
Медична

Ембріологія
з основами тератології

з основам
и тератології

Ілюстратор обкладинки 
Майя Стенько, «За мить до Життя»

www.nk.in.ua



4. Ембріональний період розвитку людини 39

Протягом 2-го тижня пренатального онто-
генезу, паралельно з  імплантацією, утво-
ренням первинних ворсин трофобласта 
і  формуванням позазародкових органів, 
відбуваються перебудови ембріобласта – тієї 
частини бластоцисти, з якої утворюються всі 
тканини зародка. В результаті перерозподі-
лу його клітин утворюється два шари – епі-
бласт та гіпобласт; із першого сформуються 
всі зародкові листки, а  другий є  джерелом 
утворення жовткового мішка. Але в  основ-
ному на 2-му тижні відбувається формуван-
ня органів, які забезпечать у  подальшому 
життєдіяльність ембріона – позазародкових 
органів. Формування ж усіх основних струк-
тур ембріона стартує з початком 3-го тижня 
після запліднення та протягом усього ембріо-
нального періоду, що окреслений 3–8 тижня-
ми пренатального онтогенезу. 

3-й тиждень розвитку

Основні події: розвиток ембріона з  ембрі-
онального диска розпочинається від появи 
первинної смужки; пізніше формується но-
тохорда, нервова трубка та утворюються три 
зародкових листки – екто-, ендо- та мезодер-
ма, які є джерелом розвитку всіх тканин та 
органів ембріона. У цей термін утворюється 
перша система зародка – серцево-судинна.

Процес утворення об’ємного зародка 
з плоского зародкового щитка та зміна його 
форми з  овальної на більш округлу припа-
дає на початок третього тижня ембріогенезу 
і має назву гаструляція. У цей час в каудаль-
ній частині ембріона в складі епібласта чіт-
ко візуалізується первинна смужка, яка має 
заглиблення у  центрі, складки по обох сто-
ронах та закруглений термінальний кінець, 
який, подовжуючись у  краніальному на-
прямку, утворює первинний вузлик (рис. 24). 
Первинна смужка та первинний вузлик 
є  результатом та відображенням напрямку 
міграції клітин епібласта. Проліферація та 
міграція клітин епібласта через заглиблення 
у  первинній смужці в  напрямку гіпобласта 
призводить до утворення маси клітин, яка 
має назву зародкова мезодерма. Існує та-
кож позазародкова мезодерма, яка вкриває 
жовтковий мішок (вона з нього і походить) 
та амніон. Зародкова та позазародкова ме-
зодерми контактують між собою по краях 
ембріонального диска.

З того часу як з епібласта починає утворю-
ватися зародкова мезодерма, він набуває ін-
шого термінологічного значення – ектодерма. 
Клітини епібласта, які занурюються найглиб-
ше, формують внутрішній шар зародка – ен-
додерму. Таким чином, в  результаті перемі-
щення клітин епібласта утворюються всі три 
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Рис. 24. Схематичне відображення послідовності етапів гаструляції протягом 3-го тижня ембріонально-
го розвитку людини, результатом якої є утворення ектодерми, ендодерми та мезодерми. Етапи гастру-
ляції. 
Цифрами 1, 2, 3 позначено етапи гаструляції (поява первинної смужки, її ріст та формування нотохорди);
а1, а2 та а3 – схеми фронтального розрізу відповідних ділянок
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зародкових листки. Процес міграції клітин 
спостерігається і в ділянці первинного вузли-
ка. Він, подібно до первинної смужки, також 
має заглиблення у  центральній частині, що 
має назву первинна ямка. Занурення клітин 
через первинну ямку наприкінці третього 
тижня розвитку призводить до утворення 
нотохорди  – зачатка осьового скелета  – із 
паралельним видовженням ембріона. Від-
бувається це наступним чином: клітини, які 
занурюються у  первинну ямку, формують 
нотохордальний відросток, кінець якого зро-
стає в краніальному напрямку. В його базаль-
ній частині спочатку утворюється заглибина, 
яка збільшується у  розмірах, відповідно до 
зростання довжини відростка, і  перетворю-
ється на порожнину, яка має назву нотохор-
дальний канал. Сформована нотохорда, 
яка має вигляд трубки із каналом у  центрі, 
займає ділянку по центру ембріона від пер-
винного вузлика до прехордальної зони, що 
є  практично крайньою ділянкою головного 
кінця ембріона. 

Завершення гаструляції характеризу-
ється наявністю вже всіх трьох зародкових 
листків (ектодерми, мезодерми та ендодер-
ми), які є практично шарами ембріона, всю-
ди, окрім трьох ділянок – медіанної частини, 
в  якій розміщена нотохорда, і  зон рото-
глоткової та клоакальної мембран. Останні 
розміщені на, відповідно, краніальному та 
каудальному полюсах зародка і сформовані 
притиснутими одна до одної екто- та ендо-
дермою. 

Отже, завдяки гаструляції ембріон набу-
ває грушоподібної, а  потім стопоподібної 
форми (рис. 25), і на ньому вже стає мож-
ливим визначення полюсів: примітивна сму-
жка “маркує” каудальну частину ембріона, 
первинний вузлик є наближеним до крані-
ального полюса, а  нотохорда, яка є  прак-
тично продовженням вектора первинної 
смужки у краніальному напрямку, окреслює 
поздовжню вісь зародка та створює умови 
для право-лівої орієнтації у  подальшому 

(саме тому її відносять до так званих осьо-
вих органів).

Ще одним із визначальних процесів 
раннього ембріогенезу є  процес нейруля-
ції (див.  рис.  31), який починається напри-
кінці третього тижня ембріогенезу людини 
і включає в себе три кроки: утворення нер-
вової пластинки, нервової борозни та нерво-
вої трубки. Під впливом нотохорди шляхом 
потовщення ектодерми у зоні вище первин-
ного вузлика формується нервова пластин-
ка, яка поступово занурюється в  напрямку 
нотохорди. У  ході цього процесу по боках 
заглибини утворюються дві хвилеподібні 
складки, спрямовані одна до одної, верхні 
точки яких є скупченням особливих клітин – 
зачатків так званого нервового гребеня, клі-
тини якого беруть участь у побудові значної 
кількості органів.

Після початку нейруляції набирає швид-
кості також процес диференціації зародко-
вої мезодерми, проліферація клітин якої 
призводить до утворення трьох її частин  – 
приосьової, проміжної та латеральної. На-
прикінці третього тижня стають видимими 
2-га і 3-тя пари тілець округлої форми, роз-
ташованих симетрично з обох боків від нер-
вової трубки. Ці тільця мають назву соміти. 
Кожен із сомітів має три різних за подаль-
шою долею груп клітин: склеротом поєднує 
клітини, що утворюють елементи скелета, 
міотом є  джерелом клітин для утворення 
скелетної мускулатури, клітини дерматому 
сформують дерму шкіри. Кількість пар со-
мітів зростає аж до 42–44 впродовж періоду 
з 20-ї до 35-ї доби ембріонального розвитку, 
приблизно по три пари на добу. У цей період 
за кількістю сомітів можна визначити тер-
мін розвитку ембріона, але починаючи з 31-ї 
доби їх число вже важко підрахувати, тому 
цей критерій після вказаного строку ембрі-
ологами-науковцями не використовується. 

Проміжна частина мезодерми є  не-
сегментованою і слугує джерелом утворен-
ня структур сечостатевої системи, тому ця 
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ділянка описується також терміном нефро-
гонотом. 

Латеральна мезодерма розділена на два 
шари, між якими має місце порожнина, що 
отримала назву целомічної (інтраембріо-
нальний целом). Вона виконує роль простору, 
який ізолює шари латеральної мезодерми – 
парієтальний та вісцеральний. Оскільки за-
родкова мезодерма з’єднана з позазародко-
вою саме в  ділянці її  латеральної частини, 
то парієтальний шар продовжується безпо-
середньо у  мезодерму амніотичного мішка, 
а вісцеральний з’єднаний із мезодермою, що 
входить до складу жовткового мішка. Цело-
мічна порожнина є  структурою-попередни-
ком вторинних порожнин тіла  – перикарді-
альної, плевральної, черевної.

Початок розвитку серцево-судинної сис-
теми також припадає на третій тиждень. 
Кровоносні судини вперше з’являються 
у  стінці жовткового мішка, алантоїсі та 
у складі хоріональних ворсин. Через корот-
кий термін судини починають розвиватися 
і в самому ембріоні. Мезенхімальні клітини, 
які заповнюють простори між основними 

зародковими листками, утворюють неве-
личкі колоподібні скупчення, що мають наз-
ву кров’яні острівці та є по суті примордіями 
судин. Ці зачатки шляхом сполучення між 
собою формують примітивну судинну сис-
тему. 

Наприкінці третього тижня розвитку 
ембріона поблизу вентрального шару лате-
ральної мезодерми вже можна побачити дві 
латерально-симетричні трубчасті структури, 
які вже мають сполучення з новоутвореною 
системою примітивних судин ембріона та 
з  позаембріональними судинами у  скла-
ді жовткового мішка, пуповини й  хоріона 
(рис.  26). Після встановлення цього зв’язку 
парні трубкоподібні утворення, зливаючись, 
утворюють єдину трубку  – примітивне сер-
це, яке вже пов’язане із системою інтра- та 
екстра ембріональних судин.

Після диференціації  мезенхімних клітин 
в ендотеліоцити, внутрішня частина острів-
ців, що позбавлена клітинних елементів, 
є місцем утворення перших клітин крові – ге-
мобластів. Уперше це відбувається в стінках 
жовткового мішка та алантоїса. 

Нервова 
складкаПрехордальна 

пластинка
Краніальний 

полюс

Каудальний 
полюс

Ембріо-
нальна 

ектодерма

Первинна 
смужка

15 доба 17 доба 18 доба 21 доба

Первинний 
вузлик

Нервова 
пластинка

Нотохорда

Нотохордальний 
відросток

Клоакальна 
мембрана

Ротоглоткова 
мембрана

Рис. 25. Зміна форми ембріонального диска під час гаструляції . Проілюстровано процес утворення но-
тохорди
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Основні процеси, які відбуваються про-
тягом 3-го тижня ембріонального розвитку, 
підсумовані у таблиці 2. 

4 тиждень
Основні події: ембріон згинається у  вер-
тикальній площині, набуваючи циліндро-
подібної форми, а також у горизонтальній, 

набираючи С-подібного вигляду. Відбува-
ється закладка перших глоткових дуг, зро-
стає кількість сомітів, серцева ділянка набу-
ває вигляду опуклості. Активно формується 
нервова трубка

На початку четвертого тижня розвитку 
ембріон має майже лінійну форму, тільки со-
міти утворюють незначний рельєф зародка. 
Одним із важливих процесів на четвертому 

Рис. 26. Схема примітивної кровоносної системи ембріона наприкінці 3-го тижня ембріонального роз-
витку (близько 21 доби)
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Третій тиждень ембріогенезу є досить важливим, а тому критичним періодом, оскільки в цей 
час відбуваються перші кроки перебудов зародка та формування базових структур, з яких сформу-
ються всі його органи та системи. Навіть мінімальний відступ від програми розвитку може призве-
сти до значних дефектів, більшість з яких викликає загибель ембріона. Отже, порушення процесу 
гаструляції чи то під дією тератогенів, чи то з інших причин, може призводити до низки сумісних 
та несумісних із життям аномалій розвитку (рис. 27). Так, алкогольна інтоксикація може викликати 
загибель краніальної частини клітин нейроектодерми, з якої формуються мозкова частина нерво-
вої трубки та нервового гребеня, що викличе розвиток грубих вад головного мозку та фаціальної 
частини черепа. Дисгенез каудальної частини зародка, що може виникати у вагітних із цукровим 
діабетом, призводить до сиреномелії (русалкоподібного плода). Характеризується порушеннями 
розвитку нижніх кінцівок (їх згинанням, ротацією, злиттям) різного ступеня, а також дефектами 
будови нижніх хребців, агенезією нирок та статевих органів (за винятком статевих залоз).

Порушення генної регуляції під час формування первинної смужки та нотохорди призводить до 
часткової або повної ліво-правосторонньої асиметрії органів або синдрому гетеротаксії (рис. 28).
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Таблиця 2. Основні ознаки третього тижня розвитку ембріона

Ознака Термін, доба

Зародок

Поява на каудальному кінці зародка первинної смужки 15 

Утворення трьох зародкових листків 15–17 

Початок формування нотохорди 17

Диференціація мезодерми на три частини 18–20

Початок нейруляції 18 

Поява перших сомітів 20

Поява примітивної серцевосудинної системи 20–21 

Зміна форми ембріона з овоїдної на грушоподібну, а потім на стопоподібну 16–21 

Позазародкові органи

Утворення вторинних ворсин хоріона 14–16 

Утворення третинних ворсин хоріона 17–21 

Поява примітивних судин у жовтковому мішку, алантоїсі та хоріоні 17–19

Встановлення зв’язку судин ембріона та хоріона 21 

При умовах нормального ембріонального розвитку первинна смужка поступово зменшується 
у розмірі, перетворюючись на редуковану структуру в ділянці майбутнього крижово-куприкового 
регіону. При порушенні ембріогенезу її залишки персистують, утворюючи пухлину, що має назву 
крижово-куприкова тератома (рис. 29). Частіше вона виникає у ембріонів із жіночим генотипом, 
трапляється в 1 випадку на 37–40 тис. новонароджених. Серед тканинних елементів, присутніх 
у  складі тератоми, можуть виявлятися клітини нервової системи, гладких та скелетних м’язів, 
респіраторного та кишкового епітелію, хрящової тканини. Залежно від напрямку росту тератоми, 
вона може спричиняти деформацію органів малого таза. Розрізняють 4 типи крижово-куприкових 
тератом залежно від вектора росту пухлини:

І тип – переважно зовнішнє (пресакральне) розростання;
ІІ тип – рівнозначне зовнішнє та внутрішнє розростання;
ІІІ тип – переважно внутрішнє (сакральне) розростання;
IV тип – виключно внутрішнє (сакральне) розростання.
Пренатальна діагностика. Як правило, крижово-куприкова тератома виявляється після 18 

тижня вагітності під час УЗ-дослідження або магнітно-резонансної томографії у вигляді додатко-
вого утворення в зоні розташування тазових органів, гетерогенного характеру (кістозної, солідної 
або змішаної структури), зазвичай помірно васкуляризованого. Морфологічно виділяють зрілі (до-
броякісні) та незрілі (злоякісні) тератоми; останні зустрічаються рідше і мають переважно солідну 
структуру та інтенсивно васкуляризовані. Додатковим діагностичним критерієм тератоми є спів-
відношення діаметрів нижньої порожнистої вени та аорти з переважанням першого. Обов’язковим 
є динамічне спостереження за перебігом вагітності та станом розвитку плода. Внаслідок аномаль-
них артеріо-венозних шунтів у плода зростає серцевий викид, поступово розвивається серцева не-
достатність, виникає значний набряк, що може призвести до загибелі плода. Необхідним є також 
ретельне обстеження плода на предмет інших аномалій розвитку, оскільки досить часто тератома 
супроводжується дефектами розвитку нирок, прямої кишки, сечового міхура та іншими вадами.
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Рис. 27. Вади розвитку ембріона, пов’язані з порушеннями процесів (з різних причин), перебіг яких від-
бувається протягом 3-го тижня розвитку.
а – фотографія плода на 18 тижні розвитку: акранія, екзенцефалія, розщелина губи;
Б – фотографія плода на 20 тижні з порушенням розвитку лицевої частини черепа (циклопія, пробосцис, 
що асоціюється з алобарною голопрозенцефалією);
в – фотографія плода на 15 тижні розвитку: акранія, розщелина спинного мозку;
Г – фотографія плода на 24 тижні розвитку з сиреномелією
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тижні розвитку є згинання зародка та пере-
творення ембріонального диска у  власне 
ембріон. Згинання ембріона відбувається 
у двох площинах – горизонтальній та верти-
кальній – як результат швидкого збільшення 

розмірів зародка, особливо ділянок закладки 
центральної нервової системи (ЦНС) – голов-
ного та спинного мозку. Згинання у сагіталь-
ній площині супроводжується означенням 
головної та хвостової частин, які можна чітко 
розрізнити завдяки розширенню краніаль-
ного полюса ембріона та, навпаки, видов-
женню каудального. Згинання ж у горизон-
тальній частині призводить до утворення 

Рис. 28. Плід із синдромом Івемарка на 21 тиж-
ні розвитку з правобічним ізомеризмом (печінка 
зліва, аспленія, декстра кардія, два правих перед-
сердя, два правих шлуночки)

Рис. 29. Крижово-куприкова тератома у новона-
родженої дитини як результат персистенції пер-
винної смужки
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правої та лівої латеральних складок, кожна 
з  яких наближається до серединної лінії, 
скручуючи ембріональний диск вентрально, 
завдяки чому він набуває форми, наближе-
ної до циліндричної (рис. 30).

До цього часу нервова трубка повністю 
сформована тільки у  центральній частині 
ембріона, а  саме – в  ділянці сформованих 
уже сомітів, у  той час як на полюсах вона 
представлена краніальним та каудальним 
нейропорами (рис. 31), які є нічим іншим, як 
ділянками незавершеного злиття нейральних 
складок. Вони існують ще протягом четверто-
го тижня розвитку; у період з 24-ї до 25-ї доби 
закривається краніальний нейропор, а до 28-ї 
доби відбувається остаточне злиття нейраль-
них складок у ділянці каудального нейропору.

Після завершення процесів формування 
нервової трубки і  злиття клітин нервового 
гребеня, перша відділяється від ектодерми, 
а другий має вигляд клітинної маси, розта-
шовуючись між поверхневою (шкірною) ек-
тодермою та нервовою трубкою.

Нервова трубка є  зачатком центральної 
нервової системи, клітини ж нервового гре-
беня беруть участь у формуванні її перифе-
ричної ланки. Вони, крім того, мають здат-
ність до активної міграції у  вентральному 
та каудальному напрямках, утворюючи при 
цьому клітинні колонії у складі багатьох ор-
ганів, диференціюючись у різні типи клітин. 
Детальніше про розвиток нервової системи 
читайте у відповідному розділі.

Передній мозок починає активно збіль-
шуватися у  розмірах, що спричиняє ще 
вираз ніше згинання каудального полюса 
і ембріон набуває С-подібної форми.

Основні процеси, які відбуваються про-
тягом 4-го тижня ембріонального розвитку, 
підсумовані у таблиці 3.

5–8 тижні

Основні події: відбувається збільшення го-
ловної частини ембріона, поява зачатків 
очей та вушних раковин, формуються кінців-

Рис. 30. Фотографії ембріонів на 21-й (А), 22-й (Б), 24-й (В) та 28-й добі ембріонального розвитку (Г).
а: 1 – каудальний полюс, 2 – краніальний полюс, 3 – соміти;
Б: 1 – передній нейропор, 2 – каудальний регіон, 3 – головний кінець, 4 – нейральна борозна, 5 – задній 
нейропор, 6 – соміти;
в: 1 – передній нейропор, 2 – головний мозок, 3 – задній нейропор, 4 – соміти;
Г: 1 – зачаток верхньої кінцівки, 2 – глоткові дуги, 3 – голова, 4 – серцевий горбок, 5 – соміти, 6 – хвіст, 
7 – пуповина

А Б В Г
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Рис. 31. Схематичне відтворення процесу нейруляції: утворення нервової трубки відбувається не одно-
часно по всій довжині ембріона. Раніше процес злиття нервових складок спостерігається на головному 
кінці ембріона. До 28-ї доби повинен закритися і каудальний нейропор
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