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ВСТУП 

 

Нормальна та патологічна фізіологія є невід’ємною частиною медицини, 

тому цілком доцільно викладати цей курс студентам зі спеціальності «Біотех-

нічні та медичні апарати і системи», які в подальшому працюватимуть з медич-

ним обладнанням. Курс має на меті донести до студентів  технічного 

спрямування необхідні  знання щодо нормального функціонування систем і 

органів людини та їх патологічних станів; типові діагностичні ознаки 

нормального та патологічного стану означених систем і органів та їх фізичні 

параметри, що є необхідною умовою побудови відповідного лікувально-

діагностичного обладнання; усвідомлення студентом необхідності у знаннях 

про причини  виникнення різної внутрішньої патології, щоб забезпечити 

виконання умови «не нашкодити» пацієнту під час здійснення діагностично-

лікувальних процедур із застосуванням відповідного технічного обладнання. 

Даний навчальний посібник може бути використаний  студентами денної 

форми навчання в процесі самостійної підготовки до занять при вивченні курсу 

«Основи нормальної та патологічної фізіології». Бурхливий розвиток медико-

біологічної апаратури, що спостерігається за останні десятиліття, виявив 

необхідність підготовки висококваліфікованих  фахівців зі спеціальності 

7.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи», які володіють не лише 

глибокими знаннями з питань проектування, розробки та виготовлення 

сучасного лікувально-діагностичного обладнання, але й мають фундаментальну 

теоретичну і практичну підготовку з фізіології, біохімії, біології, біофізики та 

суміжних з ними дисциплін; спеціалістів, здатних проводити наукові 

дослідження, ерудованих, мислячих, які удосконалюють та поглиблюють свої 

знання самостійно  під час навчання та після закінчення ВНЗ у процесі 

практичної діяльності.  

Висловлюємо подяку за допомогу та критичні зауваження рецензентам, а 

також д.т.н., професору, академіку АПНУ, зав. кафедри «Конструювання і 

виробництво радіоелектронної  апаратури» НТУУ КПІ  Ю.Ф. Зіньковському. 
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       1 ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЙ «НОРМА» ТА «ПАТОЛОГІЯ» 

 

Здоров’я і хвороба є формами життя з усіма притаманними їм 

різноманітностями. Генна регуляція дає план, програму життєвого циклу 

клітини, гени кодують білки, які виконують різні функції. Стовбурові клітини 

здійснюють ділення, даючи диференційовані та спеціалізовані клітини, що 

об’єднуються  у чотири  типа тканин (нервова, м’язова, епітеліальна, сполучна, 

які в свою чергу дають 100 видів тканин). Тканини утворюють органи, які 

об’єднуються  у певні системи. Рецепторна регуляція нейрон-імуно-

ендокринної системи об’єднує всі клітини у єдиний організм. Регуляторні 

системи організму людини включають нервову, ендокринну, імунну, а 

виконавчі – серцево-судинну, травну, видільну, дихальну, опорно-рухову  

тощо. Кожна система має спеціалізовані функції. Біоценози впливають на 

організм умовами, взаємодіями тварин і рослин за ланцюгами живлення, які 

передають незамінні компоненти їжі – біоелементи, вітаміни, незамінні жирні 

та амінокислоти, феромони, токсини. 

Норма (іноді як середнє в популяції) для організму людини – це ідеал (або 

жартома – недообстежений пацієнт), рівень комфортності, діапазон медико-

біологічних показників здоров'я в певному морфо-функціональному етапі 

онтогенезу в середньому в популяції; норма близька до поняття здоров'я.    

Патологія  – це відхилення від норми, що призводить до хвороб і загибелі 

організму, патологія – це основа хвороби. Патології зв'язують подразник 

(екологічне середовище), авторегуляцію (генна схильність), адаптацію 

(рецепторна регуляція), компенсацію (рівень функціонування клітин) із 

тривалістю життя (онтогенез) і зміною та/або заміною організмів (у 

біогеоценозі). Загальними механізмами патологій є: 1) генетичні дефекти та 

спадковість, 2) дія несприятливих екологічних чинників, 3) порушення 

нервово-ендокринно-імунної регуляції за періоди онтогенезу, 4) акумуляція, 

накопичення цих пошкоджень. З огляду на те, що в організмі людини 10
16

 

клітин у різних стадіях життєвого циклу, 30 тисяч генів, частина з яких не 
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експресовані в різних локусах, можливо вважати необхідністю випадкові 

порушення цих елементів системи живого організму. 

 Основною характеристикою здоров’я є можливість пристосування 

організму до змін навколишнього середовища. Однак  адаптація організму до 

шкідливих дій на нього не є безмежною. Стан здоров'я може переходити у 

передпатологічний стан. Якщо організм справляється з ним, то здоров’я 

відновлюється. У  тому випадку, якщо пристосувальні та захисні сили 

організму виявляються недостатніми, – його функції порушуються і виникає 

хвороба.  

Головним біологічним призначенням хвороби є мобілізація захисних та 

пристосувальних механізмів організму. При захворюванні діє одночасно 

фактор, що його викликає,  та захисна реакція організму.  Хвороба – це 

боротьба факторів, що ушкоджують організм з його захисними силами. 

Боротьба, у якій захисні сили перемагають хворобу, або тривалий час 

стримують розвиток патологічних процесів, чи капітулюють, тоді й хвороба 

розвивається поступово, або катастрофічно швидко. Хвороба – це порушення 

нормальної життєдіяльності організму під впливом надмірних подразників, у 

результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. Хвороби є 

основною причиною того, що більшість населення Землі помирає передчасно. 

Середня біологічна тривалість життя людини становить близько 90 років, тоді 

як середня фактична тривалість життя людей у розвинутих країнах – 74 роки, а 

в країнах, що розвиваються – 56 років. Отже,  ми не доживаємо 26 років до 

середньої біологічної тривалості життя. 

Хвороб існує багато. На сьогодні відомо близько  10 тис. захворювань і 

більше 100 тисяч їх ознак. Для кожної епохи характерні свої захворювання. У 

наш час найбільшою проблемою є хвороби цивілізації – атеросклероз, ішемічна 

хвороба серця, ожиріння, діабет, нервово-психічні розлади. Психосоматичні 

захворювання є найбільш розповсюдженими на сьогодні, від яких передчасно 

старіють і помирають люди. 

Виникнення захворювання пов'язане із комплексом причин. Для 
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маніфестації захворювання має значення реактивність організму людини в 

даний момент, його спадковість, конституціональні особливості та шкідлива 

для організму дія зовнішнього середовища.  Однак, у комплексі причин, що 

викликають захворювання, завжди є одна – основна причина, наприклад 

туберкульозні бактерії являють собою  основну причину захворювання на 

туберкульоз. Однакові за силою причини не завжди викликають однаковий 

патологічний процес.  

Причини захворювання діляться на дві групи: зовнішні й внутрішні. 

Зовнішніми причинами хвороби можуть бути: аліментарний фактор, що 

характеризується порушенням режиму харчування (переїдання, недоїдання); 

фізичні (дія високої чи низької температури; атмосферний тиск тощо); хімічні 

(отрути); механічні (рани, розтяжіння, переломи, струси тощо); біологічні 

(бактерії, віруси); психічні фактори, які лежать в основі неврозів, психічних 

розладів та психосоматичних хвороб (виразка шлунково-кишкового тракту, 

стійкі гормональні порушення); соціальні фактори,  які визначають суспільне 

середовище людини (забруднення зовнішнього середовища, гіпокінезія, 

руйнація моральних підвалин).  

Внутрішні причини захворювань пов’язані зі: спадковістю – 

порушеннями хромосомного апарату,  які характеризуються структурними або 

кількісними його змінами  (дальтонізм, гемофілія); конституцією людини, яка 

визначає її генетичний потенціал і, таким чином, схильність до певного 

захворювання (цукровий діабет, гіпертонія); особливостями 

внутрішньоутробного розвитку, які зумовлюють  вроджені хвороби 

(косолапість, дисплазія кульшового суглоба).  

Категорія «хвороба» має досить конкретний характер та визначається 

особливостями патологічного процесу, стадією його розвитку,  характером 

протікання, симптомами тощо. 

При захворюванні людини в її організмі відбувається патологічний 

процес, який характеризується тривалими реакціями органів систем, які 

виходять за межі фізіологічних норм і можуть викликати структурно-
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функціональні їх порушення. 

За швидкістю розвитку та тривалістю протікання розрізняють гострі та 

хронічні хвороби. Гострі хвороби характеризуються швидким розвитком і 

важким їх протіканням. До них належать ряд інфекційних хвороб. Хронічні 

захворювання характеризуються поступовим розвитком, який може тривати 

роками з чергуванням періодів прогресування та загострення і періодами 

затухання та ремісії. Одне і те ж саме захворювання може мати гострий або 

хронічний характер, наприклад,  бронхіт. Захворювання може розпочатися  як 

гостре, а потім перейти у хронічну форму. І, навпаки, хронічне захворювання 

може загостритись під дією негативних чинників зовнішнього середовища. 

У розвитку захворювання розрізняють чотири стадії.  

Перший період – скритий, або латентний – період між дією причини та 

проявом перших ознак хвороби.  

Другий період – продромальний, який характеризується проявом 

неспецифічних симптомів, що властиві багатьом захворюванням, – головний 

біль, погіршення апетиту тощо. 

Третій період – повного розвитку, який характеризується типовою 

клінічною картиною конкретного захворювання з проявом специфічних 

симптомів. 

Четвертий період – завершення хвороби з: повним одужанням (організм 

переходить у стан, що був до захворювання); переходом у хронічну форму; 

одужанням із залишковими явищами (коли в організмі залишається тривалий  

патологічний слід функціонального характеру, наприклад запальний процес у 

нирках після грипу); стійкими патологічними змінами (змінами 

морфологічного характеру, наприклад, вада серця після ангіни). 

Якщо до основного захворювання додається хвороба, яка відрізняється 

від нього своїми симптомами, то це називається ускладненням хвороби. 

Патогенез – розділ патології, що вивчає механізми розвитку хвороби, їх 

протікання та завершення. 

Між станом здоров’я і хвороби виділяють перехідний, так би мовити 
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третій стан, який характеризується «неповним» здоров’ям. Це 

передпатологічний стан, при якому регуляція психічних та фізичних функцій 

менш досконала, що вже характерно для хворобливого стану. Цей 

передпатологічний період супроводжується виникненням неприємних 

суб’єктивних відчуттів: роздратування, головний біль, слабкість, потемніння в 

очах при різних змінах положення тулуба, втрата апетиту, озноб, низька 

працездатність, задишка при помірному фізичному навантаженні, неприємні 

відчуття в ділянці серця тощо. Якщо організм подолає цей стан, то здоров’я 

поновиться. Об’єктивно можуть бути зареєстровані тенденція до тахікардії, 

нестійкий рівень артеріального тиску (АТ), охолонення кінцівок тощо. 

У третьому стані знаходяться більше половини всієї популяції людей. 

Якщо хвороби тривають дні, тижні, місяці, то третій стан може зберігатися 

роками і навіть усе життя. Такий стан характерний для тих, хто веде 

малорухомий спосіб життя, неправильно харчується, вживає алкоголь, у 

періоди статевого дозрівання, старості, а також для тих, хто проживає на 

радіаційнозабруднених територіях у нашій державі (синдром радіофобії).  

До типових патологічних станів належать запалення (дає 70 % усіх 

хвороб), ішемія та гіпоксія, онкогенез, дія радіопромінення та струму, стрес; усі 

вони ґрунтуються на порушенні регуляцій. 

Запалення – боротьба організму з чинниками, що викликають подразнення 

або загибель клітин. Ендогенні чинники: крововилив у тканини, тромб, 

відкладення солей, дія жовчі. Екзогенні – фізичні (травма, опік, скалка, 

опромінення), хімічні (їдкі речовини, токсини), біологічні (віруси, бактерії, 

гриби, глисти). У зоні запалення виявляються почервоніння, набряклість, жар, 

біль, порушення функцій. Для гострого запалення основна роль належить 

нейтрофілам та іншим грануломістким лейкоцитам; для хронічного запалення – 

тканинним макрофагам. Деякі інші типові патології (радіаційне ураження, 

стрес, атерогенез) мають риси, що притаманні запаленню за рахунок ролі 

лейкоцитів. Є системні та місцеві реакції запалення. Системні реакції пов’язані 

з нейро-імунно-ендокринною регуляцією та відповіддю печінки. Прозапальні 
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процеси активуються альдостероном та парасимпатичною вегетативною 

нервовою системою. Протизапальні процеси активуються кортизоном, частково 

симпатичною інервацією. Місцеві реакції виділяють у три стадії – альтерацію, 

ексудацію, репарацію. 

Альтерація – це дія ушкоджуючого агента та гибель клітин некрозом 

внаслідок закислення, підвищеного тиску, біоактивних речовин. Активація 

базофілів спричиняє викид гістаміну та гепарину (що збільшують 

проникливість кровоносних судин), ферментів розщеплення колагену та 

еластину сполучної тканини. З розширених судин виходить у міжклітинники 

вода, що утворює  базу  набряку. Набряк тисне на судини, накопичується кров, 

що сприяє тромбоутворенню. Утворюються медіатори міграції та активації 

фагоцитів. 

Ексудація характеризується почервонінням (гіперемія), набряком та 

лейкоцитарною інфільтрацією  тканини. Із крові судин до зони запалення 

хемотаксисом мігрують лейкоцити: спочатку нейтрофіли, потім моноцити 

(перетворюються на макрофаги), останні – лімфоцити. Головна задача 

нейтрофілів – розчистити зону запалення.  Нейтрофіли фагоцитують ушкоджені 

та чужі (бактеріальні, наприклад) клітини, утворюючи гнійні тільця. Це 

посилює набряк, кислотність та осмотичний тиск. Нейтрофіли взаємодіють з 

макрофагами та лімфоцитами, активуючи їх. Макрофаги продукують близько 

40 імуномедіаторів (які активують гемопоез у червоному кістковому мозку, 

сприяють секреції печінкою захисних факторів – реактантів гострої фази 

запалення). Макрофаги фагоцитують гній, формують бар’єр зсідання крові 

навколо зони запалення, тобто локалізують його.  

Репарація проходить після загибелі нейтрофілів, макрофаги та лімфоцити 

зачищають зону запалення, стимулюють проліферацію клітин. Фізіологічна 

репарація проходить поділом стовбурових клітин, що дають функціонально 

активні клітини, тобто орган, тканини відновлюються. Нефізіологічна репарація 

проходить активацією фібробластів, які генерують сполучно-тканинні білки 

(колаген, еластазу) та поліцукри (хондроїтинсульфат, гіалуронову кислоту), що 
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не виконують фізіологічних функцій в органі. Патологічна репарація 

формується для заповнення пухлини. 

Фагоцити (нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, моноцити, макрофаги) – це 

лейкоцити, що здатні хемотаксисом мігрувати  до клітин, викидати гранули з 

ферментами, токсинами, активними формами кисню для вбивства клітин, а 

потім їх поглинати та розчиняти ( процес фагоцитозу). 

Ішемія – це локальне порушення кровопостачання, що залежне від спазму 

або закупорки просвіту судини. Ішемія може призвести до некрозу клітин 

органа (інфаркту міокарду, печінки, нирок, інсульту мозку). 

Гіпоксія – зниження надходження О2 до організму або локально до органа, 

тканини. Це призводить до зниження рівня мітохондріального окиснення, у 

якому утворюється АТФ; зниження продукції АТФ (гіпоергоз) блокує функції 

головного мозку, серця, печінки, нирок. Порушуються: скорочення м’язів, 

біосинтези нейромедіаторів, білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, 

трансмембранний перенос іонів, розвивається закислення (ацидоз). Причини 

гіпоксії: а) зниження вмісту О2 у довкіллі, б) порушення дихання, в) порушення 

транспорту О2 кров’ю, отруєння СО, в) серцева недостатність, ішемії, г) при 

пошкодженні мітохондріального окиснення, наприклад, блокада ціанідами 

цитохрооксидази. 

Радіоопромінення має енергію квантів, що збігається  з енергією розриву 

ковалентного зв’язку. Тому після радіоопромінення розриваються нуклеїнові 

кислоти, білки, ліпіди, вуглеводи, а особливо часто вода, оскільки її 60–80 %, 

при цьому утворюються вільні кисневі радикали, які спалюють клітини 

організму: Н2О +γλ = Н• + •ОН;  RH + •OH = R• + H2O. Гинуть стовбурові 

клітини, розвивається променева хвороба. 

Онкогенез – утворення пухлин (з епітеліальної тканини – рак, зі сполучної 

– саркома). Онкогенез починається з ініціації, часто після запалення та 

ослаблення імунного захисту. Є каскад активації поділу клітини: фактор росту 

→ рецептор → МАР-кінази → білки цикліни → циклінзалежні кінази → ядерні 

фактори синтезу ДНК та поділу клітини. Для онтогенезу потрібні мутації у 
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трьох із цих компонентів. Віруси можуть приносити в геном клітини гени  цих 

компонентів або стимулювати гени-активатори генів цього каскаду. Стреси, 

запалення, радіоопромінення ослаблюють імунну систему, яка знешкоджує 

онкоклітини. Далі до 10 років іде поділ клітин, які мають близько шести типів 

рецепторів,  і тому не реагують на сигнали нейрон-імуно-ендокринної системи. 

Ці клітини активують ріст судин у пухлині  для постачання поживних речовин, 

енергетика клітин переходить з аеробної на анаеробну. Клітини втрачають 

зв’язки, переносяться кров’ю та діляться в інших місцях організму. Пухлини 

забирають поживні речовини від організму, а розкладаючись,  віддають 

токсини, стискають судини та органи; усе це призводить до загибелі організму. 

Стрес  (Г. Сельє, 1929, 1956) – це реакція організму на сильний 

подразник (стресор) проходить за фазами тривоги (викид адреналіну  та 

кортизолу з наднирників), резистентності (перехід адаптації на новий рівень), 

відновлення (еустрес) або виснаження (дистрес). У тварин фізичний стрес 

викликається прямою дією або ситуацією (порушення ієрархії, радіаційно-

токсична дія, больова дія, переляк, зміна життєдіяльності), у людини ще й 

словом (психоемоційний, другосигнальний, як особиста інтерпретація 

інформації). За Г. Сельє, дія подразника викликає збудження в корі півкуль та 

ретикулярної формації, вибір боротьби або втечі, через гіпоталамус та гіпофіз 

активація секреції кортизону та адреналіну для добування енергії з глюкози та 

жирів для руху, перерозподілу крові, але одночасно слабне імунна система, 

відбувається викид холестерину та активних форм кисню (дуже сильних 

мутагенів), тому Д. Беляєв підкреслював еволюційну роль стресу.  

Дія кофеїну, тютюну, алкоголю, наркотиків частково знімають стрес, 

викликаючи нові негативні чинники стресу. Скупчення населення у великих 

містах сприяє стресу, самі міста будувалися частіше у несприятливих умовах, 

що збільшувало частоту мутацій, а це у свою чергу сприяло збільшенню 

талантів, розквіту торгівлі та культури. Люди, у яких переважає симпатика (тип 

А – поведінка спрямована на успіх у життєвих досягненнях), мають великий 

ризик серцево-судинних хвороб внаслідок тахікардії та високої рухової 
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активності,  аж до загибелі. Люди, у яких переважає парасимпатика,  належать 

до типу Б – поведінка зниження рухів та включення у дію.  

Стрес для організму – 1) сильна негативна дія, 2) сильна відповідь на 

стрес–фактор, 3) сильні реакції різні за значенням, 4) неспецифічні риси 

відповіді фізіологічних та психічних реакцій при екстремальних впливах, що 

викликають адаптаційну активність. Стресори розрізняють фізичні, хімічні, 

біологічні, соціальні. Біологічна сутність стресу – адаптація, захист від 

негативних впливів. У людини стрес крізь сенсорні шляхи у корі дає когнітивну 

інтерпретацію, а у лімбічній системі (що впливає і на вегетатику: норадреналові 

та адреналові типи поведінки – зібраність або розгубленість) – емоційну. При 

цьому активується  гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова, соматотропна і 

тиреоїдна частини ендокринної регуляції, що потребує у людини фізичної 

активності для зняття стресу. 
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2  ОПОРНО–РУХОВА СИСТЕМА 

 

Опорно–руховий апарат людини включає сполучну тканину та м’язи. 

Сполучна тканина сприяє еластичності, гнучкості, опорній фіксованості 

структур; м’язова тканина скорочується, що призводить до руху органоїдів, 

клітин, органів, тіла. Сполучна тканина складає близько 50% маси тіла і 

входить до складу всіх органів. Сполучна тканина складається з клітин 

(фібробласти, макрофаги, у тому числі гістіоцити, гладкі або тучні клітини, 

хондроцити, ліпоцити, остеоцити – остеобласти та остеокласти, інші) і великої 

кількості позаклітинної речовини (матрикс). Функції сполучної тканини:  

1) опорна чи біомеханічна – за рахунок волокон або кристалів структури 

витримують великі навантаження;  

2) транспортно-метаболічна – для забезпечення тканин поживними 

речовинами та виведення продуктів обміну;  

3) бар’єрна або захисна – забезпечується імунним захистом фагоцитами 

(макрофаги, гістіоцити, нейтрофіли), лімфоцитами і серозними чи капсульними 

утворами;  

4) структуро-утворююча – в онтогенезі пов’язана зі зміною клітинного 

складу та метаболізму;  

5) репаративна – пов’язана з заповненням дефектів основних тканин після 

їхнього ушкодження і забезпечується проліферацією стовбурових клітин і 

фібробластів. Це важливо для етапу проліферативного запалення при загоєнні 

ран. 

Позаклітинна речовина (матрикс) включає воду, мінеральні речовини і 

волокна зі складною архітектонікою (протеоглікани і глікопротеїди); волокна 

складаються з білків (колаген, еластин та інші) і глікозоаміногліканів 

(гіалуронова кислота, хондроїтинсульфати, кератансульфат, дерматансульфат, 

гепарансульфат); ці компоненти утворюються фібробластами. Білки та 

полісахариди сполучної тканини здатні розтягуватися, витримувати великі 

навантаження. Пухка сполучна тканина включає підшкірну жирову клітковину, 
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лімфатичні протоки, фасціальні шари, строму паренхіматозних органів. Щільну 

сполучну тканину складають дерма, сухожилля, зв’язки, зовнішні капсули 

органів, пародонт, кістки, хрящі. До спеціальних видів сполучної тканини 

відносять синовіальні і серозні оболонки, дентин, емаль, пульпу зубів, рогівку, 

склеру, скловидне тіло, нейроглію. Фібробласти розвиваються з мезенхіми, 

мають розвинутий апарат Гольджі і багато рибосом. Синтезують колаген, 

еластин, глікозаміноглікани, впливають на епітеліальну тканину і адгезивність 

клітин, утворюють просторову специфіку біополімерів сполучної тканини. 

Кістки, цемент і дентин зубів мають мезенхімальне походження, емаль 

зубів – ектодермальне (рис. 1).  

 

Рисунок 1– Будова кістки: 1 – остеон; 2– компактна кістка; 3 – губчаста кістка; 

4 – артерія; 5 – вена; 6 – мозковий канал 

Клітинна речовина кісток представлена остеоцитами, остеобластами й 

остеокластами, позаклітинна – твердою мінеральною частиною й органічною 

частиною. Остеокласти – це гігантські клітини, які сприяють резорбції кісток, 

містять кислу фосфатазу, активуються паратгормоном, пригнічуються 

гормоном кальцитоніном. Остеобласти сприяють остеосинтезу, містять лужну 

фосфатазу, активуються кальцитоніном. Активують ріст кісток чоловічі статеві 

гормони (андрогени) і гормон росту (соматотропні). Інсуліноподібні, 
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тромбоцитарні і в-трансформуючі фактори росту активують остеобласти, 

причому в-трансформуючий пригнічує остеобласти, а активуються вони 

імуномедіаторами. Естрогени інгібують секрецію інтерлейкіну 1 

(імуномедіатор), що після клімаксу сприяє остеопорозу, при цьому активуються 

інші стимулятори остеокластів – фактор некрозу пухлини, інтерлейкін-6. 

Енергетика клітин кісток базується на гліколізі за рахунок запасів глікогену.  

Міжклітинна речовина має 20-25% органічного матрикса, 60-70% 

мінеральних речовин, 15-20% води. Органічний матрикс представлений 

гідрофобним білком колагеном,  дуже мало інших білків і глікозоаміногліканів 

(хондроїтин-4-сульфати та кератан-сульфати). Колаген і більшість органічного 

матриксу позаклітинних речовин синтезується остеобластами.  

Скелет складається з двох головних частин (рис. 2). Хребет, ребра, 

грудина і кістки черепа утворюють осьовий скелет. Кістки верхніх і нижніх 

кінцівок разом з ключицями, лопатками і тазом формують  додатковий скелет. 

Скелет виконує три основних функції: опори, руху і захисту. Опорна функція 

скелету зв’язана із прикріпленням до його кісток м’яких тканин. Функція руху 

зв’язана з тим, що кістки скелету виконують функцію важелів, які приводяться 

у дію за допомогою м’язів. Захисна функція полягає у захисті важливих органів 

від механічних пошкоджень. Вона забезпечується утворенням частинами 

скелету порожнин, в яких розміщені органи: головний і спинний мозок, легені, 

серце, печінка тощо. Скелет складається з кортикальної компактної тканини 

(75% маси) і трабекулярної (25% маси), яка складається з сітки трабекул у 

середині кістки. Кристали мінеральної частини кісток складаються з 

гідроксиапатиту Са10(Р04)6(ОН)2. Скелетні м’язи відрізняються за складом, 

залежно від співвідношення м’язових волокон різних типів. Типи волокон 

відрізняються скорочувальними і метаболічними властивостями. А саме – 

повільно скорочуються червоні волокна  і швидко скорочуються – білі волокна. 

Повільно скорочувальні червоні волокна мають мало відгалужень мотонейрона, 

багато капілярів, мітохондрій, міоглобіну, глікогену; тут відбувається аеробне 

окислювання глюкози (і глікогену) і жирів, повільне скорочення сприяє 
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виконанню тривалої роботи і витривалості. 

 

 

      Рисунок 2 – Скелет людини: 1 – ключиця; 2 – лопатка; 3 – ребра; 4 – клубова 

кістка; 5 – зап’ясток; 6 – п’ясток; 7 – фаланги пальців кисті; 8 – човноподібна 

кістка; 9 – клиноподібні кістки; 10 – п’яткова кістка; 11 – фаланги пальців 

стопи; 12 – плесно; 13 – заплесно; 14 – надп’яткова кістка; 15 – медіальна 

кісточка; 16 – латеральна кісточка; 17 – малогомілкова кістка; 18 – 

великогомілкова кістка; 19 – виростки великої гомілки; 20 – колінна чашечка; 

21 – стегнова кістка; 22 – променева кістка; 23 –  ліктьова кістка; 24 – крижова 

кістка; 25 – хребет; 26 – надвиростки плечової кістки; 27 – плечова кістка; 28 – 

грудина. 

Під час фізичної роботи невеликої інтенсивності (20-25% від 

максимального рівня) працюють в основному повільно скорочувальні червоні 

волокна. Швидко скорочувальні білі волокна мають багато зв’язків  

мотонейронів і міофібрил, анаеробну енергетику, але мало капілярів, легко 

стомлюючись при швидкій інтенсивній короткочасній роботі. Швидко 

скорочувальні білі волокна використовується при інтенсивній роботі на 

витривалість або для короткочасної роботи. Кількість волокон у людини 

генетично детерміновано, хоча ці типи волокон можуть переходити один в 



18 

 

інший.  М’язи відносяться до збудливих тканих. 

Аномалії розвитку хребта, травми опорно-рухового апарату та 

запалювальні захворювання зустрічаються дуже часто і вимагають своєчасного 

вмілого надання невідкладної  допомоги (рис. 3). Тому знання етіології, 

патогенезу, симптомів, лікування цих захворювань необхідні майбутньому 

фахівцю в області біомедицини. Постава - це звичне положення тіла людини у 

спокої та в русі. Вона  визначається під час стояння, сидіння, ходіння та 

виконання інших видів рухової діяльності.  

 

 

    Рисунок 3– Вигини хребта:  (зліва фізіологічні, справа – патологічні) 

     Відхилення від правильної постави називають порушенням або дефектом 

постави (рис. 4).  Постава відіграє в житті людини естетичне та функціональне 

значення. Естетична функція постави полягає у створенні краси та 

гармонійності рухів. Люди з правильною поставою рухаються гарно, вільно, не 

вимушено. І, навпаки, ті, хто мають порушення постави рухаються важко, 

незграбно, з дискоординацією рук і ніг так, «ніби пишуть зламаним олівцем» 

(Берштейн М.О.). Однак, порушення постави - це не тільки косметичний 

дефект, існування якого є неприємним фактом. Порушення постави, до того ж, 
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супроводжуються серйозними і складними наслідками у функціонуванні 

організму людини. 

 

Рисунок 4– Патологічний вигин хребта вбік внаслідок хвороби остеоартриту  

(ерозії міжхребцевих дисків) 

 

Відбувається це внаслідок стискання внутрішніх органів, порушення їх 

правильного розташування в організмі. Неправильне положення тіла порушує 

легеневу вентиляцію, зменшує надходження кисню до мозку, утруднює 

приплив крові до нього. Порушення постави може, навіть  спричиняти розвиток 

захворювань серцево-судинної (інсульт, інфаркт, гіпертонічна хвороба) та 

дихальної систем (бронхіт, бронхіальна астма, запалення  легень). Через 

неправильну поставу порушується робота нервової системи, оскільки у 

міжхребцевих отворах проходять багаточисельні нерви, що регулюють роботу 

окремих органів та організму в цілому. Неправильна постава та хвороби, що її 

супроводжують можуть викликати у дітей психічні розлади. Отже, постава - це 

критерій стану здоров’я дитини. Постава не передається по спадковості, а 

формується в процесі росту, розвитку і виховання дитини. Це починається ще в 

період раннього дитинства. У дітей паралельно із формуванням навичок 
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утримання голови, сидіння, стояння поступово окреслюються фізіологічні 

вигини хребта. Людина народжується з грудним та крижово-куприковим 

кіфозами (за Смиковим А.С. грудний кіфоз з’являється при формуванні 

навички сидіння). Шийний лордоз з’являється при формуванні навички 

утримання дитиною голови. Поперековий лордоз формується, коли дитина 

починає ставати та ноги і ходити. Всі фізіологічні вигини набуваються до того 

часу, поки малюк почне ходити. (За Козловим В.І. фізіологічні вигини хребта 

чітко проявляються до 5 - 6 років). Проте, фізіологічна хвилеподібна форма 

хребта  лишається не зафіксованою до 7-12 років і зберігається лише завдяки 

активній роботі м’язів. Після 12 років вигини хребта фіксуються внаслідок 

зміни співвідношення кісткових та хрящових елементів. Остаточне формування 

і закріплення всіх вигинів хребта завершується до 18-20 років (до 20–25 років за 

Смиковим А.С.). Хвилеподібна форма хребта (та наявність буферних утворень 

у вигляді дисків) забезпечує ресорну (амортизаційну) функцію. 

Слово “сколіоз” має грецьке походження (scolios) і означає кривий, 

зігнутий. Під поняттям сколіозу розуміють деформацію хребта, що 

характеризується його боковим викривленням. Однак, бокове викривлення - 

деформація у фронтальній площині - відмічається лише  на початкових стадіях 

захворювання. В міру його прогресування відбувається деформація хребта і в 

сагітальній площині з утворенням кіфосколіозу чи лордосколіозу. Перебіг 

сколіотичної хвороби  характеризується  також і такою  можливою ознакою, як 

торсія - скручування хребта навколо вертикальної осі. Така складна деформація 

хребта обов’язково призводить до порушень форми ребер і грудної  клітки в 

цілому з утворенням реберного горба. Це супроводжується порушенням  

нормального розташування органів грудної клітки та  їх функціонування.    

Через сколіоз, в першу чергу, страждає дихальна, а потім серцево-судинна 

системи, що призводить до тривалої кисневої недостатності. Хронічна гіпоксія 

негативно впливає на розвиток всього дитячого організму. Сколіоз викликає 

серйозні порушення травної та сечовидільної систем. Він також може 

супроводжуватися спінальними порушеннями і навіть парезами та паралічем 
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внаслідок стиснення нервових корінців. Отже, сколіотична хвороба - це не 

локальне викривлення хребта, а загальне  важке захворювання, що залучає до 

патологічного процесу всі важливі системи організму й 10 %  дітей на Україні 

хворіють сколіотичною хворобою. Частіше від сколіозу потерпають дівчата (у 

співвідношенні з хлопцями 1:6), що пояснюється  менш досконалим фізичним 

розвитком. Найчастіше хвороба проявляється в 7-12 років, хоча не рідкісним є 

прояв її симптомів уже в 4-6 роки, а деколи і в 2-3 роки. Згідно статистичних 

даних біля 200 тернопільських школярів на кожну 1000  мають деформації 

хребта.  

Відхилення від правильної будови стопи викликає плоскостопість. Під 

плоскостопістю розуміють деформацію стопи, яка полягає у сплющенні її 

склепіння. Правильна будова стопи характеризується наявністю склепіння. 

Воно є необхідним для здійснення двох функцій: опорної - утримання ваги тіла 

при навантаженні на ноги та амортизаційної - амортизація поштовхів, що 

виникають у ходьбі чи бігу. Склепіння стопи захищає від тиску м’язи, судини і 

нерви підошовної стопи. В результаті сплющення кісток різко знижується 

опорна функція ніг, змінюється положення тазу і хребта, що призводить до 

дефектів постави. Може, навіть, розвинутись деформація хребта. 

 Нормальна будова стопи передбачає наявність поперечного та 

повздовжнього склепіння. Поперечне склепіння утворене другим рядом кісток 

передплесни і основою плесневих кісток. Йому особливого значення надають у 

спортсменів. Повздовжнє склепіння ділиться на внутрішнє і зовнішнє. 

Внутрішнє – утворене п’ятковою кісткою, таранною, човноподібною, двома 

клиноподібними і трьома плесневими – виконує ресорну функцію. Висота 

внутрішнього склепіння вимірюється до горбика човноподібної кістки і при 

нормальній формі стопи дорівнює не менше, як 4 см. Зовнішнє склепіння 

утворене п’ятковою кісткою, кубоподібною і двома плесневими. Його висота – 

2 см., виконує опорну функцію. При масових обстеженнях надають перевагу 

лише висоті внутрішнього повздовжнього склепіння. Від його розвитку, як 

встановив Чижин, залежить форма стопи. Вона буває: нормальна, сплющена, 
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плоска. 

Функціональна здатність стопи визначається станом зв’язкового 

апарату та м’язів і сухожилок, які приймають участь у зміцненні  кісткових 

елементів стопи. Склепіння утворюється зв’язками стопи, м’язами стопи і 

гомілки. Особливо важлива роль зв’язок, розташованих повздовж  стопи. 

Натяжіння зв’язкового апарату, в свою чергу, залежить від активного 

напруження м’язів. Тому, стан м’язів підошовної сторони стопи (згиначі 

пальців), а також м’язів гомілки, зокрема тих, які прикріплюються до 

човноподібної кістки (передній та задній великогомілкові) та до кісток плесни 

(довгий і короткий малогомілкові м’язи) та забезпечують згинання стопи, 

набувають особливого значення. 

 Погіршення функцій стопи супроводжується скаргами на швидку 

втомлюваність м’язів ніг, понижену витривалість до статичного навантаження, 

больових відчуттів в дільниці стопи та передньої поверхні гомілки. Стопі на 

ранніх стадіях онтогенезу властива плоскостопість. До 4-5 років плоска стопа 

не є патологією. 

В етіології плоскостопості прийнято розглядати вроджену та набуту 

форми. Вроджена плоска стопа зустрічається порівняно рідко і є вадою 

внутрішньоутробного розвитку скелету стопи. Набута плоскостопість залежно 

від причини, що її викликали,  поділяється на рахітичну, травматичну, 

паралітичну і статичну. Самий поширений вид плоскостопості – це набута 

статична плоска стопа. Основними її причинами є: слабкість м’язового тонусу; 

надмірна втома через тривале перебування дитини на ногах; не відповідність 

фізичного навантаження фізичному розвитку; носіння тісного взуття, особливо 

вузького, або на високих підборах, чи з товстою підошвою. Плоска стопа 

найчастіше спостерігається у дітей-акселератів зі слабкою та в’ялою 

мускулатурою, а також у тих, хто має зайву вагу.  

Ми живемо в умовах технічного та радіаційного забруднення планети, 

більше того в зоні  підвищеного радіаційного забруднення, яке виникло в 

результаті Чорнобильської аварії. Саме радіаційне забруднення стало 
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причиною розвитку різних патологій, в тому числі дегенеративних та 

дистрофічних змін в кістковій та хрящовій тканинах. Основним 

мікроелементом, що приймає участь у формуванні кісткової тканини є кальцій. 

В умовах радіаційного забруднення цей мікроелемент заміщується іншим - 

радіоактивним аналогом - стронцієм 90. Радіоізотопи, що накопичуються в 

кістковій тканині являються джерелом іонізуючого випромінювання, яке згубно 

впливає на кісткову тканину, уражуючи руховий апарат.  Для розвитку 

дитячого організму і формування правильної постави необхідним є раціональне 

харчування.  Недостатнє надходження з їжею кальцію та інших необхідних для 

побудови кісткових структур мікроелементів та вітамінів сприяє виникненню 

дефектів постави. Особливо ця причина є актуальною в зонах радіаційного 

забруднення. Радіонукліди накопичуються, в першу чергу, в «гарячих п’ятнах» 

- місцях зі слабкою мінералізацією, де недостатньо кальцію, особливо в 

губчастій кістковій тканині до якої, зокрема, належать  і хребці.      

Малорухомий спосіб життя сприяє виведенню кальцію із організму 

(кальційурії), що може стати причиною розвитку остеопорозу та порушення 

постави через викривлення хребта. 
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3  НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ 

 

Значення нервової системи дуже велике і полягає в тому, що вона 

поєднує, узгоджує і регулює діяльність органів і систем, зумовлює оптимум 

функціонування. Нервова система забезпечує  зв’язок організму з навколишнім 

середовищем.  

Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина з її 

відростками – нейрон. Нейрон (нервова клітина) має тіло (з мітохондріями, 

ядром, мембраною зі специфічними фосфоліпідами та гліколіпідами) та 

відростки:  довгим аксоном імпульси проходять з тіла до периферії, 

численними короткими дендритами імпульс проходить від периферії до тіла 

нейрона. Сіра речовина мозку – це тіла нейронів, біла речовина та нерви – це 

відростки. Контакт аксона та дендритів – синапс, тут імпульс переходить з 

аксона одного нейрона на дендрит іншого, при цьому з аксона виходить 

нейромедіатор та діє на рецептори дендриту  (нейронів більше 10
13

, кожен може 

з`єднуватися з 10000 нейронів). Головний мозок займає 2,5 % маси тіла, але 

поглинає до 25 % кисню, що надходить до організму. Для мозку дуже 

небезпечною є нестача кисню – гіпоксія, оскільки не буде утворюватися АТФ 

для позамембранного розподілу йонів.  

Біологічно активні речовини як ліганди комплементарно діють або на 

ядерні, або сиротські рецептори (виключають або включають  у різному ступені 

вираженість  експресії  генів),  або зв`язуються з мембранними рецепторами 

(які впливають на мембранний транспорт речовин, включення поділу або 

апоптозу клітин та діють за нижче вказанними механізмами). Нейромедіатори 

діють через мембранні рецептори, які:  а) активують аденілатциклазну 

месенджерну систему; б) активують кальцієву месенджерну систему, в) 

відкривають мембранні канали для іонів. Внутрішній бік  мембрани нейрона 

має разряд – 0,5 мВ, збудливі нейромедіатори відкривають мембранні канали 

для входу до клітини Na+, що знижує разряд до -0,2 мВ, тобто дають 

гіпополяризацію, далі по всій довжині мембрани тіла та відростків проходить 
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реполяризація – видалення Na+  та відновлення заряду, тобто проведення 

нервого імпульсу збудження. Гальмівні нейромедіатори відкривають мембранні 

канали для входу до  нейрона  Cl-, це дає разряд – 0,9 мВ, тобто 

гіперполяризацію. 

Найбільш важливі рецептори в нервовій системі - M- і N-холінергічні 

(для нормальної роботи організму), норадренергічні (для роботи організму в 

екстремальних умовах, а1-, а2-, в1,2,3-типи), серотонінергічні (16 типів), 

пуринергічні, ГАМК-ергічні, опіатергічні, гістамінергічні (п’ять типів), 

дофамінергічні, бензодіазепінергічні, гліцинергічні, глутаматергічні (кожні 

зазвичай представлені декількома типами). У центральній нервовій системі 

(ЦНС) нейромедіаторами є ацетилхолін, дофамін (його блокатори 

використовують для лікування шизофренії), норадреналін, серотонін 

(антидепресант, галюціноген), мелатонін, аденозин (або АТФ, АДФ), глутамат, 

метиласпартат, гістамін (усі – збудливі), ацетилхолін, гама-аміномасляна 

кислота (ГАМК), гліцин, в-аланін, таурин, цистеїн, бензодіазепінподібні білки, 

барбітуратоподібні білки (гальмівні), вазопресин (підсилює запам'ятовування, 

бере участь у стресовій реакції), окситоцин (сприяє забуванню), холецистокінін 

(анальгетик), ангіотензин ll, тіроліберин, гонадоліберин, соматостатин, мет-

енкефалін, лей-енкефалін, в-ендорфин, динорфін (анальгетики, снодійні), 

речовина Р, нейрокініни А та В, гастрин (довготривала пам’ять), глюкагон,  

нейропептид Y, нейромедин К, нейротензин, вазоактивний інтестинальний 

пептид (ВІП), гастрин, бомбезин, мотилін (голод, просипання) та інші. У 

медицині використовують агоністи (міметики, стимулятори) та антагоністи 

(літики, блокатори) нейромедіаторів. 

Певні ділянки мозку характеризуються певними нейромедіаторними 

системами. Дофамінергічні нейрони локалізовані у субстанції нігра, стіарній 

системі, гіпоталамічної  ділянки, дають іннервацію у гіпофіз, смугасті тіла, 

кору півкуль, гіпокамп, лімбічну систему. Серотонінергічні нейрони 

знаходяться у дорсальному та медіальному ядрах шва, мості, іннервують кору 

півкуль, гіпокамп, блідий шар, мигдалину. Глутаматергічні нейрони 
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локалізуються у кінцевому мозку та інших підкоркових структурах. ГАМК-

ергічні нейрони є в субстанції нігра, нюховій цибулині, гіпокампі. Холінергічні 

та адренергічні нейрони є не тільки у підкоркових шарах, а й у півкулях мозку.    

Білки (рецептори, ферменти синтезу та розпаду нейромедіаторів та компонентів 

мембрани, каскаду переносу сигналу, АТФ-ази) кодуються певними генами, їх 

мінливість та рівень експресії є основою вираженості психічних якостей. 

Ацетилхолін руйнується ацетилхолінестеразою гідролізом, серотонін, 

норадреналін та дофамін – окисленням моноамінооксидазою (МАО). 

Можна виділити три статичні структури мозку: перша містить верхній 

стовбур (середній та проміжний мозок, лімбічні структури) та забезпечує тонус 

кори й підтримує неспання;  друга містить кору задніх відділів великих півкуль 

та забезпечує прийом, зберігання, переробку інформації, яка через органи зору 

та слуху надходить до мозку ззовні, що є базою пізнання; третя містить кору 

передніх відділів півкуль  та забезпечує  програмування регуляції та контролю 

дій людини, впливає на підкірку, сприяє неспанню нейронів. Тобто  кінцевий 

мозок необхідний для будови програм адаптивної відповіді. 

Стріарна система містить парний стріатум біля таламусу та гіпоталамусу 

(отримує аферентні відростки нейронів від кори великих півкуль, таламусу та 

ядер шву  збуджувальний медіатор у синапсах – глутамат), парні субталамічні, 

червоні та чорні ядра (оліву та чорну субстанцію), хвостате ядро, шкаралупу, 

бліду кулю (від оліви та блідої кулі проходять еферентні волокна до таламусу 

та середнього мозку, подаваючи гальмівної дії, синаптичний гальмівний 

медіатор – ГАМК). 

Ретикулярна формація є активуючим фільтром для сигналів, що 

надходять до кори (одні життєво важливі імпульси посилює, інші виключає, 

сприяє неспанню); локалізована як дифузне скупчення нейронів у мозковому 

стовбурі, Варолієвому мості, проміжному мозку, корі; містить ядра та волокна  

аферентних зв’язків з: а) корою великих півкуль, смугастими тілами, 

проміжним мозком та лімбічною системою, б) спинним мозком, в) мозковим 

стовбуром та мозочком. Ретикулярна формація з лімбічною системою формує 
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інстинкти та реакції поведінки; за З. Фрейдом, підсвідомі акти, що мотивують 

поведінку, аналізуються у ретикулярній формації. Вона дуже чутлива до 

аміназіну (знижує агресивність та оборонний рефлекс) та до наркотиків. 

     Лімбічна система (межа стовбура мозку та кори півкуль) містить 

гіпокамп (амонів ріг та зубчаста звивина, пам`ять), грушоподібну частину, 

нюхові цибулини та горби, мигдалеподібний комплекс, кору великих півкуль на 

медіальній поверхні біля поясної звивини, гіпоталамус, передні ядра таламусу, 

сіру речовину центра середнього мозку. Лімбічна система бере участь у 

мотиваційно-емоційних реакціях (як і гіпоталамус) та визначає агресію (кайма 

або лімб, мигдалеподібний комплекс). Частково тут є центри апетиту (ядра 

мигдалини), сексуальності (поясної звивини), пам’яті (гіпокамп). 

     Кінцевий мозок складається зі  стовбура, двох півкуль великого мозку, 

між ними є глибока щілина; у товщі білої речовини півкуль лежить смугасте 

тіло, що містить сіру речовину, а під ним базальні ядра; півкулі з’єднані 

волокнами, які містяться у мозолистому тілі. Древня кора (археокортекс) – це 

нюхові цибулини, стара кора (палеокортекс) – це гіпокамп, поясна та 

мигдалеподібна звивини (відповідають за харчові, дихальні, статеві рефлекси). 

На півкулях знаходиться плащ-мантія (неокортекс) із шаром сірої речовини з 

борознами та звивинами – кора великих півкуль. Борозни центральна, 

роландова, тім’яно-потилична поділяють кожну півкулю на чотири частини – 

лобну, тім’яну, потиличну, скроневу; у сільвієвій борозні міститься часточка 

острівець. Кожна часточка має такі ділянки: проекційну (приймає аферентний 

сигнал, що проходить через зорові та слухові ядра таламусу) та асоціативну 

(відповідає за реакції поведінки, вихід через пірамідальні тракти). Кора великих 

півкуль має шість шарів нейронів у сірій речовині (без мієліну); а біла речовина 

(має мієлінову оболонку) містить волокна: асоціативні (сполучають ділянки 

кори в одній півкулі), комісуральні (сполучають крізь мозолисте тіло обидві 

півкулі), проекційні (аферентні та еферентні, сполучають кору з нижчими 

ділянками головного та спинного мозку). 

   У лобній частині дифузно розсіяні перетворювачі для другої сигнальної 
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системи (та пам’яті), особливо 44 і 45 поля Бродмана – центри відтворення 

мови. Нижньотім’яна ділянка необхідна для другої сигнальної системи та 

звукової мови. Потилична часточка – це вищий корковий центр зору та 

зорового аналізатора. Скронева ділянка пов’язана зі звуковим аналізатором. 

    У нервових центрах кори можливі процеси змін; так, поряд або після 

осередка  збудження (або гальмування) виникає або посилюється протилежний 

процес – гальмування (або збудження), що називається індукцією. 

Розповсюдження збудження або гальмування з місця виникнення по корі 

півкуль називається ірадіацією; зворотний хід процесу називається 

концентрацією. Первинне гальмування діє на рівні до чи після синапсу, у 

клітинах Реншоу; вторинне гальмування є парабіотичним, песимальним, 

внаслідок збудження. 

    Рефлекс – це реакція  організму на дію зовнішних та внутрішних 

подразників, причому ця реакція здійснюється нервової системою. Зворотна 

аферентація – це перенесення інформації про результати та ступені виконання 

дії, контролює рефлекс за зворотним зв’язком. Безумовний рефлекс – це 

видоспецифічний, відносно постійний за шляхом імпульсів, генетично 

закріплений рефлекс. Дуга безумовного рефлексу включає аферентний та 

еферентний нейрони, які часто сполучаються вставним нейроном, але зазвичай 

дуга перетворюється на кільце за рахунок зворотної аферентації. Локалізуються 

видоспецифічні безумовні рефлекси у підкоркових зонах. Інстинкт – це 

сукупність (ланцюг) безумовних рефлексів, спрямованих на реалізацію життєво 

необхідних цілей та програмують поведінку (згідно з мотивацією пошуку, 

самозбереження, харчування, статевої). Умовний рефлекс – це індивідуально 

набута пристосувальна реакція на основі утворення тимчасового зв’язку між 

центром збудження умовного сигнального подразника та центром збудження 

безумовно рефлекторного подразника. Умовні рефлекси індивідуальні, не 

містять певного шляху імпульсів, локалізуються тільки в корі півкуль 

головного мозку. Умовні рефлекси послідовно у часі синтезуються 

(об’єднуються) у ланцюг динамічного стереотипу. Розрізняють такі типи 
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гальмування умовних рефлексів: безумовне (зовнішнє та надлімітуюче, близьке 

до парабіозу та шоку) та внутрішнє (умовне, згасаюче, запізнене, 

диференційоване). 

    Домінанта (за О. Ухтомським) у ЦНС поглинає інші збудження (або 

гальмування), посилюючи своє; це тимчасово переважаюча система пов`язаних 

між собою нервових центрів, що дає відповідь організму на певний подразник. 

Гіперзбудження переходить у парабіоз як форму гальмування; неадекватні 

рефлекси виникають при взаємодії двох протилежних імпульсів від 

подразників; ультрапарадоксальний стан дає протилежну реакцію, наприклад, 

гальмівний подразник викликає збудження нервового центру. 

      Асиметрія головного мозку у людини відіграє важливу роль у 

формуванні свідомості. Ліва півкуля у праворуких класифікаційно-

дискримінантним методом виконує просторово-однотермінові процеси аналізу 

та індукції; переважання активності лівої півкулі дає розумовий тип 

особистості. Права півкуля методом фіксації ієрархічних структур енграм 

виконує послідовно-термінові процеси синтезу та дедукції; переважання 

активності правої півкулі  дає емоційний тип особистості. Зауважимо, що в 

людській популяції  8,3 % - це лівші. У праворуких центр мови, письма, 

малювання асиметричний та знаходиться у лівій півкулі. Енграма – це  

закодовані у мозку відомості у формі нейронної інформації, образу, це 

внутрішньє відображення. 

      Нервовий центр – це сукупність нейронів у ЦНС, які регулюють певні 

функції. До нервового центру проходять нервові шляхи від екстрарецепторів, 

інтерорецепторів, органів чуття, а від нього - шляхи проведення імпульсів  

нервами до гладенької (вегетатика) та скелетної (соматика) мускулатури. 

Унаслідок цього можна відокремити сенсорно-аферентний та ефекторно-

моторний блоки нервової системи. 

    Центр покарань локалізований у перивентрикулярних ядрах 

гіпоталамусу, його подразнення викликає страх, що призводить до стресів та 

хвороб, адаптацій. Цей центр пов`язаний  із центром гніву, а останній – із 
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центрами харчового насичення, голоду, спраги  та статевого потягу. Центр 

гніву має норадренергічні синапси, у поведінці переважають імпульси 

незадоволення. Усі ці центри мають розвинені серотонінергічні рецепторні 

системи. Гіпоталамус виконує емоційне забарвлення подразнень, виділяючи 

несприятливі для існування негативні емоції та сприятливі для життєдіяльності 

позитивні;  лімбічна система дає імпульси, що посилюються в ретикулярній 

формації. Помірна стимуляція центрів гніву може супроводжуватися 

позитивним компонентом, що потрібно для емоційного роздрядження проти 

дистресу. Вентромедіальний префронтальний кортекс сполучає ці функції 

(мислення, настрій). 

     За І. Павловим, сон є охоронним гальмуванням; сон може бути 

активним (внутрішнє гальмування нейронів) та пасивним (припинення 

аферентної імпульсації). Тимчасові відношення зовнішньої та внутрішної 

аферентації (надходження інформації) потребують урівноваження для 

утворення нових програм регуляції, що і робиться уві сні для біоритмів. 

Виділяють види сну: а) примітивний сон утоми (залежить від ретикулярної 

формації стовбура мозку), б) гомеостатичний запобігаючий сон (залежить від 

лімбічної системи), в) сон генералізації внутрішнього гальмування (залежить 

від кортико-таламічної системи). Нейромедіатори сну (сомногенні) поділяють 

на три групи: 1–ша  група представлена серотоніном у ядрах шву, мелатоніном, 

пептидом дельта-сну, мураміл-дипептидом; 2–га група – ендорфінами, 

енкефалінами, динорфінами – опіоїдними пептидами, які знімають біль, на 

відміну від речовини Р; 3–тя  група – гальмівними нейромедіаторами,  

гліцином, ГАМК та іншими. Неспання залежить від норадренергічних та 

холінергічних збудливих імпульсів ретикулярної та лімбічної систем. 

Виділяють повільний (неглибокий, 75–80 %) та швидкий (парадоксальний, 

глибокий зі сновидіннями та рухами очей, 20–25 %) сни, які по черзі 4–6 разів 

змінюють один одного. Сновидіння – це переробка інформації уві сні, сфера 

надсвідомого, за І. Сеченовим, небувала комбінація бувалих відчуттів. 
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     Пам’ять – це зберігання та використання доступної інформації шляхом 

відтворення попереднього індивідуального досвіду. В основі пам’яті та 

навчання лежать формування асоціативних (умовний та інструментальний 

рефлекси) та неасоціативних зв’язків (звикання, орієнтовний рефлекс, імітація, 

імпритинг). Короткочасна пам’ять працює декілька годин та легко зтирається 

розбіжністю функціонування нейронів, це утворення тимчасових зв`язків за 

допомогою нейромедіаторів. Довготривала пам’ять зберігає інформацію 

відповідно до термінів співставних з життям організму та стійких до впливів, це 

функція з’єднань нейронів.  Запис довготривалої пам’яті проходить у гіпокампі 

(блок порівняння та детектор новацій), можливо з апоптозом нейронів. Перехід 

від короткочасної до довготривалої пам`яті (консолідація) пов`язаний з 

утворенням нових типів інформаційної РНК, шляxом транспозиції. Нове у 

дорослих запам`ятовується на базі старих функціональних зв`язків між 

нейронами, котрі практично не діляться, за рахунок уже існуючих старих 

тимчасових зв’язків, тобто до 25 років генетично утворюються нові тимчасові 

зв`язки, чим більше їх утвориться, тим більша з віком розумова робота. 

Знайдений ген креб,  що включає каскадний механізм, призводить до синтезу 

нових білків та нейромедіаторів, а головне, сприяє утворенню нових синапсів 

між нейронами, що раніше не були у контакті один з одним, функціонує до 25 

років. Нейрохімічні пептидні фактори пам`яті: кортикотропін, в-ліпотропін, 

меланотропін, ендогенні опіати, глюкагон, вазопресин (посилює 

запам`ятовування), окситоцин (навпаки), а також скотофобін (уникнення 

темряви), амелетин (звикання до шуму), додека- та тридекапептиди (уникання 

червоного та зеленого кольорів). 

    Знакові системи кодуються у мозку нейронним кодом, даючи енграму 

на основі сенсорної голограми; можна провести певну аналогію головного 

мозку та найкращої кібернетичної електронної обчислювальної машини. 

Імпульси, що повторюються (довготривале потенціювання), роблять нейрони 

більш чутливими, це дає базу для запам`ятовування та навчання. 

     Нижча нервова діяльність контролює та взаємозв’язує функціонування 
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внутрішніх органів, переважно через вегетативну нервову систему, що впливає 

на гладенькі м`язи. Вища нервова діяльність дає адаптацію організму до змін 

зовнішнього середовища шляхом керування соматичною нервовою системою 

поперечно-смугастими м`язами для рухів, комунікацій (рис.5). 

 

 

Рисунок 5 – Схема взаємодії рухового апарата з внутрішніми органами 

 У тварин природний безпосередньо діючий подразник (хімічний, 

оптичний, акустичний, тактильний) утворює першу сигнальну систему. У 

людини, крім цього, на відміну від тварин, за І. Павловим, виникає друга 

сигнальна система – мова, що замінює подразник першої сигнальної системи, i 

на яку людина реагує  як на реальний предмет або ситуацію. 

    У людини можна виділити три нервові структури: а) сенсорні та 

моторні зони та центри, у тому числі скронево-тім`яно-потиличні долі для 

сприйняття; б) лобні долі для пам`яті та гальмування всього, крім мовних 

інструкцій; в) загальні для людини i ссавців інші нервові утворення. 

Функціонування ЦНС людини включає: а) сенсорно-аферентне для подразників 

першої сигнальної системи; б) ефекторне-рухове та вегетативне; в) сугестивне 

за другою сигнальною системою (тобто друга сигнальна система проводить 

негативну індукцію  відносно  першої). 
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Вищі форми гальмування (неадекватні рефлекси): імпритинг – у 

ранньому онтогенезі формування індивідуальної вибірковості до зовнішних 

стимулів, яке включає нові нервові програми, потребує сенсорного досвіду; 

імітація – наслідування без підкріплення, повторення дій; інтердикція – 

заборона, переключення уваги за рахунок зовнішніх чинників; сугестія – 

навіювання, заборона або примусовість дії. Соціалізація (виховання та 

навчання) людини – це лімітування активності дитини вищими формами 

гальмування. 

Усвідомлена діяльність головного мозку проходить тоді, коли у рефлексії 

предметом свідомості (ставлення до  знань) є саме свідомість, мислення, емоції, 

воля, а для філософії – культура. П. Симонов виділяє три типи 

неусвідомлюваних актів мозку. Безсвідомий – це генетично закріплені 

безумовні рефлекси та інстинкти (потреби у воді, їжі, розмноженні, уникання 

небезпек, що реалізує програму біологічних потреб), імпритинг, генетично 

задані риси темпераменту («Оно», за Фрейдом).   Підсвідомий – це те, що було 

усвідомленим, може ним стати, це автоматичні дії, навички, уміння, соціальні 

норми (менталітет, почуття обов`язку, провини, сорому), особистісні  знання (за 

Полані), імпритингова та імітаційна поведінка, при цьому умовно-рефлекторні 

звязки отримують властивості безумовних (за Фрейдом «над-Я-ідеал»).  

Надсвідомий – це неусвідомлювана комбінація попереднього досвіду для 

вирішення завдання, поставлене свідомістю у проблемній ситуації як 

домінуючої потреби, пов’язана з асиметрію мозку та інтуїцією, є однією зі 

сторін творчості. 

 Моральні, культурні, соціальні норми ітерацією (багаточисленними 

повторами), імпритингом з кори переводяться у „підкірку”, тобто частини 

мозку, що виконують неусвідомлені дії (це дає інтуїтивну мораль, 

ментальність), дипластія (конфлікт за Фрейдом) у підкірці  цієї інформації та 

тією, що була раніше (у тому числі у сновидіннях); у певні моменти проходить 

перехід із підкірки до кори схованих потенцій. Рефлексами та генами не можна 

пояснити поведінку, оскільки тоді вона буде повністю біологічно пояснена та 
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соціально непокарана. 

Діяльність можна поділити на біологічну життєдіяльність та власне 

діяльність. Існує багато типів особистості за властивостями вищої нервової 

діяльності. Ось деякі: за Павловим – сангвінік (сильний, урівноважений, 

рухомий), флегматик (сильний, урівноважений, інертний), холерик (сильний, 

неврівноважений, рухомий),  меланхолік (слабкий, неврівноважений, інертний); 

емоційний, інтелектуальний, проміжний; за Юнгом – інтраверт та екстраверт; 

за Ломброзо та Фрейдом – у дитинстві оральноканібалістичний, 

анальносадистичний, урогенітальноеротичний; за Гумільовим – пасіонарний 

лідер, субпасіонарний, апасіонарний; є інші, що пов`язані з конституцією тіла. 

У людини є тваринні риси поведінки інстинкти – харчові, розмноження, 

уникання шкідливостей, домінування, а є риси, що рідко зустрічаються у 

тварин – здатність самок паруватися поза періодом тічки для задоволення та 

принесення  самцем їжі їй та дитині, а також підвищена агресивність самців до 

особин свого виду. 

Електроенцефалограма.    Можливо подразнювати певні ділянки кори та 

мозку електродами та вивчати локалізацію функцій, а можливо реєструвати 

електричні потенціали мозку електроенцефалографічно (ЕЕГ) у вигляді 

хвилеподібного графіка. Таламус дає ритм корі, ретикулярна формація його 

активує, лімбічна система його коригує. Альфа-ритм має 8–13 коливань за 

секунду з амлітудою 50–150 мкВ, характерний для психічного і фізичного 

спокою при заплющених очах (від потиличних та тім`яних доль кори). 

Подібним є капа-ритм (8–12 Гц, 5–40 мкВ) скроне-тім`яних лобул, але він не 

депресується при сенсорній стимуляції.  Бета-ритм має 15–35 коливань на 

секунду із амплітудою 2–10–25 мкВ, він змінює альфа-ритм при розумовій або 

фізичній роботі за гальмівним впливом нейроглії, у прецентральній та 

фронтальній корі. Гамма-ритм має 35–70 (до 170 і до 500) коливань/сек із 

амплітудою 2–10 мкВ від прецентральної, фронтальної, скроневої, тім`яної 

кори, змінює бета-ритм; є характерним при депресіях. Тета-ритм має 5–7 
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коливань/сек із амплітудою 50-100-150 мкВ, розвивається при засипанні і 

початкових стадіях наркозу у фронтальних зонах та гіпокампі. Дельта-ритм має 

0,5–4,0 коливань/сек із амплітудою (20-) 200–300 мкВ, є характерним для 

глибокого сну і наркозу, а в активному стані тільки в гіпокампі. Лямбда-ритм 

12–14 Гц, 20–50 мкВ. Сонні волокна мають 12–14 Гц. Також існують мю-ритм 

на пропріорецептивні подразнення, та тау-ритм, що пригнічується акустичними 

стимулами.  У тварин є подібні ритми, але у людини яскраво виражена 

ритмічність мозкових хвиль із коливаннями 10 Гц (альфа-, каппа-, мю-, дельта-

хвилі). Хвилі ЕЕГ є відображенням алгебраїчної сумації постсинаптичних 

збудливих та гальмівних потенціалів.  

Вегетативні реакції під впливом кори є  незалежні, мимовільні, 

наприклад, мікропотовиділення, що зменшує електроопір, який легко 

реєструвати (принцип детектора неправди). Використовують детекцію 

викликаних потенціалів мозку. 

Стрес – це реакція організму на сильний подразник (стресор). Він 

проходить за фазами тривоги, плато, відновлення (еустрес), виснаження 

(дистрес). У тварин викликається прямою дією або ситуацією (порушення 

ієрархії, радіаційно-токсична дія, больова дія, переляк), у людини ще й словом 

(емоційний). Для мозку необхідні О2 (гіпоксію мозок витримує 3 хв), глюкоза, 

амінокислоти, мікроелементи, вітамін  В1. Ішемія мозку, отруєння наркотиками, 

алкоголем, тютюном, нейротоксинами вбивають людину. 

 Порушення свідомості є синдромами, притаманними для багатьох 

захворювань. Їх причинами можуть бути психічні розлади, екзо- та  ендогенні 

інтоксикації, черепно-мозкові травми, нейроінфекції  та ін. Гострі порушення 

свідомості  є тривожним симптомом наростання і прогресування клініки 

основного захворювання. Ряд з них супроводжуються розладом  функцій 

організму. Пацієнт з гострим порушеннями свідомості підлягає обов’язковій 

госпіталізації для спостереження і лікування основного захворювання, яке 

викликало даний розлад.  

Розрізняють такі основні  види порушень свідомості: 



36 

 

– делірій – заплутаність свідомості, що характеризується порушенням 

орієнтування хворого в місці та часі при збереженому орієнтуванні у власній 

особистості. Делірій може бути фоном для виникнення галюцинацій, 

афективних і рухових розладів;  

– галюцинації – хибне сприйняття без наявності реально існуючого на 

даний час зовнішнього подразника;  

– сутінкова свідомість – глибоке порушення свідомості, яке виникає 

раптово з дезорієнтацією в часі та місці, яке супроводжується зоровими і 

слуховими  галюцинаціями, відчуттям страху, злоби, руховим збудженням і 

закінчується повною чи частковою амнезією;  

– оглушення (обнубіляція, ступор) характеризується порушенням 

сприйняття зовнішніх подразників. Хворий розсіяний, не одразу реагує на 

питання і дії, що відбуваються поруч. Доступний вербальному продуктивному 

контакту з деякою загальмованістю. Тактильні та больові цілеспрямовані 

реакції збережені; 

– сопор – порушення свідомості, що супроводжується відсутністю 

вербального контакту при збереженій можливості виконувати прості й чіткі 

команди. Реакція на сильні тактильні, больові подразники, безумовні рефлекси 

та вегетативні функції збережені; 

– кома – є найтяжчим видом розладу свідомості та уявляє собою повну 

відсутність свідомості з пригніченням умовних і безумовних рефлексів, що 

супроводжується розладами функції всіх органів і систем. 

  Перші три види розладу свідомості стосуються переважно психічних 

функцій кори головного мозку. Тактика їх ведення полягає у постійному 

спостереженні у спеціалізованому стаціонарі з метою діагностики і лікування 

основного захворювання, що спричинило даний розлад. При збудженні 

застосовують обмеження рухової активності та прийом заспокійливих засобів. 

Наступні три види порушення свідомості, як правило,  не належать до 

психічних захворювань. Обумовлені загальномозковою патологією і  являють 

собою поступові фази пригнічення свідомості. 



37 

 

У світовій практиці для діагностики рівня свідомості застосовують шкалу 

ком Глазго (табл. 1). У вітчизняній літературі прийнята класифікація ком за 

ступенем тяжкості: кома 1–го ст. характеризується відсутністю свідомості зі 

збереженням цілеспрямованої захисної рухової реакції на больовий подразник. 

Вегетативні та сухожилкові рефлекси, дихання і кровообіг збережені; кома 2–го 

ст. характеризується відсутністю свідомості з наявністю генералізованої 

нецілеспрямованої рухової реакції на больовий подразник. Вегетативні 

рефлекси дихання і кровообіг збережені, сухожилкові рефлекси пригнічені. 

Можлива поява патологічних рефлексів; кома 3–го ст. характеризується 

відсутністю свідомості з відсутністю будь-якої рухової реакції. Вегетативні 

рефлекси пригнічені, що найпростіше виявляється за уповільненням  звуження 

зіниці на світло. Виявляється сухість рогівки. З’являються патологічні типи 

дихання, спостерігається тахікардія і зниження АТ. Сухожилкові рефлекси не 

визначаються; кома 4–го ст. характеризується відсутністю будь-якої рухової 

реакції. Сухожилкові рефлекси не визначаються, вегетативні рефлекси вкрай 

пригнічені: зіниці на світло не реагують, рогівка суха. Дихання поверхневе, 

неефективне. Спостерігається різка тахікардія або брадікардія, пульс слабкий 

або не визначається. АТ вкрай знижений, або не визначається. Сухожилкові 

рефлекси не визначаються.  

Таблиця 1 

Шкала ком Глазго (Міхельсон В. А., 2003) 

Показник Реакція у відповідь  Бали 

Відкривання 

очей 

спонтанно 4 

на звук 3 

на біль 2 

немає 1 

Рухова      

реакція 

за  командою 6 

локалізація болю 5 

відсмикування кінцівки 4 

згинання кінцівок 3 
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розгинання кінцівок 2 

немає 1 

Вербальна 

реакція 

сполучення слів 5 

окремі слова 4 

крик  3 

звуки 2 

немає 1 

Примітка: 15 балів – ясна свідомість;  13-14 балів – легке затьмарення; 10-

12 балів – тяжке затьмарення; 8-9 балів – сопор; 6-7 балів – помірна кома; 4-5 

балів – глибока кома; 3 бали – термінальна кома.  

На місці події не завжди можна діагностувати причину коматозного 

стану, тому тактика при комі неясної етіології має включати такі неспецифічні 

заходи: 

1) підтримка прохідності дихальних шляхів, проведення штучної 

вентиляції легень (за потреби), організація кисневої терапії;  

2)   забезпечення надійного венозного доступу з призначенням засобів, які 

підвищують низький АТ (див. розділ 5); 

3)  установлення постійного катетера до сечового міхура; 

4)  установлення шлункового зонду і спорожнення шлунка; 

5) госпіталізація до стаціонару. 
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4 ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОРУШЕННЯ 

ОБМІНУ РЕЧОВИН 

 

Гормони – це біологічно активні речовини, які в невеликих кількостях 

здатні чинити на організм значний вплив. Гормони характеризуються 

специфічністю, тобто кожний гормон виконує певну функцію. Гормони, 

надходячи у кров, виконують свою роль далеко від місця синтезу. Гормони 

мають сильний вплив на регуляцію обміну речовин, росту, статевого розвитку, 

функцій окремих органів. Гормони також впливають на мозок, що запускає 

певні нервові програми поведінки (харчову, уникання шкідливостей, 

розмноження, домінування). 

Завдяки гормонам, що виробляються в залозах внутрішньої секреції, 

здійснюється регуляція життєдіяльності організму. Злагоджена функція залоз 

внутрішньої секреції може порушуватися. Залози можуть виділяти гормони в 

надлишку і це супроводжується гіперфункцією (секреція більша за фізіологічну 

норму). В інших випадках залози можуть виробляти мало гормонів, тоді 

проявляється недостатність їх в організмі – гіпофункція (менше за норму). 

Гіперфункція і гіпофункція призводять до порушення життєдіяльності 

організму, захворювань. Але секреція гормонів у нормі може посилюватись 

(навесні більше утворюється статевих гормонів, при стресі збільшується 

продукція кортизону та адреналіну) або зменшуватися (при світлі менше 

утворюється мелатоніну). Основною ознакою будови залоз внутрішньої 

секреції є відсутність вивідних проток, тому їх секрети виділяються 

безпосередньо у кров або лімфу, що їх омиває. Кількість цих секретів невелика, 

називаються вони гормонами. Науку, що вивчає будову, функції  та 

захворювання залоз внутрішньої секреції, називають ендокринологією. До 

залоз внутрішньої секреції належать: гіпоталамус (гормони, що стимулюють 

або пригнічують синтез та секрецію тропінів гіпофізу, а також вазопресин та 

окситоцин), гіпофіз (соматотропін, гонадотропіни, кортикотропін, тиреотропін, 

що регулюють інші ендокринні залози), епіфіз (мелатонін), щитовидна 



40 

 

(тироксин – Т3 і Т4, та кальцітонін) та прищитовидні залози (паратирін), тимус 

(стимулятори імунітету), острівці підшлункової залози (інсулін, глюкагон), 

надниркові (кортизол, альдостерон) та статеві залози (естрадіол або 

тестостерон). Крім того, гормони утворюються у лейкоцитах (фактори росту, 

гістамін), серці (натрійуретичний гормон), печінці (інсуліноподібні фактори 

росту), нирках (еритропоетин), слинних залозах (паротин), стінках травного 

тракту (гастрин, холецистокінін, секретин), жирова тканина (лептин – гормон, 

що блокує апетит при насиченні). 

Залози внутрішньої секреції виконують багато функцій. Серед них 

найбільш показовим у цьому відношенні є гіпофіз. Він невеликий за розміром, 

маса його 0,35–0,65 г, розташований біля основи мозку, з яким сполучається за 

допомогою ніжки. У гіпофізі виділяють дві долі: передню і задню, а також 

проміжну частину (входить до складу передньої частки). Усі вони продукують 

гормони з різними функціями. 

Під хворобами обміну речовин розуміють порушення в організмі різних 

обмінних процесів – водного, мінерального, вітамінного, вуглеводного, 

білкового, жирового, які знаходяться один з одним  у тісному взаємозв’язку. До 

хвороб обміну речовин належать діабет (порушення вуглеводного обміну); 

подагра (порушення білкового обміну); ожиріння (порушення жирового 

обміну) та хворобливі стани, що мають назву авітамінози (проявом яких може 

бути, наприклад, цинга). Ця група хвороб є однією з основних причин 

летальності (смертності від захворювань) людини і складає 45 % від загального 

показника.  

За останні роки продовжується неухильний і значний ріст захворювань на 

ожиріння серед дітей та дорослих. Це підтверджується рядом статистичних 

досліджень.  

За останніми даними – близько чверті працездатного населення нашої 

держави (особливо жінки)  тією чи іншою мірою потерпають від ожиріння. За 

останніми даними  частка населення, що страждає на ожиріння в Росії складає 

30–50 %;  у США - 36–42 %; в Англії - 25–30 % від загальної кількості 
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населення. За свідченням експертів ВООЗ, ожиріння є самим розповсюдженим 

захворюванням обміну речовин, яке охоплює 1/4 всього населення земної кулі. 

Існують тенденції до подальшого збільшення кількості хворих на ожиріння. 

 Ожиріння – це захворювання з утворенням  надлишкової маси тіла за 

рахунок накопичення жиру. При ожирінні в організмі замість нормальної 

кількості жиру, що дорівнює 10–15 % маси тіла, його відкладається значно 

більше. Будь-яке відхилення маси тіла від норми вважається ожирінням. Проте, 

більшість авторів ( Д. Л. Костилл, Дж. Х. Уилмор) уважають, що поняття зайвої 

маси тіла та ожиріння не є тотожними. Тому для діагностики ожиріння  

необхідно знати про чотири ступені цього захворювання:  

І ст.   – надлишок маси тіла складає 15–25 % , ( 15–29 % за Мухіним В. М.); 

І І ст.  – 26–50 %, ( 30–49 % за Мухіним В. М.);  

І І І ст. – 51–100 %, (50–100 % за Мухіним В. М.);  

ІУ ст. – більше 100 % від нормальної маси тіла. 

  За даними Д. Л. Костилл, Дж. Х. Уилмор ожиріння діагностується при 

перевищенні маси тіла на 25 % у чоловіків та 35 % у жінок від належної маси 

тіла. При значному надлишку маси тіла не важко діагностувати ожиріння. 

Однак часто бувають випадки, коли візуально його визначити не можливо.  Для 

розрахунку ідеальної маси тіла існує ряд формул, наприклад: індекс Брока  (при 

зрості 155-170- см) – зріст мінус 100; індекс Бенгарда – зріст (см) помножити  

на окружність грудної клітини (см) та поділити  отримане число на 240; індекс 

Брейтмана – зріст  помножити  на 0,7 і від отриманого числа відняти 50 та інші. 

Розрізняють дві основні форми ожиріння: екзогенну (аліментарну), що 

зумовлена  зовнішніми причинами (переїданням, малорухомим способом 

життя) та ендогенну, яка є наслідком внутрішніх причин (порушенням функцій 

залоз внутрішньої секреції). Аліментарне ожиріння зустрічається доволі рідко. 

Важких форм суто аліментарного ожиріння, як правило, не існує. Отже, 

аліментарний фактор  найчастіше має вторинне значення у розвитку ожиріння. 

За Князевим Ю. А. розрізняють первинну  (конституціонально-екзогенна, 

аліментарна) та вторинну (церебральна, гіпоталамічна, ендокринна) форми 
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ожиріння. Чим небезпечне ожиріння? Між ожирінням та показниками 

захворювання серцево-судинної системи існує пряма залежність. Уже при 

нескладних формах ожиріння  спостерігаються функціональні зміни  серцево-

судинної системи, а при складних формах вони набувають стійкого характеру.   

За даними електрокардіографічних досліджень у людей із зайвою вагою 

порушена функція міокарду аж до розвитку міокардіодістрофії. Порушення 

функції серцево-судинної системи ускладнюється гіпофункцією скелетних 

м’язів, а також жировими відкладеннями у судинах на ділянках  епікарду і 

перикарду та  зміщенням серця внаслідок високого розташування діафрагми. 

Люди із зайвою вагою частіше хворіють на артеріальну гіпертонію.  На 

кожний кубічний сантиметр зайвої маси тіла організм повинен вибудувати 

11км капілярів для трофіки та підтримання у нормальному стані зайвого жиру. 

Це лягає важким тягарем на роботу серця та дихальний апарат. 

Ожиріння є причиною біохімічних змін складу  крові. У людини із зайвою 

вагою виявлено збільшений вміст холестерину у крові (у 2,5 раза при ІУ ст. 

ожиріння  порівняно  із І ст.), що спричиняє захворювання атеросклерозом у 

зрілому віці. Аналіз даних, що характеризує рівень гемоглобіну у крові, показав, 

що з підвищенням ступеня ожиріння він знижується і, таким чином, погіршує 

“дихальну” функцію крові, що  може відобразиться на розвитку органів і 

систем. У крові збільшується також вміст жирних кислот, що порушує процес 

утворення антитіл. 

 У людей, хворих на ожиріння, відбуваються функціональні зміни у  

системі травлення та жовчовивідних шляхах, адже при ожирінні  

спостерігається поперековий лордоз, у результаті чого і складаються 

несприятливі умови для функціонування кишечника. Особливу небезпеку 

являють собою порушення нейроендокринного апарату. Будь-якій формі 

ожиріння притаманний  той чи інший ступінь порушення функцій гіпоталамусу 

та гіпофізу, який регулює вміст цукру в крові. Постійне перенапруження цієї 

ланки регуляції може призвести до її зриву та виникнення ускладнень, 

наприклад, цукрового діабету. Так, 36 % хворих на діабет мають зайву вагу та 
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порушення статевого дозрівання. Часто у хворих на ожиріння виникають 

порушення опорно-рухового апарату: плоскостопість, викривлення нижніх 

кінцівок, ураження хребта та  міжхребцевих хрящів тощо. Відбуваються зміни в 

суглобах нижніх кінцівок. Зайва вага створює додаткове навантаження на 

опорно-руховий апарат, чим пояснюється Х-подібна форма ніг, яка 

зустрічається у 70 % таких дітей. Вони зустрічаються тим частіше, чим 

більшим є ступінь ожиріння. До того ж організм “складує” у жирові тканини не 

перероблені продукти обміну та свинець із вихлопних газів, перетворюючи їх 

на смітник для токсинів. 

 Понижена рухова активність людей з ожирінням, невпевненість у собі, 

невміння долати негативні емоції призводять до пониження 

пропріорецептивної імпульсації, утворюють дефіцит збудження, погіршують 

активність ЦНС, що є причиною зниження  трофіки всіх систем організму,  в 

першу чергу – м’язів скелету. Ожиріння – значний косметичний дефект, який 

може викликати психічні порушення. При цьому захворюванні в організмі  

відбуваються зміни, подібні з процесом старіння.  

Хворим на ожиріння необхідно дотримуватися здорового способу життя, 

раціонально харчуватися та дуже корисно займатись фізичними вправами. 

Фізичні навантаження підвищують інтенсивність основного обміну,  

покращують процеси окислення (згоряння) жиру, пригнічують апетит (за умови 

підвищеного рівня катехоламінов). 
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5 ІМУННА СИСТЕМА ТА ПОНЯТТЯ ПРО ІМУНІТЕТ 

 

Функції імунної системи включають контроль постійності, сталості 

генотипу організму та його захист. Імунна система складається з червоного 

кісткового мозку (де утворюються всі клітини крові та лейкоцити тканин), 

тимусу, лімфатичні вузли кровоносної та лімфатичної системи, тонкої та 

товстої кишок, селезінки. Імунний захист (резистентність) буває специфічним 

та неспецифічним. Неспецифічний здійснюється фагоцитами крові – 

нейтрофілами та моноцитами, вони розпізнають бактеріальні, грибкові, свої 

відмерлі клітини та фагоцитують їх (захоплюють, убивають активним киснем 

для руйнації мембрани, перетравлюють гідролізом за допомогою ферментів 

лізосом, що розщеплюють білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи), 

утворюючи гній; у тканинах моноцити перетворюються на макрофаги з тими 

же функціями фагоцитозу, але,  на відміну від нейтрофілів,  живуть не 1– 2 дня, 

а декілька місяців.  

Специфічний захист здійснюється гуморальним та клітинним імунітетом. 

Клітини специфічного імунного захисту – це лімфоцити; у червоному 

кістковому мозку утворюються Т-лімфоцити та В-лімфоцити. Усі Т-лімфоцити 

(CD2) кров’ю надходять до тимусу, де навчаються розпізнавати свої та чужі 

клітини, при цьому навчається та виживає тільки 10 %; Т-лімфоцити 

поділяються на Т-кілери (убивці, викликають загибель трансформованих клітин 

свого організму, містять рецептор СD8) та Т-хелпери  (активують гуморальний 

імунітет та гальмують активність Т-кілерів, містять рецептор CD4). Усі реакції 

лімфоцитів пов’язані з регуляцією між собою інтерлейкінами – регуляторними 

білками. 

У людини є гени у 6–й  хромосомі головного комплексу гістосумісності 

(ГКГС), які дають два класи білків: ГКГС-1 і ГКГС-2. ГКГС-1 знаходяться на 

поверхні всіх клітин, клітина дає їм фрагменти всіх білків, що синтезує, а Т-

кілери перевіряють їх, порівнюючи із запам’ятованими при навчанні в тимусі. 

Якщо фрагменти білків були у пам’яті, то Т-кілер оглядає наступні клітини, 
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якщо не відповідає – то Т-кілер (розпізнав як чужу) вбиває цю трансформовану 

клітину (пухлинну, ушкоджену, мутаційну, стару), викликаючи або 

програмовану гибель (апоптоз), або робить отвір у мембрані для осмотичної 

гибелі клітини. Т-кілери діють на трансформовані пухлинні, трансплантовані та 

інфіковані клітини. Роль ГКГС-1 та Т-кілерів важлива – на добу в організмі 

мутаціями може утворюватися до 10000 пухлинних клітин, які всі повинні бути 

знищені, пропущення хоча б однієї дає пухлину та загибель організму.  

На поверхні макрофагів, які фагоцитують чужі клітини та гній 

(складається з нейтрофілів і бактерій), є ГКГС-2, на рецептори якого 

виставляють фрагменти білків чужих (бактеріальних тощо) клітин. Ці 

фрагменти білків розпізнаються Т-хелперами, що активують В-лімфоцити через 

секрецію імуномедіаторів. 

В-лімфоцити розпізнають чужі білки, запам’ятовують їх та 

перетворюються на плазмоцити, які роками живуть у тканинах та виробляють 

антитіла.  Антигени – це будь-які речовини, що можуть викликати імунну 

відповідь  внаслідок здатності комплементарно зв`язуватися з антиген-

специфічними рецепторами В- і Т-клітин, звичайно, це чужорідні білки або 

ліпополісахариди. Ендогенні тканинні антигени сховані у клітині за мембраною 

або в тканині органа з гістогематичним бар`єром (білки мозку). Раково-

ембріональні антигени звичайно є імуносупресорами (а-фетопротеїн печінки, 

білки сперміїв, трофобласт-специфічний глобулін  є діагностичними 

маркерами). 

Гуморальний імунітет представлений антитілами. Антитіла – це білки 

фракції імуноглобулінів крові, які утворюються плазмоцидами, і є рецепторами 

поверхні В-лімфоцитів до певного антигену. Антитіла складаються з двох 

легких та двох важких білкових з’єднаних ланцюгів. Легкі та важкі ланцюги 

кодуються близько 1000 генами, але 910 з них –  варіабельні, тобто при синтезі 

вони міняються містами (рекомбінують, тобто транспозують) і дають багато 

різних білків, один з яких може комплементарно зв’язувати антиген.  

Звязування антигену антитілом є реакція аглютинації з утворенням імунного 



46 

 

комплексу, який фагоцитується нейтрофілами. Відомо  п’ять  класів антитіл 

IgA, IgG, IgD, IgE, IgM.  IgM реагує з новим антигеном, що є первинною 

імунною відповіддю. IgA на слизових захищає від проникнення у тканини 

вірусів та бактерій.  IgE частіше утворюється плазмоцитами травного та 

дихального шляхів, у комплексі з антигеном активує викид гістаміну та 

серотоніну з лейкоцитів (базофіли та тучні клітини); гістамін сприяє виходу з 

кровоносних судин рідини у міжклітинний простір, що дає набряк (алергії від 

пилку, укус бджолами). IgG,  головне антитіло крові, здійснює захист при 

повторному надходженні антигену, що є вторинною імунною відповіддю. 

Зв’язуючись з антигенами на поверхні бактерії або з вільними антигенами,  IgG  

утворює комплекс для фагоцитування його нейтрофілами. Норма IgG у крові 

1,5–3,5 Г/Л. 

Певний захист проти вірусів проводять інтерферони, це білки, які при 

вірусній атаці активують у клітині нуклеази, що гідролізують нуклеїнові 

кислоти вірусів. 

Групи крові генетично детерміновані. Систем груп крові 14, найбільш 

значуща АВО. На поверхні еритроцитів є глікопротеїди (антигени) 

аглютиногени А або В, а в сироватці крові є клеючі речовини  аглютиніни 

(антитіла) відповідно  та , що генетично детерміновано. За системою АВО є 

чотири групи крові:  

Групи крові Гени Генотип Антигени Антитіла 

1 (0) І
0 І

0 
І

0 -, Н ,   

2 (А) І
А І

А 
І

0
,    І

А 
І

0 А, Н -,    

3 (В) І
В І

В 
І

0
,  І

В 
І

В В, Н ,  - 

4 (АВ) І
А
,
     

І
В І

А 
І

В А, В, н -, - 

 

   У крові людини не може бути одноіменних білків, якщо вони 

потрапляють при переливанні крові,  то склеюють еритроцити (А--А або В--
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В). Переливати можливо тільки одноіменну групу, щоб не розвинулася 

гемолітична хвороба. Групи крові дітей залежать від груп крові батьків.  

     Резус-фактор є у 85 % людей у Європі, 0–1,5 % в Азії, на еритроцитах є 

аглютиноген Rh+, у 15 % його немає (Rh-). Якщо у жінки Rh-, а у чоловіка Rh+, 

то у плоду може бути Rh+. У такому випадку контакт крові плоду і матері дає 

конфлікт – еритроцити плоду в організмі матері сприяють утворенню IgG (у 

тому числі антитіл до Rh+. Наступна вагітність через материнські IgG руйнує 

еритроцити плоду (гемолізис), що дає розумову відсталість виживших, 

спонтанний аборт  (еритробластоз). Лікування – повна заміна крові дитини на 

батьківську.        

Резус-фактор           Rh-            Rh+ 

Фенотип Резус-антиген D   

не визначається 

Наявність  

D-антигену 

 

 Імунітет (як опір інфекціям, інвазіям, чужорідним організмам) є 

уроджений та набутий. Уроджений – відоспецифічний та характерний для всіх 

людей з народження, імунна система розпізнає Toll-рецепторами патоген з 

першого пред’явлення (деякі віруси – чумки хижаків, ліпополісахариди ряду 

бактерій). Набутий імунітет створюється за все життя, буває пасивний та 

активний. Пасивний виникає за рахунок антитіл матері, які або проходять 

плаценту, або надходять з молоком. Активний імунітет оснований на 

запам’ятовуванні контакту імунної системи з антигеном. Лімфоцити (Т і В), що 

законсервовані у тканинах, на все життя людини «запам’ятовують» антиген і 

при повторному його надходженні активуються та руйнують його клітинним та 

гуморальним шляхом. 

       Вакцинація  – це  введення ослаблених або вбитих збудників інфекції, 

які фагоцитуються, а фрагменти їх антигенів презентуються макрофагами на 

рецепторах ГКГС-2; це включається до пам’яті Т-хелперів та В-лімфоцитів для 

синтезу та секреції специфічних антитіл. Міліони життів уберегли активні 

вакцини проти  віспи, поліомієліту, корі, свинки, краснухи, коклюшу, дифтерії, 
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стовбняку, туберкульозу, брюшного тифу, холери, гепатиту В, жовтої 

лихоманки. Вакцини повинні використовувати і на далі. Але вакцини ввели в 

організми людей нові ДНК з 50-х років ХХ століття, а далі це призвело до 

спалаху хвилі алергії, слід співставляти позитивне у вакцинації з невеликими у 

всій популяції негативними наслідками. Використовують вакцини проти отрут 

змій та інших тварин, звісно, ця отрута містить білки; отруюють велику 

господарську тварину, відбирають сироватку крові, де є антитіла до білків 

отрути; ці антитіла зв’язують білки отрути у людини та знижують 

інтоксикацію.     

 Імунні патології включають  аутоімунні захворювання та імунодефіцити. 

Аутоімунні захворювання основані на розпізнаванні своїх білків організму як 

чужих, як антигенів  та виробництві проти них аутоантитіл. Причинами можуть 

бути знижена активність Т-хелперів, підвищена активність Т-кілерів та В-

лімфоцитів, яким свої клітинно-поверхневі білки стають близькими чужим 

бактеріальним або вірусним антигенам. Наприклад, тиреоїдит Хашимото має 

аутоантигеном тироеоглобулін, ревматизм на тлі тонзиліту, системний 

червоний вовчак (колагеноз), аутоімунний гломерулонефрит розвивається після 

стрептококової  інфекції, артрити після гонореї, антигени сім’яників та слинних 

залоз є близькими та після вірусного епідемичного паротиту можуть давати 

безпліддя, цукровий діабет 1-го типу внаслідок аутоімунного руйнування 

клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. Лікують аутоімунні 

захворювання подібно до блокування  імунітету після трансплантації органів  –

імуносупресорами (кортизол, азатіоприн). 

  Алергія – це гіперчутливість, яка викликана антигенами алергенами, що 

діють через комплекс з IgE, та дають сильне запалення (свербіння та шкірні 

висипання при нашкірній дії, сльози та нежить при дії крізь дихальні шляхи, 

нудота та блювота при дії крізь травний тракт)  при другому (повторному) 

введенні, вищий ступінь такої відповіді є анафілаксією. Відповідно двом типам 

імунної відповіді розрізняють гіперчутливість швидкого типу (гуморального 

типу) та гіперчутливість уповільненого типу (клітинного типу).  Алергенами є 
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пилок квітів, вовна тварин, пил, косметика, харчові домішки, ліки, біогенні 

отрути, певні рослини, кліщі, гриби. Хронічне протікання  виражається в астмі 

(внаслідок антибактеріальних засобів очищення та кесарева розтину), екземі.  

Лікують видаленням алергену, блокуванням секреції гістаміну тучними 

клітинами та базофілами (тавегіл), антигістамінними препаратами, що 

блокують Н3-гістамінові рецептори (клобенпроїд, тіоперамід, димедрол, 

супрастин), активатори гістамінази (фенкарол, піритол), що руйнує гістамін. 

Імунодефіцити – ослаблення певних ланок імунної системи, бувають 

первинні (генетично зумовлені) та вторинні (набуті) імунодефіцити. Первинні 

включають делецію (видалення ділянок) важких ланцюгів імуноглобулінів, 

дефіцит IgG або IgA, Т-хелперів, цитокинів (певних інтерлейкінів), порушення 

структури та функції нейтрофілів, що унеможливлює фагоцитоз (хронічний 

гранулематоз, синдром лінивих нейтрофілів, неактивність ферментів) тощо. 

Лікують переливанням крові, трансплантацієй червоного кісткового мозку, 

вітамінами, захищенням від інфекцій. 

Вторинний імунодефіцит викликаний несприятливими чинниками 

зовнішнього та внутрішнього середовищ (хронічні отруєння та 

радіоопромінення, старіння, дія деяких ліків, бактерій і вірусів при хронічних 

інфекційних хворобах, недостатність харчування, хронічна перевтома, стрес – 

завдяки гіперсекреції гормону наднирників кортизолу, який блокує імунну 

систему).   

Зараз дуже загрозливою є епідемія синдрому набутого імунодефіциту 

(СНІД), яка викликається генетично дуже мінливим вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ). ВІЛ своїм білком SU зв’язується зі специфічними рецепторами 

CCR5  Т-хелперів і утворює канал для входу вірусу до клітини. Це викликає 

програмовану гибель Т-хелперів, поділ вірусу одночасно з поділом Т-хелперів, 

вбивство уражених Т-хелперів активними Т-кілерами. Накопичується ВІЛ у 

моноцитах та макрофагах. Передається вірус різними статевими контактами, 

через молоко матері, загальні штрикалі (шприци) у наркоманів та у гігієнічно 

відсталій лікарні (неперевірена донорська кров).  
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Стадії хвороби: а) інкубаційний період: три тижні – три місяці до 

утворення антитіл до ВІЛ, б) первинне інфікування: стійке незначне 

підвищення температури, запалення лімфатичних вузлів близько місяця, в) 

латентний період: стійке збільшення лімфатичних вузлів 5–10 років, г) 

преСНІД: початок пригнічення клітинного імунітету (менш 200 хелперів у 1 

мкл крові), герпес та кандидоз з виразками слизової рота і статевих органів, ріст 

частин язика 1–2 роки, д) СНІД – термінальна стадія: 1–2 роки. При цьому 

зниження кількості Т-хелперів, а також макрофагів сприяє розвитку будь-яких 

інфекційних захворювань (запалення легень, кандидоз – зараження грибками, 

енцефаліт, менінгіт, туберкульоз – сухоти, саркома Капоші) і пухлин, що і 

викликає загибель. Мутації білка CCR5, інтерферон, залежні синтези 

антивірусних білків формують захист від вірусу, але імунітету не виникає 

внаслідок його мутаційної мінливості. Стабілізують стан хворих 

антибактеріальні засоби, антиретровірусні засоби. Мутації вірусної РНК (10000 

нуклеотидів) ВІЛ (як і вірусів грипу) унеможливлюють створення вакцини 

проти них, хоча пропонують речовини, що блокують ССR5 і не дають 

можливості вірусу з ним зв’язатися.  

Імуноаналіз потребує приготування моноклональних антитіл (МА), ці МА 

виробляються одним клоном клітин (комбінація В-лімфоциту з пухлинною 

мієлоїдною клітиною) на суто одну певну речовину (антиген) поза організмом. 

Таким чином, певне МА може визначати концентрацію будь-яких речовин, при 

візуалізації за допомогою пероксидазної реакції та фотоелектроколориметру. 

Зараз гормони, антитіла, антигени, нейромедіатори, рецептори визначаються 

МА.  
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6   ФУНКЦІОНУВАННЯ  СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В 

НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ 

 

Серцево-судинна система забезпечує функціонування всіх тканин і органів, 

життєдіяльність усього організму при самих різних умовах навколишнього 

середовища і стану організму (рис. 6).  

 

  Рисунок 6 – Схема кровообігу: 1 – аорта; 2 – капілярна сітка легень; 

3 – ліве передсердя; 4 – легеневі вени; 5 – лівий шлуночок; 6 – артерії 

внутрішніх органів; 7 – капілярна сітка непарних органів черевної 

порожнини; 8 – капілярна сітка інших органів; 9 – нижня порожниста 

вена; 10 – ворітна вена; 11 – капілярна сітка печінки; 12 – правий 

шлуночок; 13 – легеневий стовбур (артерія); 14 – праве передсердя; 

15 – верхня порожниста вена. 

Така висока здатність до пристосування серцево-судинної системи 
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досягається завдяки добре розвиненим адаптаційно-компенсаторним 

можливостям. Кровообігом називається рух крові по замкнених порожнинах 

серця і кровоносних судин. Він забезпечує рознесення крові по всьому тілу, яка 

тільки в русі може виконувати свої функції. Рух крові в судинах відбувається за 

рахунок діяльності серця. У людини є два кола кровообігу: велике і мале. У 

системі кровоносних судин людини розрізняють артерії, вени і капіляри. 

Головний орган серцево-судинної системи – серце. Серце – це порожнистий 

м’язовий орган, який має форму конуса (рис. 7).  

 

 

 

Рисунок 7–Будова серця: 1 – аорта; 2– легеневий стовбур; 3 – легеневі вени; 4 – 

ліве передсердя; 5– клапан аорти; 6 – митральний клапан; 7 – перегородка; 8 – 

перикард; 9 – міокард; 10 – лівий шлуночок; 11– правий шлуночок; 12 – нижня 

порожниста вена; 13 – тристулковий клапан; 14 – клапан легеневого стовбура; 
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15 – ендокард; 16 – праве передсердя; 17– легеневі вени; 18 – верхня 

порожниста вена. 

Стінки серця мають три шари. Зовнішній шар – епікард, середній шар – 

міокард, внутрішній – ендокард. Серце розташоване в навколосерцевій сумці – 

перикарді, яка виділяє рідину, що зменшує тертя серця під час скорочення. 

Серце людини чотирикамерне. У правій його половині міститься венозна кров, 

у лівій – артеріальна. Передсердя і шлуночки сполучаються між собою 

передсердно-шлуночковими отворами, які мають стулкові клапани. У процесі 

серцевої діяльності серцевий м’яз виконує величезну роботу. Тому він потребує 

постійного надходження поживних речовин (жирні кислоти та глюкоза), кисню 

та виведення продуктів розпаду. Це забезпечується через коронарні (праву і 

ліву) артерії серця, по яких кров надходить до серця, та через власні вени, по 

яких кров іде від стінки серця в праве передсердя. Через коронарні судини 

протікає близько 5 % хвилинного об’єму крові, при важкій роботі цей потік 

може зростати в чотири рази. Причиною руху крові по кровоносних судинах є 

різниця тиску в артеріях і венах. Ця різниця створюється і підтримується 

ритмічними скороченнями серця (скорочення – систола, розслаблення – 

діастола). Серце людини  у стані спокою скорочується 65–75 разів на хвилину, 

перекачуючи близько 5 л крові. Цикл роботи серця складається з трьох фаз: 

скорочення передсердь, скорочення шлуночків, загальної паузи (рис. 8). Перша 

фаза триває 0,1 с, друга – 0,3 і третя – 0,4 с. Під час загальної паузи розслаблені 

і передсердя, і шлуночки. Протягом серцевого циклу передсердя скорочуються 

0,1 с і 0,7 с перебувають у розслабленому стані; шлуночки скорочуються 0,3 с і 

0,5 с відпочивають. Цим і пояснюється здатність серцевого м’язу працювати, не 

втомлюючись протягом усього життя. Серцеві скорочення мимовільні. Людина 

не може підсилювати або змінювати частоту скорочень серця. У той же час 

серцю притаманна автоматія, тобто здатність збуджуватися і проявляти 

діяльність незалежно від зовнішніх подразників і впливу нервової системи. 

Серце жаби, видалене з тіла і вміщене в ізотонічний (0,9 %) розчин натрію 

хлориду, який замінює кров, може довгий час ритмічно скорочуватись. 



54 

 

 
  

1 2 3 

Рисунок  8 – Схема серцевого циклу: 1 – систола передсердь; 2 – систола 

шлуночків; 3 – діастола (загальна пауза) 

Електрофізіологічні дослідження показали, що в клітинах провідної 

системи серця ритмічно виникають зміни потенціалу клітинної мембрани, які 

зумовлюють появу збудження, що викликає скорочення серцевого м’яза. 

Спочатку  у відповідь на збудження скорочуються передсердя, потім шлуночок, 

чим і забезпечується узгоджена робота серця. Автоматія серця виникає на 

ранніх етапах розвитку зародка і діє безперервно протягом усього життя 

організму. Автоматія – здатність збуджуватися (генерувати потенціал дії) без 

дії зовнішнього подразника (інакше – здатність до самозбудження). Ця 

здатність є у структурах серця, побудованих з атипічних кардіоміоцитів, а саме  

в стимульному комплексі (провідної  системі) серця: 1. Пазухово-передсердний 

вузол (синусний); 2. Передсердно-шлуночковий вузол (атріо-вентрикулярний); 

3. Передсердно-шлуночковий пучок або пучок Гіса; 4. Ніжки пучка Гіса (права 

та ліва) та волокна Пуркіньє. Градієнт автоматії – це зменшення ступеня 

автоматії елементів провідної системи серця в напрямку від пазухово-

передсердного вузла до волокон Пуркіньє. Ступінь автоматії характеризує 

частота, з якою центр автоматії генерує імпульси збудження. Найчастіше 

імпульси генерує пазухово-передсердний вузол– від 50-80 імп/хв і більше. 

Збудження серця починається в синусовому вузлі. Передсердно-шлуночковий 
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вузол генерує потенціал дії з меншою частотою – 30-40 імп/хв, пучок Гіса – 20-

30 імп/хв, Імпульси від волокон Пуркіньє ще слабші та не викликають 

скорочень серця. У здорової людини серце збуджується і скорочується в ритмі, 

що відповідає частоті генерування ПД пазухово-передсердним вузлом. Тобто  

він є водієм ритму серця, або пейсмекером (центрів автоматії багато; водієм 

ритму в певний момент часу є лише один із центрів – той, який визначає 

частоту збудження і скорочення шлуночків серця). Наявність центрів автоматії 

робить роботу серця надійною,  якщо з роботи виключається пазухово-

передсердний вузол як водій ритму серця, його функції бере на себе центр 

автоматії другого порядку, тобто передсердно-шлуночковий вузол. У нормі 

більш високу частоту генерації збудження має пазухово-передсердний вузол, 

його імпульси досягають інших відділів (водіїв ритму нижчого порядку) 

раніше, ніж там відбудеться спонтанна деполяризація. Виникнення 

електричних потенціалів у серцевому м'язі пов'язане з рухом іонів через 

клітинну мембрану. Основну роль при цьому грають катіони натрію і калію. 

Усередині клітини калію значно більше, ніж у позаклітинній рідині, 

концентрація внутрішньоклітинного натрію, навпаки, набагато менше, ніж поза 

клітиною. У спокої зовнішня поверхня клітини міокарда заряджена позитивно 

внаслідок переваги там катіонів натрію, внутрішня поверхня клітинної 

мембрани має негативний заряд унаслідок меншої концентрації К+ та 
 
переваги 

всередині клітини аніонів (HCO3
-
, Н2РО4

-
 та органічні кислоти). У цих умовах 

мембрана клітин поляризована, введення мікроелектроду усередину клітини 

реєструє потенціал спокою, що досягає 90 мВ. Під впливом зовнішнього 

електричного імпульсу клітинна мембрана стає проникною для катіонів натрію, 

що спрямовуються всередину клітини і переносять туди свій позитивний заряд. 

Зовнішня поверхня мембрани здобуває негативний заряд унаслідок переваги 

там аніонів. Наприкінці періоду порушення клітинна мембрана стає менш 

проникною для катіонів натрію, але більш проникною для катіонів калію; 

останні спрямовуються з клітини (унаслідок різниці поза- і 

внутрішньоклітинною концентрацією). Вихід калію з клітини переважає над 
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надходженням натрію в клітину, тому зовнішня поверхня мембрани знову 

поступово здобуває позитивний заряд, а внутрішня – негативний. Цей процес 

називається реполяризацією. Прилад, що реєструє, знову зафіксує відхилення 

кривої, але в інший бік (тому що позитивний і негативний заряди помінялися 

місцями) і меншу амплітуду (тому що потік іонів калію рухається повільніше). 

Описані процеси відбуваються під час систоли. Коли вся зовнішня поверхня 

знову здобуває позитивний заряд, а внутрішня – негативний, знову буде 

зафіксована ізоелектрична лінія, що відповідає діастолі. Під час діастоли 

відбувається повільний зворотний рух іонів калію і натрію, що мало впливає на 

заряд клітини, оскільки іони натрію виходять із клітки, а іони калію входять у 

неї одночасно і ці процеси врівноважують один одного. Описані процеси 

належать до порушення одиничного волокна міокарда. Виникаючий при 

деполяризації імпульс викликає порушення сусідніх ділянок міокарда, воно 

поступово охоплює весь міокард, розвиваючись за ланцюговою реакцією. 

Електрокардіограма (ЕКГ) являє собою запис сумарного електричного 

потенціалу, що виникає при порушенні безлічі міокардиальних клітин (рис. 9). 

ЕКГ записують за допомогою електрокардіографа. Його основними частинами 

є гальванометр, система підсилення, перемикач відведень і реєстру вальний 

пристрій. Електричні потенціали, що виникають у серці, сприймаються 

електродами, підсилюються і пускають у хід гальванометр. Зміни магнітного 

поля передаються на реєструвальний  пристрій і фіксуються на 

електрокардіографичну стрічку, що рухається зі швидкістю 10–100 мм/с 

(частіше 25 чи 50 мм/с). Щоб уникнути технічних помилок і перешкод під час 

запису ЕКГ,  необхідно звернути  увагу  на правильність накладення електродів 

та їх контакт зі шкірою, заземлення апарата, амплітуду контрольного мілівольта 

й інші фактори, здатні викликати спотворення кривої.  
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Електроди для запису ЕКГ накладають на різні ділянки тіла. Система 

розташування електродів називається електрокардіографічним відведеннями. У 

клінічній практиці найбільш поширені відведення від різних ділянок поверхні 

тіла. Ці відведення називаються поверхневими.  

 

 

Рисунок 9 –  ЕКГ людини в нормі 

 

При реєстрації ЕКГ зазвичай використовують 12 загальноприйнятих 

відведень: 6 від кінцівок і 6 грудних. Перші три стандартні відведення були 

запропоновані ще Ейнтговеном. Електроди при цьому накладаються в такий 

спосіб: I) відведення: ліва рука (+) і права рука (-); II)  відведення: ліва нога (+) і 
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права рука (-); III)  відведення: ліва нога (+) і ліва рука (-). Осі цих відведень 

утворять у фронтальній площині грудної клітки так званий трикутник 

Ейнтговена. 

Амплітуду зубців вимірюють у мілівольтах (мВ). 1 мВ відповідає 

відхиленню на 1 см. Ширину зубців і тривалість інтервалів вимірюють у 

секундах. При швидкості стрічки 50 мм/с 1 мм відповідає 0,02 с, а при 

швидкості 25 мм/с – 0,04 с. Ширину зубців та тривалість інтервалів оцінюють 

за тим відведенням, де параметри мають найбільшу величину.  

Зубець Р відображає збудження передсердь. У нормі зубець Р позитивний 

у всіх відведеннях. За амплітудою він не перевищує 0,25 мВ, а за шириною –  

0,1 с. Перші 0,02– 0,03 с відображають збудження правого передсердя, останні 

0,02–0,03 с – лівого передсердя.  

Інтервал Р–Q вимірюється від початку зубця Р до початку зубця Q. Цей 

інтервал відображає час, необхідний для деполяризації передсердь, проведення 

імпульсу через атріовентрикулярне з’єднання, пучок Гіса та його гілки. Таким 

чином, інтервал Р–Q характеризує проходження імпульсу по найбільшій 

ділянці провідної системи серця. Тривалість інтервалу залежить від частоти 

серцевих скорочень і складає  0,12–0,2 с.  

Зубець Q  є першим спрямованим  до низу зубцем шлуночкового 

комплексу перед зубцем R. Якщо комплекс QRS представлений єдиним 

негативним зубцем, то цей комплекс позначають як зубець QS. Зубець Q 

відображає деполяризацію міжшлуночкової перетинки. У багатьох осіб він 

відсутній. У нормі зубець Q не перевищує 1/4 зубця R.  «Позиційний» зубець Q 

значно зменшується чи зникає при реєстрації ЕКГ на висоті вдоху. За шириною 

він не повинен перевищувати 0,03 с.  

Комплекс QRS відображає процес деполяризації шлуночків. Ширину 

комплексу QRS вимірюють від початку зубця Q до кінця  

зубця S. У нормі ця ширина не перевищує 0,1 с. 

Зубець R – позитивний зубець комплексу QRS. Цей зубець відображає 

деполяризацію  верхівки, передньої, задньої, бокової стінки шлуночків серця. 
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Висота зубця R у нормі змінюється від 5 до 25 мм. Він максимальний у ІІ 

стандартному відведенні, а у грудних відведеннях постійно збільшується від V1 

до V4, зменшуючись до V6. В окремих випадках при розщепленні комплексу 

QRS він може мати 2 чи 3 зубці R, що частіше є патологічною ознакою. Ці 

зубці позначають відповідно R’ та R’’. 

 Важливе значення для аналізу ЕКГ має показник, який носить назву «час 

внутрішнього відхилення» і вимірюється відстанню від початку шлуночкового 

комплексу до проекції верхівки зубця R на ізоелектричну лінію. Якщо комплекс 

QRS розщеплений і має декілька зубців R, то враховується верхівка останнього 

зубця R. У відведеннях V1 та V2 (над правим шлуночком) час внутрішнього 

відхилення в нормі не перевищує 0,03 с, а у відведеннях V5–V6 (над лівим 

шлуночком) – 0,05 с.  

Зубець S – це наступний за зубцем R негативний зубець комплексу QRS. 

Він відображає процес збудження основи шлуночків серця. Його амплітуда 

змінюється  і не перевищує 20 мм. Часто у стандартних відведеннях зубець S 

може бути відсутнім, а у грудних відведеннях його амплітуда зменшується від 

V1 доV6. 

 Сегмент ST – це відрізок від кінця комплексу QRS до початку зубця T. Він 

відповідає періоду зменшення збудження шлуночків і початку повної 

реполяризації. У нормі сегмент ST розташований на ізоелектричній лінії. 

Інколи в нормі буває зміщення сегмента ST вгору у правих грудних 

відведеннях, яке не перевищує 2  мм. У лівих грудних відведеннях у нормі 

можливе зміщення сегменту ST нижче ізолінії не більше,  ніж на 1 мм.  

Зубець T відображає процес швидкої реполяризації шлуночків. Зубець T у 

нормі позитивний в усіх відведеннях, крім avR, де він завжди негативний. 

Інколи зубець T може бути негативним в ІІІ відведенні,  аvL та V1. Висота 

зубця Т знаходиться у певному співвідношенні із зубцем R. Позитивний зубець 

Т має найбільшу висоту в тому відведенні, де відмічається найбільша амплітуда 

зубця R. У грудних відведеннях амплітуда зубця Т  так само, як і висота R, 
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постійно наростає від V1 до V4, трохи знижуючись у V5–V6. Ширина зубця Т 

не перевищує 0,25 с. Інтервал Q–Т вимірюється від початку зубця Q до кінця 

зубця Т. Тривалість інтервалу Q–Т залежить від частоти серцевих скорочень.  

Для визначення нормальної тривалості Q–Т використовують формулу Базетта: 

R–  Rс),??   Q–Т= k,  де k – коефіцієнт  дорівнює 0,37 для чоловіків та 0,40 – для 

жінок, а R– R – тривалість серцевого циклу в секундах.  

Кров – рідка сполучна тканина, яка циркулює в судинній системі та 

складається з рідкої частини – плазми (55–60 %) і кров’яних клітин (40–45 %). 

Еритроцити, червоні кров’яні тільця, перебувають у плазмі в завислому стані та 

визначають колір крові. До складу еритроцитів входить специфічний пігмент 

крові – гемоглобін, який являє собою білок, зв’язаний з атомом заліза. У 

дорослого чоловіка в 1 л крові міститься 4–5
.
10

12
, у жінки – 

 
3,9–4,7

.
10

12
 

еритроцитів. Еритроцити  утворюються в червоному кістковому мозку.  У разі 

порушення функції червоного кісткового мозку при деяких інфекційних 

захворюваннях, розвивається анемія – зменшення кількості еритроцитів у крові, 

що призводить до кисневого голодування тканин. Основна функція еритроцитів 

полягає в транспортуванні кисню від органів дихання до тканин і видалення з 

тканин оксиду вуглецю. Живуть вони 3–4 місяці. Лейкоцити, білі  кров’яні 

тільця, на відміну від еритроцитів,  позбавлені гемоглобіну, мають ядро і здатні 

до активного руху. Лейкоцитів значно менше, ніж еритроцитів – (4….9)
 .
10

9
   у 

1 л. У крові міститься кілька видів еритроцитів, які відрізняються між собою за 

розмірами, формою ядра, наявністю зернистості в цитоплазмі. Процентне 

співвідношення між окремими
 
 видами лейкоцитів, називається лейкоцитарною 

формулою. Тривалість життя лейкоцитів 3–5 діб. Основна функція їх полягає в 

захисті організму від збудників захворювань, фагоцитозом.  Разом з лімфою і 

тканинною рідиною кров утворює внутрішнє середовище організму. 

Перебуваючи в постійному русі, кров постачає всі органи і тканини 

розчиненими в ній речовинами. Основні функції крові: транспортна, дихальна, 

поживна, видільна, регуляторна, терморегуляторна, гомеостатична і захисна. З 

діагностичною метою проводять вимірювання артеріального тиску та 
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дослідження пульсу. Артеріальний тиск – це сила крові, з якою вона діє на 

стінки судин. На рівень артеріального тиску впливають величина та швидкість 

серцевого викиду крові, частота і ритм серцевих скорочень, периферичний опір 

стінок артеріол. Артеріальний тиск, який виникає в артеріях під час 

максимального підвищення пульсової хвилі після систоли шлуночків, 

називається систолічним. Тиск, який підтримується в артеріях під час діастоли 

внаслідок зниження їх тонусу, називається діастолічним. Різниця між 

систолічним і діастолічним тиском складає пульсовий тиск. Пульс – це 

періодичні коливання стінок артерій, які зумовлені викидом крові із серця до 

артеріальної системи і зміною в ній тиску протягом систоли та діастоли. З 

діагностичною метою пульс визначають на різних артеріях: сонній, скроневій, 

стегновій, підключичній, плечовій, променевій, підколінній, задній великій 

гомілковій, артеріях тилу стопи. Найчастіше дослідження пульсу проводять на 

променевій артерії одночасно на обох руках. Ритм пульсу оцінюють за 

регулярністю пульсових хвиль, які виникають одна за одною. Якщо пульсові 

хвилі з’являються через однакові проміжки часу, це свідчить про правильний 

ритм (ритмічний пульс). При різних інтервалах між пульсовими хвилями ритм 

пульсу буде неправильним (неритмічний пульс). 

На сьогодні захворювання серцево-судинної системи посідають перше 

місце у світі за смертністю. Головними ознаками захворювань серцево-

судинної системи є біль у ділянці серця та за грудиною, серцебиття, перебої в 

роботі серця, задишка, набряки. Серед патологій найчастіше зустрічаються 

запалювальні захворювання серця, вади серця, ревматизм, ішемічна хвороба 

серця, гостра судинна недостатність, гіпертонічна хвороба.  

Причини болю у ділянці серця та за грудиною можуть бути 

різноманітними і часто незагрозливими для здоров’я та життя людини. Серцеві 

напади, пов’язані з ураженням вінцевих судин серця, можуть призвести до 

розвитку інфаркту міокарда. Задишка характеризується частим та підсиленим 

диханням, відчуттям нестачі повітря. Одним із найважливіших чинників 

розвитку задишки при захворюваннях серця є підвищення тиску крові в 



62 

 

капілярах легенів, збільшення вмісту вуглекислого газу в тканинах, яке настає 

внаслідок зниження скорочувальної  функції лівого шлуночка серця. 

Серцебиття та перебої в роботі серця відчуваються у вигляді підсилених і 

частих скорочень серця, сильних поштовхів, замирання, зупинки серця. Поява 

серцебиття обумовлена підвищеною збудливістю нервового апарату, який 

регулює діяльність серця. Воно може бути постійним, або у вигляді нападів. 

Серцебиття може спостерігатися у здорових осіб при великому фізичному 

навантаженні, емоційному збудженні, зловживанні кавою, тютюном або 

виникати при підвищенні температури тіла, анемії, неврозі тощо. Серцебиття 

може бути ознакою ураження міокарда (міокардит, інфаркт міокарда, вади 

серця). Набряки (вихід води з кровоносних судин у міжклітинний простір) є 

одним з головних проявів серцевої недостатності. Підвищення тиску у венах та 

капілярах, сповільнення течії крові в них та підвищення проникності капілярів 

є причиною підсиленої течії крові в тканини. Затримка натрію та води в нирках, 

а також зниження вмісту білка в крові внаслідок порушення функції нирок та 

печінки, сприяють розвитку набряків. 

Вади серця бувають уродженими і набутими. Розвиток уроджених вад 

серця відбувається ще у внутрішньоутробному періоді. Набуті вади серця 

розвиваються найчастіше при захворюванні на ревматизм, який призводить до 

запалення внутрішньої оболонки серця, внаслідок чого клапани серця 

деформуються і звужуються їхні отвори.  

Ревматизм – це загальне інфекційно-алергічне захворювання, в основі 

якого лежить системне ураження сполучної тканини, головним чином серцево-

судинної. Часто цей процес охоплює суглоби, серозні оболонки, внутрішні 

органи, центральну нервову систему. У розвитку хвороби велику роль відіграє 

стрептококова інфекція.  

Терміном «ішемічна хвороба серця» об’єднують групу захворювань, до 

складу якої входить стенокардія та інфаркт міокарда. До гострої судинної 

недостатності належать зомління та колапс. Зомління – це короткочасна втрата 

свідомості внаслідок ішемії мозку (недокрів’я головного мозку). Причинами 
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такого стану може бути різка зміна положення тіла, перебування у положенні 

стоячи протягом тривалого часу, негативні емоції, сильний біль, голодування. 

Колапс – це гостра судинна недостатність, пов’язана з вираженим падінням 

тонусу судин і зменшенням об’єму циркулюючої крові. Причинами колапсу 

можуть бути крововтрата, інфаркт міокарда, інфекційні та гострі запальні 

захворювання, поранення і травми, медикаментозна алергія. Гіпертонічний криз 

– гострий значний підйом артеріального тиску  вищий за  вікову норму, що 

супроводжується ураженням інших органів у результаті нервово-судинних і 

гуморальних порушень. 

Причинами гіпертонічного кризу можуть бути зловживання продуктами 

харчування і напоями, які підвищують тонус судин (чай, кава, алкоголь, 

харчова сіль), зміна клімату, емоційна напруга, куріння, тривале перебування 

під дією сонячних променів і в жаркому приміщенні, різке припинення 

прийому  антигіпертензивних  лікарських  засобів. Клініка гіпертонічного 

кризу: швидко наростаючий головний біль пульсуючого характеру, який 

супроводжується головокружінням, появою сітки чи іскор перед очима, іноді – 

тимчасовою втратою полів зору, пітливість, дрижання кінцівок, відчуття 

повзання мурашок. Хворі відчувають серцебиття, іноді з появою болю в ділянці 

серця. Хворі дратливі, обличчя гіперемійоване, пульс частий, сильного 

наповнення, напружений. Основною діагностичною ознакою є реєстрація 

високих цифр артеріального тиску. 

Гіпертонічний криз може провокувати розвиток стенокардії, інфаркту 

міокарду, набряку легень, геморагічного інсульту. 
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7 ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ СЕРЦЕВОГО М’ЯЗУ 

 

Серцеві захворювання є одними з найпоширеніших. Міокард дуже 

чутливий до змін кровозабезпечення та гіпоксії. При посиленні навантажень на 

серце споживання кисню може збільшитися у чотири рази. Довготривале 

навантаження призводить до збільшення маси волокон серця – гіпертрофії, за 

рахунок посилення синтезу м’язових білків. Але при цьому можливий 

дисбаланс росту скорочувальних та мітохондріальних  білків. При гіпоксії 

розвиваються некрози та апоптози кардіоміоцитів, некрозам також сприяють 

зміни градієнту іонів, особливо при дисфункціях стероїдних гормонів, 

аутоімунні пошкодження, накопичення адреналіну. Кардіоміопатії пов’язані з 

надлишковим надходженням до міокарду адреналіну та норадреналіну при 

стресі. При міокардитах у серці знижується вміст вітамінів В1 та РР, що 

порушує аеробну енергетику. Тому для лікування та профілактики 

рекомендують застосовувати В1, РР, АТФ, похідні пуринів.  

Найбільш частими є спазм або тромбоз коронарних судин внаслідок 

атеросклерозу – стенокардія та інфаркт міокарда. Стенокардія – минущий спазм 

коронарних судин, який призводить до ішемії міокарду.  

Клінічні прояви: стенокардія проявляється різким загрудинним болем 

пекучого, давлячого чи стискуючого характеру з ірадіацією болі в лівій ділянці 

ішемії (недостатнього надходження крові). Напади стенокардії провокують 

емоційний стрес, чи фізичне навантаження (стенокардія напруги), але іноді 

напади виникають спонтанно навіть під час відпочинку (стенокардія спокою). 

Під час нападу стенокардії можуть спостерігатись зміни артеріального тиску, 

порушення ритму і сили серцевих скорочень, запаморочення, набряк легень, 

задишка та інші прояви лівошлуночкової серцевої недостатності.  

Інфаркт міокарду – некроз ділянки міокарду внаслідок невідповідності 

постачання кров’ю кисню міокарду і потреби в ньому. Настає на тлі 

атеросклерозу коронарних артерій, повітряної, жирової чи тромбоемболії 

коронарних судин. Сприяє розвитку інфаркту міокарду цукровий діабет, 
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ожиріння, поліцитемія, паління, фізичне перенавантаження.  

Клініка: типовий прояв інфаркту міокарду –  різкий біль за грудиною. 

Схожий больовий синдром має стенокардія, напад якої зазвичай купирується 

нітрогліцерином. Тому про інфаркт міокарду говорять, якщо больовий напад не 

знімається нітрогліцеріном  протягом 30 хвилин. Окрім больового синдрому, 

спостерігаються різні порушення серцевого ритму з ознаками гострої 

лівошлуночкової недостатності. АТ може бути підвищений, але частіше 

знижений, тахікардія, серцеві тони приглушені. Окрім типового варіанта, 

можуть спостерігатися: абдомінальний варіант (больовий напад симулює 

клініку гострої патології черевної порожнини), аритмічний варіант (основні 

прояви – миготлива аритмія, порушення внутрішньошлуночкової та 

передсердно-шлуночкової провідності), цереброваскулярний варіант (у клініці 

переважає неврологічна симптоматика: порушення свідомості, судоми, парези).  

Гостра серцева недостатність — патологічний стан, при якому серце різко 

втрачає здатність забезпечувати адекватне кровопостачання органів і тканин 

без участі додаткових механізмів. При цьому гостро розвивається виразна 

невідповідність між продуктивністю серця і потребами тканин у кисні та 

живильних речовинах.  

Розрізняють лівошлуночкову і правошлуночкову серцеву недостатність. 

Причинами лівошлуночкової недостатності найчастіше є уроджені чи набуті 

пороки серця (коарктація чи стеноз аорти, вади мітрального й аортального 

клапанів), гострі кардити різної етіології, кардіоміопатії, вторинні артеріальні 

гіпертензії, порушення ритму і провідності серця.  

Причинами правошлуночкової недостатності найчастіше є напад 

бронхіальної астми, пневмоторакс, пневмонія, емфізема легень, тромбоемболія 

легеневої артерії, обтурація дихальних шляхів стороннім тілом, 

неконтрольована інфузія. 

В основі гострої серцевої недостатності лежить невідповідність серцевого 

викиду метаболічним потребам тканин, унаслідок чого виникають зміни 

тканинного дихання і метаболічні порушення. Зменшення серцевого викиду 
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призводить до затримки  натрію і води. Збільшення за рахунок цього обсягу 

венозного повернення крові (перед навантаженням) підтримує серцевий викид, 

що при помірній серцевій недостатності ще регулюється механізмом Франка-

Старлінга (чим більш розтягнуті серцеві волокна, тим більша сила серцевих 

скорочень, іншими словами, чим більше крові накопичується у порожнинах  

серця під час діастоли, тим більше її викидається під час систоли), але згодом 

це призводить до утворення набряків, зокрема і набряку легень. За подальшого 

прогресування серцевої недостатності механізм Франка-Старлінга перестає 

збільшувати серцевий викид і він стає залежним після навантаження від опору 

кровообігу, який значною мірою обумовлюється периферичним судинним 

тонусом. Знижений серцевий викид провокує викид адреналіну і спазм судин, 

які остаточно декомпенсують стан гемодинаміки. Розвиваються тканинна 

гіпоксія, внутрішньоклітинна гіпергідратація і внутрішньоклітинне 

накопичення іонів натрію з одночасним викидом у позаклітинний простір іонів 

калію.  

Брадікардія – зменшення, тахікардія – збільшення частоти серцевих 

скорочень. Аритмії – різні порушення функцій автоматизму, збудливості та 

провідності міокарду  за рахунок шкідливого перерозподілу йонів, що 

призводить до порушення нормальної послідовності (екстрасистола) або 

частоти серцевих скорочень, реєструється ЕКГ. 

Введення у клінічну практику електрокардіостимуляції сприяє зниженню 

ризику асистолії та хронотропної нестачі, відновленню послідовності 

скороченню камер серця. 
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8  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В НОРМІ ТА 

ПАТОЛОГІЇ 

 

Дихання – це сукупність процесів, внаслідок яких відбувається 

використання організмом кисню і виділення вуглекислого газу. Дихання 

поділяється на зовнішнє, яке вивчає  фізіологія, і внутрішнє, яке вивчається 

біохімією. Значення дихання полягає в обміні газів між організмом і 

навколишнім середовищем. Крім газообміну, дихання є важливим фактором 

теплорегуляції та підтримки сталого кислотно-лужного балансу. Дихання 

охоплює такі процеси: обмін повітря між зовнішнім середовищем і альвеолами 

легень – вентиляція легень; обмін газів між альвеолярним повітрям і кров’ю – 

дифузія газів у легенях; транспорт газів кров’ю; обмін газів між кров’ю і 

тканинами у тканинних капілярах – дифузія газів у тканинах; використання 

кисню клітинами і виділення ними вуглекислого газу. До органів дихання 

належать: носова порожнина з приносовими пазухами, носова і ротова частина 

глотки, гортань, трахея, бронхи, легені. Носова порожнина ділиться хрящовою 

перетинкою на дві половини – праву і ліву. Стінки порожнини носа вкриті 

слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію затримують і 

виводять назовні пил і мікроорганізми, які осідають на слиз оболонки. Повітря, 

яке надходить до легень через носову порожнину, очищується, зігрівається і 

знезаражується. Носова порожнина сполучається з приносовими пазухами, які 

знаходяться в кістках черепа: верхній щелепі (гайморова), лобній і 

криловидній. Із порожнини носа через хоани повітря надходить у носову, 

ротову частину глотки, а потім – у гортань. Гортань не тільки повітроносний 

орган, але й орган утворення  голосу, звукової мови. Стінки гортані утворені 

хрящами і зсередини вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. 

Нижній відділ гортані переходить у трахею. На рівні п'ятого грудного хребця 

вона ділиться на два головних бронхи: лівий і правий. Стінки бронхів 

складаються із хрящових півкілець (6–12), які, як і в трахеї, запобігають 

закриттю просвіту. Разом з кровоносними судинами і нервами бронхи входять у 
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легені. Бронх, що надходить до правої легені, поділяється на три гілки 

відповідно до кількості часток легені. Бронх, який входить до лівої легені, 

поділяється на дві гілки. У кожній легені гілки багаторазово поділяються, 

утворюючи бронхіальне дерево легені. Легені являють собою парний орган. 

Права легеня складається з трьох часток, ліва – з двох. На внутрішній поверхні 

легень розташовані ворота легень, через які проходять бронхи, нерви, легеневі 

артерії, легеневі нерви і лімфатичні судини. Рух повітря в дихальних шляхах 

здійснюється шляхом ритмічних дихальних рухів – вдиху і видиху (рис. 10).  

  

  

Рисунок 10 – Дихальні рухи та зміни тиску в легенях і плевральній порожнині 

(атмосферний тиск становить 760 мм. рт. ст.). Перед вдихом: 1 – 760 мм. рт. 

ст. (легені); 2 – 758  мм. рт. ст. (плевральна порожнина); 3 – діафрагма.  

При розширенні грудної порожнини: 4– 756  мм. рт. ст., 5 – 759  мм. рт. ст. 

Під час вдиху: 6 – 754  мм. рт. ст., 7 – 760  мм. рт. ст. 

Під час видиху: 8 – 763  мм. рт. ст., 9 – 756  мм. рт. ст. 

 

Під час вдиху відбувається збільшення грудної клітки завдяки опусканню 

діафрагми і підніманню ребер. Опускання діафрагми здійснюється за рахунок 

скорочення посмугованих м’язових волокон, що робить купол більш плоским. 

Ребра піднімаються завдяки скороченню зовнішніх міжреберних м’язів, які 

прикріплюються косо від  ребра до ребра (рис. 11).  
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Рисунок 11 – М’язи, що беруть участь у виконанні дихальних рухів: 

1 – зовнішні міжреберні м’язи; 2 – м’язи шиї; 3 – внутрішні міжреберні м’язи;  

4 – м’язи живота. 

Після закінчення вдиху дихальні м’язи розслаблюються і грудна клітка 

повертається до вихідного положення (видих). Спокійний видих відбувається 

пасивно, без участі м’язів. При глибокому видиху до еластичних сил, що 

стискують грудну клітку, приєднуються скорочення внутрішніх міжреберних 

м’язів і м’язів живота, що із силою відтискують черевні органи і діафрагму 

вгору. Від цього ребра більше опускаються, купол діафрагми випинається, 

грудна порожнина зменшується більш ніж під час спокійного видиху. У різний 

час у людини в диханні можуть брати участь переважно або м’язи діафрагми, 

або міжреберні м’язи. У випадку переважання міжреберних м’язів кажуть про 

грудний тип дихання. Якщо ж переважають діафрагмальні м’язи, то таке 

дихання називають діафрагмальним, або черевним. Тип дихання залежить від 

статі: черевний переважає у чоловіків, а грудний – у жінок. Регуляція дихання 

здійснюється дихальним центром у довгастому мозку, цей центр складається з 

інспіраторної та експіраторної ділянок (вдоху та видоху). Ділянка вдоху (тобто 

надходження до організму О2) активується збільшенням концентрації СО2. 
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Ціаніди блокують залізо цитохромоксидази, зв’язуючись з ним більш щільно 

ніж О2, не відбувається утворення води (;Н
+
 + 4е

-
 + О2 =  2Н2О + енергія, яка 

йде на синтез макроергфічних сполук:   АДФ + Н3РО4 = АТФ + Н2О) та енергії, 

тому не утворюється сигнал для стимуляції скорочення дихальних м’язів.  

Максимальна кількість повітря, яку людина може видихнути після 

найглибшого вдиху, називається життєвою ємністю легень. Звичайно так 

людина так не дихає в нормі. У стані спокою вона вдихає і видихає в 

середньому близько 500 мл повітря – це дихальний об’єм. З 500 мл повітря 

тільки 350 мл потрапляє до альвеол. Близько 150 мл затримується в так  

званому мертвому просторі: у порожнинах носа, носової та ротової частини 

глотки, гортані, трахеї  та бронхів. Після спокійного вдиху під час 

максимального зусилля можна ще вдихнути близько 1,5 л – це резервне повітря, 

або об’єм додаткового видиху. Дихальне, додаткове і резервне повітря і 

складають у сумі життєву ємність легень. Її показники коливають від 3500 мл 

до 4800 мл у чоловіків і від 3000 мл до 3500 мл – у жінок. У фізично 

тренованих осіб вона досягає 6000–7000 мл. Після максимального видиху в 

легенях залишається близько 1000–1500 мл повітря, яке називають 

залишковим.  

Для характеристики дихання використовують також інші показники. 

Кількість повітря, яке людина вдихає і видихає за  хвилину, називається 

хвилинним об’ємом дихання. Цей показник може змінюватися або через зміну 

частоти дихання, або дихального об’єму. У тренованих людей зазвичай зростає 

дихальний об’єм при навантаженні, а у нетренованих – у відповідь на 

навантаження зростає частота дихальних рухів. 

Основними ознаками захворювань органів дихання є задишка, кашель, 

кровохаркання, біль у грудній клітці. 

Задишка. Треба знати, що в нормальних умовах частота дихання у 

здорової людини становить від 14 до 20 за хвилину. Під задишкою розуміють 

зміну частоти, глибини, ритму дихання, порушення співвідношення фаз вдиху і 

видиху, яке супроводжується звичайно суб’єктивним відчуттям нестачі повітря. 
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Задишка може супроводжуватися різким прискоренням дихання (тахіпноє) і 

його уповільненням (брадипноє) аж до повної зупинки дихання (апноє). 

Залежно від того, яка фаза дихання стає утрудненою, розрізняють інспіраторну 

(яка проявляється утрудненим вдихом і зустрічається, наприклад, при звуженні 

трахеї та великих бронхів), експіраторну (затруднений видих при спазмі 

дрібних бронхів і скупченні в їхньому просторі в’язкого секрету) та змішану 

задишку. Причина виникнення задишки у більшості випадків пов’язана зі 

зміною газового складу крові – підвищеним вмістом вуглекислого газу і 

зниженням – кисню, що супроводжується зсувом рН крові у кислий бік, 

наступним подразненням центральних та периферичних хеморецепторів, 

збудженням дихального центру і зміною частоти дихання. Ядуха – це раптовий 

приступ сильної задишки. 

Кашель – це складний рефлекторно-захисний акт, під час якого організм 

звільняється від залишків, що утворилися внаслідок патологічного процесу в 

легенях (слиз, гній, кров) і сторонніх часточок (пил, їжа тощо), які потрапили 

туди із зовнішнього середовища. Виникає кашель внаслідок подразнення 

слизової оболонки гортані, трахеї, бронхів та при ураженні плеври. Кашель 

може бути постійним, періодичним, приступоподібним. Виникає зазвичай при 

захворюваннях органів дихання, але може виникнути і при застої крові в 

малому колі кровообігу (при вадах серця). Розрізняють кашель сухий і вологий 

(з виділенням харкотіння). 

До найбільш поширеніших захворювань дихальної системи належать 

бронхіт, пневмонія, плевріт, бронхіальна астма. 

Бронхіт – захворювання, яке характеризується запаленням слизової 

оболонки бронхів. Розрізняють гострий та хронічний бронхіт. 

Гострий обструктивний бронхіт. Гострий обструктивний бронхіт –  

гострий  запальний процес у слизовій оболонці бронхів, якому властиві явища 

обструкції дихальних шляхів за рахунок набряку, гіперсекреції слизу чи 

бронхоспазму. Найчастіше гострий обструктивний бронхіт виникає в ранньому 

дитячому віці. Ця хвороба належить до багатофакторних. Основним 
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етіологічним чинником у виникненні гострих обструктивних бронхітів є 

респіраторні віруси, насамперед – респіраторно-синцитіальний вірус та вірус 

парагрипу 3-го типу.  

На розвиток бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку 

впливають особливості бронхів і стан імунної системи. У частини дітей 

обструктивний бронхіт набуває рецидивуючого характеру, при цьому 

розвивається гіперчутливість рецепторів бронхів. 

У розвитку бронхіальної обструкції провідну роль  відіграють три 

механізми: 

– запальні зміни слизової оболонки бронхів та бронхіол, що призводять до 

різкого звуження просвіту дрібних бронхів; 

–  збільшення продукції бронхіального секрету, що є  наслідком запального 

процесу в слизовій оболонці: накопичення слизу ще більше звужує просвіт 

бронхів; 

– бронхоспазм, який значно меншою мірою виражений у першому епізоді та 

відіграє все важливішу роль у повторних епізодах обструкції. 

При  обструктивних формах бронхіту основні зміни відбуваються у дрібних 

бронхах та бронхіолах. 

Клінічні прояви. Початок хвороби зазвичай гострий, із температурною 

реакцією та катаральними симптомами. Як правило, порушується загальний 

стан, але найчастіше токсикоз не набуває вираженого ступеня, апетит не 

погіршується.  

Часто спостерігається легкий періоральний ціаноз, його більша 

виразність свідчить про високий ступінь тяжкості захворювання. Підвищення 

температури тіла, як правило, помірне або відсутнє. 

Ознаки респіраторного погіршення приєднуються в першому епізоді на 

3–5-й  день захворювання, у повторних – на 1-2-й день. Поступово 

збільшується частота дихання (ЧД) та подовжується видих, який згодом стає 

шумним і свистячим. Задишка сягає 50, рідше – 60-70 дихань за 1 хв. На висоті 

розвитку обструкції дитина справляє враження наляканої, рухається в пошуках 



73 

 

зручного положення, зазвичай заспокоюється у вертикальному положенні на 

руках. Дихання з видимими зусиллями супроводжується участю допоміжної 

мускулатури, роздуванням крил носа, втягуванням епігастрію та міжреберних 

проміжків.  

При обструктивному бронхіті на фоні коробкового відтінку перкуторного 

звуку вислуховується дихання з посиленим і подовженим видихом, 

великопухирчастими вологими та сухими хрипами, причому останні у 

виражених випадках сприймаються як свистячі. Нерідко їх можна почути на 

відстані (зі слів батьків – “музика в грудях”).  

Обструкцію зазвичай супроводжує нечастий, сухий  кашель. У багатьох 

дітей кашель спостерігається ще протягом 2–4 тижнів і пов’язаний він із 

гіперсекрецією слизу. 

Оцінка важкості стану хворого на обструктивний бронхіт охоплює 

характеристику загальноклінічних синдромів та визначення ступеня порушення 

бронхіальної прохідності. Про тяжкість обструкції судять за ЧД, ступенем 

втягнення міжреберних проміжків та епігастральної ділянки. За наявності 

сильної задишки може зменшуватися виразність свистячого дихання за рахунок 

його поверхневого характеру, що є несприятливим симптомом. Про 

неблагополуччя свідчить також наростання ціанозу. Шкалу оцінювання 

тяжкості стану хворих на обструктивний бронхіт, наведено в табл. 2.  

Госпіталізації підлягають хворі із середньотяжким і тяжким перебігом. 

Нерідко в період реконвалесценції може бути незначна обструкція, 

особливо відчутна під час фізичного навантаження та збудження дитини. Це 

зумовлено анатомічними факторами – піддатливістю мембранозної частини 

трахеї та її хрящів, яка виникає в гострий період обструктивного бронхіту. 

У повторних епізодах обструкція розвивається в більш ранні строки, 

часто вже в перший день захворювання. Виникнення повторного епізоду 

обструкції без видимих ознак респіраторної вірусної інфекції або її 

нападоподібний характер змушують ставити питання про наявність  у дитини 

бронхіальної астми.      
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                                                                                                                   Таблиця 2 

Шкала оцінювання тяжкості обструктивного синдрому в дітей   

(Tal W., 1983) 

Бали ЧД Свистячі хрипи Ціаноз Участь допоміжної 

дихальної 

мускулатури 

0 менше 30 немає немає - 

1 31–40 у кінці видиху періоральний під час плачу + 

2 41–60 протягом видиху періоральний у спокої ++ 

3 понад 60 дистантні генералізований +++ 

Примітка: легка обструкція – 2-4 бали; середньотяжка обструкція – 5-8 

балів; тяжка обструкція – 9-12 балів. 

 

Пневмонія (запалення легень) – це ряд різних за етіологією та 

патогенезом гострих запальних процесів, що локалізуються в паренхімі, 

проміжній сполучній тканині легенів, нерідко з поширенням процесу на 

судинну систему. Пневмонія може бути крупозною та вогнищевою. Найбільш 

характерними симптомами вогнищевої пневмонії є кашель і гарячка. 

Відзначають ураження долей легенів та бронхів. Для крупозної пневмонії 

характерним є гострий початок хвороби. Хворий відчуває озноб, він скаржиться 

на кашель, біль у грудній клітці, підвищення температури тіла до 38–40
о
С. 

Крупозна пневмонія характеризується частковим, або сегментарним ураженням 

легенів з поширенням процесу на плевру. Виникає плеврит – запалення плеври. 

Розрізняють сухий і ексудативний плеврит. Характерною ознакою сухого 

плевриту є біль у грудній клітці, який підсилюється при кашлі та диханні. Іноді 

підвищується температура до 37,2-37,8
о
С. Перебіг ексудативного плевриту 

важчий, ніж сухого. Відмічається накопичення рідини в плевральній 

порожнині, тому хворих турбує задишка, гарячка з високою добовою 

температурою, озноб. 
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Бронхіальна астма. Бронхіальна астма належить до поширених алергічних 

хвороб і проявляється вираженими нападами ядухи при контакті з алергеном 

(астматичний напад), який купирується застосуванням інгаляційних 

бронхорозширюючих засобів.  

В основі  розвитку хвороби лежить хронічний запальний процес дихальних 

шляхів та гіперреактивність бронхів. Основними патогенетичними механізмами 

нападів бронхіальної астми є бронхоспазм із набряком слизової оболонки і 

гіперсекрецією бронхіального слизу.  

Клінічні прояви астматичного нападу обумовлені гострою дихальною 

недостатністю різного ступеня за рахунок бронхообструктивного синдрому і 

часткової обтурації бронхів густим харкотинням. Бронхообструктивний 

синдром має затяжний характер, а задишка частіше буває змішаного типу.  

Астматичний напад слід відрізняти від астматичного статусу. 

Астматичний статус - тяжкий довготривалий стан ядухи, який 

купирується тільки введенням кортикостероїдів. Основною його ознакою є 

стійка резистентність до інгаляційних бронхорозширюючих засобів (табл. 3) 

Таблиця 3 

 Диференційна діагностика тяжкого нападу бронхіальної астми й 

астматичного стану ( Міхельсон В. А., 2003) 

 

Патологічний 

стан 

Ознака 

Фізична 

активність 

Мовлення Свідомість Частота 

дихань (ЧД) 

Участь 

допоміжної 

мускулатури 

Частота 

скорочень 

серця (ЧСС) 

Аускультативн

а картина 

легень 

Тяжкий  

астматичний 

напад 

знижена утруднене збудження експіра 

торна 

задишка 

виражена тахікардія Свистяче 

послаблене 

дихання 

Астматичний 

статус 

відсутня відсутнє пригнічення тахі – чи 

брадипное 

парадоксальне 

дихання 

тахі- чи 

брадикардія 

„німі” легені 

 

Напад бронхіальної астми супроводжується значними змінами серцево-

судинної системи. У хворих визначають тахікардію, приглушеність тонів серця.  
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Принципи терапії нападу бронхіальної астми такі: відновлення  

нормальної функції дихальних шляхів (за рахунок ліквідації гострого 

бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів та видалення мокротиння з 

бронхіального дерева) і запобігання розвитку незворотної обструкції бронхів та 

летального кінця. 

Щоб запобігти нападам бронхіальної астми, треба:  

–   забезпечити спокій, створити умови комфорту; 

– усунути емоційне та фізичне напруження;  

– унеможливити або обмежити контакт з алергенами; – унеможливити 

вплив факторів, які провокують напади ядухи (дим, засоби побутової хімії, 

кліщі, таргани, домашні тварини, косметичні засоби та ін.); 

– унеможливити застосування медикаментів у разі їх несприйняття; 

– забезпечити гіпоалергенну дієту. 
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9 ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ДИХАННЯ 

 

Гостра дихальна недостатність  – універсальний патологічний процес, який 

розвивається протягом короткого проміжку часу і при якому максимальне 

напруження всіх компенсаторних систем організму не взмозі забезпечити 

адекватне насичення тканин киснем і виведення вуглекислого газу, або ж якщо 

нормальний газообмін підтримується ціною високих енерговитрат. 

Гостра дихальна недостатність  є компонентом будь-якого критичного 

стану, навіть якщо первинного ураження легенів не було. Тому виділяють 

вентиляційну (позалегеневу) і паренхіматозну (легеневу) гостру дихальну 

недостатність. До вентиляційної належить дихальна недостатність, що 

розвивається внаслідок ураження дихального центра будь-якої етіології, 

порушення передавання імпульсів у нервово-м'язовому апараті, ушкодження 

грудної клітки, легенів тощо. Паренхіматозна форма може бути обумовлена 

патологією дихальних шляхів, порушеннями дифузії газів і кровотоку в 

легенях, місцевими змінами в паренхімі легенів і виникненням невідповідності 

між вентиляцією і кровотоком у легеневих судинах. 

Види паренхіматозної гострої  дихальної  недостатності : 

– обструкція дихальних шляхів (обструктивна гостра дихальна  

недостатність); 

– ураження бронхів і легень (бронхолегенева обструктивна гостра 

дихальна  недостатність ); 

– порушення вентиляції через погану розтяжність легенів (рестриктивна 

обструктивна гостра дихальна  недостатність); 

– порушення процесів дифузії (дифузійна обструктивна гостра дихальна  

недостатність); 

– порушення легеневого кровообігу. 

Види вентиляційної гострої  дихальної  недостатності: 

– ураження ЦНС (центрогенна обструктивна гостра дихальна  

недостатність); 
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–  ураження нервово-м’язового апарату (нервово-м’язова обструктивна 

гостра дихальна  недостатність); 

– ураження грудної клітки і діафрагми (торакодіафрагмальна 

обструктивна гостра дихальна  недостатність); 

– інші позалегеневі причини (лівошлуночкова недостатність, сепсис, 

дисбаланс електролітів, дефіцит енергії, надлишок рідини, уремія тощо). 

Основою обструктивної гострої  дихальної  недостатності  є звуження 

просвіту бронхів, причинами якого можуть бути бронхоспазм, алергійний або 

запальний набряк, а також інфільтрація слизової оболонки бронхів, блокування 

їх мокротинням, склероз бронхіальних стінок і деструкція їхнього каркаса з 

утратою пружних властивостей. В останньому випадку спостерігається так 

званий клапанний механізм обструкції — спадіння стінок ураженого бронха під 

час прискореного (форсованого) видиху, коли статичний тиск повітря на стінки 

бронха зменшується і стає нижчим за внутрішньоплевральний. Звуження 

просвіту бронхів спричинює зростання  опору в них повітряному потоку і 

зниження швидкості останнього. Тому дихальний акт забезпечується значним 

додатковим зусиллям дихальних м’язів, але при виразній бронхіальній 

обструкції вони недостатні для збільшення різниці між тиском у плевральній 

порожнині й атмосферному тиску, адекватній збільшеному опору повітряному 

потоку. Цим визначаються дві важливі ознаки обструкції — значна амплітуда 

дихальних коливань внутрішньоплеврального тиску та зниження об'ємної 

швидкості повітряного потоку в бронхах, особливо виразне у фазі видиху, коли 

патологічне зменшення просвіту бронхів доповнюється природним 

експіраторним їхнім звуженням; видих при обструктивній дихальній 

недостатністі завжди утруднений. 

Рестриктивна гостра  дихальна  недостатність обумовлена 

зменшенням легеневої паренхіми (при фіброзах, після хірургічного видаленя 

частки легені) та загальної ємності легенів, що призводить до зниження площі 

дифузії газів. Патологічні процеси, що спричинюють рестриктивну гостру  

дихальну  недостатність, призводять, як правило, до зменшення розтяжності 
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легенів, тому акт вдиху вимагає більших, ніж у нормі, зусиль дихальних м'язів, 

що зумовлює інспіраторний характер задишки. Порушення координації 

вентиляції та перфузії  являє собою основний механізм розвитку рестриктивної 

гострої  дихальної  недостатності. 

Патогенез дифузійної гострої  дихальної  недостатності  ґрунтується на 

порушенні проникності альвеолярно-капілярних мембран для газів, що 

спостерігається лише при грубих морфологічних змінах стінок альвеол — 

їхньому стовщенні за рахунок набряку, інфільтрації, накладень фібрину, 

склерозу, гіалінозу. Патологічні процеси, що призводять до таких змін, 

зазвичай супроводжуються також значними порушеннями вентиляції та 

кровотоку в легенях. 

Центрогенна гостра  дихальна  недостатність  зумовлена ураженням 

дихального центру, внаслідок чого нервовий імпульс, що має стимулювати 

дихальні м’язи або не виробляється, або є слабким і генерується з 

неправильною частотою. Центрогенна   дихальна  недостатність  виникає при 

інтоксикаціях, пухлинах мозку, черепно-мозковій травмі. 

Нервово-паралітична гостра  дихальна  недостатність  виникає 

внаслідок повного або часткового вимикання (паралічу, парезу) дихальних 

м'язів. Розвивається вона при ботулізмі, паралітичній формі поліомієліту, 

висхідному паралічі Ландрі, дії препаратів кураре. 

Торакодіафрагмальна гостра  дихальна  недостатність  зумовлена 

безпосереднім ушкодженням дихального аппарату і виникає здебільшого  при 

травматичних ушкодженнях грудної клітки, черевної порожнини і діафрагми. 

Крім того, за клініко-лабораторними показниками виділяють декілька 

ступенів гострої  дихальної  недостатності. 

            При гострій  дихальній  недостатності  I ступеня навіть незначне 

фізичне навантаження спричинює задишку, тахікардію, ціаноз носогубного 

трикутника, напруження крил носа; артеріальний тиск нормальний, 

парціальний тиск кисню (РаО2 ) знижений до 80—65 мм рт. ст.  
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           При гострій  дихальній  недостатності  II ступеня задишка і тахікардія  

зберігаються в спокої (відношення частоти дихання до частоти пульсу — 1:2,5), 

виявляється стійкий акроціаноз і ціаноз носогубного трикутника, шкіра бліда, 

артеріальний тиск  підвищений, спостерігаються ейфорія, занепокоєння, 

можуть бути млявість, адинамія, гіпотонія м'язів. РаО2 знижується до 64—

51 мм рт. ст., РаСО2    у нормі або  незначно підвищений (до 46—50 мм рт. ст.), 

рН у нормі чи незначно знижене. При вдиханні 40 % кисню стан значно 

поліпшується, парціальний тиск газів крові нормалізується.  

         При  гострій  дихальній  недостатності  III ступеня  виразна задишка. У 

диханні беруть участь допоміжні м'язи. Відзначаються аритмія дихання, 

тахікардія, відношення частоти дихання до частоти пульсу — 1:2, АТ 

знижений. Аритмія дихання й апное призводять до зниження його частоти. 

Спостерігаються блідість, акроціаноз або загальний ціаноз шкіри і слизових 

оболонок, або мармуровість шкіри. З'являються загальмованість, млявість, 

адинамія; РаО2 знижується до 50 мм рт. ст., РаСО2 підвищується до 75—100 мм 

рт. ст., рН знижений до 7,25—7,20. Вдихання 40 % кисню не дає позитивного 

ефекту.  

         При гострій  дихальній  недостатності IV ступеня (гіпоксична кома) 

свідомість відсутня, шкіра землистого кольору, губи й обличчя ціанотичні, на 

кінцівках і тулубі синюшні чи синюшно-багряні плями. Дихання судомне, рот 

розкритий. Частота дихань  знижується і стає майже нормальною або навіть 

зменшується до 8—10 за  хвилину за рахунок тривалих апноє. Відзначається 

тахікардія або  брадикардія, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск значно 

знижений чи не визначається, РаО2 нижче 50 мм рт. ст., РаСО2    перевищує 

100 мм рт. ст.; рН 7,15 або нижче.  
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10 ФУНКЦІОНУВАННЯ  ТРАВНОЇ СИСТЕМИ В НОРМІ ТА 

ПАТОЛОГІЇ  

 

Життя організму неможливе без поповнення його тканин енергією, 

«будівельним матеріалом», вітамінами, мінеральними речовинами і водою. Для 

того, щоб  із  харчових продуктів вивільнилась енергія і вони стали придатними 

для процесу обміну речовин, їжа в травному апараті піддається механічній і 

хімічній обробці. 

Процеси, що забезпечують фізичну і хімічну зміну їжі з подальшим 

усмоктуванням поживних речовин у кров і лімфу, називають травленням. 

Травлення відбувається в травній системі, яка має спеціальні залози, що 

синтезують ферменти. Ферменти – біологічно активні речовини, здатні 

прискорювати біохімічні реакції. Вони виконують роль біокаталізаторів. 

Утворюються ферменти в клітинах травних залоз: слинних, шлункових, 

підшлункової, стінки кишок. Із цих залоз ферменти виділяються в складі слини 

і травних соків: шлункового, кишкового, підшлункового. У процесах травлення 

бере участь величезна кількість різноманітних ферментів. Вони 

характеризуються упорядкованою послідовністю дії на речовини. Так, 

початкові етапи розщеплення вуглеводів відбуваються в порожнині рота, 

наступні – в шлунку, потім – у кишках. Розщеплення білків починається в 

шлунку під дією пепсину, продовжується в кишках під дією інших протеаз. 

Якщо з якихось причин зміняться умови в травному каналі, ферменти 

знижують (або збільшують) свою активність, що призводить до порушення 

травлення, захворювання. Органами травлення є: травний канал, де проходять 

харчові маси (порожнина рота, глотка, стравохід, шлунок, кишки), і травні 

залози  (слинні, підшлункова, печінка тощо). У порожнині рота відбувається 

початковий етап травлення. Травлення в порожнині рота – складний процес, що 

оцінює смакові якості їжі, ступінь її придатності для організму, подрібнення 

шляхом жування, просочування слиною. Під впливом ферментів слини – 

птіаліну і мальтазу – відбувається розщеплення крохмалю до моносахаридів. 
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Коли шматок пережованої  та  змоченої слиною їжі потрапляє на корінь язика, 

він подразнює там певні рецептори і викликає ковтання: узгоджено 

скорочуються м’язи язика і глотки. Ковтання – складний рефлекторний процес, 

центр якого розташований у довгастому мозку. Далі харчова грудочка 

переходить до стравоходу. Стравохід – орган у вигляді трубки 23–25 см 

завдовжки, через яку їжа потрапляє до шлунка. Шлунок – об’ємне розширення 

травного каналу місткістю 1,5– 2 л, у якому відбувається подальша обробка їжі. 

Під дією шлункового соку у шлунку відбувається подальше перетравлювання 

їжі. Головні ферменти шлунка – пепсини. Усі ферменти шлункового соку діють 

тільки у кислому середовищі. Перехід вмісту шлунка в кишки відбувається 

періодично, невеликими порціями, оскільки між шлунком і дванадцятипалою 

кишкою є сфінктер, що розмикається і замикається поперемінно. Кишки 

починаються від шлунка і закінчуються відхідником. У дванадцятипалу кишку 

відкриваються протоки підшлункової залози та печінки. У цьому невеликому 

відрізку кишки здійснюються основні процеси травлення. Реакція середовища 

кишки лужна. У дванадцятипалій кишці багато різноманітних ферментів. 

Трипсин і хімотрипсин розщеплюють білки, ліпаза – жири, амілаза – крохмаль, 

мальтаза – мальтозу, лактаза – лактозу. Ці ферменти надходять у складі соку 

підшлункової залози. У товстій кишці відбувається всмоктування води, 

продуктів гниття та бродіння і формування калових мас. Слід зазначити, що 

ферменти розщеплення білків травного тракту виходять з залоз у вигляді 

неактивних попередників. Уся кров від кишок проходить через печінку, де 

поживні речовини зазнають ряд перетворень, відбувається знешкодження 

продуктів гниття, які утворюються в кишках. Печінка – найбільша залоза 

нашого тіла, маса її – 1,5– 2 кг. У печінкових клітинах виробляється жовч. 

Жовч здатна активувати травні ферменти кишок, а також емульгувати жири. У 

цій залозі відбувається обмін холестерину і вітамінів. Печінка – провідна 

біохімічна “фабрика” організму. Нестача часу призводить до того, що людина 

не може нормально харчуватись. Безладне харчування протягом доби, особливо 

з одномоментним перевантаженням шлунка у післяобідні та вечірні години, 
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знижує засвоюваність їжі, веде до захворювань травного каналу 

(жовчнокам’яної хвороби, панкреатиту, виразкової хвороби). Основними 

ознаками захворювань травного каналу є біль у животі, відрижка, згага, 

гикавка, блювання, гостра шлункова і кишкова кровотеча, метеоризм, закреп, 

пронос.  

Біль у животі є найбільш частою ознакою захворювань органів черевної 

порожнини. Причини і характер його можуть бути різними. Біль у животі 

викликають захворювання шлунка, дванадцятипалої кишки, печінки, жовчного 

міхура, підшлункової залози, кишок, селезінки, захворювання та ушкодження 

очеревини, а також гостра хірургічна патологія (гострий апендицит, кишкова 

непрохідність, перфорація виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, гострий 

холецистит тощо). Відрижка – це раптове видалення повітря або шлункового 

вмісту зі стравоходу або шлунка у ротову порожнину. Вона може бути 

наслідком аерофагії – ковтання надлишку повітря при швидкій їді, неврозах. 

Відрижка часто супроводжує запалення слизової оболонки шлунка (гастрит). 

Згага – це відчуття печії в ділянці стравоходу або епігастрію, яке виникає 

внаслідок потрапляння кислого вмісту шлунка до стравоходу. У деяких людей 

згага виникає при вживанні цукру, меду, чорного хліба, жирної, солоної їжі. 

Гикавка – це судомне скорочення діафрагми, яке супроводжується раптовим 

сильним вдихом із характерним звуком. Гикавка є рефлекторним актом. Вона, 

як правило, залежить від проведення ритмічних імпульсів у рухових волокнах 

діафрагмального нерва. Спостерігається при захворюваннях печінки, шлунка, 

кишок, статевих органів та нервової системи. Тривалість нападу гикавки 

коливається від декількох хвилин до декількох тижнів. Блювання – це 

рефлекторний акт, який зумовлений збудженням блювотного центру і 

супроводжується мимовільним викиданням вмісту шлунка через стравохід, рот, 

іноді носові ходи. Блювання може бути центрального походження. Виникає при 

підвищенні внутрішньочерепного тиску (пухлини мозку, гіпертонічна хвороба, 

струс мозку тощо). Периферичне блювання може бути наслідком захворювання 

травного каналу. 
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Найчастішим контингентом гастроентерологічного відділення є хворі з 

гастритами і виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. Гастрити 

поділяються на гострі та хронічні. Гострий гастрит – це захворювання, яке 

характеризується запаленням слизової оболонки шлунка. Причинами його 

можуть бути недоброякісна їжа, різні отруйні речовини, алкоголь тощо. 

Основною ознакою захворювання є біль в епігастральній ділянці, який може 

супроводжуватися блюванням. Хронічний гастрит – це хронічне запалення 

слизової оболонки шлунка. Може бути з пониженою та підвищеною 

кислотністю. Основними ознаками гастриту з пониженою кислотністю є нудота 

вранці, поганий аппетит, схильність до проносу, неприємні відчуття в 

епігастральній ділянці. Основними ознаками гастриту з підвищеною 

кислотністю є біль в епігастральній ділянці, відрижка кислим, згага, закреп. 

Для оцінки кислотності шлункового соку його набирають у зонд і 

вимірюють рН  рН-метром (норма рН = 1,5–2,5). 

Основною ознакою виразкової хвороби дванадцятипалої кишки є біль в 

епігастральній ділянці, який пов’язаний з вживанням їжі. Він виникає через 30-

60 хв – 2 год  після їди, а біль у  дванадцятипалій кишці буває натще серце і в 

ночі. 

Для детального оцінювання шлунка та кишечника використовують 

рентгенографію, за участю щільних речовин, що вводять до травного тракту.  

Це дає змогу діагностувати пухлини шлунка та кишечника. 

Треба знати, що профілактика захворювань травної системи полягає в 

гігієні харчування. 
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11  ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ПЕЧІНКИ 

 

Печінка – найважливіший біохімічний орган організму, що забезпечує 

метаболічну деградацію речовин, які вона перетворює або на речовини для 

інших органів, або на речовини для видалення з організму, і завдяки цьому  є 

найбільш досконалим механізмом детоксикації. Печінка регулює білковий, 

нуклеотидний, вуглеводний, ліпідний обмін, депонує вітаміни та 

мікроелементи, утворює речовини для крові (альбуміни, ліпопротеїди, 

глюкозу), для травлення (жовчні кислоти), для виведення з організму 

(сечовина). У печінці відбувається деградація не тільки ендо-, а й 

екзотоксичних речовин, у тому числі лікувальних препаратів. Указані процеси 

безпосередньо пов’язані з мікросомальною монооксидазною ферментною 

системою, яка локалізована у мембранах гладкого ендоплазматичного 

ретикулума та мітохондріях гепатоциту. До сьогодні залишаються 

невиявленими механізми, які регулюють детоксикаційні потенції печінки при 

патологічних станах. Крім того, печінка являє собою важливий орган 

антиоксидантного захисту організму. Це пов’язано з тим, що печінка багата на  

антиоксиданти - вітамінами Е, С, Р, РР, А, тиолами, ферменти – 

супероксиддисмутазу, пероксидазу, глютатіонпероксидазу, глютатіонредуктазу, 

глютатіонтрансферазу. Регуляції функцій печінки забезпечуються рядом 

гормонів, серед яких знаходиться і мелатонін, до якого є рецептори у печінці  

та на генному рівні активує синтез СОД, каталази, глютатіонпероксидази, 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.  

У наш час існування людини пов’язане із забрудненням навколишнього 

середовища та дії зовнішніх пошкоджуючих хімічних та фізичних агентів, які 

призводять до широкого розповсюдження стресів хімічного генезу. 

Окислювальний стрес викликають активні форми кисню, і він призводить до 

нездатності клітин подолати збільшення виділення активних форм кисню та 

запобігати пошкодженню клітин. У людини окислювальний стрес є причиною 

або важливою складовою частиною багатьох серйозних захворювань. 
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Перекисне окислення  відіграє велику роль у процесах ушкодження печінки  і  є 

результатом оксидативного стресу при зниженні захисної функції 

антиоксидантної системи. Таким чином, вивчення функціонального стану 

печінки, особливо в умовах окислювального стресу, викликає особливу 

необхідність.  

 У нормі постійно з 1000 печінкових клітин 11– 25 відмирають і стільки ж 

самоутворюється. Видалення 70–75 % маси тканини печінки призводить до 

посилення регенерації й відновлення через 14–60 днів маси органа. Якщо 

хвостата ділянка не ушкоджена, то регенерація йде швидше. При цьому 

проходить гіпертрофія й гіперплазія клітин печінки. Гіпертрофія може не 

переходити в гіперплазію, при цьому подвоєння ДНК і хромосом призводить до 

поліплоїдії клітин печінки. Можливе проходження каріокінезу без цитокінезу, 

що призводить до утворення двоядерних гепатоцитів, що становлять 17– 20 % 

від загального числа клітин (рис. 12).  

 

 

 

Рисунок 12 – Ділянка печінки у тварин, які отримували освітлення: 1– 

гепатоцити; 2– двоядерні гепатоцити; 3– порушення радіальної будови печінки; 

4– розширення синусоідів; 5– здавлення синусоїдів. 

 

Число мітозів у ранкові години збільшується, а у вечірні знижується. 

Мітотичний індекс (число клітин у мітозі на 1000 клітин) становить на  добу 
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для печінки людини 0,022 %, причому ранком – 0,39 %. Механізми 

відбудованої й фізіологічної регенерації не ясні. Стимулом до регенерації 

гепатоцитів є загибель паренхіматозних клітин. Репарація інтенсивно йде при 

жировому гепатозі, хронічних гепатитах, компенсованих цирозах. Видалення 

2/3 печінки сприяє регенерації органа, при цьому вихідна форма печінки не 

відновлюється.  

Функції печінки різноманітні, це регуляція вуглеводного, білкового, 

ліпідного, нуклеотидного обмінів, вплив на енергетичний, гормональний, 

вітамінний, мікроелементний обміни й кислото-основну рівновагу. Видільна 

функція печінки пов'язана із продукцією й секрецією жовчі. На  добу у людини 

виділяється 0,5–1 л жовчі, що складається з води (90–98 %), солей жовчних 

кислот, необхідних для емульгування ліпідів і активації ліпаз у тонкому 

кишечнику, холестерину, лецитину, жовчних пігментів – продуктів розпаду 

гему, слизу, солей, нейтралізуючих у кишечнику кислі продукти шлунка. 

Продукти розпаду гему виділяються з калом, жовчні кислоти також після 

рециркуляції виділяються з калом  як форма видалення з організму надлишку 

холестерину. У печінці депонуються багато речовин (глікоген), необхідних 

організму. 

Печінка секретує у кров білки гострої фази запалення, ферменти, 

антипротеази, фактори згортання крові, ліпіди у вигляді ліпопротеїдів,  

підтримує рівень глюкози в крові, регулює азотистий баланс, підтримуючи 

рівень залишкового азоту в крові. У печінці токсичний аміак перетворюється на 

малотоксичну й добре розчинну сечовину, відбувається детоксикація 

ксенобіотиків та інактивація біорегуляторів. Важлива роль печінки в підтримці 

імунологічного гомеостазу, у печінці купферовські клітини фагоцитують 

старіючі еритроцити, нейтрофіли й гепатоцити, що виконали свої функції, а 

також щільні частини. У печінці знаходяться 60 % усіх фагоцитів організму. 

Печінка глюконеогенезом перетворить до 50 % (1,3 моля) молочної кислоти 

організму (що надходить в основному від м'язів) у глюкозу, тут утворюється 

глютамін і детоксикується аміак, перетворюючись на сечовину, тут 
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відбувається переамінування амінокислот, що в цілому відбивається на 

кислотно-основній рівновазі організму. У печінці нейтралізуються продукти 

розпаду гемоглобіну на білірубін. 

Гострий і хронічний гепатити (запалення печінки) А, В, С,  аутоіммунний 

гепатит і навіть алкогольний цироз  викликають імунологічні зрушення в 

організмі.  Цироз – це відмирання клітин печінки, що викликає печінкову 

недостатність, печінкову кому, отруєння токсинами головного мозку та нирок, 

загибель організму. 

Хронічні персестируючий і активний гепатити, жирова дистрофія й цироз 

печінки характеризуються тим, що в крові концентрації дієнових кон’югатів і 

малонового диальдегіда підвищуються, а відновленого глютатіону й 

сульфгідрильних груп білків знижується, активності супероксиддисмутази й 

глютатіонредуктази підвищуються, а каталази знижується, активність 

глютатіонпероксидази не змінюється. При алкогольному й радіаційному 

гепатитах  порівняно із зазначеними формами, у крові більш виражено 

підвищується вміст малонового диальдегіду. Ці зміни можна пояснити 

гепатодепресією, що порушує утилізацію продуктів пероксидації, виходом ряду 

антиоксидантних ферментів у кров і блокуванням їхнього синтезу, порушенням 

компенсаторних процесів через енергодефіцит, збільшенням продукції 

активних форм кисню в результаті ішемії й гіпоксії з наступною 

реоксигенацією.  Індикацією прооксидантно-антиоксидантних порушень у 

крові при хворобах печінки й контролями гепатопротекторної дії вважають 

активність супероксиддисмутази, каталази, пероксидаз, глютатіонпереоксидази, 

глютатіонредуктази, церулоплазміну, трансферрину.  

Норма білірубіну у крові до 21 мкмоля на 1 л сироватки крові. Майже всі 

печінкові патології супроводжуються збільшенням концетропації. При 

збільшенні до 50 мкмоль/л білірубін відкладається під шкірою, у жировому 

шарі, даючі жовте забарвлення (жовтяниця) та отруює головний мозок. Метод 

кількісного визначення білірубіну заснований на діазосполученні білірубіну у 

кислому середовищі з діазотованою сульфаніловою кислотою, що дає розчин 



89 

 

блідо-рожевого азобарвника. Інтенсивність забарвлення  прямо пропорційна 

концентрації білірубіну, що виявляється  фотометрично при 500–560 нм 

(зелений світофільтр, максимум поглинання).  Принцип фотометрії: світло, яке 

проходить крізь розчин поглинається речовиною, що фіксує фотоелемент і 

гальванометр. Екстинкція (е, логарифм світлопоглинання )  дорівнює = добутку 

коефіцієнта молярної екстинкції (на 1 моль/л) Х довжини шляху світла у 

розчині (товщина кювети у см) Х концентрації речовини (ммоль/л).  
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12  ВИДІЛЬНА СИСТЕМА 

 

Нирки – це головний орган видільної системи, їх функція: а) утворення 

сечі для видалення продуктів обміну, б) підтримка кислотно-лужної рівноваги, 

в) підтримка сталості іонного складу, г) синтез еритропоетину (стимулятора 

поділу у червоному кістковому мозку попередників еритроцитів). Нирки 

регулюються гормонами: альдостероном, вазопресином, натрійуретичним та 

ренин-ангіотензиновими. Структурно-функціональною одиницею нирок є 

нефрон, який складається з клубочка капсули, висхідного та низхідного 

канальців, між якими міститься петля Генле.  

До  клубочка  входить широка артерія, а виходить тонка, що спричиняє 

збільшений тиск та дає капіляри для канальців. Клубочок складається з 

сплетіння капілярів, стінки яких мають отвори, через які не проходять клітини 

крові, але проходять під дією тиску речовини масою до 30– 50 кПа (тобто і малі 

білки), що розчинені у плазмі крові. Цей процес є фільтрацією.    

Капсула Боумена-Шумлянського (О. М. Шумлянський, 1748– 1795, лікар, 

уроджений з Полтавської губернії) оточує клубочок і складається з двох стінок, 

одна з яких огортає капілярний клубочок, а друга  покриває всю структуру. Між 

цими шарами знаходиться порожнина, що переходить у висхідний каналець, 

куди надходить первинна сеча, що утворилася у капсулі з клубочка.  

Первинна сеча подібна за складом  до сироватки крові, за добу її 

утворюється 180–200 л. У висхідному канальцю проходить зворотне 

всмоктування речовин (реабсорбція) у стінки за допомогою іонних АТФ-аз: 

білки, глюкоза, моноцукри, амінокислоти, Са
+2

 і Н2РО4
-  

під впливом 

паратирину (гормон паращитовидних залоз), Na
+
 під впливом альдостерону 

(гормон кори наднирників) з  Cl
-
 та H2O. Погано реабсорбується сечовина та 

сечова кислота, зовсім не реасорбується креатинін (за ним оцінюють 

фільтрацію).  

У  канальцях проходить секреція зі стінок у його порожнину під впливом 

альдостерону H
+
, K

+
, NH4

- 
та Na

+
 під впливом натрійуретичного передсердного 
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гормону. У петлі Генле та низхідному канальці  продовжується реабсорбція 

NaCl, а також води під впливом вазопресину – гормону гіпоталамусу та 

гіпофізу, секреція H
+
, K

+
, NH4

-
 .   

Таким чином, унаслідок фільтрації, реабсорбції, секреції утворюється 1,0– 

2,0 л вторинної сечі (у жінок менше, у чоловіків більше), яка крізь сечовидільні 

канали, сечовий міхур виходить назовні. Колір прозорої у нормі сечі жовтий – 

від світлого до темного, щільність сечі 1,010-1,025 г/мл, причому у нормі наявні 

коливання на добу – зранку мінімальна, у вечері максимальна щільність. рН = 

5,0–7,0, частіше слабо кисла, при надлишку рослинної їжі нейтральна або слабо 

лужна (до 7,4). У сечі в нормі відсутні (до 50 мг на добу) білок, гемоглобін, 

глюкоза, моноцукри,  глікозильований білірубін, кетонові тіла, жовчні кислоти. 

Із сечею за добу виділюється назовні 20–35 г сечовини, 0,8–2,0 г креатиніну, 

0,3-0,6 г сечової кислоти, 1 г у сумі амінокислот, 0,05-0,3 г Са
+2

, 8-15 г NaCl, 3– 

5 г K
+
. У сечі мінімальна кількість клітин (крові, епітелію) у нормі. 

Патологічні стани сприяють поліурії (виділення сечі більш ніж 2 л, урія – 

сеча), олігурії (менше 1,0 л), анурії (блокада сечовиділення). Під впливом ліків, 

білірубіну колір сечі може змінюватися до коричневого, рожевого або 

червоного (наявність гемоглобіну), зеленого, синього. Збільшення щільності 

вказує на вихід білків, цукру, солей, зменшення – на більш ніж 95 % води, 

однакова щільність у  різні часи (ізостенурія) вказує на порушення 

гормональної регуляції. Наявність білка вказує на інфекційне запалення 

видільної системи, а наявність гемоглобіну та протеїнурії – про посилення 

запалення. Наявність глюкози та кетонових тіл у сечі свідчить про цукровий 

діабет, коричнева сеча з глікозильованим білірубіном вказує на механічну 

жовтяницю.  

Хвороби нирок – різні форми запалення (нефрити), сечокам’яна хвороба 

(закупорка канальців та сечовивідних шляхів нерозчинними солями сечової 

кислоти при подагрі, щавлевокислим кальцієм, фосфатом кальцію), пухлинами. 
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13   ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 

 70 % виникнення хвороб залежить від способу життя  самої людини: 

шкідливих звичок, порушення санітарно-гігієнічних норм, режиму праці та 

відпочинку, харчування, забруднення довкілля тощо. Найбільш 

розповсюдженою причиною психосоматичних хвороб є переоцінка власних 

можливостей, спроба підняти соціальний вантаж, який закінчується  

“психічною грижею”.  

Здоров'я передається спадково від батьків. Воно залежить від 

навколишнього середовища, способу життя людини і лише трішки від 

медичного обслуговування.  

 

Зважте на те, що ви можете значно вплинути на стан свого здоров'я, 

вибравши здоровий спосіб життя.  

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЦЕ: 

 режим праці й відпочинку; 

 організація сну; 

 режим харчування; 

 організація рухової активності; 
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 профілактика шкідливих звичок; 

 додержання умов санітарії, гігієни та загартовування; 

 культура між особистого спілкування; 

 психофізична регуляція організму; 

 культура сексуальної поведінки. 

Більше  99 % людей народжуються здоровими, але з часом стають 

хворими в результаті власного неправильного способу  життя та критичного 

стану навколишнього середовища. Правильна робота забезпечує рівноморне 

розподілення навантаження по всьому тілу, створює сприятливі умови для 

здійснення процесів кровообігу, дихання.  Стійка гіпокінезія може призвести до 

перенапруження окремих органів,  застійних явищ, виникнення захворювань. 

При фізичних  рухах потік нервових  імпульсів збільшується, стимулює  

діяльність серцево-судинної та дихальної систем, покращується діяльність 

органів і систем, координація рухів, нормалізується  обмін речовин. 

Гіподинамія сприяє порушенню  обміну речовин, ожирінню, захворюванням  

серцево-судинної  та дихальної систем , опорно-рухового апарату. Засіб 

боротьби – розвиток фізичної  культури і спорту: регулярні м’язові 

навантаження, щоденні заняття фізичною  культурою, особливо для осіб 

розумової праці. Під дією фізичних вправ вирівнюється взаємодія основних 

нервових процесів – підвищується збудливість при збільшених гальмівних 

процесах, розвивається гальмівний вплив при вираженому патологічному 

подразненні.  

Важливе значення у реакції хворої людини на фізичні вправи відіграє 

гуморальний механізм. Продукти обміну речовин, що утворюються у м'язах 

при фізичній роботі, потрапляють у кров і діють на нервову систему 

безпосередньо на центри і через хеморецептори. Однак гуморальний механізм 

треба розглядати як механізм другорядного порядку, що впливає на системи, 

які функціонують при безпосередньому регулюючому впливі нервових 

імпульсів.  

Існує чотири механізми лікувальної дії фізичних вправ за  
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Добровольським В. К. 

Тонізуюча дія – підвищення тонусу загального та тих органів, у яких він є 

пониженим за рахунок відновлення моторно-вісцеральних рефлексів.  

Тонізуюча дія фізичних вправ виражається, перш за все, у стимуляції 

моторно-вісцеральних рефлексів. Спеціально підібрані вправи здатні 

посилювати процеси збудження чи гальмування у ЦНС і тим самим сприяють 

відновленню рухливості та врівноваженості нервових процесів. Це покращує 

регулюючі властивості, активізує діяльність ендокринних залоз, стимулює 

вегетативні функції та обмін речовин за механізмом моторно-вісцеральних 

рефлексів. Суттєвим є тонізуючий вплив фізичних вправ на підкорку і кору 

головного мозку. Він виражається, перш за все, в активізації коркової динаміки. 

При цьому за  механізмом  негативної індукції можуть пригнічуватись осередки 

постійного збудження, а за механізмом іррадіації – мобілізуватись порушена 

лабільність в окремих ділянках головного мозку. 

 При відповідному підборі фізичних вправ можна отримати вибіркову дію 

на моторно-судинні, моторно-кардіальні, моторно-шлунково-кишкові та інші 

рефлекси, підвищуючи тонус тих систем і органів, у яких він є зниженим. 

Тонізуючий вплив фізичних вправ тим вищий, чим більше м'язів залучається до 

рухової  діяльності і чим вище м'язове зусилля.  

Трофічна дія – проявляється у прискоренні місцевого кровообігу і 

постачанні поживних речовин, унаслідок чого відбувається регенерація, тобто 

заміщення сформованого дефекту або патологічних змін у тканинах новими 

тканинними структурами. У працюючих м'язах спостерігається розширення та 

збільшення кількості працюючих капілярів, посилюється приплив насиченої 

киснем артеріальної крові та відток венозної крові, покращується лімфообіг. 

Через це швидше розсмоктуються продукти запалення, попереджується 

утворення спайок та розвиток атрофій. 

Однак  слід пам'ятати, що надмірна дія фізичних вправ може порушити 

нормальне протікання регенерації. 

Компенсаторна дія – здійснюється при порушенні функцій організму. 
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Компенсація – це тимчасове, або постійне заміщення порушеної, чи втраченої  

під впливом хвороби функції. Компенсації формуються довільно і негайно, 

якщо хвороба є небезпечною для життя людини. Якщо компенсації не потрібні 

для збереження життя, то їх слід формувати свідомо. Компенсації формуються, 

перш за все,  за рахунок перебудови функцій пошкодженого органу. Однак, 

якщо цього недостатньо, то до цього процесу залучаються інші органи та 

системи. 

 Компенсаторні можливості безмежні: людина може жити і працювати 

без шлунка, більшої частини кишківника, з однією легенею, з половиною 

нирки. Значних спортивних результатів досягали навіть люди з вадами серця. 

Але хвороба завжди обмежує фізичні, психічні та соціальні можливості 

людини. 

Фізичні вправи – основний засіб активного втручання до процесу 

формування компенсацій. Наприклад, при гіпотонії, відповідний підбір вправ 

сприяє стійкому компенсаторному підвищенню тонусу судин. 

Нормалізуюча дія – гальмування або повна ліквідація   патологічних  

умовно-рефлексорних зв’язків та відновлення нормальної регуляції діяльності 

всього організму. 

В основі нормалізації патологічних змін функцій лежить порушення 

сформованих нервових зв'язків і відновлення таких, які притаманні здоровому 

організму. Фізичні вправи підбирають  відповідно до порушень, які сприяють 

пригніченню патологічних умовних рефлексів і нормалізації протікання 

функцій. 

Таким чином, фізичні вправи є могутнім засобом  лікування захворювань 

та профілактики різних відхилень, що спостерігаються у людей зі слабким 

здоров’ям. Вони укріплюють здоров’я цих людей, підвищують захисні сили їх 

організму, сприяють усуненню або компенсації патологічних порушень і 

ліквідації вторинних функціональних зрушень, підвищують фізичну і розумову 

працездатність. 

 При виконанні фізичних вправ потрібно свіже, чисте повітря, хороше 
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освітлення, вільний одяг, засоби із загартовування організму.  

          Загартовування організму – це підвищення стійкості організму до впливу 

коливань температури повітря, води, вологості повітря, атмосферного  тиску, 

сонячного випромінювання. Це адаптація, що досягається багаторазовим 

тренуванням,  впливом того чи іншого загартовуючого  чинника. 

Загартовування  підвищує  адаптаційні можливості організму, працездатність, 

формування позитивних емоцій, знижує чутливість до респіраторних 

захворювань. Принципи: поступовість, систематичність, комплексність 

індивідуальність.  В організмі: удосконалення терморегуляції, підвищується 

бар’єрна функція шкіри, потовщення епідермісу,  зменшується вміст води в 

тканинах. Загартовуючі чинники: вода, повітря, сонце. Повітря: повітряні ванни 

теплові (30– 22 °), прохолодні (20–14°) і холодні (менше 14°). Водою: купання, 

душ, обтирання, обливання, ванни для ніг, контрасний душ, теплий, холодний. 

Ванни:  холодні ( менше 20°), прохолодні (20-33°), індиферентні (34–36°),  теплі 

(36–39°). 

Якщо людина не дотримується норм здорового способу життя, то: 

1. Неправильне харчування – причина багатьох захворювань.  

2. Малорухомий  спосіб життя погіршує роботу серця та інших органів, 

послаблює м’язи. 

3. Паління – найпоширеніша шкідлива звичка. Цигарки  містять нікотин, 

отруйні смоли і багато інших канцерогенів. Пам'ятай:  

- паління  особливо шкодить дітям; 

- курці часто хворіють на рак легень; 

- звикнути до паління легко, а позбутися цієї звички дуже важко. 

4. Алкоголізм – причина багатьох хвороб, бід у сім'ї та суспільстві.  

Пам’ятай: 

- алкоголізм – це важка недуга, її слід лікувати; 

- найкращий спосіб не стати алкоголіком – не вживати спиртного; 

- п’яна людина небезпечна для інших, бо вона не контролює своїх 

вчинків. 
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5. Наркоманія. Наркотики руйнують весь організм. Потяг до них є таким 

сильним, що наркомани заради однієї дози наркотику здатні на крадіжку, 

насильство і навіть вбивство.  

Пам’ятай: 

- наркоманія важко виліковується; 

- поширення наркотиків, примус їх уживання – тяжкий карний 

злочин; 

- серед наркоманів багато хворих на небезпечні інфекційні хвороби, у 

тому числі на СНІД; 

- ніколи не пробуй наркотики, це може призвести до біди. 

Отже, хвороба, як правило, є наслідком спотвореного,  нездорового 

способу життя. 

Саме тому ми повинні обирати здоровий спосіб життя. Легше запобігти 

хворобам, ніж потім їх лікувати. 
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14  ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПАТОЛОГІЇ ТА 

МЕТОДИ ЇХ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 

Життєдіяльність людини забезпечується безперервними біохімічними 

процесами, що мають місце у її тканинах та органах. Ці процеси 

супроводжуються формуванням та зміною певних параметрів та характеристик 

органів і тканин, причому значення цих параметрів та характер їх зміни для 

нормальних органів та органів з патологією, у загальному випадку, мають 

відміни. Ступінь та характер цих відмін є різними, але за певних умов (частіше 

за все у поєднанні з іншими ознаками) вони можуть свідчити про наявність 

певної патології з достатньо високим рівнем ймовірності, тобто, бути 

діагностичними ознаками даної патології. Це й застосовується у діагностичній 

практиці. 

Зробимо спробу систематизувати деякі найбільш поширені діагностичні 

ознаки за їх фізичним виявленням і розглянути методи діагностування та 

апаратні засоби, за допомогою яких можливо визначити їх наявність та 

кількісні характеристики (рис. 13). Зрозуміло, що представлений варіант 

класифікації не є найдосконалішим, оскільки багато діагностичних ознак мають 

достатньо складну природу і близькі за зовнішньою проявою ознаки можуть 

бути обумовлені різними патологіями. Але все ж таки представлений варіант 

класифікації демонструє принцип, за яким фахівець технічного спрямування, 

призначений для розробки, виготовлення та технічної експлуатації складного 

сучасного медичного обладнання може одержати необхідний рівень знань з 

питань особливостей функціонування організму людини у нормальному стані 

та з патологією і можливостями одержання первинної інформації щодо оцінки 

фактичного стану пацієнта. 



Основні діагностичні ознаки 

Хімічні Фізичні Біологічні 

Гази 

крові 

рН-крові Кислотність

шлунку (рН)  

Формений 

склад крові 

Зміна структури клітин та 

тканин, новоутворення 

Термічні Механічні Електричні Оптичні 

Зміни температури 

органів, тканин  

або окремих 

ділянок поверхні 

тіла 

Акустичні (шуми, 

тони та ін.); 

Гідродинамічні 

(швидкість кровотоку, 

пульсова хвиля, тиск 

крові, тиск у сечовому 

міхурі, тощо) 

Зміни біопотенціалів, 

електричного опору, 

шкірно-гальванічної 

реакції та ін. окремих 

ділянок поверхні тіла, 

а також тканин та 

органів  

Зміни оптичної 

густини, кольору, 

спектральних 

характеристик та ін. 

окремих тканин, 

органів та поверхні 

тіла 

Рисунок 13– Варіант класифікації основних діагностичних ознак за їх природою 

1
0
0
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Один з можливих варіантів систематизації медичних та фізіологічних 

параметрів з характеристикою засобів одержання цієї первинної інформації 

надано у табл. 4. 

Таблиця 4 

Медичні та фізіологічні параметри  

Параметр або метод 

вимірювання 

Границі зміни 

величини, що 

вимірюється 

Частотний діапазон 

сигналу, Гц 

Датчик, сенсор або 

метод вимірювання 

Балістокардіографія 

(БКГ) 

0 – 7 мг 

0 – 100 мкм 

DC – 40 

DC – 40 

Акселерометр, 

 тензодатчик. 

Вимірювання 

зміщення за 

допомогою лінійного 

диференційного 

трансформатора (ЛДТ) 

Тиск у сечовому міхурі 1 – 100 см H2O DC - 10 
Тензодатчик, 

манометр 

Кровоток  1 – 300 мл/с DC - 20 

Витратомір 

(електромагнітний або 

ультразвуковий) 

Артеріальний тиск:    

Інвазивний метод 10 – 400 мм.рт.ст DC - 50 
Тензодатчик, 

манометр 

Неінвазивний метод 25 – 400 мм.рт.ст DC - 60 
Манжета,                

аускультація  

Венозний тиск 0 – 50 мм.рт.ст DC - 50 Тензодатчик  

Гази крові:    

 30 – 100 мм.рт.ст DC - 2 

Спеціальний електрод, 

волюметричний або 

манометричний метод 

 40 – 100 мм.рт.ст DC - 2 

Спеціальний електрод, 

волюметричний або 

манометричний метод 

 1 – 3 мм.рт.ст DC - 2 

Спеціальний електрод, 

волюметричний або 

манометричний метод 

 0,1 – 0,4 мм.рт.ст DC - 2 

Спеціальний електрод, 

волюметричний або 

манометричний метод 
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Продовження таблиці 4 

рН крові 6,8 – 7,8 DC - 2 Спеціальний електрод 

Параметр або метод 

вимірювання 

Границі зміни 

величини, що 

вимірюється 

Частотний діапазон 

сигналу, Гц 

Датчик, сенсор або 

метод вимірювання 

Серцевий викид: 4 – 25 л/хв DC - 20 

Метод розведення 

індикатора, спосіб 

Фіка 

Електрокардіографія 

(ЕКГ) 
0,5 – 4,0 мВ 0,01 – 250  Нашкірні електроди 

Електроенцефалографія 

(ЕЕГ) 
5 – 300 мкВ DC - 150 

Шкірно-черепні 

електроди 

Електрокортикографія  

(ЕКоГ) – 

поверхнева та глибинна 

10 – 5000 мкВ DC - 150 
Накладні або проникні 

церебральні електроди 

Електрогастрографія 

10 – 1000 мкВ 

0,5 – 80 мВ 

 

DC – 1 

DC – 1 

Нашкірні електроди 

Накладні шлункові 

електроди 

Електроміографія(ЕМГ) 0,5 – 1,0 мВ DC – 10000  Голчаті електроди  

Очні потенціали:    

Електроокулограма  

(ЕОГ) 
50 – 3500 мкВ DC - 50 Накладні електроди 

Електроретинограма 

(ЕРГ) 
0 – 900 мкВ DC - 50 Накладні електроди 

Шкірно-гальванічна 

реакція (ШГР) 
1 – 500 кОм 0,01 – 1,0  Нашкірні електроди 

Кислотність шлунку (рН) 3 – 13  DC - 1 
рН-електрод, 

сурмяний електрод 

Шлунково-кишковий 

тиск 
0 – 100 см Н2О DC - 10 Тензодатчик  

Шлунково-кишкові  сили 1 – 50 г DC - 1 

Вимірювання 

зміщення у тому числі 

за допомогою ЛДТ 

Потенціали дії нервів 0,01 – 3 мВ DC - 10000 
Поверхневі або     

голчаті електроди 

Фонокардіографія(ФКГ) 

Динамічний 

діапазон 80 дБ. поріг 

біля 100 мкПа 

5 – 2000  Мікрофон 

Плетизмографія:     
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Продовження таблиці 4 

об’ємна  
Залежить від 

органу 
DC - 30 

Витискувальна камера 

або зміна імпедансу 

окклюзивна 0 – 30 мл DC - 30 
Витискувальна камера 

або зміна імпедансу 

Параметр або метод 

вимірювання 

Границі зміни 

величини, що 

вимірюється 

Частотний діапазон 

сигналу, Гц 

Датчик, сенсор або 

метод вимірювання 

Параметри дихання:    

Пневмотахографія (потік 

повітря або «об’ємна 

швидкість повітряного 

струменя») 

0 – 600 л/хв. DC - 40 
Напірний та 

диференційний тиск 

Частота дихання 2 – 50 дих./хв. 0,1 - 10 

Тензодатчик на 

грудній клітці; 

імпеданс грудини; 

назальний термістор 

Дихальний об’єм 50 – 1000 мл/дих. 0,1 - 10 

Тензодатчик на 

грудній клітці; 

імпеданс грудини; 

назальний термістор 

Температура тіла 32 – 40  DC – 0,1 
Термістор або      

термопара 

Чим раніше  кваліфіковано  діагностувати захворювання  на основі 

швидкого, патоморфологічно-обґрунтованого вибору методу діагностики, тим 

більші шанси на збереження життя пацієнта (рис. 14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Основні апаратні методи діагностики 

Розглянемо методи діагностування та апаратні засоби, за допомогою яких 

Електроенцефа-     

лографія 

Томографія Рентгенографія 

Електрокардіо-

графія 

УЗД 
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можливо визначити  наявність захворювання та кількісні характеристики їх 

діагностичних ознак. 

Захворювання Ознаки 

захворювань 

Апаратні методи 

дослідження 

Технічні ознаки 

    

Серцево-

судинної системи. 

1. Гіпоксія 

серцевого м’яза;  

2. 

Запаморочення, 

колапс, 

гіпертонічний криз. 

1. Електрокардіо-

графія; 

2. Ангіографія, 

УЗД, доплерографія. 

 

1. Змінені форма, 

висота, тривалість 

зубців та зміщення 

сегментів нище або 

вище ізолінії; 

2. Спазм, стеноз, 

тромбоз судин. 

Дихальної 

системи  (пневмонія, 

інфаркт легені, 

туберкульоз та інші). 

Гостра 

дихальна 

недостатність.   

Рентгеноскопія, 

рентгенографія, 

бронхографія і 

томографія легень. 

Відповідні 

ділянки легень на 

негативній плівці 

мають більш бліде 

зображення в 

порівнянні з 

нормальною легеневою 

тканиною.  

Нервової 

системи. 

Порушення 

мозкового 

кровообігу,  

діяльності 

нейромоторного 

апарата. 

Електроенце-

фалографія, 

реоенцефалографія, 

електронейро-

міографія. 

Порушення 

ритмів головного 

мозку, тонусу артерій 

та вен, венозного 

відтоку, еластичних 

властивостей судинної 

стінки, швидкості 

проведення збудження 

по рухових волокнах та 

чутливих нервах. 

Нирок, 

передміхурової 

залози, печінки, 

підшлункової залози, 

Пухлини, кісти, 

камені жовчного 

міхура, запальні 

Ультразвукова 

діагностика. 

Порушення  

геометричних  

параметрів обраного 

органу, спектру 
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серця. процеси.  швидкостей кровотоку 

в серці і судинах. 

М’яких тканин 

людини.  

Патологічні 

зміни (пухлина, 

абсцес, гематома). 

Томографія. Порушення 

внутрішніх  структур 

досліджуваного органу. 

 

Діагностичний комплекс для кардіологічних досліджень. 

      Серед різних хвороб захворювання серцево-судинної системи є 

найпоширенішими у світі. Саме вони найчастіше призводять до тимчасової або 

повної втрати працездатності. Якщо раніше ці хронічні хвороби були 

притаманні переважно людям літнього віку, то тепер патологічні порушення 

серцево-судинної системи спостерігають навіть у дітей. Для встановлення 

діагнозу використовуються інструментальні методи досліджень. Для 

визначення порушень циркуляції крові по судинах  застосовується ангіографія 

– метод, при якому рентгенівські знімки судин виходять після введення в кров 

контрастної речовини. Ультразвукове дослідження судин допомагає визначити 

наявність у судинах атеросклеротичних бляшок, тромбів або інших перешкод 

на шляху течії крові. Доплерографія – це сучасний метод обстеження 

кровоносних судин головного мозку, верхніх та нижніх кінцівок, за допомогою 

якого можна визначити порушення кровотоку, пов'язані зі спазмом, стенозом, 

тромбозом судин.  Ультразвукова система IE 33 Philips medical Systems – апарат 

останнього покоління, який призначений для дослідження серцево-судинної 

системи з використанням кольорового, тканинного Доплера.  На апараті 

можливе дуплексне обстеження судин шиї, верхніх, нижніх кінцівок 

(визначення анатомічних та функціональних характеристик), судин головного 

мозку, судин черевної порожнини, (зокрема аорти, судин нирок, печінки); 

ультразвукове обстеження серця, внутрішньосерцева гемодинаміка.  Доплер-

дослідження використовуються не тільки для діагностики, але й для 

оцінювання ефективності призначеного лікування, для визначення тактики 

лікувальних заходів (консервативних чи операційних).  Доплерографія не має 
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вікових обмежень, є безболісною і безпечною.  

В основі гострих розладів кровобігу лежать порушення регуляції 

судинного тонусу (запаморочення, колапс, гіпертонічний криз),  порушення 

насосної функції серця (гостра серцева недостатність) або невідповідність 

об’єму судинного русла об’єму циркулюючої крові з порушенням функції іншіх 

органів і систем (шок) 

Найбільш доступним методом діагностики причини серцевої 

недостатності є електрокардіографія. При стенокардії на ЕКГ спостерігаються 

ознаки ішемії:  високий рівносторонній зубець Т і зміщення сегменту SТ вище 

чи нижче ізолінії.  При інфаркті міокарду на ЕКГ спостерігається монофазова 

крива з формуванням комплексу QS (Q-інфаркт) чи глибокий розширений 

зубець Q, зниження зубця R, зміщення інтервала ST, розширення зубца T (не-

Q-інфаркт, симптом Парді). При повній атріовентрикулярній блокаді 

реєструються незалежні один від одного зубець Р (скорочення передсердь) і 

комплекс QRS (скорочення шлуночків). Якщо водій ритму шлуночків 

знаходиться в пучку Гіса, шлуночковий комплекс, як правило, не змінений, 

якщо ж  водій ритму шлуночків розташований нижче – комплекс QRS 

деформується. У разі збігу скорочення передсердь і шлуночків зубець Р 

накладається на комплекс QRS, деформуючи його. Нижче наведена ЕКГ при 

повній атріовентрикулярній блокаді (рис.15.б) порівняно з нормальною ЕКГ  

(рис.15.а)  

 

                                    R  

                               Р          Т 

                                  Q  S                                                                   а 

 б 

Рисунок 15. Електрокардіограма при повній атріовентрикулярній блокаді 
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(б) порівняно з нормою (а) 

При тахікардії діагностичні дослідження: 

1) електрокардіографія - основний діагностичний метод (рис. 16) 

  

а 

  

б 

Рисунок 16. ЕКГ при передсердній (а) і шлуночковій (б) пароксизмальній 

тахікардії  

При надшлуночковій пароксизмальній тахікардії наявні часті серцеві 

скорочення зі збереженим шлуночковим комплексом і непостійно зміненими 

формою, висотою, тривалістю зубця Р та інтервалу Р-Q. При шлуночковій 

пароксизмальній тахікардії окрім частих серцевих скорочень спостерігаються 

деформація і розширення комплексу QRS (більше 0,12 сек.), злиті комплекси, 

інколи можливі поодинокі незмінені шлуночкові комплекси через „захоплення” 

деяких імпульсів із передсердь.  

Діагностичний комплекс для дослідження органів дихання. 

Для дослідження органів дихання застосовують рентгеноскопію, 

рентгенографію, бронхографію і томографію легень. Рентгеноскопія є найбільш 

поширеним методом дослідження, який дозволяє візуально визначити зміну 

прозорості легеневої тканини, виявити осередки ущільнення або порожнини в 
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ній, виявити наявність рідини або повітря в плевральній порожнині, а також 

інші патологічні зміни. Рентгенографія застосовується з метою реєстрації та 

документації виявлених при рентгеноскопії змін в органах дихання на 

рентгенівській плівці. При патологічних процесах  в  легенях, що призводять до 

втрати легкості і ущільнення легеневої тканини (пневмонія, інфаркт легені, 

туберкульоз та інші), відповідні ділянки легень на негативній плівці мають 

більш бліде зображення в порівнянні з нормальною легеневою тканиною.  

Гостра дихальна недостатність  є компонентом будь-якого критичного 

стану, навіть якщо первинного ураження легенів не було. Легенева вентиляція 

відбувається завдяки регулярним ритмічним рухам грудної клітки – вдиху і 

видиху. Треба знати причини розладів частоти, ритму і глибини дихання і вміти 

їх ліквідувати.  Інструментальні методи діагностики порушень функцій 

зовнішнього дихання мають велике значення в діагностиці функціональних 

порушень системи зовнішнього дихання. Вони дають можливість визначити 

характер і тяжкість порушень газообміну і легеневої вентиляції задовго до 

появи перших клінічних симптомів дихальної та вентиляційної недостатності, 

простежити динаміку змін функцій зовнішнього дихання в процесі лікування 

хворого. Пневмотахометрія – метод визначення швидкості повітряного 

струменя при максимально швидкому вдиху і видиху, а отже, і пропускній 

спроможності бронхіального древа. Пневмотахометрія дозволяє визначити 

об'ємну швидкість вдиху і видиху при спокійному і форсованому диханні, 

тривалість фаз дихання, ступінь опору легеневої тканини повітряному потоку 

на вдиху і видиху, розтяжність легенів і грудної клітки і деякі інші показники. 

За технічним виконанням усі спірограми поділяють на прилади відкритого та 

закритого типу. В апаратах відкритого типу хворий через клапанну коробку 

вдихає атмосферне повітря, а повітря, що він видихає, надходить до мішка 

Дугласа чи до спірометра Тісо (ємністю 100–200 л), інколи – до газового 

лічильника, який безперервно визначає об'єм повітря, що видихається. Зібране 

таким чином повітря аналізують: у ньому визначають поглинання кисню та 

виділення вуглекислого газу за одиницю часу. В апаратах закритого типу вдих 
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та видих проводяться через дзвін спірограми. Вуглекислий газ, що видихається, 

поглинається спеціальним поглиначем. 

Діагностичний комплекс для дослідження нервової системи. 

Електроенцефалографія (ЕЕГ) – метод реєстрації сумарної електричної 

активності головного мозку. Розвиток мікроелектронної техніки призвів до 

того, що сучасні електроенцефалографи є апаратно-програмними комплексами, 

які дозволяють якісно зареєструвати ЕЕГ сигнал та опрацювати його 

потужними математичними методами. Математико-статистичні методи аналізу 

дають змогу дати точну чисельну оцінку параметрам ЕЕГ, установити 

закономірності узгодженості сигналу ЕЕГ у просторі та часі. Новітні 

математичні методи дозволяють робити висновки щодо локалізації всередині 

мозку різних компонентів його активності, що має неабияке значення, у першу 

чергу, при клінічній діагностиці осередка захворювання. 

     Реєстрація та аналіз ЕЕГ у сучасній науці й клініці здійснюється за 

допомогою комп’ютерних електроенцефалографічних комплексів, які 

складаються із кількох функціональних блоків: блок реєстрації сигналу, блок 

фільтрів та підсилювачів, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), 

комп’ютерна програма для зберігання, візуалізації та математичного аналізу 

сигналу. В електроенцефалографії використовують металеві електроди з 

хлорсрібним покриттям. Для забезпечення електричного контакту електроду зі 

шкірою використовують або електропровідний гель (чашечкові), або марлю, 

просочену фізіологічним розчином. Схема розташування електродів на 

поверхні голови називається монтаж. У клінічній та науковій 

електроенцефалографії стандартом є схема "10 – 20 %", яку було введено у 

1950-х роках канадським нейрофізіологом Генрі Джаспером. Для визначення 

місць накладання електродів через маківку (Vertex) проводяться два умовні 

меридіани – перший від перенісся (Nasion) до потиличного бугра (Inion), 

другий – між зовнішніми слуховими проходами (див. схеми нижче). Через ці 

точки прокладають умовний меридіан, який ділять на відрізки по 10 і 20 % 

загальної довжини. Існують дві категорії відведень: монополярні й біполярні. 
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При монополярному відведенні один з кожної пари електродів розміщується 

над певною ділянкою мозку, а другий – на певному віддаленні від мозку. 

Перший з цих електродів називається активним або робочим, а другий – 

пасивним або референтним. Найбільш часто використовують об’єднаний 

вушний референт. При біполярному відведенні обидва електроди розташовані 

над мозком, а тому в такому відведенні буде реєструватися різниця потенціалів 

цих двох областей. У сучасній електроенцефалографії більш поширеним є 

монополярний запис ЕЕГ, оскільки він дозволяє легко перейти до біполярного 

запису, математично перерахувавши реєстровані сигнали. 

Для дослідження мозкового кровообігу методом реоенцефалографії (РЕГ) 

використовуються апарати — реограф, кардіоскоп, за допомогою якого 

реографічна крива виводиться на монітор, що дозволяє усувати артефакти та 

якісно провести запис, а також проводити функціональні проби; 

електрокардіограф як реєструвальний пристрій для запису об’ємної та 

диференційованої кривої. Проводяться обстеження басейнів внутрішньої сонної 

артерії, хребетної артерії, а за необхідності обстеження шкірно-м’язевого 

покриву скронь. Реоенцефалографія дозволяє об’єктивізувати стан пульсового 

кровонаповнення судин, тонусу артерій та вен, венозного відтоку, еластичних 

властивостей судинної стінки. 

       Для діагностики нервово-м’язевих  захворювань з метою об’єктивного 

визначення характеру та ступеня порушень діяльності нейромоторного апарата, 

механізмів розвитку нервово-м’язової патології, вирішення питань адекватної 

терапії неврологічних та соматичних захворювань, що супроводжуються 

порушенням опорно-рухового апарату, проводиться – електронейроміографія. 

Серед достатньо поширених апаратів є нейроміоаналізатор НМА-4-01  

«Нейроміан» фірми Медіком МТД Росія. 

    Наявність методик дослідження (швидкість проведення збудження  

руховими волокнами та чутливими нервами, інтерференційний паттерн ЕМГ, F-

хвиля, Н-рефлекс, мигальний рефлекс, міастенічні тести / Декркмент М-

відповіді: тетанізація, антихолінестеразна проба; голкова ЕМГ, 



111 

 

коротколатентні, середньолатентні, довголатентні слухові ВП, сомато-сенсорні 

ВП дозволяє діагностувати такі поширені захворювання, як: тунельні 

синдроми, травми периферичних нервів та сплетінь, нейропатія лицевого нерва, 

полінейропатія (запальні, спадкові, дизметаболічні, токсичні), поліомієліт, 

спінальні аміотрофії,   травми спинного мозку,  ДЦП, радикулопатії. Для 

електростимуляції  нейром’язового апарату застосовують 

електронейроміограф,  принцип роботи якого полягає у  запису біоелектричних 

потенціалів м'язів і периферичних нервів з наступним їх підсиленням і 

перетворенням на цифровий код. Ці дані обробляються на комп'ютері, 

проводиться їх аналіз, що дає можливість на ранніх стадіях діагностувати і 

лікувати захворювання периферичних нервів. 

 

Ультразвукова діагностика. 

             Значення ультразвукових методів досліджень і лікування в сучасній 

медицині важко переоцінити. Ультразвукова діагностика (УЗД) на даний час є 

провідною серед сучасних методів неінвазивної діагностики. Численні  

проведені в різних країнах світу досліди довели безпечність УЗД для організму 

людини. Медичні ультразвукові діагностичні апарати (далі – апарати УЗД) 

застосовують для вирішення широкого спектру завдань, пов'язаних з 

отриманням діагностичної інформації як якісного, так і кількісного характеру. 

Робота апаратів УЗД базується на «озвучуванні» людського тіла імпульсними 

ультразвуковими сигналами (поздовжніми акустичними хвилями), прийманні 

та аналізі сигналів, відбитих від різних органів. Випускаються як відносно 

прості апарати УЗД спеціального призначення (наприклад, фетальні монітори 

для вимірювання частоти серцевих скорочень плода в утробі матері 

ультразвуковим способом), так і складні ультразвукові системи універсального 

призначення, що забезпечують діагностику в різних режимах візуалізації та їх 

комбінаціях.  Апарати УЗД мають не тільки можливість відображення 

внутрішніх структур людського організму, а й широкі вимірювальні 
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можливості. В режимі двомірної візуалізації (В-режим) відбувається 

відображення обраного органу, також можливо визначити його геометричні 

параметри. Допплерівські режими призначені першочергово для отримання 

кількісної інформації, наприклад, оцінки і вимірювання спектру швидкостей 

кровотоку в серці і судинах пацієнта. У технічній документації на будь-який 

апарат УЗД підкреслюється наявність у нього широкого спектру 

вимірювальних функцій. Про важливість отриманої за допомогою апарата УЗД 

кількісної інформації свідчить і те, що одним з напрямків розвитку обладнання 

є поява все більшої кількості встановлених у приладах програм для клінічних 

розрахунків на базі первинних вимірювань.                

      У багатьох медичних центрах використовуються ультразвукові апарати 

останнього покоління. Вони мають у своєму арсеналі не тільки традиційні 

датчики, але і вагінальні датчики з високою роздільною здатністю, що дає 

можливість зробити УЗД дослідження не тільки комфортним (не потрібно 

випивати літри води перед обстеженням), але і проводити діагностику не 

пальпованих кіст і пухлин, це дозволяє уникнути невиправданих оперативних 

втручань. В урології необхідним є УЗД огляд нирок та УЗД передміхурової 

залози, який проводиться ректальним датчиком, висока якість візуалізації 

дозволяє вибрати для пацієнта адекватний метод лікування.  Широко 

застосовуються ультразвукові дослідження і в терапевтичній практиці, 

обстеження печінки, підшлункової залози, дозволяє своєчасно виявити 

пухлини, кісти, камені жовчного міхура, запальні процеси.  

Рентгенівська трансмісійна комп’ютерна томографія. 

      Томографія — метод одержання пошарового зображення структур, 

розташованих у тілі людини: при цьому одержується чітке зображення 

вибраного зрізу тканини, у той час, коли зображення всіх інших зрізів тканини 

стираються або затіняються. Томограму можна одержати, використовуючи 

різні прийоми. Комп’ютерна томографія — метод рентгенологічної 

діагностики, призначений для обстеження м’яких тканин людини, наприклад, 
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виявлення патологічних змін (пухлина, абсцес, гематома) мозку безпосередньо 

крізь кістки черепа. Реєстрація зрізів тіла людини реєструється за допомогою 

рентгенівського сканера (комп’ютерного томографа). Ці записи поєднуються за 

допомогою комп’ютера для одержання єдиного об’ємного зображення. 

Томографія поодиноких фотонів, емісійна комп’ютерна, дозволяє виявити 

ураження головного мозку на ранніх стадіях з уведенням індикатора на 

глютамат  як одного з продуктів біохімічного процесу. Томографія позитронна 

емісійна — метод для оцінювання функціонального стану тканин головного 

мозку із застосуванням радіоактивних речовин чи лікарських препаратів. 

Ультразвук використовується в УЗ-томографії або ехотомографії (~30 000Гц) 

для дослідження внутрішніх структур тіла людини шляхом одержання 

зображення з різних глибин структур, що аналізуються. ПМР — томографія, 

яка базується на явищі ПМР — поглинанні радіохвиль протонами молекул 

води, які містяться у тканинах людини, при їх розміщенні у магнітному полі. 

Значною мірою цей метод застосовується при дослідженні функцій ЦНС, 

кістково-м’язової системи і, меншою мірою для дослідження грудної клітини і 

черевної порожнини. Цей метод застосовується для неінвазійної діагностики і 

планування лікування різних захворювань. Магніто-резонансна спектроскопія 

— діагностичний метод дослідження, оснований на використанні ядерно-

магнітного резонансу (ЯМР) для одержання біохімічного профілю тканин, коли 

дослідження іншими методами ускладнене і потребує біопсії. 
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15  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Значення кістково-м’язової системи для життєдіяльності організму людини. 

2. Опишіть будову осьового скелету людини. 

3. Значення фізичних вправ для нормального формування скелету і м’язів. 

4. Види деформацій опорно-рухового апарату. 

5. Функціональні особливості клапанів серця. 

6. Що таке ішемічна хвороба серця? Її основні захворювання. 

7. Назвіть запалювальні захворювання серця. До чого вони призводять? 

8. Пороки серця: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, реабілітація. 

9. Назвіть основні симптоми при серцевій недостатності. 

10.  Принципи пересадки серця. 

11.  Головні ознаки захворювання  серцево-судинної системи. 

12.  Які спостереження необхідно вести постійно за хворими з ураженням 

серцево-судинної системи? 

13.  Які стани належать до гострої судинної недостатності? 

14.  Фізіологія дихання, газообмін. Зовнішнє, внутрішнє та клітинне дихання. 

15.  Розкрити поняття “гострі захворювання органів дихання”. Ознаки цих 

захворювань. 

16.  Перша допомога при  нападі  ядухи або задишці. 

17.  Перша допомога при легеневій кровотечі. 

18.  Охарактеризуйте анатомічні основи будови травної системи. 

19.  Фізіологічні основи травлення. 

20.  Перша допомога при кишкових кровотечах. 

21.  Перша допомога при перфоративній виразці  шлунка або 12-палої кишки.  

22.  Назвіть захворювання, що належать до групи “гострий живіт” 

23.  Які залози належать до ендокринної системи? 

24.  Які захворювання найважливіших залоз ви знаєте? 

25.  Що таке гіпер - та гіпофункція залоз? 

26.  Назвіть складові здорового способу життя. 
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27.  Назвіть шкідливі звички, їх роль у виникненні хвороб та скороченні життя. 

28.  Застосування дієтичних столів при різних захворюваннях. 

29.  У хворого ожиріння. Яку дієту ви йому призначите? 

30.  У хворого цукровий діабет. Яку дієту ви йому призначите?  

31.  Аналіз фаз сну на основі електроенцефалографічної картини. 

32.  Види електроенцефалографів. 

33.  Принципи функціонування електроенцефалографа. 

34.  Умови експлуатації електроенцефалографа.  

35.  Функціональна характеристика спірометра та пневмотахометра.  

36.  Умови експлуатації пневмотахометра.  

37.  Назвіть фактори, які обумовлюють швидкість руху крові. 

38.  Характеристика інструментальних методів, які застосовують для 

діагностики стану кровоносних судин. 

39.  Принципи побудови і функціювання реографа.  

40.  При яких захворюваннях застосовують електронейроміографію?  

41.  Електричні явища збуджених тканин.  

42.  Електротонічні явища в тканинах, їх значення у проведенні збудження.  

43.  Принципи функціонування та умови експлуатації   томографів.  

44.  На чому оснований метод електрокардіографії?  

45. Техніка проведення електрокардіографічного дослідження.  

46. У чому полягає аналіз електрокардіографічних кривих?  

47. Опишіть процес реєстрації електрокардіограми. 

48.  Процеси в міокарді, що формують біоелектричну активність міокарда.  

49.  Опишіть принцип методу реографії. 

50.  Різновиди реографічних досліджень.  

51.  Опишіть методики відведень та вимірів.  

52.  Сфера використання реографії. 

53.  Порядок проведення реографічного дослідження.  

54. Вигляд інформації, яку отримано при реографії.  

55. Техніка проведення реографічних досліджень. 
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ЗАДАЧІ 

1. У хворого біль  у  серці мають колючий характер і відчуваються в 

ділянці верхівки серця. Вони тривалі й виникають під час хвилювання. Лікар 

поставив діагноз: стенокардія. Є помилка в постановці діагнозу чи ні? 

2. У хворого болі в серці стискуючі, пекучі, короткочасні, поширюються в 

ліву руку, лопатку, плече, ліву половину шиї. Ваш діагноз? 

3. У хворого діагноз: серцева недостатність. За чим повинна стежити 

медична сестра? 

4.  У хворого болі в серці, які поширюються в ліву руку, лопатку, плече, 

ліву половину шиї. Викликали швидку допомогу. Поставили діагноз: інфаркт 

міокарду і повели хворого під руки до швидкої допомоги. Є тут помилка в діях 

медперсоналу чи ні ? 

5. У хворого В. кровохаркання і легенева кровотеча. Ваш діагноз? 

6. Визначте можливий діагноз за даними аналізів та анамнезу: спрага, 

частий діурез, дратливість, цукор крові 10 ммоль/л, цукор сечі 1,8 г/добу, 

кетонурія, кетонемія. 

 7. Якщо дитина А. відстає у рості та розумовому розвитку, а дитина В. 

відстає у  рості, але не в розумовому розвитку, то можливі нестачі яких 

гормонів у цих випадках? 

8. Студентка А. щоб схуднути перебувала на голодній дієті з уживанням 

води протягом 10 діб. Як зміниться обмін вуглеводів, білків та ліпідів у її 

організмі, які гормональні зміни при цьому можливі? 

9. Після сильного стресу пацієнт А. різко схуднув. Який механізм 

схуднення, які гормони на які тканини при цьому діють? 

10. Запропонуйте цифровий або аналоговий спосіб для вимірювання 

частоти серцевих скорочень за один період сердечного циклу Тс. 

11.  Як маючи сигнал ЕКГ, обчислити частоту серцевих скорочень (ЧСС) 

за хвилину? 

12. Опишіть спосіб динамічного фокусування УЗ-променя при 

випромінюванні та прийманні ехо-сигналів лінійним передавачем з 
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багатоелементною п’єзорешіткою.  

13.  Як визначити венозний кровоток реографічним методом? 

 

ТЕСТИ 

1.  Для якого захворювання характерні симптоми: 

А. Бокові вигини; 

В. Наявність елементів кіфозу; 

С. Деформація грудної клітки;  

Д. Посилення поперекового лордозу в поперековому відділі хребта; 

Е. Остеохондроз в старшому віці. 

2. Здоров'я – це: 

А. Стан повного фізичного, психологічного і соціального добробуту, а не 

тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів (визначення ВООЗ, 1946); 

В. Біологічний оптимум функціонування та розвитку організму; 

С. Послідовність закономірно виникаючих в організмі реакцій на дію 

патогенного чинника, що ушкоджує; 

Д. Сполучення процесів руйнації (ушкодження) і захисних 

компенсаторних реакцій. 

3. Норма – це: 

А. Біологічний оптимум функціонування та розвитку організму; 

В. Здатність зберігати сталість внутрішнього середовища організму в 

мінливих умовах навколишнього світу; 

С. Сукупність патологічних змін в організмі, що виникають унаслідок 

розвитку патологічного процесу; 

Д. Стійке ухилення від норми, що має біологічне негативне значення для 

організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, утрата зубів, тощо). 

4. Хвороба – це: 

А. Порушення нормальної життєдіяльності організму під впливом 

пошкоджуючих агентів, в результаті чого знижуються його пристосувальної 

можливості; 
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В. Стан нічим не обмеженої реалізації генетично запрограмованих 

процесів саморегуляції, самооновлення та самовідтворювання, що складають 

сутність життя. Це життя в повному обсязі (загально-біологічне визначення); 

С. Сукупність патологічних змін в організмі, що виникають унаслідок 

розвитку патологічного процесу; 

Д. Патологічні процеси, що розвиваються за однаковими 

закономірностями, незалежно від причини, локалізації і індивідуальних 

особливостей організму. 

5. Нозологія – це: 

А. Вчення про хвороби та їх класифікацію; 

В. Відтворення у лабораторних тварин штучної хвороби, що має деякі риси 

відповідної хвороби людини; 

С. Тимчасове поліпшення стана хворого, що виявляється в уповільненні 

або припиненні прогресування хвороби, частковому зворотному розвитку або 

зникненні клінічних проявів патологічного процесу; 

Д. Новий прояв хвороби. 

6. Патологічний процес – це: 

А. Послідовність закономірно виникаючих в організмі реакцій на дію 

патогенного чинника, що ушкоджує. Це сполучення процесів руйнації 

(ушкодження) і захисних компенсаторних реакцій, що виникають на різних 

рівнях організації організму під дією патогенного чинника; 

В. Патологічні процеси, що розвиваються за однаковими 

закономірностями, незалежно від причини, локалізації, виду тварин і 

індивідуальних особливостей організму; 

С. Стійке ухилення від норми, що має біологічне негативне значення для 

організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, утрата зубів тощо); 

Д. Тимчасове поліпшення стану хворого. 

7. Патологічний стан – це: 

А. Сукупність патологічних змін в організмі, що виникають унаслідок 

розвитку патологічного процесу; 
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В. Стійке ухилення від норми, що має біологічно негативне значення для 

організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, утрата зубів тощо); 

С. Тимчасове поліпшення стану хворого, що виявляється в уповільненні 

або припиненні прогресування хвороби, частковому зворотному розвитку або 

зникненні клінічних проявів патологічного процесу; 

Д. Вторинний стосовно наявної хвороби патологічний процес, що виникає 

в зв’язку з особливостями патогенезу первинного (основного) захворювання 

або як непередбачений наслідок діагностичних і лікувальних заходів, що 

проводилися. 

8. Повне видужання – це: 

А. Стан, при якому зникають усі сліди захворювань і організм повністю 

відновлює свої пристосувальні можливості; 

В. Тимчасове поліпшення стана хворого, що виявляється в уповільненні 

або припиненні прогресування хвороби, частковому зворотному розвитку або 

зникненні клінічних проявів патологічного процесу; 

С. Вторинний стосовно наявної хвороби патологічний процес, що виникає 

в зв’язку з особливостями патогенезу первинного (основного) захворювання 

або як непередбачений наслідок діагностичних і лікувальних заходів, що 

проводилися; 

Д. Сукупність патологічних змін в організмі, що виникають унаслідок 

розвитку патологічного процесу. 

9. Ремісія – це: 

А. Тимчасове поліпшення стана хворого, що виявляється в уповільненні 

або припиненні прогресування хвороби, частковому зворотному розвитку або 

зникненні клінічних проявів патологічного процесу; 

В. Стан нічим не обмеженої реалізації генетично запрограмованих 

процесів саморегуляції, самооновлення та самовідтворювання, що складають 

сутність життя. Це життя в повному обсязі (загальнобіологічне визначення); 

С. Стійке ухилення від норми, що має біологічно негативне значення для 

організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, утрата зубів тощо); 
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Д. Це сполучення процесів руйнації (ушкодження) і захисних 

компенсаторних реакцій. 

10. Рецидив - це: 

А. Новий прояв хвороби; 

В. Вторинний стосовно наявної хвороби патологічний процес, що виникає 

в зв’язку з особливостями патогенезу первинного (основного) захворювання 

або як непередбачений наслідок діагностичних і лікувальних заходів, що 

проводилися; 

С. Тимчасове поліпшення стана хворого, що виявляється в уповільненні 

або припиненні прогресування хвороби, частковому зворотному розвитку або 

зникненні клінічних проявів патологічного процесу; 

Д. Сукупність патологічних змін в організмі, що виникають унаслідок 

розвитку патологічного процесу. 

11. Ускладнення – це: 

А. Вторинний стосовно наявної хвороби патологічний процес, що виникає 

в зв’язку з особливостями патогенезу первинного (основного) захворювання 

або як непередбачений наслідок діагностичних і лікувальних заходів, що 

проводилися; 

В. Новий прояв хвороби; 

С. Послідовність закономірно виникаючих в організмі реакцій на дію 

патогенного чинника, що ушкоджує; 

Д. Стійке ухилення від норми, що має біологічно негативне значення для 

організму (стан після ампутації кінцівок, рубець, утрата зубів тощо). 

12. Назвіть, які з перелічених визначень характеризують поняття етіології: 

А. Вчення про причини й умови виникнення хвороби; 

В. Механізми розвитку хвороби; 

С. Фактор, який, взаємодіючи з організмом, спричиняє захворювання і 

надає йому специфічних особливостей; 

Д. Фактори, які, ослаблюючи або посилюючи дію етіологічного фактора, 

впливають на виникнення і розвиток хвороби; 
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Е. Сукупність факторів, наявність яких у популяції людей статистично 

достовірно підвищує захворюваність на певну хворобу. 

13. Назвіть, які з перелічених визначень характеризують поняття патогенезу: 

А. Механізми розвитку хвороби; 

В. Сукупність факторів, наявність яких у популяції людей статистично 

достовірно підвищує захворюваність на певну хворобу; 

С. Вчення про причини й умови виникнення хвороби; 

Д. Фактор, який, взаємодіючи з організмом, спричиняє захворювання і 

надає йому специфічних особливостей; 

Е. Фактори, які, ослаблюючи або посилюючи дію етіологічного фактора, 

впливають на виникнення і розвиток хвороби. 

14. Назвіть, які з перелічених визначень характеризують поняття факторів 

ризику хвороби: 

А. Сукупність факторів, наявність яких у популяції людей статистично 

достовірно підвищує захворюваність на певну хворобу; 

В. Фктори, які, ослаблюючи або посилюючи дію етіологічного фактора, 

впливають на виникнення і розвиток хвороби; 

С. Механізми розвитку хвороби; 

Д. Вчення про причини й умови виникнення хвороби; 

Е. Фактор, який, взаємодіючи з організмом, спричиняє захворювання і 

надає йому специфічних особливостей. 

15. Визначте, які з перелічених захисно-компенсаторно-пристосувальних 

механізмів в організмі належать до термінових (секунди, хвилини, години): 

А. Рефлекси, які забезпечують звільнення організму від шкідливих 

речовин (блювання, кашель, понос тощо); 

В. Реакції, які забезпечують сталість артеріального тиску, осмотичного 

тиску крові, тканин, рівня глюкози в крові та інших констант організму; 

С. Увімкнення резервних потужностей ушкоджених і здорових органів і 

тканин (м’яза серця, альвеол легенів, нефронів, гепатоцитів тощо); 

Д. Виникнення гарячки; 
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Е. Нейтралізація токсинів (окислювально-відновні реакції, дія 

мікросомальних ферментів); 

Ж. Реакції сполучної тканини у вигляді проліфералізації (загоєння ран); 

З. гіпертрофія міокарда та інших органів і тканин; 

К. Стимуляція еритропоезу. 

16. Визначте, які з перелічених захисно-компенсаторно-пристосувальних 

механізмів в організмі належать до нестійких аварійних: 

А. Реакції, які забезпечують сталість артеріального тиску, осмотичного 

тиску крові, тканин, рівня глюкози в крові та інших констант організму; 

В. Рефлекси, які забезпечують звільнення організму від шкідливих речовин 

(блювання, кашель, понос тощо); 

С. Реакції сполучної тканини у вигляді проліфералізації (загоєння ран); 

Д. гіпертрофія міокарда та інших органів і тканин; 

Е. Стимуляція еритропоезу; 

Ж. Імунні реакції (вироблення антитіл); 

З. Пластині реакції ЦНС (захисні рефлекси, охоронне гальмування); 

К. Заміна характеру обміну речовин з аеробного на анаеробний; 

Л. Лейкоцитоз. 

17. Виберіть із перелічених хвороб ті, які класифікують за етіологічними 

принципами: 

А. Інфекційні; 

В. Нервові; 

С. Серця; 

Д. Шок; 

Е. Токсикоманія; 

Ж. Ендокринні; 

З. Дитячі; 

К. Алкоголізм; 

Л. Професійні; 

М. Недостатність дихання; 
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Н. Наркоманія. 

18. Виберіть із перелічених хвороб ті, які класифікують за патогенетичними 

принципами: 

А. Шок; 

В. Інфекційні; 

С. Нервові; 

Д. Серця; 

Е. Токсикоманія; 

Ж. Дитячі; 

З. Алкоголізм; 

К. Професійні; 

Л. Наркоманія. 

19. Виберіть із перелічених хвороб ті, які класифікують за топографо-

анатомічними принципами: 

А. Серця; 

В. Інфекційні; 

С. Шок; 

Д. Токсикоманія; 

Е. дитячі; 

Ж. Алкоголізм; 

З. Професійні; 

К. Наркоманія. 

20. Гіпотонія, це: 

А. Артеріальний тиск 120/70; 

В. Артеріальний тиск 80/60; 

С. Артеріальний тиск 90/60; 

Д. Артеріальний тиск 140/100. 

21. Гіпертонія, це: 

А. Артеріальний тиск 220/190; 

В. Артеріальний тиск 160/130; 
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С. Артеріальний тиск 130/90; 

Д. Артеріальний тиск 120/70. 

22.  Атеросклероз спричиняє захворювання: 

А. Інфаркт міокарду; 

В. Стенокардію; 

С. Пневмонію; 

Д. Пороки серця. 

23.  Колапс, це: 

А. Стан гострої серцевої недостатності; 

В. Стан гострої судинної недостатності; 

С. Стан після інфаркту міокарда; 

Д. Стан після стенокардії. 

24. Яка із залоз внутрішньої секреції регулює більшість гормональних процесів 

організму людини:  

А. Гіпофіз; 

B. Щитовидна залоза; 

C. Наднирник; 

D. Підшлункова залоза. 

25. Що впливає безпосередньо на функціональну активність залоз внутрішньої 

секреції:  

А. Автономна нервова система; 

B. Соматична нервова система; 

C. Свідомість; 

D. ЦНС. 

26. Які ви знаєте гормони наднирників:  

А. Адреналін; 

B. Пироксин; 

C. Глюкагон; 

D. Інсулін. 
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27. Який хімічний елемент є діючою основою в тироксині – гормоні щитовидної 

залози:  

А. Йод; 

B. Калій; 

C. Бром; 

D. Залізо. 

28. Особливості будови дихальних шляхів:  

А. Наявність хрящів; 

B. Наявність епітелію на слизовій оболонці; 

C. Наявність м’язової тканини; 

D. Наявність кісток. 

29. Газообмін – це:  

А. Зовнішнє дихання; 

B. Транспорт газів кров’ю; 

C. Внутрішнє дихання; 

D. Дихання в особливих умовах. 

30. Головний орган серцево-судинної системи:  

А. Аорта; 

B. Сонна артерія; 

C. Серце; 

D. Легенева артерія. 

31. Якою судиною починається велике коло кровообігу:  

А. Аорта; 

B. Легенева артерія; 

C. Сонна артерія; 

D. Порожниста вена. 

32. Де закінчується велике коло кровообігу:  

А. В  лівому шлуночку; 

B. В  лівому передсерді; 

C. В  правому шлуночку; 
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D. В  правому передсерді. 

33. Які м’язи беруть участь у процесі вдиху: 

А. Зовнішні міжреберні м’язи; 

B. М’язи живота; 

C. Внутрішні міжреберні м’язи; 

D. Голосові зв’язки. 

34. Які м’язи беруть участь у процесі видиху: 

А. Внутрішні міжреберні м’язи; 

B. Міжхрящові м’язи трахеї; 

C. Бронхи; 

D. М’язи спини. 

35. Які м’язи не беруть участь у дихальних рухах: 

А. Голосові зв’язки; 

B. Діафрагма; 

C. Міжреберні м’язи; 

D. М’язи живота. 

36. Середня тривалість життя еритроцитів:  

А. 120 днів; 

B. 30 днів; 

C. 8 днів; 

D. 240 днів. 

37. Який з видів штучного імунітету триваліший:  

А. Вироблений вакцинацією; 

B. Введенням лікувальної сироватки; 

C. Природний; 

D. Набутий. 

38. Кров і лімфа належать:  

А. До сполучної тканини; 

B. До нервової тканини; 

C. До тканинної рідини; 
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D. До м’язової тканини. 

39. В зсіданні крові беруть участь:  

А. Еритроцити; 

B. Тромбоцити; 

C. Лейкоцити; 

D. Плазма крові. 

40. Аглютинація – це:  

А. Склеювання еритроцитів; 

B. Склеювання лейкоцитів; 

C. Склеювання плазми і еритроцитів; 

D. Склеювання тромбоцитів. 

41. Що не входить до травного каналу:  

А. Печінка; 

B. Ротова порожнина; 

C. Стравохід; 

D. Шлунок. 
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