це співвідношення об'ємів 

формених елементів і плазми крові. Плазма є рідкою міжклітинною речовиною, яка 

на 90% складається з води і на 10% з так званого сухого залишку (білків, цукру, 

солей, амінокислот). У нормі гематокрит чоловіка дорівнює 0,41…0,53, а жінки - 

0,36…0,46. У новонароджених гематокрит приблизно на 20% вище, а у маленьких 

дітей - приблизно на 10% нижче, ніж у дорослого.  

Гемоглобін - [від давньогрецької αἷµα – кров, від латинської globus – шар] - складний 

залізовмісний білок тварин і людини, здатний оборотно зв'язуватися з киснем, чим 

забезпечує його перенесення в тканині. У хребетних тварин міститься в 

еритроцитах, у більшості безхребетних розчинений в плазмі крові (ерітрокруорін) і 



 

 11 

може бути присутнім в інших тканинах. 

Гемодинаміка - рух крові по судинах, що виникає унаслідок різниці гідростатичного 

тиску в різних ділянках кровоносної системи (кров рухається з області високого 

тиску в область низького).  

Гідрофобність [від давньогрецької Yδρoλoγια, давньогрецької Yδωρ – вода; грецької phobos – 

боязнь, страх] - це фізична властивість молекули, яка полягає у зменшені її енергії 
взаємодії з водою. Сама молекула в цьому випадку називається гідрофобною. 

Гіпоксія - [від давньогрецької ὑπό - під, знизу, від латинської oxygenium – кисень] - стан 

кисневого голодування як всього організму в цілому, так і окремих органів і 
тканин, викликане різними чинниками: вживанням алкоголю, курінням, затримкою 

дихання, хворобливими станами, малим вмістом кисню в атмосфері. Унаслідок 

гіпоксії в життєво важливих органах розвиваються необоротні зміни. Найбільш 

чутливими до кисневої недостатності є центральна нервова система, м'яз серця, 

тканини нирок, печінки. Може викликати появу нез'ясовного відчуття ейфорії, 
приводить до запаморочень, низького м'язового тонусу. 

Д 

Денатурація білків [від латинської de- - приставка, що означає видалення, латинської nature – 

природа] - термін біологічної хімії, що означає втрату білками їх природних 

властивостей (розчинності, гідрофільності тощо) унаслідок порушення просторової 
структури їх молекул. 

Деформація [від новолатинської deformatio – искажение] - зміна відносного положення 

частинок тіла, яка пов'язана з їх переміщенням. Деформація є результатом зміни 

міжатомних відстаней і перегрупування блоків атомів. Зазвичай деформація 

супроводжується зміною величин міжатомних сил, мірою якого є пружне 

напруження. 

Е 

Еластичність біологічної тканини [від англійської elasticity] – фізична величина, яка 
характеризує зміну абсолютної деформації цієї тканини до механічного 

навантаження і яка показує, на скільки процентів зміниться ця деформація при 

зміні навантаження на 1% 

Ентальпія – термодинамічний потенціал, що характеризує стан системи в 

термодинамічній рівновазі при виборі незалежної зміни тиску, ентропії та числа 

частинок. 

Ентропія – [від давньогрецької ἐντροπία – перетворення] - поняття, вперше введене 

Клаузіусом в термодинаміці в 1865 році для визначення міри необоротного 

розсіювання енергії, міри відхилення реального процесу від ідеального. Визначена 

як сума приведеної теплоти, вона є функцією стану і залишається постійною при 

оборотних процесах, тоді як в необоротних - її зміна завжди позитивна. 

Еритроцит - [від давньогрецької ἐρυθρός – червоний, від давньогрецької κύτος – клітка], також 

відомі під назвою червоні кров'яні тільця  - клітини крові людини, хребетних 

тварин і деяких безхребетних (голкошкірих). 

Ефект Доплера - зміна частоти коливань, яка сприймається приймачем, при русі 
джерела цих коливань і приймача один щодо одного. 
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Ефект Зеємана – описує явище коли у присутності магнітного поля атом набуває 

додаткової енергії E B∆ = −µ ⋅
r ur

, яка пропорційна його магнітному моменту µ
r

. 

Отримана енергія призводить до зняття звироднілості атомних станів по 

магнітному квантовому числу mj і розщеплюванню атомних ліній 

Ефект П‘єра Кюрі - виникнення поляризації діелектрика під дією механічного 

напруження (прямий п'єзоелектричний ефект). 

Ефект Фареуса-Ліндквіста, що виникає при русі крові по судинах різних діаметрів. 

Ефект виражається у зменшенні в'язкості крові із зменшенням діаметру капіляра. 

Ефект Штарка - зсув і розщеплювання електронних термів (спектральний терм або 

електронний терм атома, молекули або йона - конфігурація (стан) електронної 
підсистеми, що визначає енергетичний рівень. Іноді під словом терм розуміють 

власне енергію даного рівня. Переходи між термами визначають спектри 

випускання і поглинання електромагнітного випромінювання) атомів в 

зовнішньому електричному полі. Дипольний момент атома в зовнішньому 

електричному полі набуває додаткової енергії, яка і викликає зсув термів атомів. 

З 

Звук - пружні хвилі в діапазоні частот 16 Гц - 20 кГц, які суб'єктивно сприймаються 

спеціальними органами чуття тварин або людини.  

К 

Калориметрична бомба – різновид калориметра - прилад для дослідного спалювання 

речовини з метою визначення її теплотворної здатності. 

Кластер [від англійської cluster – скупчення] - об'єднання декількох однорідних елементів, 

яке може розглядатися як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями.  

Колоїдні системи, колоїди [від давньогрецької κόλλα – клей; давньогрецької εἶδος – вид] - 

дисперсні системи, проміжні між дійсними розчинами та грубодисперсними 

системами - суспензіями та емульсіями. Розміри колоїдних частинок варіюються в 

межах від 10
-7

 до 10
-5

 см. У вільнодисперсних колоїдних системах (дими, золи) 

частинки не випадають в осад. 

Л 

Ламінарний рух [від новолатинської lamina - пластинка, полоска] - рух, при якому рідина або 

газ переміщається шарами без перемішування та пульсацій (тобто безладних 

швидких змін швидкості та тиску). Дивись турбулентний рух. 

М 

Мембрана кліткова (або цитолема, або плазмалема, або плазматична мембрана) 

відокремлює вміст будь-якої клітини від зовнішнього середовища, забезпечуючи її 
цілісність; регулює обмін між клітиною і середовищем; внутрішньоклітинні 
мембрани розділяють клітину на спеціалізовані замкнуті відсіки - компартменти 

або органели, в яких підтримуються певні умови внутрішньоклітинного 

середовища. 

Н 
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Нуклеїнові кислоти [від новолатинської nucleus – ядро] - високомолекулярні органічні 
сполуки, біополімери (полінуклеотиди), утворені залишками нуклеотидів. 

Нуклеїнові кислоти ДНК та РНК присутні в клітках усіх живих організмів і 
виконують найважливіші функції по зберіганню, передачі та реалізації спадкової 
інформації.  

О 

Осмос [від давньогрецької ὄσµος – тиск, поштовх] - процес дифузії розчинника з менш 

концентрованого розчину в більш концентрований розчин. 

П 

Плазма (крові) – [від давньогрецької πλάσµα – дещо утворене] - рідка частина крові, в 

якій зважені формені елементи. Процентний вміст плазми в крові складає 52…60%. 

Макроскопічно є однорідною прозорою або декілька каламутною жовтуватою 

рідиною, що збирається у верхній частині судини з кров'ю після осадження 

формених елементів. Гістологічно плазма є міжклітинною речовиною рідкої 
тканини крові. 

Пневмографія - метод графічного зображення дихальних рухів в результаті якого 

отримується крива, яка записується непомітно від самого спостережуваного 

суб'єкта та дає можливість точно судити не тільки про ритм дихання, але й про 

силу і тривалість кожної дихальної фази - вдиху, видиху та паузи. 

Поверхневе натягнення - термодинамічна характеристика поверхні розділу двох фаз, 
що знаходяться в рівновазі, яка визначається роботою оборотного 

ізотермокінетичного утворення одиниці площі цієї поверхні розділу за умови, що 

температура, об'єм системи та хімічні потенціали усіх компонентів в обох фазах 

залишаються постійними. 

Поверхнево-активна речовина (ПАР) - хімічні сполуки, які, концентруючись на 

поверхні розділу фаз, викликають зниження поверхневого натягнення. 

Потенціал дії - хвиля збудження, що переміщається по мембрані живої клітини в 

процесі передачі нервового сигналу. По суті своїй представляє електричний розряд 

- швидка короткочасна зміна потенціалу на невеликій ділянці мембрани збудливої 
клітки (нейрона, м'язового волокна або залізистої клітини), в результаті якого 

зовнішня поверхня цієї ділянки стає негативно зарядженої по відношенню до 

сусідніх ділянок мембрани, тоді як його внутрішня поверхня стає позитивно 

зарядженої по відношенню до сусідніх ділянок мембрани. Потенціал дії є фізичною 

основою нервового або м'язового імпульсу, що грає сигнальну (регуляторну) роль. 

Потенціал електрохімічний – фізична величина, що зв'язує хімічний потенціал (µ) і 
електричний потенціал (µ% ) деякої електрохімічної системи співвідношенням:  

A = µ + e·φ де А - робота, що порушує електрохімічну рівновагу системи;  

e - елементарний заряд частинки. 

Потенціал спокою - мембранний потенціал збудливої клітини в незбудженому стані. 

Потенціал хімічний – µ - один з термодинамічних параметрів системи, а саме енергія 
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додавання однієї частинки в систему без здійснення роботи. 

Пружність - властивість речовини чинити силі, що діє на нього, механічний опір і 
набувати після її спаду початкової форми. Протилежність пружності називається 

пластичність. 

Р 

Реверберація - процес поступового зменшення інтенсивності звуку при його 

багатократних віддзеркаленнях.  

Резонанс [від французької resonance; від латинської resono – відгукуюся] - явище різкого 

зростання амплітуди вимушених коливань, яке наступає при наближенні частоти 

зовнішньої дії до деяких значень (резонансної частоти), яка визначається 

властивостями системи. 

Реологія - [від давньогрецької ρέος, течія, грецька λογία – вчення] - розділ фізики, що вивчає 

деформацію та текучість речовини. 

Рецептор - складні утворення, що складаються з терміналей (нервових закінчень) і 
дендрітів чутливих нейронів, глії та спеціалізованих клітин інших тканин, які в 

комплексі забезпечують перетворення впливу чинників зовнішнього або 

внутрішнього середовища (роздратування) на нервовий імпульс. 

Реципієнт - це об'єкт, який отримує (приймає) що-небудь від іншого об'єкту, який 

називається донором. Наприклад, в медицині реципієнтом крові або органів 

називається пацієнт, що отримав переливання крові від донора або підданий 

операції пересадки органу від донора. 

С 

Синергія - синергізм [від давньогрецької συνεργία Synergos - (syn) разом (ergos) дія] - це 

взаємодія двох або більшої кількості чинників, що характеризується тим, що їхня 

дія істотно перевершує ефект кожного окремого компоненту у вигляді їх простої 
суми. 

СКВІД [від англійської SQUID, Superconducting Quantum Interference Device - надпровідний 

квантовий інтерферометр] - надчутливі магнетометри, які використовуються для 

вимірювання дуже слабких магнітних полів. СКВІД-магнетометри мають рекордно 

високу чутливість, що досягає 5
.
10

-33
 Дж/Гц. 

Спірографія - метод графічної реєстрації змін об'єму легенів, визначення частоти і 
глибини дихання, споживання кисню. 

Спірометрія - метод дослідження функції зовнішнього дихання, що включає 

вимірювання об'ємних та швидкісних показників дихання. 

 

Т 

Турбулентність [застаріле турбуленція; від новолатинської turbulentus - бурхливий, безладний], 

турбулентний рух - явище, яке полягає в тому, що при збільшенні інтенсивності 
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руху рідини або газу в середовищі мимоволі утворюються численні нелінійні хвилі 
та звичайні, лінійні різних розмірів, без наявності зовнішніх, випадкових сил. 

Дивись ламінарний  рух. 

Ф 

Ферменти або ензіми [від латинської fermentum, від давньогрецької  ζύµη, ἔνζυµον - 

дрожі, закваска] - зазвичай білкові молекули або молекули РНК (рібозіми) або їх 

комплекси, які пришвидшують (каталізують) хімічні реакції в живих системах. 

Реагенти в реакції, що каталізується ферментами, називаються субстратами, а 

речовини, що виходять - продуктами. Білкові ферменти синтезуються на рібосомах, 

а РНК - в ядрі. 

Фрактал [від латинської fractus - дроблений, зламаний] - термін, що означає складну 

геометричну фігуру, яка має властивість самоподобія, тобто складену з декількох 

частин, кожна з яких подібна до всієї фігури цілком. 
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