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Лекція  

Тема: Вступ до патологічної анатомії 

 

Патологічна анатомія – це медична наука, яка вивчає макро- та 

мікроскопічні структурні ураження, а також порушення, що виникають 

під час хвороби в різних органах і системах хворого організму. Водночас 

без чіткого усвідомлення суті патологічних процесів та їх 

взаємозв’язків, успішне застосування адекватних заходів фізичної 

реабілітації є доволі проблематичним, оскільки тільки глибинне 

розуміння характеру, направленості та значущості процесів дає 

можливість реабілітологу з усього розмаїття реабілітаційних методик 

вибрати саме ті, які є доцільними, і відкинути ті, які є недоцільними, або 

навіть і шкідливими для даного пацієнта на даному етапі захворювання.  

 

Значенням патологічної анатомії для подальшої професійної 

діяльності спеціаліста з фізичної реабілітації обумовлена і та увага, яку 

приділяють предмету у Львівському державному інституті фізичної 

культури – після завершення лекційного та практичного курсу студенти 

складають екзамен. 

Водночас предмет “Патологічна анатомія” до навчальних програм 

факультетів фізичної реабілітації інститутів фізичної культури 

впроваджено порівняно недавно. Це обумовлює відсутність такої 

навчальної та методичної літератури, з якої студенти могли б отримати 

грунтовні спеціальні знання, представлені з позицій реабілітології. 

 

У лекційному курсі з патанатомії розглядаються основні поняття 

загальної патології. Зокрема, в них висвітлено що є предметом 
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патологічної анатомії та її завданням, а також методи, якими вона 

послуговується для вивчення патологічних змін. 

 

З огляду на те, що нині реабілітологи надають допомогу 

переважно тим пацієнтам, які страждають на різноманітні хронічні 

захворювання, під час вивчення предмету значну увагу буде приділено 

загальним патологічним змінам у тканинах, зокрема розладам 

тканинного живлення та загальним і місцевим порушенням кровообігу. 

Особливо важливим для професійної діяльності реабілітологів є 

розділ, який присвячено регенерації. У цьому розділі зміни, що 

відбуваються в ушкоджених тканинах організму під час регенерації та 

репарації розглядаються як з точки зору пристосувально-

компенсаторних реакцій, так і їх значення для подальшої 

життєдіяльності організму. 

Практикуючим реабілітологам одержані знання допомогають 

скоригувати реабілітаційні заходи, враховуючи наявні патоморфологічні 

зміни. 

 

Патологічна анатомія – складне словосполучення, яке утворене з 

двох частин. Перше – “анатомія” – означає вивчення форми та будови 

тіла та його складових органів у зв’язку з їх функцією та розвитком. 

Друга частина – “патологічна” – утворилась від грецького слова “pathos” 

(ненормальний, відмінний від норми). Отже, патологічна анатомія – 

це медична наука, яка вивчає патологічні процеси і хвороби з 

допомогою застосування морфологічних методів досліджень. 

 

 Патологічна анатомія вивчає матеріальні основи хвороби, 

аналізуючи суть тих морфологічних змін, які відбуваються у хворому 
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органі чи системі, а також у цілому організмі. Без чіткого уявлення про 

суть тих змін, які спричинені хворобою, лікарю неможливо правильно 

діагностувати захворювання та грамотно його лікувати, а реабілітологу - 

застосовувати адекватні, ефективні відновно-оздоровчі заходи. Знаючи, 

які саме зміни відбуваються у кожному конкретному організмі підчас 

якогось конкретного захворювання, реабілітолог може усвідомити, які 

його дії є доцільними, а які можуть принести шкоду і тому є 

неприпустимими. 

 

Будь-яка хвороба завжди супроводжується певними 

морфологічними змінами в органах і тканинах. Ці зміни можуть бути: 

1. макроскопічними; 

2. мікроскопічними. 

 

В тих випадках, коли зміни видно неозброєним оком, вони 

називаються макроскопічними. Мікроскопічні зміни встановлюють під 

мікроскопами: 

 

а)світлооптичним; 

б)люмінісцентним; 

в)електронним. 

 

Рівень патологічних змін (макро- чи мікроскопічний) може 

вказувати на тривалість патологічного процесу, але може і не 

корелювати з ним. Тобто макроскопічні зміни можуть спостерігатись як 

при хронічній, тобто тривалій, патології (наприклад: печінка  

алкоголіка), так і при гострих процесах, які мають незначну тривалість 

(наприклад: гостра жовта атрофія печінки). Необхідно зазначити, що 
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макроскопічні зміни свідчать про глибокий рівень структурних 

порушень (тобто ураження) і тяжко піддаються зворотному розвиткові, 

або взагалі йому не піддаються. 

 

Патологічні зміни у діяльності органів поділяються на: 

1. функціональні; 

2. органічні. 

 

Органічні зміни є грубими і їх добре видно макроскопічно або 

мікроскопічно.  

 

Функціональні порушення є початковими. Суть їх полягає у 

ненормальному відправленні функцій органу. Вони не супроводжуються 

грубими порушеннями будови органу, добре підлягають лікуванню і 

зазвичай є скороминучими. Але й вони мають матеріальну основу: 

сучасними дослідженнями встановлено, що будь-яка хвороба в першу 

чергу починається зі змін у будові структурних компонентів 

(ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, мітохондрії) основних 

клітин хворого органу (фолікулярні тироцити в щитовидній залозі, 

гепатоцити). 

 

ПРЕДМЕТ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ: вивчення структурних 

порушень, які виникають на різних етапах захворювання: 

1) до появи явних ознак захворювання; 

2) в його початковому періоді; 

3) в процесі розвитку захворювання; 

4) в період завершення захворювання; 

5) в період після захворювання: 
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- після одужання; 

- при незворотних станах; 

- тяжкі органічні порушення; 

- смерть. 

 

ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ: 

 1.встановлення тих морфологічних змін, які є характерними для 

кожного з етапів розвитку патологічного процесу (тобто захворювання); 

2.встановлення морфологічних характеристик факту та ступеню 

ефективності проведених лікувальних заходів; 

3.встановлення морфологічних характеристик неефективності 

проведених лікувальних заходів (тобто органічні ураження або смерть); 

4.встановлення та ґрунтовне дослідження різних відхилень від 

звичного перебігу хвороби, дослідження ускладнень, які виникають 

підчас хвороби або після її закінчення, а також наслідків, які ці 

ускладнення мають для організму. 

 

Зі сказаного цілком очевидно випливає те, що патологічна анатомія 

є комплексом знань про хворий організм, в якому значну увагу 

приділено тим структурним змінам, що виникають у ньому під час 

конкретного захворювання. Патологічна анатомія базується на анатомії 

та гістології (науці про будову тканин), узагальнює дані всіх клінічних 

дисциплін (терапії, хірургії, інфекційних хвороб і т.інш.). В силу того, 

що патологічна анатомія пояснює, яким чином зміни у будові органів 

можуть викликати зміни їх функцій та розвиток різних патологічних 

проявів, які є характерними для певних захворювань, патологічна 

анатомія тісно пов’язана з патологічною фізіологією (“філософією 

медицини”). 
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Якими ж методами користується патологічна анатомія для 

одержання матеріалів, після вивчення яких лікар–патологоанатом може 

зробити своє заключення. 

 

1. Біопсія – це забір та вивчення кусочків хворих тканин або цілого 

хворого органу, який було видалено під час операції. Біопсії проводять з 

діагностичною метою для встановлення точного діагнозу, тому весь 

біологічний матеріал, видалений під час операції обов’язково 

досліджується спершу макроскопічно. З тих ділянок органу, на яких 

патологоанатом встановив макроскопічні зміни або які є важливими для 

функціонування органу, обов’язково робляться гістологічні препарати і 

потім детально вивчають під мікроскопом. Цей процес тривалий – від 

кількох днів до кількох тижнів. 

 

2. Пункційна біопсія. В цьому випадку за допомогою спеціальної голки-

троакару проколюються шкірні та м’язові покриви і добуваються 

маленькі часточки органів. Найчастіше досліджуються печінка, 

кістковий мозок, лімфатичні вузли та вузлоподібні утворення; дещо 

рідше пунктують кістки, селезінку, легені, синовіальні оболонки. Нині 

пункційна біопсія (“пункція”) застосовується дуже широко – вона дає 

можливість, застосовуючи дослідження нефіксованого непофарбованого 

препарату (т.зван. “нативного препарату”) дати швидку (за кілька 

хвилин) відповідь на питання про характер патологічного процесу. 

Найчастіше цей метод дослідження застосовують під час операції для 

того, щоб дати відповідь про те, чи зміни в організмі є злоякісними 

(тобто рак, саркома), чи ні. Лікар, котрий проводить дослідження 

пунктатів, називається цитологом (cythos – клітина). Часом матеріал, 
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отриманий під час пункції, зафарбовують спеціальними фарбами і 

досліджують: 

    а)гістологічну будову клітин; 

    б)гістохімічні особливості клітин (що є дуже актуальним  при 

встановленні злоякісних захворювань крові). 

 

3. Експериментальний метод. Експерименти проводяться на 

лабораторних тваринах (білі миші, білі щурі, гвінейські (морські) 

свинки, рідше – кролики, ще рідше – собаки; в крупних наукових 

центрах – інколи мавпи. В експерименті створюють модель розвитку 

хвороби (алоксановий діабет, і т.інш.) і досліджують ті зміни в органах, 

які виникають як на різних етапах хвороби, так і при лікуванні цієї 

хвороби.  

 

4. Аутопсія, або вскриття померлих. Це основний метод 

дослідження в патологічній анатомії. Згідно із Положенням про 

патологоанатомічну службу в Україні, як і на теренах усього бувшого 

СРСР, особи, котрі померли у лікувальному закладі, підлягають 

обов`язковому вскриттю для встановлення точної причини смерті, 

співставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозу, що необхідно 

для допомоги лікуючому лікарю. [Обов’язковим 

патологоанатомічним розтинам підлягають померлі діти                 

до 14 років, особи працездатного віку, що померли раптово за 

нез’ясованою причиною смерті, особи з підозрою на гостру ішемічну 

хворобу серця, цереброваскулярну хворобу, новоутвори, гостре 

захворювання органів дихання, які померли вдома. При підозрі на 

насильницьку смерть від механічної асфіксії, дії крайніх 

температур, електроструму, отруєння, штучного переривання 



 
 
  
                  © Курс “Основи медичних знань” 
                                                                                         канд.мед.наук, доц.Рябуха О.І 
   

8 

вагітності за межами медичної установи, раптовій смерті дітей, які 

не перебували під медичним наглядом, а також констатації смерті 

невідомих осіб тіла померлих підлягають розтину судмедекспертом.] 

  

Окрім того, під час аутопсії детально досліджуються всі органи 

померлої людини. На основі результатів розтинів вчені встановили, що 

за останні роки серцево-судинні захворювання значно “помолодшали” 

(патологоанатомічний “симптом пера” в міокарді молодих людей). 

 

Таким чином, патанатомія, використовуючи дані аутопсій, біопсій, 

відтворення моделей хворіб в експерименті і, застосовуючи сучасні 

методи досліджень (гістохімія, гістоімунохімія, фазовоконтрастне 

мікросканування, люмінісцентний та електронний мікроскопи) може:  

1) здобути досить чіткі уявлення про структурні зміни в органах при 

хворобах; 

2) вивчити динаміку цих змін (морфогенез); 

3) вивчити механізм розвитку (патогенез); 

4) встановити стадії і фази перебігу хвороби. 

  Оскільки основний метод дослідження в патанатомії - вскриття 

померлих, необхідно мати поняття, що є смерть. 

 

 

 Смерть – це припинення життєдіяльності організму. 

 

       За причиною виникнення смерть поділяють на: 

  1)природню, яка настає внаслідок природного зношування організму 

і згасання його функцій. (На нинішній день ніде у світі не зафіксовано ні 

одного достовірного випадку природної смерті.) 
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  2)патологічну, яка настає скоріше за природню і завжди має 

конкретну причину.  

Патологічна смерть може бути: 

 

а)насильницькою - травма, 

                 - вбивство, 

                 - самогубство; 

     б)внаслідок захворювань: 

                   - серцево-судинні захворювання, 

- онкологічні захворювання, 

- хронічні захворювання; 

     в)раптовою – внаслідок раптового припинення серцебиття або 

дихання (у США на 1 млн населення  2 тис осіб гине раптово. Один з 

прикладів раптової смерті - “смерть у колисці”. Цим терміном 

американські дослідники позначають раптову смерть немовлят, яка 

настала без будь-якої видимої причини. Іншим прикладом раптової 

смерті є смерть при застосуванні хворими з бронхіальною астмою 

лікарських препаратів, які блокують β-рецептори. У цьому випадку 

раптова смерть настає від зупинки серця. Такий причинно-наслідковий 

ланцюжок можна схематично зобразити наступним чином: бронхіальна 

астма →  β-блокатори →  зупинка серця → раптова смерть. 

 

     За глибиною патологічних змін, якими супроводжується смерть, вона 

поділяється на клінічну та біологічну.  

Клінічна смерть супроводжується припиненням дихання та 

серцебиття, відсутністю всіх рефлексів. Цей вид смерті є зворотнім, 

тобто при терміново вжитих заходах невідкладної допомоги людину 

можна повернути до життя. Настанню клінічної смерті передує агонія 
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(від грец. “аgon” - боротьба) - комплекс останніх проявів реактивних та 

пристосувальних реакцій організму, який характеризується глибоким 

порушенням його регулюючих систем:  

              а)появою судом; 

              б)набряком легень; 

              с)серцевою аритмією; 

              г)паралічем сфінктерів. 

 

Тривалість агонії може коливатись від кількох хвилин до кількох 

годин і навіть діб. Агонія належить до термінальних станів, які 

закінчуються клінічною смертю. При температурі тіла близько 37°С стан 

клінічної смерті триває в середньому 5-6 хвилин, після чого настає 

біологічна смерть. 

 

 Біологічна смерть є незворотнім процесом. Першою відмирає кора 

великих півкуль. Далі послідовно відмирають підкіркові утвори, 

стовбурова частина головного мозку, спинний мозок. 

 

 Проте деякі органи мертвої людини продовжують жити ще деякий 

час після настання біологічної смерті. Так, наприклад, серце живе до 20 

годин, а шкіра та її додатки (волосся, нігті) продовжують рости ще 

кілька діб. 

 Після настання біологічної смерті в трупі починають розвиватись 

так звані посмертні зміни. 

 

 Найскоріше відбуваються гістохімічні та електронномікроскопічні 

зміни - протягом 1 - 3 годин після смерті з тканин зникає глікоген, 
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мітохондрії набухають, ендоплазматичний ретикулум робиться 

нечітким. 

 

 До видимих ознак смерті належать:  

- охолодження трупа,  

- трупне задубіння,  

- помутніння рогівки,  

- поява трупних плям, 

-  трупне розкладання. 

 

1.Охолодження трупа. Настає доволі швидко після смерті. Тіло 

померлого набуває однієї температури із зовнішнім середовищем. Якщо 

перед смертю у хворого було значне підвищення температури або 

судоми, охолодження трупу відбувається повільно. 

 

2.Трупне задубіння (rigor mortis). Починається через 3 - 5 годин 

після смерті. Воно починається з м’язів щелеп, потім поширюється на 

верхні кінцівки, тулуб. Останніми в патологічний процес задубіння 

втягуються нижні кінцівки. Остаточно трупне задубіння цілого тіла 

відбувається до кінця першої доби після смерті. 

 

3.Помутніння рогівки. Помутніння рогівки є наслідком втрати її 

тканинами гідрофільних сполук з подальшим висиханням. 

 

4.Трупні плями. Внаслідок сили тяжіння кров, яка є в трупі, стікає 

у нижче розташовані частини тіла - виникають так звані трупні 

гіпостази. Цей процес розпочинається вже через 3 - 6 годин після смерті. 

Трупні плями мають темно-фіолетовий колір, при натисканні – 
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блідніють. Ця ознака дозволяє відрізнити трупні плями від прижиттєвих 

гематом, які залишаються без змін. При надрізі шкіри з рани на місці 

трупної плями витікає венозна кров.  

 

Гіпостази відсутні в ділянках зі збільшеним тиском (наприклад, на 

ділянці крижів, якщо смерть настала в положенні лежачи на спині). 

Тому за розташуванням трупних плям можна встановити положення, в 

якому настала смерть (за умови якщо тіло після настання смерті не 

перевертали). 

 

5.Трупне розкладання. Трупне розкладання є наслідком аутоліза 

(саморозчинення) органічних складових структур організму та гниття 

трупа під дією мікроорганізмів. В першу чергу розкладаються органи, 

багаті на воду (наприклад, головний мозок) та багато васкуляризовані 

органи (наприклад, нирки). Мікроорганізми, які беруть участь в гнитті 

трупа, належать як до анаеробної, так і до аеробної групи. Вони 

потрапляють у мертве тіло не тільки із зовнішнього середовища, але в 

першу чергу із шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів, 

бронхо-легеневої системи та інш. де завжди перебувають у 

сапрофітному стані як нормальна мікрофлора. 

 


