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Узагальнено літературні дані щодо аналізу фізіологічних і біохімічних механізмів розвитку м’язової 
втоми та шляхів її запобігання. Проаналізовано дію найбільш поширених ендогенних та екзогенних 
антиоксидантів на біохімічні процеси у стомленому м’язі. Показано, що біосумісні нетоксичні во-
дорозчинні С60-фулерени як потужні антиоксиданти здатні виступати перспективними засобами 
для корекції розвитку втоми скелетних м’язів, в основі якої лежить деструктивна дія вільноради-
кальних процесів. 
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М’язова втома як фізіологічний стан настає 
внаслідок напруженої або тривалої роботи 
і виражається у тимчасовому зниженні або 
повній втраті працездатності організму. Вона 
характеризується зменшенням сили скоро-
чення і витривалості м’язів, порушенням 
координації рухів, збільшенням енерговитрат 
для виконання однієї і тієї самої роботи. Тому 
зменшення ефекту втоми скелетних м’язів 
за умов фізичних навантажень, особливо 
тих, що потребують витривалості, а також 
монотонних дій, які включають швидкі од-
номанітні повторні рухи, що призводить до 
постійного напруження (втоми) та є причи-
ною розвитку хворобливої чутливості м’язів, 
є надзвичайно важливою терапевтичною 
проблемою.

Становлення фізіології м’язової втоми. 
Незважаючи на практичну важливість вирі-
шення цього питання, поглиблене вивчення 
фізіологічних та біохімічних механізмів 
м’язової втоми має відносно недовгу історію. 
Перше таке дослідження було проведене 
швей царським хіміком Берцеліусом, який 
вия вив накопичення молочної кислоти у 
втомлених м’язах оленя [1]. Експерименталь-

но показано, що в активно функціонуючих 
м’язах значення pH змінюється у бік закис-
нення. Швидка втома м’яза настає навіть 
тоді, коли нерв стимулюють струмом. На той 
час було зроблене припущення, що втома 
відбувається саме у м’язах, а не у централь-
ній нервовій системі (ЦНС) [2]. Коли м’яз 
жаби (після стимуляції до значного розвитку 
втоми) одразу поміщали у розчин Рінгера, 
його скорочення відновлювалося, оскільки 
молочна кислота дифундувала з нього у роз-
чин. М’язова втома впливає як на динаміку 
скорочення, так і на розслаблення м’яза. 
Експериментально доведено, що втомлений 
м’яз відновлюється швидше при додаванні 
кофеїну. Це відбувається завдяки тому, що 
останній полегшує вивільнення Ca2+ із сар-
коплазматичного ретикулума (СР). Фізіоло-
гічне явище втоми, не охоплює одночасно 
і синхронно увесь об’єм м’яза, що виконує 
інтенсивну роботу. Так, швидкі м’язові во-
локна втомлюються в першу чергу. 

Сучасні погляди на м’язову втому. Нині 
під терміном «м’язова втома» розуміють 
широкий спектр дисфункцій: фізіологіч-
ну, неврологічну і психіатричну [3]. Тому 
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пропонуються досить різнобічні концепції 
шляхів її розвитку [4], існування яких зумов-
лено тим, що у складному процесі, кінцевим 
результатом якого є зміна механокінетики 
скорочення м’яза, задіяний цілий комплекс 
механізмів порушення роботи ЦНС, дисфунк-
цій периферичних нервів і безпосередньо 
самих м’язів. Усі механізми об’єднуються за 
результатом викликаних ними функціональ-
них змін, а саме – неможливістю утримання 
необхідного рівня зусилля м’язом упродовж 
навантаження. 

М’язова втома – це захисний механізм ор-
ганізму від перенавантажень, що призводить 
до розвитку больової чутливості м’язів [5–7]. 
Її якісне та кількісне вивчення є важливим 
фактором для цілеспрямованого формування 
адаптацій і підвищення рівня функціональ-
них та фізичних можливостей організму. 
За інтенсивних фізичних навантажень для 
підтримання оптимального функціонування і 
нормального фізіологічного стану м’язів, що 
активно скорочуються, достатньо важливим 
є тривалість періодів їх відновлення (актив-
ного відпочинку) [8]. У процесі розвитку вто-
ми спостерігається уповільнення генера ції 
сили і розслаблення м’яза. Ось чому за вто ми 
тетанус можна отримати за менших значень 
частоти стимуляції та розряду мотонейронів. 
У разі підтримування певного рівня сили на 
фоні зменшення частоти імпульсації одних 
мотонейронів відбувається залучення нових 
моторних одиниць. Таке зменшення частоти 
імпульсації є певною адаптацією до втоми. 
У дослідах in vivo виявлено важливу роль 
пригнічення активності мотонейронів м’яза 
за розвитку втоми. Автори припустили, що 
причиною зменшення аферентної активності 
мотонейронів втомленого м’яза є посилення 
пресинаптичного гальмування, що було під-
тверджено зменшенням частоти імпульсації 
мотонейронів при розтягуванні триголового 
м’яза литки на фоні формування його втоми 
[6, 9] та супутнього пригнічення активності 
мотонейронів у дузі стретч-рефлексу. 

Цікавим є той факт, що під час активації 

окремих волокон скелетного м’яза ефекти 
втоми спостерігаються  у сусідніх з ними, які 
не були попередньо стимульовані. Вважаєть-
ся, що причинами цього ефекту можуть бути: 
дифузія метаболітів з активного м’язового во-
локна до неактивного; зниження ефективнос-
ті нервово-м’язової передачі через стиснення 
моторних терміналей і зміни вмісту зовніш-
ніх метаболітів; локальна гіпоксія внаслідок 
збільшення внутрішньом’язового тиску, що, 
в свою чергу, змінює збудливість м’язового 
волокна і його скорочувальну здатність [5, 6]. 

За допомогою методу реєстрації електро-
міограми вивчали координацію центральних 
моторних команд, що надходили до м’язів 
руки людини за виконання складних дво-
суглобових рухів і створення ізометричного 
зусилля, та розвиток втоми у часі. Було по-
казано, що рівень варіабельності міограми 
змінюється по-різному у різних обстежува-
них. Це свідчить про те, що однакові рухи 
або статичні зусилля можуть бути реалізовані 
центральними командами з різним ступенем 
перерозподілу активності між м’язами та їх 
функціональними компонентами. Розуміння 
природи явища втоми скелетних м’язів є 
вкрай важливим для захисту організму лю-
дини від його побічних ефектів [10]. 

М’язове скорочення на молекулярно-
му рівні описується загальновизнаною, 
з певними доповненнями, «cross-bridge» 
теорією [11]. Згідно з нею важливу роль у 
генерації сили за актин-міозинової взаємодії 
відіграють молекули АТФ, АДФ, Н+ та Фн 
(неорганічний фосфат). У дослідженнях на 
окремих м’язових волокнах, зростання їх 
концентрацій інгібує скоротливий цикл [12]. 
Це ще раз підтверджує той факт, що в активно 
функціонуючих м’язах рівень pH змінюється 
у бік закиснення. Однак рівень впливу pH 
на розвиток втоми у скелетному м’язі, як 
виявилось, не є сталою величиною і зале-
жить від температури: суттєво збільшується 
зі зменшенням фізіологічної температури 
(нижче від нижньої межі для гомойотерм-
них тварин) [13]. Водночас дослідження з 
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міченими флуоресцентними білками молекул 
актину показали, що скорочення м’яза значно 
сповільнюється при ацидозі навіть за фізіо-
логічних температур [14]. 

Фактори розвитку м’язової втоми. 
Неорганічний фосфат. У дослідженнях з ви-
користанням методу ядерного магнітного ре-
зонансу було виявлено, що одним з основних 
біохімічних факторів, що впливає на м’язову 
втому, є концентрація Фн. На моделях ізольо-
ваних волокон скелетних м’язів кролів вста-
новлено кумулятивну пригнічувальну дію 
накопичення Фн (продукту гідролізу АТФ) 
на силову відповідь м’яза. У стані спокою 
концентрація АДФ у клітині досить низька 
(близько 10 мкмоль/л), оскільки функціональ-
на активність креатинкінази спрямована на 
утворення АТФ. Однак під час інтенсивного 
скорочення концентрація креатинфосфату 
зменшується, а концентрація креатину, навпа-
ки, зростає. Концентрація АДФ може сягати 
значення 1 ммоль/л, хоча, зазвичай, in vivo 
вона є меншою. Експериментально показано, 
що концентрація цитоплазматичного АТФ не 
опускається нижче ніж 60% від рівня, який є 
нормою у стані спокою, впродовж стимуля-
ції м’яза або його фізичного навантаження 
[15]. Зауважимо, що ці дослідження були 
проведені або на цілому м’язі, або у його 
гомогенаті і тому відображають усередненні 
зміни у всіх типах волокон, незважаючи на 
відмінність біохі мічних показників, пов’яза-
них зі способом енергозабезпечення і рівнем 
рекрутизації. 

Загальний процес обміну фосфатного 
залишку між АТФ та креатинфосфатом 
можна записати таким рівнянням: ФКр+AД-
Ф+H+→Кр(креатин)+ATФ. У міоциті цю 
біохімічну реакцію каталізує фермент кре-
атинкіназа. Під час активного скорочення 
певний час концентрація АТФ є сталою, 
оскільки вона «працює» на підтримку її рів-
ня. Але через деякий проміжок часу (прямо 
пропорційний інтенсивності функціонування 
м’яза) вміст АТФ починає зменшуватися, 
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паралельно з чим накопичується значна кіль-
кість креатину, яка не так сильно впливає на 
розвиток м’язової втоми, як утворення вели-
ких концентрацій фосфату [16]. 

Наростання концентрації креатинкінази 
та Фн під час скорочення відбувається внас-
лідок вичерпання ресурсів креатинфосфату. 
Згідно з моделлю «ковзаючих філаментів», 
м’яза скорочується за рахунок енергії АТФ і 
після цього утворюються АДФ та Фн. Вважа-
ють, що за великих концентрацій фосфат зда-
тен інгібувати скорочення. Також показано, 
що за великих концентрацій Фн відбувається 
редукція кальційактивованих струмів [17]. 
Dahlstedt з співавт. виявили, що для мишей 
з відсутньою креатинкіназою характерні ви-
сокі значення концентрацій фосфату під час 
відпочинку, а кальційактивоване скорочення 
м’яза невтомлених нокаутних мишей є значно 
слабшим, аніж скорочення м’яза контрольних 
(інтактних) тварин. Це свідчить, що пригні-
чувальний вплив на розвиток м’язової сили 
має саме Фн. 

За останні роки встановлено, що зроста-
ючі концентрації фосфату також впливають 
на розвиток втоми, модифікуючи функці-
онування саркоплазматичного ретикулума 
(СР) міоцитів. Виділяють декілька можли-
вих механізмів такого впливу: за прямої дії 
фосфат може безпосередньо взаємодіяти з 
кальцієвими каналами, розташованими у СР, 
тримаючи їх відкритими та ідукуючи вихід 
кальцію. Це призводить до підвищення вну-
трішньоклітинного тетанічного [Ca2+]і. Але 
тоді незрозумілими є дані, що нокаутовані 
за геном креатинкінази миші не проявляють 
такої зміни на ранніх стадіях втоми [19]; аль-
тернативним шляхом впливу Фн є інгібування 
поглинання Ca2+. Підвищений вміст фосфату 
може пригнічувати АТФ-залежне поглинання 
кальцію у СР. Спочатку це призводить до 
зростання викиду Ca2+ під час тетанічного 
скорочення, однак, за тривалого впливу він 
буде акумулюватися в інших органелах або 
зовсім покидати клітину і, таким чином, 
знижується сила тетанічного скорочення; 
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нарешті, можлива і Ca2+-Фн–преципітація. 
Фосфат може надходити до СР, зв’язуватися 
з кальцієм і, відповідно, не давати йому ви-
ходити із самого СР [19]. Але у цієї гіпотези 
є один недолік. Надлишок фосфату утворю-
ється на початкових стадіях м’язової втоми, 
а зменшення [Ca2+]і спостерігається доволі 
пізно. Крім того, на швидких волокнах мишей 
показано, що зменшення тетанічного [Ca2+]
і корелює зі зростанням Mg2+, який швидше 
за все утворюється після розпаду АТФ [20]. 
Припускають, що фосфат надходить у клітину 
через аніонні канали, коли знижується вміст 
АТФ. Це пояснює, чому фосфат проникає у 
СР зі зменшенням концентрації АТФ і чому 
існує залежність між зростанням вмісту маг-
нію і зменшенням тетанічного [Ca2+] і [21]. 

Лактат. Під час м’язового скорочення 
змінюється рівень рН – він може зменши-
тися на 0,5 одиниць. Показано, що є зв’язок 
між закисненням та зменшенням сили м’яза 
людини. Експерименти на окремих м’язових 
волокнах виявили, що вплив закиснення на 
ізометричну силу та швидкість скорочення. 
Встановлено, що м’яз може відновлюватися 
швидше, ніж значення рН повертаються до 
норми. Вплив закинлення на розвиток втоми 
м’яза не є сталим: виявлено кореляцію між 
рівнем ацидозу і розвитком м’язової втоми 
за температури ≤15 °C [13]. Максимальне 
пригнічення скорочення м’яза відбувалося 
за 10 °С, а мінімальний вплив ацидозу ви-
явили при 30 °С. Проведені досліди на окре-
мих м’язових волокнах [22] та цілих м’язах 
мишей [23] довели, що за 30 °С закиснення 
мінімально впливає на скоротливу активність 
м’яза. Таким чином, за фізіологічних темпе-
ратур скорочення м’яза слабко залежить від 
наведених коливань рівня pH. Проте можли-
вий альтернативний шлях впливу ацидозу на 
зміну силової відповіді м’яза – це енергетич-
ний метаболізм. Відомо, що ключові ензими 
у глікогенолізі та гліколізі – фосфорилаза та 
фосфофруктокіназа – інгібуються кислим рН. 
Проте зменшення активності цих ферментів 
за м’язової втоми у людей не виявили [24] 

як не було виявилено значного впливу на за-
значені ензими зменшення загального рівня 
рН на 0,4 одиниці при 28 °С. Отже, можна 
припустити, що на ці ферменти паралельно з 
ацидозом впливає інший фактор. Також існує 
теорія, яка ростулює, що закиснення суттєво 
впливає на викид іонів кальцію із СР під час 
скорочення м’яза. Вважається, що зміщення 
значення pH в кислий бік впливає на ріано-
динові рецептори і заважає внутрішньоклі-
тинному викиду кальцію. Однак досліди на 
окремих м’язових волокнах не виявили жод-
них «збоїв» у деполяризаційно-індукованому 
викиді іонів кальцію із СР. 

Глікоген. Фракція глікогену, що депо-
нується у м’язах, є депо енергії, яка через 
ферментативне перетворення за фізич-
них навантажень стає джерелом глюкози, 
котра використовується у гліколізі [25]: 
Глюкоза+2НАД++2АДФ+2Фн→2 пірува-
т+2НАДH+2Н++2АТФ+2Н2O. Відновлення 
АТФ з АДФ використовується для актин-міо-
зинової взаємодії у м’язі, який скорочується. 
Тож логічно припустити кореляцію розвитку 
втоми з вичерпанням запасів глікогену. Однак 
експериментальні дослідження заперечують 
цю гіпотезу, оскільки у стані м’язової втоми 
глікогену у м’язах залишається понад 50% 
від початкового рівня [26]. 

Вільні радикали. Найбільший вплив на 
розвиток м’язової втоми спричинюють вільні 
радикали. Спочатку це було підтверджено ме-
тодом електронного парамагнітного резонан-
су на м’язах кролика, де реєстрацію вільних 
радикалів проводили до та після виснажли-
вих навантажень. Пізніше з використанням 
спінових уловлювачів був виявлений вплив 
вільних радикалів на м’язову втому кінцівок 
людини. Показано, що фізичне навантажен-
ня індукує окиснення глутатіону, який не є 
ферментативною системою «боротьби» клі-
тини з вільними радикалами, та призводить 
до загального зменшення його концентрації, 
збільшення маркерів ліпідної пероксидації, 
протеїнового карбонілювання та окиснення 
ДНК за розвитку м’язової втоми [22–28]. 
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За нормального функціонування м’яза у 
ньому утворюються активні форми кисню 
(АФК), зокрема супероксид-аніон, перекис 
водню та гідроксильні радикали [29, 30]. 
Варто зазначити, що концентрація АФК зро-
стає з тривалістю фізичного навантаження. 
Виявлено, що м’язи під час скорочення-роз-
слаблення продукують окис азоту (NO). 
Також м’язові волокна здатні експресувати 
нейрональну NO-синтазу (nNOS), ендоте-
ліальну (eNOS) або обидві ці форми [31]. 
Дані, отримані в експериментах з окремими 
м’язовими волокнами, свідчать про те, що 
фармакологічна блокада NO-синтази, або 
генетичне вимикання цього ферменту, не 
впливає на розвиток м’язової втоми [32]. 
Припускають, що окис азоту може викликати 
розвиток м’язової втоми за іншими механіз-
мами, наприклад, через дію на кровоносні 
судини чи беручи участь у розвитку син-
дрому хронічної втоми та фіброміолгії [33, 
34]. АФК здатні пошкоджувати усі елементи 
клітин та уражати тканини. Проте Andrade з 
співавт. [35] показали, що значне окиснення 
тканин м’яза екзогенним перекисом водню не 
призводить до змін у концентрації кальцію і 
навіть збільшує чутливість міофіламентів до 
кальцію. Така чутливість є оборотною. 

Оскільки розвиток втоми м’яза спря-
жений зі збільшенням концентрації АФК, 
то клітинні антиоксидантні системи можна 
розглядати як компоненти захисної системи 
організму від біохімічних наслідків розвитку 
м’язової втоми. Кожна клітина організму має 
антиоксидантну ферментативну систему, яка 
складається з багатьох ланок і механізмів. 
До основних антиоксидантних ферментів 
відносять супероксиддисмутазу (СОД), глу-
татіонпереоксидазу (ГП) та каталазу. Основне 
завдання СОД – утворювати із супероксиду 
пероксид водню і кисень. ГП і каталаза ка-
талізують розпад пероксиду водню на воду і 
кисень. До допоміжних антиоксидантних ен-
зимів відносять тіоредоксин, глутаредоксин 
та піроксиредоксин. 

Серед неензиматичних антиоксидантів у 

м’язових волокнах можна виділити глутатіон. 
Тканини, які найбільше потерпають від окси-
дативного стресу, містять значні концентрації 
цієї сполуки. Так, наприклад, концентрація 
глутатіону у волокнах 1-го типу на 400-600 % 
більша, ніж у волокнах 2б-типу [36]. Роль глу-
татіону у процесі руйнування АФК полягає в 
тому, що він здатен віддавати атом водню і, 
таким чином, відновлювати вільні радикали. 
Встановлено, що антиоксидантні ефекти є 
температурозалежними. Так, м’язова втома 
настає швидше за 37 оС, аніж за 22 оС. Ан-
тиоксидант, використаний у роботі Moopanar 
з співавт. [37], подовжував час настання м’я-
зової втоми за 37 оС, не впливаючи на роботу 
м’яза за 22 оС. Відомими антиоксидантами є 
вітаміни С, Е та β-каротин. Однак, коли люди 
вживали збагачену на вказані нутрієнти їжу, 
не виявилено особливих змін у роботі м’язів 
[38]. 

Незважаючи на значну кількість тематич-
них наукових праць, дані щодо залежності 
накопичення АФК та активності таких ен-
догенних антиоксидантів, як каталаза, СОД, 
глутатіон за умов інтенсивного фізичного 
навантаження скелетного м’яза залишають-
ся суперечливими [39, 40]. Ці розбіжності 
пов’язані, насамперед, з використанням 
різних видів фізичного навантаження, його 
інтенсивністю і тривалістю, нарешті, типу 
м’язових волокон, оскільки останнім прита-
манні специфічні метаболічні особливості та 
властивості антиоксидантної системи [41]. 

Шляхи корекції розвитку втоми м’язів. 
N-ацетилцистеїн (НАЦ). Відомою речови-
ною для ефективного інгібування розвитку 
м’язової втоми діафрагми та окремих м’язо-
вих волокон є НАЦ [42]. Цей препарат здатен 
пригнічувати розвиток м’язової втоми у 6 з 8 
людей. За його інфузійного введення ефект 
реєстрували вже на 3-й хвилині досліду. Сила 
скорочення м’язів в єксперементальній групі 
була на 15% вищою за контрольні значення. 

Кофеїн. Однією з найпоширеніших ре-
човин, що впливає на організм людини, є 
кофеїн. Відомо, що за помірної інтенсивності 
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навантажень м’язова втома настає у проміжку 
30–60 хв. Кофеїн «працює» у цьому разі як 
енергогенна субстанція [26, 43–46]. Доведена 
перевага його перорального [47]. Однак, під 
час короткотривалого високоінтенсивного 
фізичного навантаження він демонстрував 
невисоку ефективність [48]. Водночас за-
стосування структурного аналогу кофеїну  
теофіліну – показало приріст сили на 19%. 
Припускають, що кофеїн індукує зміни у 
м’язі на локальному рівні, можливо вплива-
ючи на вивільнення кальцію з ріанодинових 
рецепторів [49]. Крім того, значного впливу 
кофеїну на дихальний обмін та вміст вільних 
жирних кислот у крові не виявлено [50, 51]. 
Також показано відсутність значного впливу 
кофеїну на використання м’язом глікогену 
[26, 52]. Водночас кофеїн з високою вірогід-
ністю подовжує час настання м’язової втоми 
[48]. Ще одна його специфічна особливість 
– підвищення вмісту лактату в крові [53]. 
У дослідженнях з використанням кофеїну і 
теофіліну рівновага у співвідношенні Фн/фос-
фокреатин зміщується у бік фосфокреатину, 
що, у свою чергу, «покращує» енергетичне 
депо м’яза. Корекція кофеїном м’язової втоми 
може також бути опосередкована через вплив 
на іонний баланс. Експериментально дове-
дено, що пероральне застосування кофеїну 
призводить до зменшення вмісту натрію у 
плазмі крові під час фізичних навантажень 
[54]. Це, ймовірно, є наслідком або меншого 
виходу натрію у позаклітинний простір, або 
його швидкого повернення у клітину. Викори-
стання кофеїну стимулює у ненавантажених 
м’язах роботу Na+,K+-АТФази на поглинання 
натрію. Водночас він здатен впливати на 
роботу СР в ізольованих м’язових волокнах 
[55]. 

Низькорівнева лазерна терапія. Експери-
менти на тваринах та клінічні випробовуван-
ня з використанням низькорівневої лазерної 
терапії (на основі червоного, інфрачервоного 
світла та змішаних хвиль) продемонстрували 
такі результати з вивчення м’язової втоми: по-
кращення мікроциркуляції [56], підвищення 

синтезу АТФ та стимулювання дихального 
ланцюга мітохондрії [57], зменшення кон-
центрації АФК та активності креатинфосфо-
кінази, активування синтезу антиоксидантів 
та білків теплового шоку [58, 59]. На лабо-
раторних щурах з використанням лазерного 
випромінювання з червоною (655 нм) [60] 
та інфрачервоною (904 нм) [61] довжинами 
хвиль виявлено зменшення м’язової втоми 
приблизно на 13% порівняно з контролем. 

Пікногенол. Одним з перспективних анти-
оксидантів, дія якого спрямована на нейтра-
лізацію АФК, є пікногенол. Він здатний не 
лише підвищувати вміст як окисненого, так 
і відновленого НAД+ у сироватці крові, але й 
безпосередньо збільшувати витривалість м’я-
зів, відтерміновуючи час настання втоми [62]. 

Аденозин. Аденозин є природним ан-
тиоксидантом. Доведено протекторну дію 
його та його похідних на тваринних моделях 
реперфузійної травми та за ішемії міокарда. 

Лактоферин. Залізозв’язуючий білок, 
подібний до трансферину, але з вищою афін-
ністю до іонів заліза, особливо за кислих 
рН, що актуально для м’язової втоми, яка 
супроводжується ацидозом. Зв’язані білком 
іони заліза не здатні каталізувати вільноради-
кальні реакції. Встановлено, що лактоферин 
запобігає вільнорадикальним процесам у 
легенях щурів. 

Аллопуринол. Це синтетичний антиокси-
дант, який інгібує продукцію супероксид-ані-
она, пероксиду водню та сечової кислоти за 
допомогою синтезу оксипуринолу – інгібіто-
ра для ксантиноксидази як головного джерела 
утворення АФК. Добре зарекомендував себе 
у «боротьбі» з АФК ішемічного генезу на 
серцевому м’язі, нервовій тканині та шлун-
ково-кишковому тракті. 

Дефероксамін. Ця біоорганічна сполука 
пригнічує залізозалежну ліпідну переокси-
дацію та запобігає утворенню оксиду водню, 
супероксид-аніона, перекису водню. 

С60-фулерен. Одними з найпотужніших 
антиоксидантів, які можна використати для 
корекції розвитку втоми скелетних м’язів, 

М’язова втома: фактори розвитку та шляхи корекції



ISSN 0201-8489 Фізіол. журн., 2017, Т. 63, № 1 101

є біосумісні водорозчинні С60-фулерени 
[63, 64]. С60-фулерен являє собою молекулу 
май же сферичної форми діаметром 0,72 нм, 
поверхня якої вкрита п’яти – та шестикут-
никами, у вузлах яких міститься 60 атомів 
вуглецю, поєднаних між собою одинарними 
та подвійними хімічними зв’язками. Йому 
притаманна висока відновлювальна здатність 
– можливість приєднувати до шести електро-
нів. Завдяки цій властивості С60-фулерени та 
їхні похідні діють у біологічних системах як 
ефективні уловлювачі вільних радикалів, зо-
крема АФК, гіперпродукція яких призводить 
до виникнення багатьох патологій [65], вклю-
чаючи ішемічні ушкодження травматичного 
ґенезу тонкої кишки [66] та ішемічно-репер-
фузійне ушкодження легень [67, 68]. Доведе-
но, що С60-фулерени нормалізують клітинний 
обмін речовин та нервові процеси, підвищую-
чи стійкість до стресу, посилюють активність 
ензимів і регенеративну здатність тканин, ви-
являють виражені противірусну, протизапаль-
ну та антиалергенну дії [69, 70], ефективно 
регулюють АТФазну активність актоміозину 
[71]. Експериментально вста новлено, що 
С60-фулерени та їхні похідні можуть бути 
допоміжними засобами у комплексній терапії 
завдяки здатності інтенсифікувати захисні 
функцій імунної та антиоксидантної систем 
організму людини [72–76]. Жодних токсич-
них ефектів чи летальних наслідків не було 
зафіксовано за досліджень дії С60-фулеренів 
після їх перорального введення в організм 
щурів загального дозування 2 г/кг упродовж 
14 днів [77]. 

Вищенаведені дані свідчать про реальну 
перспективу застосування водорозчинних 
С60-фулеренів, антиоксидантна дія яких 
значно перевищує таку для відомих природ-
ніх антиоксидантів – вітамінів С, Е і каро-
тиноїдів [78–80] як потенційних агентів для 
підвищення ефективності функціонування 
скелетних м’язів людини модифікацією 
АФК-залежних механізмів, що відіграють 
важливу роль у процесів розвитку м’язової 
втоми. 

Т.Ю. Матвиенко1, Д.А. Заводовский1,  
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МЫШЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ: ФАКТОРЫ РАЗ-
ВИТИЯ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 

Обобщены литературные данные по анализу физиологи-
ческих и биохимических механизмов развития мышечной 
усталости и путей ее предотвращения. Проанализировано 
действие наиболее распространенных эндогенных и эк-
зогенных антиоксидантов на биохимические процессы 
в утомленной мышце. Показано, что биосовместимые 
нетоксичные водорастворимые С60-фуллерены как мощ-
ные антиоксиданты способны выступать перспективными 
средствами для коррекции развития усталости скелетных 
мышц, в основе которой лежит деструктивное действие 
свободнорадикальных процессов.
Ключевые слова: скелетные мышцы; мышечная усталость; 
свободные радикалы; С60-фуллерен. 
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MUSCLE FATIGUE: FACTORS OF 
DEVELOPMENT AND WAYS OF 
CORRECTION 

The data regarding the analysis of the physiological and 
biochemical mechanisms of muscle fatigue and ways to 
prevent it are summarized. The effect of the most common 
endogenous and exogenous antioxidants in the biochemical 
processes in muscle fatigue was analyzed. It is shown that 
biocompatible, non-toxic water-soluble C60 fullerenes, which 
possess powerful antioxidative properties, promise great 
prospects in the correction of skeletal muscle fatigue caused 
by the destructive action of free radicals. 
Key words: skeletal muscles; muscle fatigue; free radicals; 
C60 fullerene. 
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