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Лекція 

Тема: Регенерація 

Будь-який патологічний процес супроводжується різного ступеню 

пошкодженнями. Для того, щоб організм міг повноцінно функціонувати, 

мусить відбутись регенерація. 

 

Регенерація (regeneratio - відродження) – це процес відновлення 

зруйнованих або втрачених тканин, органів або окремих частин тіла у 

живих істот. 

Чим нижчий ступінь організації організму, тим краще розвинуті у нього 

процеси регенерації. Зокрема, якщо морську губку розтерти в ступці до 

консистенції кашки, вона може відродитись як одна цілісна істота. Так само, 

якщо дощового черв’яка перерізати навпіл, із цих фрагментів утворяться два 

повноцінні черв’яки.  Ящірка, яка перебуває на більш високому ступеню 

філогенетичного розвитку, при небезпеці здатна позбуватися свого хвоста, який 

у неї через деяуий час знову відростає. У ссавців (в т.ч. і у людини) 

відродженню підлягають лише частини тканин. 

 

В основі будь-якої регенерації лежать 3 групи процесів: 

1. відновлення гомеостазу; 

2. компенсація пошкоджень; 

3. пристосування організму до нових умов існування. 

Вказаний комплекс процесів отримав назву - компенсаторно-пристосувальні 

процеси. 

 

Компенсаторно-пристосувальні процеси послідовно відбуваються у  3-х 

фазах: перша фаза – формування пристосувально-компенсаторних реакцій; 

друга фаза – повний розвиток пристосувально-компенсаторних реакцій; 



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

2 

третя фаза – вичерпання процесу (закінчення процесу). 

 У механізмах розвитку пристосувально-компенсаторних процесів першої 

фази визначну роль відіграють реакції з боку нервової системи, які 

обумовлюють реактивність організму і його здатність до регенерації. 

На етапі повного розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій (друга 

фаза) відбувається глибинна перебудова тканин. Наприклад, при переломах 

кісток, внаслідок зміни напрямку тиску на кістку, змінюється розташування 

кісткових балок. Ще одним прикладом є формування колатерального 

кровообігу, який розвивається при утрудненні кровотоку по магістральному 

руслу. Окрім того, можливим є також розвиток процесів метаплазії – 

трансформації одних тканин в інші. Зокрема, при переломах можливий перехід 

сполучної тканини у кісткову чи хрящову. В інших випадках (хронічні запальні 

процеси, тривалий вплив токсичних речовин та інш.) одні види епітелію 

можуть перетворюватися в інші. Наприклад, миготливий епітелій слизової 

одобонки бронхів у курців часто метаплазує в багатошаровий плаский епітелій. 

 

На   етапі   вичерпання  пристосувально-компенсаторного  процесу  (третя 

фаза)  можливе  як відновлення організму (одужання), так і погіршення його 

стану (затягування хвороби та перехід її в хронічну форму). Вкрай 

несприятливим є остаточне вичерпання пристосувально-компенсаторних 

можливостей організму, яке закінчується його смертю. 

 

Необхідно зазначити, що розвиток компенсації та нормалізація функції не 

завжди автоматично означають одужання. Одужання настає у тих випадках, 

коли фаза закінчення компенсаторно-пристосувального процесу співпадає із 

закінченням хвороби. У тих же випадках, коли закінчення компенсаторно-

пристосувального процесу є лише епізодом хвороби, компенсація врешті-решт 

обов’язково закінчиться декомпенсацією (наприклад: декомпенсація при 
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гіпертрофії міокарду, яка є тимчасовим компенсаторним пристосуванням при 

вадах серця). 

 
ОСНОВНІ ВИДИ РЕГЕНЕРАЦІЇ  поділяються на: 

1. фізіологічну; 

2. репаративну;  

3. патологічну;  

Фізіологічна регенерація. Цей вид регенерації триває протягом усього 

життя організму. Зокрема, постійно оновлюються стінки судин, клітини 

органів, клітини крові та інш. Процеси фізіологічної регенерації відбуваються 

практично безперервно: постійно злущуються зовнішні шари епітелію шкіри, за 

кілька тижнів оновлюється склад крові і т.інш. 

Швидкість фізіологічної регенерації в різних тканинах є різною: дуже 

швидко процеси регенерації перебігають в тих органах, де відбувається 

інтенсивний поділ клітин (наприклад, у кістковому мозку), тоді як у печінці, де 

поділ клітин не такий швидкий, процеси регенерації проходять значно 

повільніше.  

 Регенерація може здійснюватись кількома шляхами. В основному вона 

відбувається за  рахунок  поділу  клітин (мітозу).  В  тих  тканинах, клітини 

яких втратили здатність до поділу (м’язові клітини, клітини міокарду, 

гангліозні  клітини головного та спинного мозку) регенерація відбувається за 

рахунок біохімічного оновлення структурних компонентів клітин – 

мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, комплекса Гольджі, мікрофібрил 

та інш. Таким чином, необхідно зазначити, що регенерація ультраструктур 

клітин є найбільш універсальною формою фізіологічної регенерації. 

 
Репаративна регенерація (репарація). Репарація - це відродження 

ділянок органів або тканин після їх ушкодження будь-яким патологічним 

процесом. 
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До основних видів репарації належать: 

1.Цілковита (повна), або реституція. Цей вид репарації передбачає 

заміщення втрачених ділянок тканиною того ж виду і тієї ж структури, що і 

загибла. Наприклад, при пораненнях та ушкодженнях епітелія шкіри, слизових 

оболонок, кісток навіть відносно крупні дефекти можуть бути повністю 

заміщені тканиною, ідентичною до втраченої. В таких випадках визначити 

місце травми після загоєння часто буває практично неможливо. 

2.Неповна, або субституція. В цьому випадку загоювання дефекту 

відбувається за допомогою утворення рубця. В загальному такий процес 

отримав назву рубцювання. 

Субституція супроводжується інтенсивним новоутворенням нової тканини, 

яка є аналогічною до тієї, яка загинула. В цьому випадку  патологоанатоми 

вважають, що доцільно говорити про регенераційну гіпертрофію. 

 

В залежності від виду тканин та функції органів регенераційна гіпертрофія 

може здійснюватись 2-ма шляхами: 

а)шляхом посиленого розмноження клітин. Таким шляхом регенерують 

клітини печінки, селезінки, підшлункової залози, нирок та деяких інших 

внутрішніх органів;  

б)шляхом нарощування маси специфічних ультраструктур у тих клітинах, 

які збережені. Останні відповідно гіпертрофуються. За подібним типом 

репаративна регенерація відбувається в міокарді, нервовій системі, тобто там, 

де фізіологічна регенерація відбувається шляхом оновлення не клітин, а їх 

специфічних ультраструктур. Наприклад, при утворенні рубця в серцевому 

м’язі при інфаркті міокарду в тих волокнах, які залишились неушкодженими, 

різко зростає кількість міофібрил та мітохондрій, що й обумовлює подальшу 

регенерацію та гіпертрофію. 
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Репаративна регенерація не є місцевою реакцією в ушкодженій ділянці. 

Вона являє собою генералізовану реакцію, яка охоплює системи органів з 

переважною локалізацією регенераційного процесу в одному із них. Зокрема, у 

зв’язку із підсиленим розпадом білків, який спостерігається на місці травми, в 

інших органах вже на початку хвороби підвищується інтенсивність (швидкість) 

їх фізіологічної регенерації. В цілому подібна перебудова організму сприяє 

прискоренню одужання. 

 

Патологічна регенерація. Патологічна регенерація виникає у 

несприятливих для пацієнта обставинах. До них можуть належати: 

а)похилий вік пацієнта; 

б)порушений рівень обмінних процесів (прискорений або 

уповільнений); 

в)порушений стан харчування пацієнта (недостатній або надмірний); 

г)наявність загальних або місцевих розладів кровообігу; 

д)наявність розладів інервації в ураженій ділянці; 

е)наявність запалення в ураженій ділянці, і т.інш. 

 

     В усіх подібних випадках регенерація відбувається атипово, тобто це так, як 

би вона перебігала в тих же тканинах при звичайних умовах. Подібну атипову, 

ненормальну, регенерацію називають патологічною. 

 

     В результаті порушення процесу регенерації (тобто патологічної регенерації) 

можуть: 

а)утворюватись виразки, які тривало не загоюються; 

б)тривалий час не зростатись поламані кістки; 

в)надмірно розростатись тканини, які оточують уражене місце; 

г)виникати метаплазії епітелія в місці ураження. 
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Регенерація окремих тканин. Регенерація кожної із тканин організму має 

свої чітко визначені особливості. 

Регенерація сполучної тканини. Сполучна тканина – це збірна назва 

тканин, які, поряд із клітинами, містять велику кількість міжклітинної 

речовини, яка складається із волокон різного виду та основної речовини. В 

організмі сполучна тканина забезпечує реалізацію комплекса жіттєво важливих 

функцій. Зокрема, її різні види здійснюють трофічну, пластичну, захисну та 

механічну (опорну) функції. Саме тому у відповідності до будови та функції 

сполучну тканину поділяють на власне сполучну, хрящову та кісткову.  

Власне сполучна тканина виконує ряд функцій, зокрема її трофічна 

функція пов’язана з регуляцією харчування клітин та їх участю в обміні 

речовин. Пластична функція полягає в активній участі у процесах регенерації та 

загоювання ран. Механічна, в тому числі й опорна – у формуванні строми 

багатьох органів, сполученні тканин між собою і т.інш. 

Власне сполучна тканина поділяється на волокнисту сполучну тканину та 

сполучну тканину із специфічними властивостями.  

Волокниста сполучна тканина може бути пухкою або щільною. Пухка 

сполучна тканина безпосередньо оточує будь-які кровоносні судини; за її 

посередництвом здійснюється обмін речовин поміж кров’ю та клітинами тих 

органів, через які проходять судини. Міжклітинна речовина цієї тканини 

складається з колагенових, еластичних і ретикулярних волокон та основної 

речовини. Колагенові волокна характеризуються великою міцністю, вони 

зустрічаються у вигляді прямих або дещо вигнутих тяжів. В звичайних умовах 

їхня здатність до розтягування мала, проте у воді та водних розчинах лугів та 

кислот колагенові волокна набрякають і можуть розтягатися від 50% до 10 

разів. Важливо зазначити, що здатність до набрякання і розтягання у молодих 

волокон більша, ніж у старих. 
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На відміну від колагенових волокон, які розташовані поодиноко, 

еластичні волокна сполучаються між собою і утворюють широку сітку. Окрім 

того, вони мають здатність розтягатись більше, ніж колагенові волокна, проте, 

їхня стійкість до розриву є меншою. 

Строму таких органів, як селезінка, лімфатичні вузли, кістковий мозок 

формують ретикулярні волокна. Вони утворюють густу сітку, яка відмежовує 

епітелій від підлеглої сполучної тканини. Таку ж сітку вони формують і 

довкола кровоносних судин, особливо капілярів, м’язових і нервових волокон, 

жирових клітин, в респіраторних відділах легень. 

Простір між клітинами та волокнами сполучної тканини заповнений 

основною речовиною. Вона являє собою желеподібну субстанцію, до складу 

якої входять високомолекулярні кислі мукополісахариди, гепарин та інші 

біологічні речовини. Найбільш чисельною групою клітин сполучної тканини є 

фібробласти. Саме з їх діяльністю пов’язане утворення як основної речовини, 

так і волокон. 

 Щільна волокниста сполучна тканина в залежності від розташування 

волокнистих структур буває неоформленою або оформленою. Щільна 

неоформлена волокниста сполучна тканина складається з відносно великої 

кількості щільно розташованих волокон з поодинокими клітинними 

елементами. Прикладом цього виду сполучної тканини є сітчастий шар дерми 

шкіри. Щільна оформлена волокниста сполучна тканина відзначається певним 

порядком розташування пучків різноманітних волокон, що обумовлене 

функцією конкретного органу. Цей вид сполучної тканини представлений 

переважно в сухожиллях та зв’язках. 

 

 Сухожилля. Структурно сухожилля сформовані з товстих пучків 

колагенових волокон, які розташовані паралельно, і щільно прилягають один до 

одного. Незначні простори між цими пучками заповнені основною речовиною, 
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там же розташовується й тонка сітка з еластичних волокон. Завдяки фіброцитам 

здійснюється відмежування пучків колагенових волокон. Такі пучки отримали 

назву пучків першого порядку. Група пучків першого порядку, оточених 

тонкими прошарками пухкої волокнистої неоформленої сполучної тканини, 

формують сухожильні пучки другого порядку. Ці останні, в свою чергу, 

складаються у товсті пучки третього порядку. Часом, пучком третього порядку 

є само сухожилля. Крупні сухожилля можуть мати і пучки четвертого порядку, 

які оточені щільною сполучнотканинною оболонкою, що містить кровоносні 

судини та нерви. 

 

До сполучної тканини із специфічними властивостями належать жирова, 

слизова, пігментна та ін.  

 
Жирова тканина являє собою щільне скупчення великої кількості 

жирових клітин, що поділяється на шари або частки різних розмірів 

прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини, в яких проходять 

кровоносні та лімфатичні капіляри. Функція жирової тканини переважно 

обмінна; разом з тим, доволі виражена і її механічна (опорна) властивість. 

Зокрема, жирова тканина утворю єдовколониркову капсулу, жирові подушки на 

долонях та стопах і т.інш. Розрізняють два види жирової тканини – білу та 

буру. Біла жирова тканина формує підшкірний жировий шар, а також 

розташовується в позаочеревинному просторі, в сальнику та на брижі. Бура 

жирова тканина зустрічається у новонароджених; у дорослих вона 

розташовується переважно вздовж хребта та в ділянці лопаток. Клітини бурої 

жирової тканини містять значну кількість мітохондрій і щільно оточені густою 

сіткою кровоносних капілярів. Окислювальна здатність цієї жирової тканини 

майже у 20 разів більша, ніж у білої. Вивчення будови та особливостей речовин 

в бурій жировій тканині дозволили встановити її велике значення в процесах 

терморегуляції в організмі. 
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РЕГЕНЕРАЦІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ відбувається в декілька етапів. 

Спочатку на місці ушкодження з’являється юна сполучна тканина, 

характерними ознаками якої є велика кількість судин та клітин. На вигляд вона 

складається з окремих гранул (зерен) яскравого червоного кольору, які утворені 

судинними петлями. Така тканина отримала назву грануляційної. В 

подальшому фібробласти сприяють формуванню в ній ретикулярних та 

колагенових волокон. Кількість судин в грануляційній тканині поступово 

зменшується, тканина втрачає свою зернистість і набуває щільного і гладкого 

вигляду. Кількість колагенових волокон збільшується, вони групуються в 

пучки, між якими проходять судини. В міру формування сполучної тканини 

уражене місце перетворюється в рубець. У випадку тривалого запалення або 

інших причин, які сприють підвищенню активності фібробластів, 

спостерігається надмірне утворення колагенових волокон з їх наступною 

значною гіаліновою дистрофією, що призводить до формування келоїдного 

рубця – товстого пухлиноподібного утвору синьо-червоного кольору, яке 

піднімається над поверхнею шкіри. 

 
ЗАГОЮВАННЯ РАН. Рани можуть загоюватись двома шляхами: 

а)шляхом первинного натягу; б)шляхом вторинного натягу.  

 Загоювання ран первинним натягом відбувається після травм у випадках: 

а)незначних дефектів у тканинах; 

б)незначного травматичного набряку; 

в)незначного крововиливу. 

В основному первинним натягом загоюються рани після неускладнених 

інфекцією хірургічних операцій. В таких випадках краї рани ніби 

безпосередньо зростаються один з одним, і на місці хірургічного шва 

утворюється тонкий малопомітний міцний рубець. 

 Загоювання ран вторинним натягом виникає при: 
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а)великих дефектах у тканинах; 

б)скупченні в рані великої кількості крові; 

в)наявності запалення в рані, а також у багатьох інших випадках. 

Вторинний натяг формується при травмах  або при післяопераційних 

ускладненнях, які супроводжуються значним розходженням країв рани. 

Поступово рана від країв починає заповнюватись зернистою (грануляційною) 

тканиною, яка сформована переважно із судин; з часом вона вкривається 

епітелієм (епітелізується). У таких рубцях судин мало. Потові та сальні залози, 

а також волосся  відсутні. 

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ. Хрящова тканина є одним із 

різновидів сполучної тканини. Вона сформована із хрящових клітин та великої 

кількості міжклітинної речовини. Клітинні елементи хрящової тканини 

представлені хондроцитами (зрілі клітини) та хондробластами (молоді клітини, 

які в процесі розвитку трансформуються у зрілі). За своїми фізіко-хімічними 

властивостями хрящова тканина – це гель, який містить біля 70-80% води, 10-

15% органічних речовин, 4-7% мінеральних солей. Розрізняють три основних 

види хрящової тканини – гіалінову, еластичну та колагенову. Цей поділ 

обумовлений особливостями будови міжклітинної речовини. 

Гіаліновий хрящ напівпрозорий, має голубувато-білий колір. Зовні він 

вкритий охрястям, яке містить багато хондробластів. Особливостями 

міжклітинної речовини гіалінового хряща є велика кількість хондроїтинсірчаної 

кислоти. 

Еластична хрящова тканина у ссавців утворює вушну раковину. 

Еластичний хрящ має жовтуватий колір; прозорість його менша, ніж у 

колагенового; в міжклітинній речовині цього хряща поря із колагеновими 

волокнами зустрічається велика кількість еластичних волокон, які, утворюючи 

щільну сітку, пронизують хрящ в усіх напрямках. Особливістю еластичного 

хряща є те, що у ньому ніколи не відбуваються процеси звапніння. 
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Колагенова хрящова тканина формує міжхребцеві диски та симфіз 

лобкових кісток. Вона також зустрічається в тих місцях, де відбувається 

перехід волокнистої сполучної тканини в гіаліновий хрящ. Міжклітинна 

речовина хряща цього виду складається із щільної волокнистої сполучної 

тканини, в якій паралельно розташовані пучки колагенових волокон поступово 

розрихлюються і змішуються з міжклітинною речовиною гіалінового хряща. 

Важливо зазначити, що в міжклітинній речовині є порожнини, в яких 

розташовані хрящові клітини (хондроцити). Будь-яка хрящова тканина виконує, 

в основному, механічну функцію. Оскільки в міжклітинній речовині хряща 

кровоносні речовини відсутні, поживні речовини потрапляють у хрящ шляхом 

дифузії із судин охрястя.  

Регенерація хрящової тканини відбувається погано: на нову повноцінну 

тканину можуть замінитись тільки невеликі дефекти. Така регенерація хряща 

відбувається за рахунок перетворень юних елементів хрящових структур, які 

називаються хондробластами, у зрілий хрящ. У випадках значних уражень 

пошкоджена хрящова тканина заміщається на рубцеву, що часто призводить до 

утруднення рухів в суглобі і порушення його функції. 

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. Кісткова тканина структурно 

складається із клітин та щільної міжклітинної речовини, яка містить значну 

кількість неорганічних сполук. Саме завдяки цим сполукам кісткова тканина 

набуває ті фізико-хімічні властивості, які дозволяють реалізувати її функцію як 

опорного та захисного каркаса, що захищає від здавлювання головний та 

спинний мозок, органи грудної порожнини і т.інш. Необхідно зазначити, що 

кісткова тканина містить до 33% органічних речовин та 67% неоганічних 

сполук. Останні на 96% представлені солями кальція, утворюючи цим самим 

депо кальція в організмі. 
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Кісткова тканина являє собою особливу форму сполучної тканини. Її 

відмінність полягає у тому, що поряд із специфічними клітинами кісткової 

тканини вона містить звапнілу міжклітинну речовину.  

 

В кістковій тканині є три види клітин – остеоцити, остеобласти та 

остеокласти. Остеоцити – це основні клітини, з яких сформована зріла кістка. 

Вони містяться в особливих кісткових порожнинах, які, з’єднуючись між собою 

та довколосудинним простором, сприяють обміну речовин між остеоцитами та 

тканинною рідиною. Остеобласти – це юні клітини, з яких в подальшому 

формується кісткова тканина. Саме тому в зрілій кістці вони зустрічаються 

тільки на тих ділянках, де кістка зруйнована або ж, навпаки, відбувається 

процес її формуванні. В процесі утворення кістки остеобласти вкривають 

щільним шаром усю поверхню, на який відбувається її формування. На відміну 

від остеобластів, остеокласти беруть активну участь у руйнуванні кістки та 

звапнілого хряща. 

Розрізняють два основних типи кісткової тканини – грубоволокнисту та 

пластинчасту. Відмінність між ними в основному полягає у різних властивостях 

міжклітинної речовини. У дорослих грубоволокниста кісткова тканина 

зустрічається тільки в місцях черепних швів та місцях прикріплення сухожиль 

до кісток. Особливістю цього виду кісткової тканини є велика кількість 

колагенових волокон, які утворюють товсті пучки, що добре помітні навіть при 

незначни хзбільшеннях мікроскопа. Пластинчаста кісткова тканина сформована 

з кісткових пластинок, які утворюються з кісткових клітин та тонковолокнистої 

міжклітинної речовини, волокна якої розташовані паралельно. Необхідно 

зазначити, що волокна сусідніх пластинок мають різне розташування, зазвичай 

майже перпендикулярне. Такий порядок розташування кісткових волокон 

забезпечує велику міцність пластинчастої кісткової тканини. Саме з цієї 



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

13 

тканини сформовані компактна і губчаста речовини в пласких і трубчастих 

кістках. 

Діафіз трубчастої кістки утворений пластинчастою кістковою тканиною. 

Епіфізи ззовні вкриті тонким шаром компактної кістки; їх внутрішня частина 

складається їз балок та перекладин, які формують губчасту кістку. Зверху 

кістка вкрита окістям. Всередені кістки розташований кістково-мозковий канал, 

який вистланий тонким шаром сполучної тканини (ендостом). В кістково-

мозковому каналі міститься кістковий мозок. Від окістя в кістку проходять 

канали, в яких розташовані судини. В середньому шарі кістки навколо судин 

концентрично розташовуються кісткові пластинки. Такі системи із 5-20 

концентрично нашарованих кісткових пластинок отримали назву остеонів. 

Саме завдяки такій конструкції (система циліндрів, які вставлені один в один), 

кістка набуває надзвичайно велику міцність. 

Кісткова тканина має велику регенераційну здатність. При переломах 

порушується цілісність як окістя, так і кістки. Регенерація починається в місці 

пошкодження із розростання окістя як за рахунок перемішення клітин із 

неушкоджених ділянок, так і за рахунок їх розмноження. Необхідно зазначити, 

що остеобласти вкривають кістку як зверху, так і вистеляють кістково-

мозковий канал. Внаслідок посиленого розмноження остеобластів утворюється 

однорідна пружна маса (остеоїдна тканина), яка з’єднує кінці переламаної 

кістки. Її характерною особливістю є те, що вона не містить солей кальцію. 

Через 1,5-2 тижні остеоїдна (кісткова) тканина разом із судинами повністю 

заповнює місце перелому – таким чином відбувається формування первинної 

кісткової мозолі. С часом остеобласти частково атрофуються, частково 

трансформуються у кісткові клітини, в остеоїдну тканину відкладаються солі 

кальцію, і тоді кісткова мозоля набуде остеоїдної будови. Одночасно 

відбувається розсмоктування тієї надлишкової кісткової тканини, що оточувала 

місце перелому для кращої фіксації уламків. Відповідно до розташування тих 
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кровоносних судин, що проросли в остеоїдну тканину, утворюються гаверсові 

канали, а по ходу судин регенерують нервові волокна. Таким чином 

формується остаточна кісткова мозоля. 

Значно рідше регенерація кістки відбувається шляхом метаплазії із 

сполучної тканини. У цьому випадку волокниста сполучна тканина 

трансформується в остеоїдну тканину з подальшою петрифікацією і 

перетворенням в повноцінну кісткову тканину. 

При несприятливих умовах можливі відхилення від нормального перебігу 

регенерації кістки. У випадку потрапляння в рану інфекції (при відкритих 

переломах) кісткові уламки та осколки перестають відігравати роль 

формувальників кісткової тканини. Навпаки, вони перетворюються у джерело 

підтримання інфекції і гальмують процес нормального загоєння. Часом 

первинна кісткова мозоля трансформується не у зрілу кісткову тканину, а у 

хрящову, або у волокнисту сполучну тканину. В цих випадках кінці 

переламаної кістки не зростаються і залишаються рухливими, а в місці 

перелому формується несправжній суглоб.   

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ ПОПЕРЕЧНО-СМУГАСТИХ М’ЯЗІВ. Основною 

структурною і функціональною одиницею поперечносмугастої м’язової 

тканини є поперечносмугасте м’язове волокно, яке має доволі складну будову. 

Ззовні воно вкрите оболонкою (сарколемою), всередені якої міститься 

саркоплазма з численними ядрами. Оскільки поперечносмугасте м’язове 

волокно має скоротливу, трофічну та опорну властивість, для їх забезпечення 

наявні відповідні структури. Зокрема, скоротливий аппарат сформований з 

поперечносмугастих міофібрил, які утворюють пучки волоконець, що 

проходять паралельно до його вісі від одного кінця волокна до іншого. 

Трофічний аппарат поперечносмугастого м’язового волокна представлений 

клітинними структурами, які активно беруть участь в обміні речовин – це ядра, 

мітохондрії та гранулярний цитоплазматичний ретикулум. Оскільки кожне 
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волокно поперечносмугастого м’яза являє собою багатоядерну систему, 

мітохондрії відзначаються великою кількістю крист, а цитоплазматичний 

ретикулум містить значну кількість рибосом та полісом, кожне м’язове волокно 

володіє величезним трофічним потенціалом. Поперечносмугасті м’язи являють 

собою відокремлені анатомічні структури, які містять багато сполучної 

тканини. Ця сполучна тканина (ендомізій) утворює делікатну сітку, що 

проходить між м’язовими волокнами, відокремлюючи їх одне від одного, і 

забезпечує, таким чином, опорну функцію. В пухких сполучнотканинних 

прошарках проходять судини та нерви. 

Ззовні поперечносмугасті м’язи вкриті щільними сполучнотканинними 

оболонками (фасціями). З фасціями та сухожиллями м’язи з’єднуються за 

посередництвом колагенових волокон, які обплітають кінці м’язових волокон, 

але не проникають в них. 

Регенерація поперечносмугастих м’язів відбувається кількома шляхами. 

У випадку збереження сарколеми регенерація саркоплазми та її органоїдів 

відбувається тільки в межах сарколеми. Довкола тих м’язових ядер, що 

збереглися, скупчується саркоплазма і формуються клітини, які отримали назву 

міобластів. В подальшому міобласти видовжуються, кількість ядер в них 

збільшується, поступово в саркоплазмі утворюються (диференціюються) 

мікрофібрили і формується повноцінне поперечносмугасте м’язове волокно, 

яке здатне витримувати повноцінне функціональне фізичне навантаження. 

 У випадку порушення цілісності сарколеми розрив заповнюється 

грануляційною тканиною, яка потім перетворюється на рубець (мозоль), 

стійкість якого до навантажень є значно меншою, ніж у неушкодженої м’язової 

тканини. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ГЛАДКИХ М’ЯЗІВ. Гладка м’язова тканина розташована 

в стінках судин і переважної більшості порожнистих внутрішніх органів. 

Морфологічна особливість гладкого м’язу полягає в тому, що він, маючи 
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виражену клітинну будову, одночасно містить і скоротливий аппарат, який 

представлений гладкими міофібрилами. Функціональною особливістю гладких 

м’язів є те, що їх структурною одиницею є не окрема клітина, а комплекс 

клітин, який синхронно реагує на імпульс, що сприймається будь-яким 

елементом цього комплекса. Разом з тим, кожна клітина гладкого м’язу 

відокремлена від інших розвинутою клітинною оболонкою. Як і 

поперечносмугасті м’язи, гладкі м’язи мають трофічний, скоротливий і 

опорний аппарат. Зокрема, функцію опори здійснюють прошарки сполучної 

тканини, які розташовані поміж окремими групами або шарами м’язових 

клітин. В цих же прошарках проходить добре розвинута система судин, 

переважно капілярів. Таким чином, довкола кожної клітини утворюється 

пружний каркас із тонких колагенових та еластичних волокон, який об’єднує 

між собою групи клітин. Наявність розгалуженої кровоносної сітки забезпечує 

добре живлення усього комплексу клітин.  

Значні дефекти гладких м’язів загоюються шляхом рубцювання. При 

незначних дефектах можливе утворення нових гладких м’язових волокон 

шляхом метаплазії волокон сполучної тканини. Саме таким шляхом 

утворюються м’язи в стінках судин після їх поранень. 

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ МІОКАРДУ. Міокард утворений із поперечносмугастих 

м’язових клітин (серцевих міоцитів). Серед них розрізняють типові скоротливі 

клітини та атипові серцеві клітини, які формують провідну систему серця. 

Важливими структурними компонентами серцевих міоцитів є комплекси 

міофібрил. Спроможність серця до безперервного виконання роботи 

обумовлена наявністю в його клітинах значної кількості мітохондрій. 

Серцеві м’язові волокна оточені тонковолокнистою сполучною 

тканиною, яка подібна на ендомізій скелетних м’язів. Вона містить два типи 

ретикулярних волокон: одні з них, тонкі і ніжні, розташовані майже 

перпендикулярно до довжини клітини, інші, товсті і звивисті, розташовуються 
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між м’язовими клітинами. В міжм’язовій сполучній тканині серця розташована 

велика кількість кровоносних і лімфатичних судин. Важливо зазначити, що 

кожен міоцит контактує з 1-2 капілярами. 

Міокард регенерує погано. На місці пошкодження утворюється 

сполучнотканинний рубець, який часто витоншується і трансформується в 

аневризму. Небезпека аневризми полягає у тому, що її тонка стінка не витримує 

м’зових скорочень та тиску крові, що призводить до її розриву і тяжких 

внутрішніх кровотеч, які зазвичай закінчуються смертю пацієнта. 

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ СУДИН. Кровоносні судини являють собою систему 

циркулярно замкнутих трубок різного діаметру, по яким відбувається 

транспортування крові до всіх органів. Завдяки цьому забезпечується обмін 

речовин поміж кров’ю і тими тканинами, через які проходять кровоносні 

судини.  

Регенерація судин залежить від виду ураженої судини. В кровоносній 

системі розрізняють артерії, вени та капіляри. Структурно стінка судини 

сформована таким чином, щоб забезпечити виконання специфічних 

гемодинамічних функцій. Найчисельнішими кровоносними судинами є 

капіляри. В залежності від місця розташування та функціонального стану 

судинної системи просвіт капілярів може змінюватись. У переважній більшості 

випадків капіляри формують сітку; в деяких органах вони формують клубочки 

(нирки) або петлі (синовіальні оболонки суглобів). Структурно в стінці 

капілярів розрізняють два шири: зовнішній, що складається із періцитів і 

ретикулярних волокон, та внутрішній (ендотеліальний). Періцити – це клітини з 

численими відростками, які неначе кошиком оточують капіляри. Вважається, 

що вони беруть участь у скороченні капілярної стінки. Ендотелій судин 

представлений тонким шаром витягнутих великих клітин, внутрішня поверхня 

яких обернена у просвіт судин і містить мікроворсинки. Окрім того, в 

ендотеліальній оболонці розташовані місця, на яких цитоплазма витончена 
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(фенестри), а також щілини та пори. Саме зазначені структурні особливості 

капілярів забезпечують інтенсивний обмін речовин поміж кров’ю та тканинами. 

 
Регенерація капілярів відбувається двома шляхами: 

а)брунькування. У цьому випадку на стінці ураженого капіляра 

з’являється вип’ячування, що потім перетворюється у тяж, в якому з часом 

утворюється просвіт. В подальшому в тяж вростають нерви, які є 

відгалуженнями від вазомоторних нервів ураженої судини. 

б)спонтанне утворення скупчення клітин, які не пов’язані із клітинами 

травмованого капіляру. З часом у скупченні формується щілина, яка в 

подальшому трансформується у повноцінну судину (капіляр). 

  
 Артерії за особливостями будови їх стінки поділяються на три типи: 

м’язові, еластичні, м’язово-еластичні (змішані). 

Стінки артерій м’язового типу мають три оболонки. Основним 

структурним компонентом внутрішньої оболонки є ендотелій та тонкі еластичні 

і колагенові волокна. Середня оболонка складається із циркулярно 

розташованих клітин гладких м’язів, між якими у невеликий кількості 

знаходяться колагенові та еластичні волокна. Зовнішня оболонка артерій 

складається з пухкої волокнистої неоформленої сполучної тканини, в який 

проходять нерви та судини, що живлять артерії (vasa vasorum). До артерій 

еластичного типу належать великі артерії (аорта, легенева артерія та інш.), в які 

кров надходить під великим тиском та з великою швидкістю. Це обумовлює 

особливості будови стінки таких судин. Зокрема, в їх внутрішньому шарі 

міститься густе сплетіння еластичних волокон, в якому розрізняють два шари – 

циркулярний та поздовжній. Середня оболонка складається з великої кількості 

еластичних вікончастих мембран, які пов’язані між собою еластичними 

волокнами. Між ними залягають клітини гладких м’язів. В пухкій волокнистій 

тканині зовнішньої оболонки міститься велика кількість товстих еластичних та 
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колагенових волокон. Будова артерій змішаного типу займає проміжне 

положення. 

Вени поділяються на вени м’язового та безм’язового типів. В середній 

оболонці вен м’язового типу міститься незначна кількістьгладких м’язових 

клітин, які формують пучки. Ці м’язові пучки розділені прошарками пухкої 

волокнистої сполучної тканини, які без різкої межі переходять у зовнішню 

сполучнотканинну оболонку. Великі вени нижньої частини тулуба і ніг мають 

доволі розвинутий м’язовий апарат. В деяких венах цього типу містяться 

клапани, які сформовані із внутрішньої оболонки цих судин. Вени безм’язового 

типу в силу того, що вони позбавлені м’язів і погано скорочуються, мають 

здатність до значного розтягнення. 

Великі судини мають незначні пластичні можливості – в місці їх 

пошкодження зазвичай утворюється рубець із сполучної тканини. 

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ КРОВІ. Кровотворення – це безперервний процес 

продукування клітин крові. Його складовими є еритропоез (утворення 

еритроцитів), лейкопоез (утворення лейкоцитів) та тромбоцитопоез (утворення 

тромбоцитів). В нормі у дорослому організмі кровотворення (гемопоез) 

відбувається в кістковому мозкові. У дорослих розрізняють червоний та жовтий 

кістковий мозок, з яких кровотворним органом є червоний кістковий мозок. Він 

розташований в губчастій речовині пласких кісток (лопатки, кістки тазу, ребра 

та інш.), хребців та в епіфізах трубчастих кісток. Жовтий кістковий мозок є 

продуктом жирового переродження речовини червоного кісткового мозку. У 

випадках значних крововтрат, а також при деяких захворюваннях системи крові 

(наприклад, при лейкозах) відбувається розширення кровотворної території: в 

жовтому кістковому мозкові утворюються вогнища кровотворення, які здатні 

продукувати клітини крові. 

Таким чином, регенерація крові відбувається швидко і повноцінно за 

рахунок як підсилення діяльності червоного кісткового мозку, так і розширення 



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

20 

зони кровотворної тканини, в наслідок чого до зазначених кровотворних 

утворень додаються довгі трубчасті кістки.  

 
РЕГЕНЕРАЦІЯ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ. Нервові клітини (нейроцити) 

характеризуються різноманітністю форм, наявністю виростів та вмістом у 

цитоплазмі особливих включень (тигроїдної субстанції та бурого пігменту). 

Вирости клітин формують відростки. Довгий головний відросток нервових 

клітин називається аксоном, а невеликі деревоподібні відростки – дендритами. 

Для виконання специфічної функції (проведення нервового імпульса) нейрони 

формують довгі ланцюги, в яких аксон попередньої клітини контактує з тілом 

або дендритом наступної. При відокремленні аксона від тіла нейрона він гине. 

Водночас, нервова клітина у випадку втрати аксона, не тільки продовжує 

існувати, але й бере участь у його відновленні. Якщо ж гине тіло нейрона, тоді 

гинуть і всі його відростки. 

Окрім нейронів у мозкові міститься гліозна тканина (нейроглія), яка до 

певної міри виконує опорну функцію. Як і нейрони, клітини нейроглії також 

мають відростки. Іноді вони густо переплітаються між собою,  формуючи 

структури, що нагадують повсть. Така нейроглія отримала назву астроцитарної 

глії. Окрім опорної функції вона бере участь в процесах регенерації (наприклад, 

формування рубця після мозкового крововиливу) та у процесах метаболізму 

нервової тканини. Вважається, що глія може виконувати також захисну 

(бар’єрну) функцію. Іншим видом глії є олігодендроглія. Вона складається з 

гліальних клітин, які містять велику кількість цитоплазми і мають мало 

відростків. Мезенхімальна нейроглія (мікроглія, або клітини Хортега) являють 

собою клітини з довгими розгалуженими відростками. Вони можуть 

пересуватись і мають здатність до фагоцитозу. 

Відростки нервових клітин вкриті оболонками, які в різних відділах 

нервової системи значно відрізняються за своєю будовою. Загалом волокна 

поділяються на дві основні групи – міелінові та безміелінові. Обидві групи 
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волокон являють собою відростки нервових клітин (аксонів та дендритів), які 

мають назву вісьових циліндрів. Ззовні вісьові циліндри вкриті клітинами 

олігодендроглії, які називаються лемоцитами, або шванівськими клітинами. 

Безміелінові нервові волокна розташовані переважно у складі нервів, які 

належать до вегетативної нервової системи. Вісьові циліндри міелінових 

нервових волокон значно товстіші, ніж у безміелінових. Окрім того, в 

міеліновому волокні розрізняють два шари оболонки – товстий внутрішній 

міеліновий шар і зовнішній тонкій шар, який складається із лемоцитів. Міелін 

являє собою жироподібну речовину, яка запобігає розповсюдженню назовні 

нервового імпульса, що проходить по нервовому волокну. 

Регенерація нервової тканини залежить від місця ураження і відбувається 

по-різному в різних відділах нервової системи. 

Гангліозні клітини головного та спинного мозку регенерують за рахунок 

збільшення маси ультраструктур  тих клітин, які збереглися. 

Нейроглія має велику здатність до регенерації і зазвичай саме її елементи 

заповнюють дефекти в нервовій тканині. 

Регенерація периферичних нервів відбувається за рахунок центрального 

відростку, який відходить від центральної нервової системи. Цей процес є дуже 

повільним. Відновленню структури нерва та його функції сприяє зшивання 

фрагментів нерва. При значному розходженні кінців нерва або супутньому 

приєднанні інфекції та запалення, в місці розрива утворюється рубець. 


