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рушується функція B-лімфоцитів, а отже, 
страждають реакції гуморального імуні-
тету.

2. Трансплантація червоного кісткового моз-
ку. Її здійснюють з метою заміщення клі-
тин, що є попередниками клітин крові лім-
фоцитарного ряду і яких бракує у хворих 
з імунодефіцитами.

3. Пересадка стовбурових клітин. Цей сучас-
ний метод є ефективнішим за попередній. 
Гемопоетичні стовбурові клітини виді-
ляють: (а) з червоного кісткового мозку, 
(б) з периферичної крові (після попере-
днього введення в організм цитокінів – 
стимуляторів гематопоезу), (в) з крові пуп-
кового канатика. Після цього їх вводять 
у кров реципієнта.

Трансплантація червоного кісткового моз-
ку і стовбурових клітин може ускладнюватися 
реакцією, що отримала назву “трансплантат 
проти хазяїна” (англ. graft versus host disease – 
GVHD). Для її розвитку потрібні три умови: (а) 
стан імунологічної недостатності в реципієнта, 
(б) трансплантат має містити імунокомпетент-
ні клітини або їх попередники (саме такими є 
тканина червоного кісткового мозку і стовбу-
рові клітини), (в) мають бути антигенні відмін-
ності між організмом реципієнта і транспланта-
том (що більші ці відмінності, то ймовірність 
реакції вища). Суть конфлікту полягає в тому, 
що клітини трансплантату, не зазнаючи пере-
шкод для свого розвитку, стають джерелом 
T- і B-лімфоцитів, що реагують на “чужі” для 
себе тканини реципієнта (хазяїна) комплексом 
клітинних і гуморальних імунних реакцій – по 
суті, відбувається відторгнення цих тканин;

4. Генна терапія. Цей сучасний підхід перед-
бачає введення в геном генів, дефект яких 
призвів до імунодефіциту. Про успішний 
досвід лікування SCID, зумовленого АДА-
дефіцитом, уже йшлося в цій главі (див. 
вище).

II. Імуностимуляція. Вона передбачає поси-
лення імунних реакцій в організмі при недо-
статній активності імунної системи.
Розрізняють специфічну і неспецифічну іму-

ностимуляцію. Першу – здійснюють введенням 
в організм різних видів вакцин або антигенів, 
другу – за допомогою засобів, що посилю-

ють імунну відповідь не на один, а на великий 
спектр антигенів.

Для неспецифічної імуностимуляції вико-
ристовують:

• імунологічні ад’юванти (див. вище);
• фактори вилочкової залози (напр., тимо-
зин, тимопоетин, тималін, тимоген та ін.);

• цитокіни – регулятори імунної відповіді 
(напр., IL-1, IL-2, γ-інтерферон);

• фармакологічні стимулятори з різними ме-
ханізмами дії (напр., левамізол, пірогенал, 
метилурацил та ін.).

III. Імуносупресія. За певних обставин (транс-
плантація органів і тканин, автоалергічні хво-
роби) доводиться не стимулювати, а, навпаки, 
пригнічувати діяльність імунної системи. Такий 
підхід отримав назву імуносупресії.

Для одержання імуносупресії застосову-
ють такі методи:

1. Хірургічні. Серед них: (а) видалення цен-
тральних і периферичних лімфоїдних ор-
ганів (тимуса, лімфатичних вузлів, селезін-
ки), (б) видалення з організму лімфоцитів 
периферичної крові і лімфи, шляхом хро-
нічного дренажування грудної лімфатич-
ної протоки, (в) плазмаферез – вилучення 
з плазми крові імуноглобулінів, імунних 
комплексів (екстракорпоральна терапія).

2. Фізичні. Так, з метою зменшення кількості 
лімфоцитів використовують рентгенівські 
та γ-промені, що викликають загибель іму-
нокомпетентних клітин у лімфоїдній тка-
нині (див. главу 9).

3. Фармакологічні. Велика група препаратів, 
що в різний спосіб пригнічують імунну 
систему, отримали назву імунодепресан-
тів. Серед них – циклоспорин А, глюко-
кортикоїди, азатіоприн та ін. У більшості 
з них імуносупресорна дія поєднується з 
цито статичною (пригнічують клітинний 
поділ).

4. Імунологічні. З метою вилучення з організ-
му специфічних лімфоцитів і антитіл вико-
ристовують антилімфоцитарні та антиіму-
ноглобулінові сироватки.
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IV. Імунологічна толерантність. Усі методи 
імуносупресії мають тяжку побічну дію, оскіль-
ки порушують імунні реакції не тільки на антиге-
ни трансплантату (завдяки чому той приживаєть-
ся) і автоалергени, а й на весь спектр антигенів 
(у тому числі мікробних), що можуть потрапити 
в організм. Іншими словами, створюється вто-

ринна імунологічна недостатність з усіма її не-
гативними наслідками. Запобігти цьому можна, 
створюючи в організмі стан імунологічної толе-
рантності, при якому порушуються імунні реак-
ції тільки на певні антигени зі збереженням здат-
ності давати повноцінну імунну відповідь на всі 
інші. Докладно про цей стан мова піде в главі 15.



ГЛАВА 15
Алергія

Алергія, або підвищена чутливість (англ. 
hypersensitivity) до речовин антигенної при-
роди, – це патологічний процес, основу якого 
складають імунні реакції організму, що супро-
воджуються ушкодженням власних тканин.
Поняття “алергія” та “імунітет” мають багато 

спільного і відмінного.
Спільне полягає в тому, що їхню основу ста-

новлять імунні реакції гуморального й клітин-
ного типу, які забезпечують захист організму 
проти антигенів. Одначе в умовах імунітету 
знищення антигену відбувається без ушкоджен-
ня власних тканин, тимчасом як при алергії таке 
ушкодження завжди має місце, що, зрештою, 
і відрізняє алергію від імунітету.
Таким чином, імунітет є виключно захисним 

явищем (резистентністю), натомість алергія – 
це патологічний процес, бо поєднує в собі два 
протилежні компоненти: (1) захисний (знищен-
ня антигену так само, як і в умовах імунітету) 
і (2) власне патологічний (ушкодження тканин 
організму).

Причини

Причиною алергії є речовини антигенної 
природи – алергени.
Залежно від будови вони можуть бути (1) 

повними і (2) неповними (гаптенами). За похо-
дженням розрізняють (1) екзогенні та (2) ендо-
генні алергени.
Екзогенні алергени – це речовини, що надхо-

дять в організм іззовні.

Для їх характеристики послуговуються 
різними принципами класифікації.

1. За способом проникнення в організм роз-
різняють (а) інгаляційні, (б) харчові, (в) кон-
тактні, (г) ін’єкційні алергени.

2. За походженням екзогенні алергени бу-
вають: (а) рослинні, (б) тваринні, (в) ін-
фекційні (бактеріальні, вірусні, грибкові), 
(г) синтетичні.

3. Залежно від джерела надходження в орга-
нізм виділяють алергени (а) побутові (до-
машній пил, бібліотечний порох), (б) про-
мислові (бензол, формалін та ін.), (в) харчові 
(містяться в продуктах харчування), (г) лі-
карські (антибіотики, сульфаніламіди та 
ін.), (д) пилкові (пилок трав, квітів), (е) епі-
дермальні (компоненти шерсті тварин).

Ендогенні алергени, або автоалергени, – це 
молекули власного організму, що мають чи на-
були здатність викликати алергію.

Їх поділяють на дві групи: (1) природні 
і (2) набуті.

1. Природні ендоалергени – це нормаль-
ні, незмінені білки деяких органів і тка-
нин, зокрема: (1) головного мозку, (2) ока, 
(3) сім’яників, (4) щитоподібної залози 
і (5) внутрішнього вуха.

Спільна риса цих структур полягає в тому, 
що всі вони є забар’єрними органами, тобто 
мають, на відміну від інших органів і тканин, 
особливим чином влаштовані (спеціалізовані) 
гістогематичні бар’єри: гематоенцефалічний, 
гематоофтальмічний, гематотестикулярний, ге-
матотиреоїдний, гематокохлеарний (див. главу 
14). Їх існування унеможливлює контакт іму-
нокомпетентних клітин з антигенами тканин 
забар’єрних органів у період ембріогенезу, коли 
відбувається становлення імунологічної толе-
рантності до власних білків (див. нижче). Не-
можливість такого контакту і є причиною того, 
що до антигенів п’яти зазначених вище струк-
тур не сформувалася імунологічна толерант-
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ність, тобто в організмі протягом життя існують 
клони лімфоцитів, здатні реагувати на них так 
само, як і на чужі білки.
В умовах норми, коли цілісність спеціалі-

зованих гістогематичних бар’єрів не поруше-
на, алергія не розвивається, бо лімфоцити як 
не мали під час ембріогенезу, так і не мають 
у дорослому організмі можливості проникну-
ти в тканини. Якщо ж під впливом різних па-
тогенних чинників зазначені бар’єри зазнають 
ушкодження і стають проникними для клітин 
крові, то лімфоцити, які потрапили в тканини 
забар’єрних органів, починають сприймати нор-
мальні їхні компоненти як чужі, ініціюючи при 
цьому комплекс клітинних і гуморальних імун-
них реакцій, – розвивається автоалергія, або, 
іншими словами, реакція відторгнення власних 
структур (див. нижче).

2. Набуті ендоалергени – це власні макро-
молекули організму, що змінили свою про-
сторову структуру під впливом факторів 
зовнішнього середовища, унаслідок чого 
набули нові антигенні властивості.

Залежно від природи зовнішніх факторів, що 
викликають перебудову білкових молекул, на-
буті ендоалергени бувають: (а) неінфекційними 
(напр., опікові, холодові, променеві) та (б) ін-
фекційними. Останні являють собою молекули 
макроорганізму (а не мікробів!), що змінилися 
під впливом інфекційних агентів чи продуктів 
їхньої життєдіяльності.
Інфекційні ендоалергени можуть бути: 

(а) простими і (б) комплексними (тканина-мі-
кроб, тканина-токсин).
Варто зазначити, що терміни “холодова алер-

гія”, “променева алергія” та подібні не зовсім 
точно відображають суть процесів, що відбу-
ваються в організмі. Адже можна було б дума-
ти, що алергенами в цих випадках виступають 
фізичні чинники (низька температура, промені 
тощо). Насправді ж ці фактори є причиною не 
алергії як такої, а змін структури власних білків 
організму, у результаті чого ті стають ендоалер-
генами і започатковують увесь комплекс пору-
шень, характерних для алергічних реакцій.

Класифікація

Існують різні класифікації алергічних реакцій. 
Одні з них (напр., за Куком) мають радше іс-
торичне значення, інші (скажімо, класифікація 

Кумбса і Джелла) – широко використовуються 
нині як в експериментальній, так і в клінічній 
медицині.

I. За походженням алергенів можна виділити: 
(а) алергічні реакції, що спричиняються екзо-
генними алергенами, і (б) автоалергічні реакції.

II. За клінічними ознаками (класифікація 
Кука) розрізняють: (а) алергічні реакції негай-
ного типу і (б) алергічні реакції вповільненого 
типу. В основу цієї класифікації покладено час 
появи ознак алергічної реакції після контакту 
організму з алергеном.
Реакції негайного типу виникають одразу або 

в перші 15–20 хв після контакту алергену із сен-
сибілізованим організмом. Такими, наприклад, 
є анафілактичний шок, бронхіальна астма, алер-
гія на пилок рослин та ін.
Реакції вповільненого типу виявляють себе 

через 24–48 год після контакту алергену із сен-
сибілізованим організмом. Прикладом таких 
реакцій можуть бути туберкулінова проба, реак-
ція відторгнення трансплантату й ін.

III. За характером і місцем взаємодії алерге-
ну з ефекторами імунної системи (класифікація 
Кумбса і Джелла) алергічні реакції поділяють 
на чотири типи:

• I тип – анафілактичні реакції;
• II тип – цитотоксичні реакції;
• III тип – імунокомплексні реакції;
• IV тип – гіперчутливість уповільненого 
типу (рис. 15.1).

Докладно про суть реакцій кожного типу 
мова піде далі.

IV. За механізмами імунологічної реактив-
ності, що лежать в основі патогенезу алергії, 
можна виділити (а) реакції гуморального типу 
(до них відносять I, II і III типи реакцій за Кумб-
сом і Джеллом) і (б) реакції клітинного типу 
(IV тип реакцій за Кумбсом і Джеллом).

Патогенез

У розвитку алергічних реакцій розрізняють 
три послідовні стадії: (1) імунологічну, (2) па-
тохімічну і (3) патофізіологічну (стадію клініч-
них проявів).

I. Імунологічна стадія. Вона охоплює період 
часу від першого контакту алергену з організ-
мом до взаємодії цього ж алергену (як правило, 
при повторному надходженні його в організм) 
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I тип – анафілактичні реакції
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II тип – цитотоксичні реакції
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IV тип – гіперчутливість уповільненого типу

III тип – імунокомплексні реакції
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Рис. 15.1. Типи алергічних реакцій за Кумбсом і Джеллом

T лімфоцит
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з ефекторами імунної системи (антитілами або 
Т-лімфоцитами).
Суть цієї стадії полягає в сенсибілізації орга-

нізму, тобто у створенні стану підвищеної його 
чутливості до даного антигену. Основу сенси-
білізації складають два послідовні процеси: 
(1) активація антигенспецифічних лімфоцитів, 
їх проліферація й утворення антитіл або сенси-
білізованих Т-лімфоцитів і (2) розподіл утворе-
них ефекторів імунної відповіді в тканинах ор-
ганізму.
Сенсибілізація може бути: (а) активною 

і (б) пасивною. При активній – в організмі само-
стійно продукуються антитіла або сенсибілізо-
вані Т-лімфоцити, тимчасом як при пасивній – 
сенсибілізація виникає внаслідок уведення 
ззовні специфічних до даного антигену готових 
антитіл або сенсибілізованих Т-клітин.

II. Патохімічна стадія. Це період часу від по-
чатку взаємодії алергену з ефекторами імунної 
системи (антитілами або Т-лімфоцитами) до по-
яви біологічно активних речовин – медіаторів 
алергічних реакцій.
Сутність цієї стадії полягає в (а) утворенні, 

(б) вивільненні і (в) активації зазначених меді-
аторів.

III. Патофізіологічна стадія, або стадія клініч-
них проявів. Вона охоплює період часу від по-
чатку дії медіаторів алергічних реакцій на клі-
тинні й тканинні структури організму до появи 
клінічних ознак.
Її сутність – у розвитку комплексу структур-

них та функціональних порушень в організмі, що 
виявляють себе певними клінічними ознаками.
Усі три стадії алергічних реакцій мають свої 

особливості залежно від типу реакцій за класи-
фікацією Кумбса і Джелла. А тому зупинимося 
докладно на кожному з цих типів.

 15.1. I ТИП АЛЕРГІЧНИХ 
РЕАКЦІЙ

Реакції I типу ще називають анафілактичними, 
або гіперчутливістю негайного типу (immediate 
hypersensitivity). Їхня суть полягає в тому, що 
реакція “антиген – антитіло” відбувається на по-
верхні тканинних базофілів, причому антитіла 

(IgE) фіксовані до мембрани цих клітин, а анти-
ген перебуває у вільному стані (рис. 15.1).
Термін “анафілаксія” (грец. “захист навпаки”) 

було введено в обіг французькими дослідника-
ми Ш. Ріше і П. Портьє (лауреати Нобелівської 
премії 1913 р.) для позначення стану підвищеної 
чутливості організму до повторного паренте-
рального введення білка. У 1902 р. вони отри-
мали при повторній імунізації собак сироваткою 
шокову реакцію зі смертельним наслідком.
Сьогодні розрізняють: (а) системну, або ге-

нералізовану, анафілаксію – анафілактичний 
шок  – і (б) місцеву анафілаксію.

Експериментальне моделювання

I. Анафілактичний шок. В експерименті ана-
філактичний шок можна моделювати, відтворю-
ючи (а) активну чи (б)пасивну анафілаксію.
Активна анафілаксія виникає за таких умов. 

Морській свинці внутрішньовенно вводять 
10–6 мл кінської сироватки (це приблизно 0,07 мкг 
білка). Таку дозу називають сенсибілізуючою. Че-
рез 2–3 тижні тварині внутрішньовенно вводять 
ту ж саму сироватку, тільки в дозі, що в 10 разів 
перевищує сенсибілізуючу, – це т. зв. завершаль-
на доза антигену. Через 5–10 хв після другого 
введення настає смерть через спазм бронхіол.
Слід зазначити, що в різних видів тварин 

“шокові” органи різні, а тому і вмирають вони 
по-різному: людина і морські свинки – від спаз-
му бронхіол, собаки – від спазму сфінктерів 
печінкових вен, кролі – від стійкого звуження 
легеневих артерій. У щурів отримати анафілак-
тичний шок дуже важко.
Пасивну анафілаксію відтворюють введен-

ням тваринам сироватки, що вже містить гото-
ві антитіла до даного антигену. Через 24–48 год 
(цей період необхідний для поширення і фікса-
ції антитіл у тканинах) внутрішньовенно вво-
дять завершальну дозу антигену і отримують 
анафілактичний шок.

II. Місцева анафілаксія

Прикладами її відтворення в експерименті 
є ряд феноменів, зокрема:

• активний феномен Овері. Сенсибілізованій 
морській свинці внутрішньошкірно вводять 
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завершальну дозу антигену разом з високо-
молекулярним барвником (напр., синім Еван-
са). Унаслідок розвитку алергічної реакції – 
через збільшення проникності судин – на 
місці введення в шкірі виникає синя пляма;

• пасивний феномен Овері. Несенсибілізова-
ній морській свинці в шкіру вводять одно-
часно сироватку, що містить готові антиті-
ла проти антигену, сам антиген і барвник 
(синій Еванса);

• реакція Шульца – Дейла – анафілаксія ізо-
льованих органів. Взяті від сенсибілізова-
ної тварини м’язові органи (кишка, матка), 
поміщають у фізіологічний розчин, куди 
додають антиген, яким був сенсибілізо-
ваний організм. Реакцію спостерігають за 
скороченням гладенької мускулатури.

Клінічні форми

Анафілаксія в людей і крайній її вияв – анафі-
лактичний шок – можуть розвиватися внаслідок 
(а) парентерального введення в організм сирова-
ток, вакцин, білкових та інших лікарських пре-
паратів (антибіотиків, сульфаніламідів, рентге-
ноконтрастних речовин та ін.), а також (б) при 
укусах комах.
Окрему групу складають т. зв. атопічні хво-

роби, до яких відносять: (1) бронхіальну астму, 
(2) полінози – алергію на пилок рослин (сінна 
гарячка, сінна астма), (3) кропив’янку, (4) алер-
гічний риніт, (5) ангіоневротичний набряк (на-
бряк Квінке).
У виникненні атопічних хвороб вирішаль-

не значення має спадкова схильність. Люди 
з такою схильністю (їх приблизно 10 %) дають 
алергічні реакції на звичайні чинники довко-
лишнього середовища – пилок рослин, лупу 
тварин, домашній пил, компоненти їжі тощо. 
Вважають, що генетичною основою порушень 
може бути поліморфізм генів, причетних до ре-
гуляції (а) синтезу IgE (у схильних до атопічних 
хвороб людей вміст цього типу антитіл у сиро-
ватці крові набагато більший, ніж у здорових), 
(б) рецепторів, здатних фіксувати IgE на по-
верхні клітин; (в) цитокінів (зокрема, IL-4).

Імунологічна стадія

Антигени, здатні викликати анафілактичні реак-
ції, є тимусзалежними, іншими словами, імун-

на реакція гуморального типу, що розвивається 
при їх проникненні в організм, потребує учас-
ті T-лімфоцитів (механізми цих реакцій див. 
у главі 14).

Перше надходження алергену в організм 
спричиняється до таких послідовних по-
дій:

1. Поглинання, переробка й презентація ан-
тигену. Ці процеси здійснюють дендритні 
клітини шкіри і слизових оболонок у місці 
контакту з антигеном, а також макрофаги 
при проникненні антигену в кров і глибокі 
тканини.

2. Активація антигенспецифічних Т-хелперів, 
яка відбувається в результаті кооперативної 
взаємодії CD4(+)-лімфоцитів з антигенпре-
зентуючими клітинами. Слід зазначити, що 
в анафілактичних реакціях активуються пе-
реважно Th-2-лімфоцити, що продукують 
низку цитокінів (зокрема, IL-4, IL-5 та ін.), 
основною мішенню яких є B-лімфоцити;

3. Активація і утворення клонів антигенспе-
цифічних В-лімфоцитів, їх перетворення 
у плазматичні клітини. Основними чинни-
ками, що зумовлюють ці процеси є цитокі-
ни IL-4 та IL-5.

4. Синтез і вивільнення плазматичними клі-
тинами т. зв. цитофільних антитіл – IgE 
(стара назва – реагіни). Останні мають ви-
соку спорідненість до тканин, куди легко 
проникають з крові.

5. Поширення IgE в організмі й фіксація їх на 
поверхні клітин, головним чином тканин-
них базофілів і базофілів крові.

Фіксація антитіл до плазматичної мембра-
ни клітин відбувається завдяки взаємодії Fc-
фрагментів імуноглобулінів з мембранними Fc-
рецепторами. Останніх поділяють на два типи: 
(а) класичні високоафінні рецептори, що розта-
шовані на мембранах тканинних базофілів і ба-
зофілів крові (одна така клітина може фіксувати 
від 30 000 до 400 000 молекул IgE) і (б) низь-
коафінні рецептори, тобто рецептори з низькою 
спорідненістю до IgE, – їх виявляють на по-
верхні макрофагів, еозинофілів, тромбоцитів та 
інших клітин.
Необхідно підкреслити, що процес утворення 

IgE і поширення їх в організмі з фіксацією на по-
верхні тканинних базофілів і базофілів крові ста-
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новить сутність сенсибілізації до даного анти-
гену. Мінімальна тривалість періоду сенсибіліза-
ції – 5–7 діб. Організм, у якому відбулися всі наве-
дені вище процеси, називають сенсибілізованим.

6. Взаємодія антигену з фіксованими на по-
верхні клітин IgE. Така реакція “антиген – 
антитіло” відбувається при повторному 
надходженні антигену у вже сенсибілізова-
ний організм. На цьому, власне, імунологіч-
на стадія алергічної реакції завершується.

Патохімічна стадія

Пусковим механізмом патохімічної стадії є утво-
рення комплексів IgE з антигеном на поверхні 
тканинних базофілів. Саме ці клітини й виступа-
ють головною дійовою особою дальших подій.
Тканинні базофіли (син. мастоцити, лаброцити, 

рос. тучные клетки, англ. mast cells) являють со-
бою клітини сполучної тканини, що містять у ци-
топлазмі величезну кількість гранул, заповнених 
біологічно активними речовинами, ферментами, 
протеогліканами. Процес вивільнення цих гранул 
у тканину отримав назву деграну ляція.

Розрізняють два механізми дегрануляції:

1) нецитотоксичний;
2) цитотоксичний.

Суть першого з них полягає у вивільненні 
гранул шляхом екзоцитозу, тобто без руйнуван-
ня клітин. Існує велика кількість чинників, здат-
них викликати нецитотоксичну дегрануляцію 
тканинних базофілів. Серед них: (а) комплекси 
“IgE – антиген”, (б) побічні продукти актива-
ції комплементу C3a та C5a (анафілатоксини), 
(в) деякі цитокіни макрофагального походжен-
ня (зокрема, IL-8), (г) лікарські препарати (коде-
їн, морфін, мелітин та ін.), (д) фізичні фактори 
(висока та низька температура, сонячні проме-
ні). Пряме ініціювання дегрануляції тканинних 
базофілів не комплексами “IgE – антиген”, а ін-
шими чинниками спричиняється до розвитку 
схожих на алергію реакцій. Останні отримали 
назву анафілактоїдних.

Цитотоксична дегрануляція відбувається вна-
слідок ушкодження тканинних базофілів. Вона 
є компонентом запалення і виникає як первин-
но (пряма дія різних ушкоджувальних агентів), 

так і вторинно – під впливом лізосомних фер-
ментів, вільних радикалів і пероксидів, активо-
ваного комплементу та інших медіаторів запа-
лення (див. главу 17).

При взаємодії фіксованих до поверхні тка-
нинних базофілів IgE з антигеном внутріш-
ня цитоплазматична частина Fc-рецептора 
зазнає конформаційних змін і започатковує 
активацію принаймні трьох сигнальних 
шляхів, що в кінцевому підсумку зумовлює 
такі процеси (рис. 15.2):

1. Нецитотоксичну дегрануляцію. У такий 
спосіб з клітин у тканини вивільнюються 
заздалегідь синтезовані хімічні сполуки, 
що викликають важливі біологічні ефекти 
(див. нижче).

2. Активацію фосфоліпази A2 з наступним 
утворенням і вивільненням біологічно ак-
тивних сполук, що є похідними фосфоліпі-
дів та арахідонової кислоти.

3. Посилення експресії генів, що кодують 
структуру деяких цитокінів, унаслідок 
чого збільшується синтез і секреція цитокі-
нів у тканину.

Результатом наведених вище подій є вивіль-
нення тканинними базофілами великої кількості 
сполук, що отримали назву медіаторів анафі-
лактичних реакцій. Їх поділяють на (а) первинні 
і (б) вторинні.

I. Первинні медіатори – це продукти деграну-
ляції тканинних базофілів.

Основні їх групи:

1. Біогенні аміни – гістамін, а в деяких видів 
тварин (але не в людини) ще й серотонін.

Дія гістаміну на різні структури пов’язана 
з активацією H1- і H2-рецепторів. У низьких 
концентраціях гістамін стимулює в основному 
H1-рецептори, у великих – H2.

Основні прояви анафілактичних реакцій 
пов’язані з дією гістаміну на H1-рецептори. 
Активація останніх спричиняється до та-
ких ефектів:

а) спастичне скорочення гладеньких м’язів 
бронхів, матки, кишок;
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б) розширення артеріол через опосередкова-
ний ендотелієм механізм (див. главу 16);

в) підвищення проникності судин, в основ-
ному на рівні венул – ефект, пов’язаний зі 
скороченням ендотеліоцитів і збільшенням 
унаслідок цього проміжків між ендотелі-
альними клітинами;

г) подразнення нервових закінчень (свербіж, 
біль);

д) збільшення утворення й виділення слизу 
у верхніх дихальних шляхах, бронхах; по-
силення шлункової секреції.

Дія гістаміну на Н2-рецептори, навпаки, ви-
кликає згасання анафілактичних реакцій. Цьо-
му сприяє (а) гальмування дальшої дегрануляції 
тканинних базофілів, (б) пригнічення активнос-
ті лімфоцитів, (в) активація супресорної функ-
ції останніх.

2. Оліго- і поліпептиди, що активують хемо-
таксис. Такими, зокрема, є: (а) еозинофіль-
ний хемотаксичний фактор (eosinophil 

chemotactic factor – ECF) і (б) нейтрофіль-
ний хемотаксичний фактор (neutrophil 
chemotactic factor – NCF). Як випливає 
з назви, цими речовинами залучаються до 
участі в анафілактичній реакції відповідно 
еозинофіли і нейтрофіли.

3. Ферменти, зокрема нейтральні протеази 
(хімаза, триптаза) та деякі кислі гідролази. 
Серед ефектів цих ферментів: (а) ушко-
дження клітин та позаклітинних компо-
нентів тканини (аналогічно дії лізосомних 
гідролаз), (б) активація калікреїн-кінінової 
системи, (в) утворення деяких побічних 
продуктів активації комплементу з їхніх 
попередників (напр., C3a).

4. Протеоглікани, до складу яких входять гепа-
рин і хондроїтинсульфат. Ці речовини утво-
рюють матрикс гранул, у якому перебувають 
у депонованій формі інші первинні медіато-
ри. Слід зазначити, що гепарин, вивільне-
ний у тканину, виявляє антикоагулянтну дію 

Рис. 15.2. Участь тканинних базофілів у розвитку анафілактичних реакцій
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і, зв’язуючи деякі компоненти комплементу, 
пригнічує реакції його активації.

Значення продуктів дегрануляції тканинних 
базофілів полягає в тому, що вони, з одного 
боку, діючи безпосередньо на клітини-мішені, 
зумовлюють розвиток порушень, що характери-
зують т. зв. ранню фазу анафілактичних реак-
цій (див. нижче), а з другого – ушкоджуючи тка-
нину (гідролітичними ферментами) і залучаючи 
в процес інші види клітин (через ECF, NCF), 
роблять свій внесок і в розвиток пізньої фази 
анафілактичних реакцій.

II. Вторинні медіатори – це сполуки, що, на 
відміну від продуктів дегрануляції тканинних 
базофілів, не зберігаються в клітині у готовій 
формі, а синтезуються de novo під час активації 
тканинних базофілів.

Вторинні медіатори представлені двома 
групами речовин: ліпідними сполуками 
і цитокінами.

1. Ліпідні медіатори. Їхнє утворення пов’я-
зано з активацією фосфоліпази A2, що на-
стає внаслідок зростання внутрішньоклі-
тинної концентрації іонів Ca2+ через збіль-
шення проникності плазматичної мембра-
ни, на якій утворюються комплекси “IgE – 
антиген”.

Під впливом активованих ферментів із 
фосфоліпідів мембран утворюються:

а) лейкотрієни B4, C4, D4 – продукти ліпокси-
геназного шляху перетворення арахідоно-
вої кислоти;

б) простагландини D2. Це також похідні ара-
хідонової кислоти, але їх поява зумовлена 
реакціями, що каталізуються іншим фер-
ментом – циклооксигеназою;

в) фактор активації тромбоцитів (platelet-
activating factor – PAF) – фосфоліпідна спо-
лука, що не є продуктом перетворень нена-
сичених жирних кислот.

Докладно про утворення і механізми дії наве-
дених вище ліпідних медіаторів мова піде в гла-
ві 17, присвяченій запаленню. Тут тільки зазна-
чимо, що лейкотрієни, простагландини і PAF 
зумовлюють розвиток проявів як ранньої, так 
і пізньої фази анафілактичних реакцій.

Так само як і гістамін, вони викликають 
(1) вазо дилатацію, (2) підвищення проникності 
кровоносних судин, (3) спастичне скорочення 
гладеньких м’язів бронхів, матки, кишок. Особ-
ливо інтенсивний і тривалий бронхоспазм (при-
ступи бронхіальної астми) виникає під впли-
вом лейкотрієнів. Саме вони і є давно відомою 
повільнореагуючою субстанцією анафілаксії 
(slow-reacting substance of anaphylaxis – SRS-A).
У розвитку пізньої фази анафілактичних ре-

акцій беруть участь лейкотрієни і PAF, які за-
вдяки посиленню хемотаксису еозинофілів 
і нейтрофілів сприяють інфільтрації цими клі-
тинами тканин, де відбувається реакція, і в та-
кий спосіб виявляють свою прозапальну дію.

2. Цитокіни. Тканинні базофіли є джерелом 
багатьох цитокінів, причетних до пізньої 
фази анафілактичних реакцій. Так, під 
впливом комплексів “IgE – антиген” по-
силюється експресія генів, що кодують 
структуру TNF, IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, 
GM-CSF (granulocyte macrophage colony-
stimulating factor), а також хемокінів, та-
ких як MIP-1a (macrophage infl ammatory 
protein-1a) та MIP-1b. Усі зазначені цитокі-
ни є медіаторами запалення (див. главу 17) 
і разом з іншими продуктами тканинних 
базофілів викликають перехід початкової 
анафілактичної реакції у запальний процес.

До вторинних медіаторів анафілактичних ре-
акцій слід віднести також біологічно активні ре-
човини, джерелом яких є інші, ніж тканинні ба-
зофіли, клітини – макрофаги, нейтрофіли, еози-
нофіли, тромбоцити. Як згадувалося вище, ці 
клітини мають на своїй поверхні низькоафінні 
рецептори для фіксації IgE. При дуже високих 
завершальних дозах антигену утворення комп-
лексів “IgE – антиген” може спричинятися до 
активації зазначених клітин і вивільнення ними 
(як і при будь-якому запаленні) медіаторів. Кар-
тину довершує та обставина, що медіатори запа-
лення виділяються і без утворення на поверхні 
клітин імунних комплексів у разі стимулювання 
еміграції лейкоцитів хемокінами (лейкотрієна-
ми, PAF, ECF, NCF) та іншими цитокінами.

Патофізіологічна стадія

Утворені і виділені тканинними базофілами 
первинні та вторинні медіатори анафілактич-
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них реакцій зумовлюють розвиток структурних 
і функціональних змін, які, у свою чергу, спри-
чиняються до певних клінічних проявів – місце-
вих та загальних.
Місцеві прояви анафілаксії. Розвиток анафі-

лактичних реакцій в окремих органах і тканинах 
проходить дві фази – ранню і пізню (рис. 15.3).
Рання, або негайна, фаза характеризується 

появою місцевих клінічних ознак через 5–30  хв 
від початку дії алергену і триває до 60 хв. Її роз-
виток пов’язаний з дією первинних (продукти 
дегрануляції тканинних базофілів) і деяких вто-
ринних (ліпідні сполуки) медіаторів анафілак-
тичних реакцій (див. вище).

Основні клінічні ознаки зумовлені такими 
функціональними змінами в тканинах:

1. Спазмом гладеньких м’язів. Його спричи-
нюють гістамін, лейкотрієни, простаглан-
дини, PAF. Бронхоспазм веде до приступів 
ядухи – розвивається бронхіальна астма. 
Скорочення м’язів кишечника зумовлює 
діарею.

2. Збільшенням утворення і виділення сли-
зу у верхніх дихальних шляхах і бронхах. 
Основним стимулятором цих процесів 
є гістамін. Посилена секреція слизу є важ-
ливим компонентом розвитку алергічного 

риніту, фарингіту, ларингіту, трахеїту, 
бронхіту.

3. Розширенням артеріол, яке настає через 
розслаблення гладеньких м’язів судинної 
стінки під впливом оксиду азоту (NO). 
Останній утворюється клітинами ендоте-
лію під впливом гістаміну і простаглан-
динів. Проявом вазодилатації є розвиток 
артеріальної гіперемії (див. главу 16), клі-
нічні ознаки якої – почервоніння, висипи на 
шкірі, кон’юнктивіт – закономірно вини-
кають при дії багатьох алергенів.

4. Підвищенням проникності стінок крово-
носних судин. Його зумовлюють гістамін, 
простагландини, лейкотрієни і PAF, а також 
нейтральні протеази, що діють на компо-
ненти базальної мембрани капілярів (кола-
ген, гіалуронову кислоту), розщеплюючи 
їх. Зростання проникності судин виявляє 
себе розвитком місцевих набряків.

5. Подразненням нервових закінчень. Воно ви-
никає під впливом гістаміну і простагланди-
нів, які зменшують поріг больової чутливос-
ті рецепторів. Проявом останнього є розви-
ток таких клінічних ознак, як свербіж і біль.

Пізня фаза місцевих анафілактичних реак-
цій характерна не для всіх, а лише для деяких – 
бронхіальна астма, алергічний риніт – видів 
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Рис. 15.3. Рання і пізня фази місцевої анафілактичної реакції



251ГЛАВА 15.  АЛЕРГІЯ

алергії. Її прояви з’являються без додаткової дії 
алергену через 2–24 год після завершення ран-
ньої фази. Тривати вона може кілька діб.
У розвитку пізніх порушень головну роль ві-

діграють вторинні медіатори анафілактичних 
реакцій – цитокіни, лейкотрієни, PAF. Причетні 
до них і деякі продукти дегрануляції тканинних 
базофілів, зокрема ECF і NCF.
Основним проявом пізньої фази є інфіль-

трація тканин клітинами крові – еозинофіла-
ми, нейтрофілами, базофілами, моноцитами, 
T-лімфоцитами. Вона настає внаслідок дії на-
ведених вище медіаторів, здатних активувати 
і посилювати хемотаксис різних видів лейко-
цитів. Еміграція білокрівців у тканини, де роз-
гортається анафілактична реакція, є важливим 
компонентом запалення – патологічного проце-
су, що, власне, і складає сутність пізньої фази 
місцевої анафілаксії.
Переважну більшість клітин у зонах клі-

тинної інфільтрації складають еозинофіли 
(рис. 15.4). Їх надходження з крові у тканини зу-
мовлене дією щонайменше трьох видів хемокі-
нів: (1) еотаксину (продукується епітеліальни-
ми клітинами слизових оболонок під впливом 
медіаторів анафілаксії), (2) еозинофільного хе-
мотаксичного фактора (ECF), що вивільнюється 
при дегрануляції тканинних базофілів; (3) ци-
токінів, зокрема IL-3, IL-5, GM-CSF.
Сьогодні нема єдиної думки щодо ролі, яку 

відіграють еозинофіли в місцевих анафілактич-
них реакціях.
З одного боку, ці клітини є джерелом фермен-

тів, що інактивують вивільнені тканинними ба-
зофілами медіатори. Так, (а) гістаміназа здій-
снює окисне дезамінування гістаміну, (б) арил-
сульфатаза розщеплює лейкотрієни, а (в) фос-
фоліпаза D гідролізує PAF. За деякими даними, 
еозинофіли можуть продукувати інгібітор, який 
пригнічує дегрануляцію тканинних базофілів.
З другого боку, еозинофіли продукують біл-

ки – великий основний протеїн (major basic 
protein – MBP), катіонний білок еозинофілів 
(eosinophil cationic protein – ECP), які, ушкоджу-
ючи епітеліальні клітини слизових оболонок, 
сприяють розвитку запалення. Принагідно слід 
зазначити, що ці білки чинять токсичну дію на 
клітини гельмінтів (мабуть, у цьому і є біологіч-
ний сенс утворення таких сполук), а їхній вплив 
на власні клітини, можливо, є не спеціальним, 
а побічним ефектом. Крім того, еозинофіли, так 

само як і тканинні базофіли, утворюють і ви-
вільнюють лейкотрієни C4 і PAF, що є вторин-
ними медіаторами анафілактичних реакцій.
Вважають, що еозинофільна інфільтрація сті-

нок бронхів веде до розвитку пізніх обструктив-
них змін, характерних для бронхіальної астми.
Загалом біологічну доцільність місцевих 

анафілактичних реакцій пояснюють тим, що 
в процесі еволюції склався механізм протипа-
разитарного імунного захисту. Він є ефектив-
ним при трихінельозі, шистоматозі, фасціольозі 
та ін. При зазначених інфекціях специфічні до 
паразитарних антигенів IgE взаємодіють свої-
ми Fab-ділянками з клітинами гельмінтів, а Fc-
фрагментами – з Fc-рецептрами еозинофілів. 
Останні, вивільнюючи токсичні білки, виклика-
ють ушкодження і загибель паразитів.

Загальні прояви анафілаксії – анафілактич-
ний шок. При утворенні великої кількості меді-
аторів анафілактичних реакцій і надходження їх 
у кров розвиваються тяжкі системні зміни, що їх 
характеризують поняттям анафілактичний шок.

Провідною ланкою патогенезу анафілак-
тичного шоку є такі події (рис. 15.5):

1. Генералізоване розширення артеріол, яке 
веде до зменшення загального периферич-
ного опору і, як наслідок, до падіння арте-
ріального тиску.

2. Генералізоване збільшення проникності 
кровоносних судин. У результаті виходу рі-
дини із судин у тканини зменшується об’єм 
циркулюючої крові, що, у свою чергу, 
спричиняється до зменшення артеріально-
го тиску. Крім того, настає згущення крові, 
що змінює її реологічні властивості.

3. Порушення мікроциркуляції в тканинах, що 
настає в результаті падіння артеріального 
тиску і згущення крові.

4. Спазм бронхів і бронхіол, а також посилене 
утворення в них слизу. Ці чинники зумов-
люють розвиток обструктивних порушень 
легеневої вентиляції.

Усі наведені вище механізми в кінцевому 
підсумку ведуть до розвитку кисневого голоду-
вання – гіпоксії, тяжкі наслідки якої пов’язані 
насамперед з порушеннями діяльності життє-
во важливих нервових центрів – дихального 
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Рис. 15.4. Участь еозинофілів у розвитку місцевих анафілактичних реакцій

і серцево-судинного. Розлади функціонування 
останніх замикають “зачаровані кола”, які через 
посилення порушень кровообігу і зовнішнього 
дихання збільшують ступінь гіпоксії і при до-
сягненні нею певного критичного рівня спричи-
няються до смерті (див. главу 20).

Основні принципи
попередження і лікування

I. Етіологічний принцип ґрунтується на запобі-
ганні або припиненні контакту організму з алер-
генами.
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II. Вплив на імунологічну стадію. Якщо кон-
такту з алергеном не вдалося уникнути і орга-
нізм став сенсибілізованим до нього, то прово-
дять десенсибілізацію. Суть її полягає у введен-
ні специфічного антигену дуже малими дозами 
через невеликі проміжки часу (15 хв). Мета 
такого введення – поступово зв’язати фіксовані 
на тканинних базофілах IgE, для того щоб запо-
бігти одночасному утворенню великої кількості 
комплексів “IgE – антиген” і медіаторів анафі-
лактичних реакцій. Після того як всі IgE будуть 
зв’язані (для цього потрібно 3–4 введення малих 
доз), вводять основну дозу антигену.
Наведений принцип десенсибілізації лежить 

в основі методу введення в організм лікуваль-
них сироваток (метод Безредки) і попереджен-
ня розвитку анафілактичних реакцій на вста-
новлені дослідним шляхом алергени.

III. Вплив на патохімічну стадію. Він перед-
бачає (а) запобігання утворенню і виділенню 
медіаторів анафілактичних реакцій, (б) інак-

тивацію медіаторів і (в) зменшення їх ефектів 
через блокаду відповідних рецепторів на клі-
тинах-мішенях.

Нині з цією метою використовують:

• антигістамінні препарати – засоби, що 
конкурентно (препарати I покоління) і не-
конкурентно (препарати II покоління) бло-
кують H1-рецептори, завдяки чому змен-
шують ефекти гістаміну;

• інгібітори синтезу лейкотрієнів і селектив-
ні блокатори їхніх рецепторів;

• глюкокортикоїди – гормони, які через лі-
покортиновий механізм (див. главу 37) 
пригнічують активність фосфоліпази A2 і в 
такий спосіб зменшують утворення ліпід-
них медіаторів анафілактичних реакцій.

IV. Вплив на патофізіологічну стадію охоплює 
широке коло лікувальних заходів, спрямованих 
на ліквідацію клінічних проявів анафілактичних 

Рис. 15.5. Схема патогенезу анафілактичного шоку
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реакцій. Серед них, залежно від виду реакції, 
засоби протишокової терапії, спазмолітичні 
препарати, протизапальні засоби тощо.

 15.2. II ТИП АЛЕРГІЧНИХ 
РЕАКЦІЙ

Суть реакцій II типу (син. цитотоксичні реакції, 
реакції цитолізу) полягає в тому, що, на відміну 
від анафілаксії, антиген міститься на поверхні 
клітин, а антитіла, які з ним взаємодіють, є віль-
ними, нефіксованими.

Експериментальне моделювання

Реакції цього типу відтворюють введенням в ор-
ганізм тварин цитотоксичних сироваток, тобто 
сироваток, що містять антитіла проти нормаль-
них компонентів органів чи тканин. Такими, зо-
крема, є антиміокардіальна, антинефротична, 
антиретикулярна та інші цитотоксичні сироват-
ки. Їх отримують шляхом імунізації тканинни-
ми антигенами тварин іншого, ніж донор, виду. 
Так, скажімо, для відтворення реакції цитолізу 
в нирках кроля йому вводять сироватку, одер-
жану від морської свинки після попередньої її 
імунізації суспензією ниркової тканини забитих 
кролів (див. главу 36).

Клінічні форми

Цитотоксичні реакції лежать в основі розви-
тку ряду патологічних процесів і хвороб лю-
дини. 

Прикладом таких є:

• хвороби крові, що характеризуються руйну-
ванням її формених елементів: (а) гемоліз 
еритроцитів, спричинений переливанням 
несумісної за групами AB0 чи резус-факто-
ром крові (гемотрансфузійний шок); (б) ге-
молітична хвороба новонароджених (ре-
зус-конфлікт); (в) автоімунна гемолітична 
анемія; (г) автоімунна тромбоцитопенія, 
(д) автоімунний агранулоцитоз;

• недуги, що мають патогенетичний зв’язок 
зі стрептококовою інфекцією: (а) гостра 
ревматична гарячка (ураження міокарда, 

суглобів), (б) деякі форми гострого гломе-
рулонефриту;

• ендокринні хвороби: (а) гіпертиреоз (хво-
роба Ґревса), (б) цукровий діабет 1 типу, 
що розвивається внаслідок автоімунного 
руйнування β-клітин острівців підшлун-
кової залози (у розвитку цього різновиду 
діабету мають також значення й алергіч-
ні реакції IV типу); (в) цукровий діабет 2 
типу, зумовлений інсуліновою резистент-
ністю;

• хвороби серцево-судинної системи – авто-
алергічний васкуліт, післяінфарктний син-
дром (синдром Дреслера);

• недуги опорно-рухової системи – myasthenia 
gravis, шкіри – pemphigus vulgaris;

• алергія на ліки;
• реакція відторгнення трансплантату, 
у якій цитотоксичні реакції хоча й не є про-
відними, проте беруть участь.

Імунологічна стадія

До розвитку цитотоксичних реакцій мо-
жуть спричинятися такі антигени:

1) компоненти власних клітин – незмінені 
або змінені під впливом різних чинників;

2) фіксовані (адсорбовані) на клітинних мем-
бранах екзогенні антигени (напр., лікар-
ські препарати);

3) неклітинні компоненти тканин (змінені чи 
незмінені): колаген, еластин, мієлін та ін.

Імунна відповідь на ці антигени здійснюєть-
ся через IgG, властивості яких – (а) зв’язування 
комплементу, (б) ефект опсонізації і (в) здат-
ність проникати в тканини – є важливими для 
розгортання реакцій цитолізу.
У своїй більшості IgG представлено імун-

ними антитілами – вони утворюються в ор-
ганізмі внаслідок контакту останнього з анти-
геном. При цьому реалізується описана в гла-
ві 14 відповідь гуморального типу за учас-
тю антиген презентуючих клітин, T-хелперів 
і B-лімфоцитів.
Проте в організмі існують і природні анти-

тіла. Вони синтезуються без участі антигенів, 
постійно містяться у сироватці крові. Такими 



ГЛАВА 16
Розлади місцевого кровообігу

Під місцевим (периферичним, регіонарним) 
кровообігом розуміють кровопостачання окре-
мих органів і тканин.
Місцевий кровообіг забезпечує: (а) доставку 

клітинам кисню і поживних речовин (глюко-
зи, жирних кислот, амінокислот та ін.) і (б) ви-
ведення з тканин продуктів обміну (CO2, іонів 
водню тощо). У деяких органах і тканинах кро-
вообіг виконує не тільки нутритивну, а й деякі 
спеціалізовані функції: у шкірі він бере участь 
у терморегуляції, у нирках – у здійсненні філь-
трації та реабсорбції речовин.
За нормальних умов інтенсивність кровопос-

тачання органів і тканин залежить від їх функ-
ціональної активності та рівня обміну речовин, 
які, власне, і визначають потреби клітин у кисні 
та поживних речовинах, а також необхідність 
виведення продуктів метаболізму.
Мірою інтенсивності місцевого кровообігу 

є об’ємна швидкість руху крові (Q), що за зако-
ном гемодинаміки визначається формулою:

a vP PQ
R

,

де Pa – тиск в артеріях (“на вході”), Pv – тиск 
у венах (“на виході”), R – опір судин даного ор-
гана чи тканини.
Беручи до уваги зазначену формулу, мож-

на виділити два протилежно спрямовані види 
порушень місцевого кровообігу: (1) збіль-
шення кровопостачання органів і тканин (↑Q) 
і (2) зменшення інтенсивності периферичного 
кровообігу (↓Q).
Перший тип порушень представлено артері-

альною гіперемією, а другий – низкою розладів, 
серед яких одні є суттю порушень – венозна гі-
перемія, ішемія, стаз, а інші – їхньою причи-
ною – тромбоз і емболія.

 16.1. РЕГУЛЯЦІЯ МІСЦЕВОГО 
КРОВООБІГУ ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ. 
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРЕМІЯ

Основний принцип регуляції місцевого кро-
вообігу полягає в тому, що кровопостачання ор-
ганів і тканин має відповідати їх метаболічним 
та функціональним потребам. Зростання цих 
потреб веде до збільшення кровопостачання, а 
зменшення – до протилежного ефекту.
Розрізняють (1) негайну і (2) довготрива-

лу регуляцію місцевого кровообігу (рис. 16.1). 
Перша – здійснюється швидко, протягом се-
кунд, хвилин. В її основі – зміни тонусу гла-
деньких м’язів судинної стінки, що ведуть до 
змін просвіту кровоносних судин. Друга – по-
требує часу, що вимірюється днями, тижнями, 
місяцями. Її суть складають (а) процеси ново-
утворення судин – ангіогенез, завдяки чому 
збільшується кількість судин у тканині (див. 
главу 17), і (б) розвиток колатералей, що забез-
печують відновлення кровопостачання при по-
рушенні прохідності окремих судин.
Негайна регуляція може підпорядковувати 

місцевий кровообіг або (а) потребам органу чи 
тканини (авторегуляція), або в основному (б) 
потребам системної гемодинаміки (нейрогумо-
ральна регуляція).
Авторегуляція місцевого кровообігу. Роз-

різняють (а) метаболічну і (б) міогенну авторе-
гуляцію.
Метаболічна регуляція забезпечує відповід-

ність місцевого кровообігу метаболічним по-
требам органа, тканини.

Її об’єктами є дрібні судини – артеріоли, ме-
та ртеріоли, прекапілярні сфінктери, а здійс-
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Рис. 16.1. Механізми регуляції місцевого кровообігу

нюється вона за допомогою двох основних 
чинників: нестачі кисню і метаболітів-вазо-
дилататорів (рис. 16.2).

1. Нестача кисню. При зменшенні доставки 
кисню кров’ю (різні види кисневого голо-
дування) або посиленому його використан-
ні (збільшення функціональної активності 
клітин) порушується окиснення поживних 
речовин і ресинтез АТФ. Зменшення вмісту 
останнього в гладеньких м’язових клітинах 
(ГМК) зумовлює перехід ГМК зі стану ско-
рочення у стан розслаблення, завдяки чому 
тонус артеріол і метартеріол зменшується 
і вони розширюються. Розслаблення пре-
капілярних сфінктерів веде до збільшення 
кількості функціонуючих капілярів.

Слід зазначити, що вплив дефіциту кисню 
на тонус кровоносних судин не можна повніс-
тю пояснити одним тільки зменшенням АТФ 
у ГМК. Нині досліджуються й інші, не пов’язані 
з енергодефіцитом, механізми дії кисню, зокре-
ма його прямий вплив на стан іонних каналів 
плазматичної мембрани.

2. Метаболіти, що мають судинорозширю-
вальну (вазодилататорну) дію. Провідну 
роль серед них відводять аденозину – про-
дукту повного дефосфорилювання АТФ. 
Утворення аденозину зростає (а) при пору-
шеннях ресинтезу АТФ (напр., при гіпоксії) 
і (б) в умовах посиленого гідролізу АТФ 
(збільшення функціональної активності 

клітин). Вивільнені в інтерстицій молекули 
аденозину діють на ГМК артеріол, метарте-
ріол і прекапілярних сфінктерів, блокуючи 
в них Ca-канали плазматичних мембран. 
Унаслідок цього зменшується надходження 
іонів кальцію з позаклітинного простору 
в ГМК судин – сила їх скорочення падає, 
тонус зменшується, судини розширюються 
під дією тиску крові.

Міогенна авторегуляція забезпечує присто-
сування місцевого кровообігу до змін системної 
гемодинаміки, а саме – до збільшення і змен-
шення кров’яного тиску.
В основі цього механізму лежить ефект Бей-

ліса: що більше механічне розтягнення ГМК 
судин, то більша сила їх скорочення (це, фак-
тично, аналог закону Франка – Старлінга для 
серця). При збільшенні артеріального тиску 
(розтягнення судинної стінки зростає) тонус ар-
терій і артеріол теж збільшується, а при змен-
шенні тиску крові (розтягнення зменшується) 
судини розширюються. Завдяки цьому об’ємна 
швидкість руху крові залишається незмінною, 
незалежно від того, артеріальний тиск зростає 
чи падає.
Механізм Бейліса є важливим чинником міо-

генної авторегуляції в життєво важливих ор-
ганах: серці (див. главу 31), головному мозку 
(див. главу 38), нирках (див. главу 36). Слід, 
однак, зазначити, що він діє тільки в діапазоні 
змін артеріального тиску від 80 до 180 мм рт. ст. 
Стабільність місцевого кровообігу в наведених 

Авторегуляція Нейрогуморальна 
регуляція

Розвиток 
колатералей

Ангіогенез

Метаболічна Міогенна Нервова Гуморальна

Регуляція місцевого кровообігу

Негайна Довготривала
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вище органах порушується, якщо тиск крові па-
дає нижче 80 мм рт. ст. (кровопостачання змен-
шується) або піднімається вище 180 мм рт. ст. 
(інтенсивність кровообігу зростає).
Нейрогуморальна регуляція місцевого 

кровообігу. Вона, як зазначалося, підпорядко-
вує кровообіг в органах і тканинах потребам 
системної гемодинаміки. Її об’єктами є судини 
більшого калібру – артеріоли, дрібні і середні 
артерії, вени.
Нервова регуляція здійснюється за допо-

могою вегетативних (симпатичних і парасим-
патичних) судинорухових нервів. Залежно від 
ефектів, що виникають при їх стимуляції, роз-
різняють (1) судинозвужувальні нерви – вазо-
констриктори і (2) судинорозширювальні нер-
ви – вазодилататори.

1. Вазоконстриктори представлені в організ-
мі симпатичними адренергічними нервами, 

закінчення яких вивільнюють норадрена-
лін. Цей медіатор діє на α-адренорецептори 
ГМК, збільшує проникність їхніх мембран 
до іонів Ca2+ і в такий спосіб ініціює процес 
скорочення.

У нормі по вазоконстрикторах постійно 
йдуть імпульси з частотою 1–3 імп/с. Вони зу-
мовлюють т. зв. нейрогенний тонус судин. При 
збільшенні частоти імпульсів судини звужують-
ся, а при зменшенні імпульсації, навпаки, роз-
ширюються. Максимальна вазодилатація настає 
при повній денервації судин. У цьому випадку 
нейрогенний тонус зникає, а залишається т. зв. 
базальний тонус, зумовлений чинниками авто-
регуляції місцевого кровообігу (див. вище).
Судинозвужувальні нерви широко представ-

лені в скелетних м’язах, шкірі, нирках, черевній 
ділянці тіла. Натомість їх майже нема в серці 
і головному мозку.

Рис. 16.2. Механізми метаболічної авторегуляції місцевого кровообігу 
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2. До вазодилататорів відносять (а) симпа-
тичні холінергічні і (б) парасимпатичні хо-
лінергічні нерви.

Симпатичні холінергічні нерви, медіатором 
яких є ацетилхолін, здійснюють іннервацію 
тільки прекапілярних сфінктерів у скелетних 
м’язах. У стані спокою імпульси по них не над-
ходять, при подразненні цих нервів настає роз-
ширення судин (в основному метартеріол) і від-
криття артеріовенозних анастомозів.
Парасимпатичні холінергічні нерви іннерву-

ють судини зовнішніх статевих органів, артерії 
м’якої оболонки головного мозку, судини трав-
них залоз. Збудження цих нервів спричиняється 
до розширення зазначених судин.
Судинорозширювальна дія обох типів холі-

нергічних нервів пов’язана з впливом їхнього 
медіатора – ацетилхоліну – на ендотелій крово-
носних судин. Ендотеліальні клітини, як буде 
показано далі, є джерелом ряду вазоактивних 
речовин, серед яких потужний розширювач су-
дин – оксид азоту.
Досі нема підтвердження колись поширеної 

думки про те, що розширення судин може на-
ставати внаслідок т. зв. аксон-рефлексу – ретро-
градного поширення імпульсів від однієї по-
дразненої гілки аксона на іншу, що закінчується 
на ГМК судин.

Гуморальна регуляція місцевого кровообі-
гу здійснюється за допомогою трьох груп 
чинників: (1) позаклітинних іонів, (2) біо-
логічно активних речовин, (3) гормонів.

1. Іони. Звуження кровоносних судин виникає 
при збільшенні позаклітинної концентрації 
іонів Ca2+, при незначному підвищенні pH. 
Судини розширюються під впливом збіль-
шених концентрацій іонів Mg2+, K+, Na+ 
(дія осмотичного тиску), при зменшенні pH 
і значному підвищенні цього показника.

2. Біологічно активні речовини. Велику кіль-
кість сполук, що є медіаторами різних па-
тологічних процесів (запалення, алергії), 
можна розділити за характером впливу на 
тонус кровоносних судин на вазодилата-
тори і вазоконстриктори.

Здатність розширювати судини мають (а) біо-
генні аміни (гістамін, серотонін), що є продук-
тами дегрануляції тканинних базофілів; (б) кіні-
ни (калідин, брадикінін), поява яких пов’язана 

з активацією калікреїн-кінінової системи плаз-
ми крові (див. главу 17); (в) простагландини 
(крім PG F2α) і простацикліни, що утворюються 
шляхом перетворень арахідонової кислоти (див. 
главу 17).
Звуження судин настає під впливом (а) се-

ротоніну (якщо він діє на ушкоджену судинну 
стінку), (б) простагландину PG F2α, і тромбок-
санів, (в) високих доз фактора активації тром-
боцитів (platelet-activating factor – PAF). Зде-
більшого джерелом цих сполук є тромбоцити, 
які вивільнюють зазначені вазоконстриктори 
під час своєї адгезії і агрегації (див. нижче).
Дія багатьох біологічно активних сполук на 

судинну стінку опосередковується ендотелієм 
кровоносних судин. На важливій ролі ендотелі-
альних клітин у регуляції місцевого кровообігу 
ми зупинимося окремо.

3. Гормони. Серед гормонів, здатних вплива-
ти на тонус кровоносних судин, найбільше 
значення мають: (а) катехоламіни (адре-
налін, норадреналін), (б) ангіотензин II, 
(в) вазопресин.

Катехоламіни реалізують свою дію че-
рез адренорецептори. Норадреналін активує 
α-адренорецептори і зумовлює звуження су-
дин. Адреналін здатен взаємодіяти як з α-, так 
і з β-адренорецепторами. Активація перших 
спричиняється до вазоконстрикції, а дру-
гих – до вазодилатації. Сумарний ефект адре-
наліну на місцевий кровообіг залежить від 
(а) співвідношення α- і β-рецепторів у судинах 
тканини і (б) дози адреналіну. Переважання 
β-адренорецепторів (напр., у судинах серця, 
скелетних м’язів) зумовлює загальний судино-
розширювальний ефект, а α-адренорецепторів 
(напр., у судинах шкіри, черевної ділянки, ни-
рок) – вазоконстрикцію. Оскільки поріг актива-
ції β-рецепторів нижчий, ніж α-рецепторів, то 
при низьких (фізіологічних) дозах адреналіну 
судини розширюються (β-ефект), а при висо-
ких – звужуються (α-ефект).
Ангіотензин II утворюється внаслідок акти-

вації ренін-ангіотензинової системи (див. гла-
ву 27). Його дія характеризується системним 
впливом на тонус кровоносних судин. Одна 
мільйонна частка грама цієї сполуки викли-
кає таку вазоконстрикцію, що артеріальний 
тиск у  людини зростає на 50 і більше мм рт. ст. 
В умовах патології ангіотензин II, обмежуючи 
кровопостачання багатьох органів і тканин, за-
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безпечує централізацію кровообігу, необхідну 
для підтримання діяльності життєво важливих 
органів, передусім серця і головного мозку.
Вазопресин, будучи гормоном нейрогіпофіза, 

є ще потужнішим вазоконстриктором, якщо по-
рівнювати з ангіотензином II. Його сильна суди-
нозвужувальна дія виявляє себе в умовах різко-
го падіння артеріального тиску і спрямована на 
негайне відновлення цього важливого гемоди-
намічного показника (див. главу 27).

Роль ендотелію в регуляції 
місцевого кровообігу
Одним із найбільших досягнень експеримен-
тальної медицини наприкінці XX століття було 
відкриття ролі ендотеліальних клітин у регуляції 
тонусу кровоносних судин. Суть виявлених за-
кономірностей полягає в тому, що різні гемоди-
намічні чинники та багато біологічно активних 

речовин, гормонів, фармакологічних препаратів 
впливають на стан скорочення гладеньких м’язів 
судинної стінки не прямо, а опосередковано – 
через ендотеліальні клітини, які вивільнюють, 
залежно від характеру стимулу, вазодилататор-
ні або вазоконстрикторні речовини (рис. 16.3).

I. Ендотелійзалежна вазодилатація

Початком якісно нового етапу у вивченні 
функцій ендотелію стало відкриття ендотелій-
залежного розслаблення гладеньких м’язів кро-
воносних судин. Суть явища полягає в тому, що 
релаксація ізольованих смужок та кільцевих 
сегментів артерій під впливом ацетилхоліну 
відбувається тільки за наявності інтактного ен-
дотелію. Ендотеліальні клітини у відповідь на 
дію ацетилхоліну вивільнюють речовину – фак-
тор релаксації ендотеліального походження 
(endothelium-derived relaxing factor – EDRF) – 
яка, у свою чергу, чинить вплив на гладенькі 

Рис. 16.3. Роль ендотелію в регуляції тонусу кровоносних судин
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м’язові клітини судинної стінки, спричиняю-
чи їх розслаблення. Згодом з’ясувалося, що не 
тільки ацетилхолін, а й багато інших вазодила-
таторів діють у такий самий спосіб (гістамін, 
серотонін, брадикінін, субстанція P, арахідоно-
ва кислота, АТФ, АДФ та ін.).
Нарешті вдалося пояснити, чому деякі вазоак-

тивні речовини (серотонін, АТФ, АДФ), залеж-
но від обставин, можуть виявляти як судино-
розширювальну, так і судинозвужувальну дію: 
якщо ендотелій неушкоджений, то настає роз-
слаблення гладенької мускулатури судин, зумов-
лене вивільненням фактора релаксації; якщо ж 
цілісність ендотелію порушена, то відбувається 
скорочення гладеньких м’язів як наслідок без-
посередньої дії на них зазначених вище сполук.
Наприкінці 80-х років минулого століття вда-

лося ідентифікувати ендотеліальний фактор ре-
лаксації – ним виявився оксид азоту.

Оксид азоту (NO˙) – це токсичний вільнора-
дикальний газ з дуже коротким періодом існу-
вання (6–10 с). При взаємодії з киснем та водою 
він швидко перетворюється в нітрити й нітра-
ти. Місцем утворення NO˙ в організмі можуть 
бути ендотеліальні клітини кровоносних судин, 
нейрони головного мозку, макрофаги. Синтез 
оксиду азоту здійснюється за допомогою фер-
менту NO-синтази (nitric oxide synthase – NOS) 
та низки коферментів: флавінмононуклеотиду 
(ФМН), флавінаденіндинуклеотиду (ФАД), гему 
й тетрагідробіоптерину (BH4). Субстратами ре-
акції, що її каталізує NO-синтаза, є L-аргінін, 
кисень і НАДФН, а кінцевими продуктами – 
L-цитрулін та оксид азоту (рис. 16.4).
В ендотеліальних клітинах кровоносних су-

дин NO-синтаза – конститутивний фермент: 
його синтез здійснюється постійно, незалежно 
від будь-яких впливів. Активація NO-синтази 

Рис. 16.4. Схема утворення оксиду азоту з L-аргініну
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відбувається при збільшенні концентрації іонів 
Ca2+ в цитоплазмі ендотеліоцитів і пов’язана 
з дією Ca2+-кальмодулінового комплексу.
Утворений в реакції NO˙ завдяки своїм фі-

зичним та хімічним властивостям легко прохо-
дить через клітинні мембрани, швидко досягає 
прилеглих гладеньких м’язових клітин і зумов-
лює їх розслаблення завдяки механізму, що ми 
його обговоримо нижче.
Ендотелійзалежне розслаблення, що виникає 

у відповідь на дію ацетилхоліну та деяких ін-
ших сполук, супроводжується гіперполяризацією 
мембрани гладеньких міоцитів. Цей ефект, однак, 
не відтворюється оксидом азоту, що дало під-
стави для висновку про існування ще однієї спо-
луки, причетної до ефекту розслаблення. Її було 
названо ендотеліальним фактором гіперполяри-
зації (endothelium-derived hyperpolarizing factor).
Серед інших судинорозширювальних сполук, 

що їх вивільнює ендотелій у відповідь на різні 
подразники, – простациклін, аденозин, натрій-
уретичний пептид C та ін.

II. Ендотелійзалежна вазоконстрикція

За певних обставин ендотеліальні клітини 
вивільнюють потужну судинозвужувальну ре-
човину – ендотелін (пептид, що складається 
з 21 амінокислотного залишку). Серед стимуля-
торів продукування ендотеліну – адреналін, ан-
гіотензин II, вазопресин. Але найбільшим сти-
мулом для вивільнення пептиду є ушкодження 
судинної стінки. Ендотелін при цьому зумов-
лює стійке звуження артерій і вен дрібного та 
середнього калібру, що, як вважають, зменшує 
ризик можливої кровотечі.
Дію ендотеліну на ГМК кровоносних судин 

опосередковують ендотелінові рецептори, актива-
ція яких викликає, з одного боку, відкриття потен-
ціалзалежних кальцієвих каналів плазматичної 
мембрани, а з другого – утворення вторинних ме-
сенджерів фосфоліпідного походження – діацил-
гліцеролу та інозитолтрифосфату (див. главу 8).
Скорочення ГМК, що виникає під впливом 

ендотеліну, характеризується великою триваліс-
тю і погано реагує на різні судинорозширюваль-
ні впливи. Крім ендотеліну, вазоконстрикторну 
дію мають і деякі інші продукти ендотеліоцитів, 
зокрема фактор активації тромбоцитів (PAF), 
простагландин F2α, ендотеліальний фактор 
констрикції, що вивільнюється при аноксемії; 
ендопероксиди і супероксидний радикал.

Механізми вазоконстрикції 
і вазодилатації

В основі звуження і розширення судин лежать 
відповідно збільшення і зменшення тонусу гла-
деньких м’язів судинної стінки.
Механізми підвищення тонусу судин. Тонус 

кровоносних судин зростає внаслідок скорочен-
ня гладеньких м’язів судинної стінки.

Цей процес можна розділити на чотири по-
слідовні етапи (рис. 16.5):

1. Ініціювання скорочення. На відміну від ске-
летних м’язів, де існує лише один ініціатор 
скорочення – нервовий електричний ім-
пульс, що спричинює збудження м’язового 
волокна, у гладеньких м’язах судин таких 
ініціаторів може бути багато. Найважливі-
шими з них є (а) нервова стимуляція (не-
рвові імпульси), (б) гуморальна стимуляція 
(дія гормонів, біологічно активних речо-
вин, фармакологічних препаратів; зміни 
хімічного складу інтерстиціальної рідини), 
(в) механічне розтягування м’язових воло-
кон, (г) спонтанна ініціація (без будь-яких 
зовнішніх стимулів).

Спільна риса дії зазначених чинників-ініціа-
торів полягає в тому, що всі вони, хоча й через 
різні механізми, викликають збільшення кон-
центрації іонів Ca2+ у цитоплазмі ГМК.

2. Спряження між стимулом та скорочен-
ням. Як і в інших типах м’язів (скелетних, 
міокарді), ключову роль у перетворенні 
збудження ГМК в їх скорочення відіграють 
іони Ca2+.

Основним джерелом надходження Ca2+ в ци-
топлазму гладеньких міоцитів є міжклітинний 
простір, де концентрація цих іонів (10–3 моль/л) 
на кілька порядків вища, ніж у цитоплазмі клі-
тин у стані їхнього спокою (10–7 моль/л). Завдя-
ки високому градієнту концентрацій Ca2+, спря-
мованому в клітину, кальцій під впливом ініціа-
торів скорочення може надходити в цитоплазму 
з інтерстицію через відкриті потенціалзалежні 
Ca-канали (під час потенціалу дії) або через 
потенціалнезалежні (хемочутливі) Ca-канали, 
відкриття яких відбувається без виникнення по-
тенціалу дії на плазматичній мембрані.
Друге джерело, звідки іони Ca2+ надходять 

у цитоплазму ГМК, – внутрішньоклітинні 
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Рис. 16.5. Основні етапи скорочення гладеньких м’язів кровоносних судин
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структури саркоплазматичного ретикулуму. Зна-
чення цього пулу кальцію для здійснення скоро-
чення ГМК у різних судинах різне. Вивільнення 
Ca2+ звідси може відбуватися завдяки поширен-
ню потенціалів дії по аналогах Т-трубочок (як 
у скелетних м’язах) або через утворення вну-
трішньоклітинних посередників під впливом 
деяких гормонів та фармакологічних агентів.
Дальша дія іонів кальцію як регулятора ско-

рочень ГМК істотним чином відрізняється від 
такої дії Ca2+ у волокнах скелетних м’язів та 
міо карда. Річ у тім, що в ГМК кровоносних су-
дин нема тропонінового механізму регуляції 
скорочень, натомість така регуляція здійснюєть-
ся за участю іншого білка, здатного зв’язувати 
кальцій, – кальмодуліну.

3. Власне скорочення. При збільшенні кон-
центрації Ca2+ у цитоплазмі послідовно від-
буваються такі події:

• іони кальцію зв'язуються з кальмодуліном, 
утворюючи комплекс кальмодулін-[Ca2+]4;

• зазначений комплекс активує фермент міо-
зинкіназу (кіназу легких ланцюгів міози-
ну);

• міозинкіназа здійснює фосфорилювання 
(перенесення фосфатної групи від АТФ на 
білкову молекулу) легких ланцюгів головок 
міозину;

• фосфорильовані головки міозину набу-
вають здатності взаємодіяти з активними 
центрами актинових філаментів і утворю-
вати актоміозинові комплекси (“містки”);

• утворення цих комплексів спричиняє 
“ковзання” тонких актинових філаментів 
уздовж товстих міозинових, тобто власне 
процес скорочення.

4. Розслаблення. Підвищення цитоплазматич-
ної концентрації Ca2+ в ГМК є причиною не 
тільки спряження стимулу зі скороченням, 
а й наступного етапу – розслаблення. Зрос-
тання рівня Ca2+ в цитоплазмі гладеньких 
міоцитів веде до активації механізмів ак-
тивного транспорту іонів кальцію – кальці-
євих насосів.

Ca-насоси плазматичної мембрани видаля-
ють іони Ca2+ з цитоплазми проти градієнта кон-
центрації в міжклітинний простір, а Ca-насоси 
саркоплазматичного ретикулуму – відповідно 
в його замкнені структури. При цьому завдяки 
АТФ-азній активності білків зазначених насосів 

відбувається розщеплення АТФ, і вивільнена 
енергія забезпечує активний транспорт.
Як наслідок роботи насосних механізмів 

внут рішньоклітинна концентрація Ca2+ посту-
пово зменшується до вихідного рівня. Це спри-
чиняється до активації ферменту міозинфосфа-
тази, що відщеплює молекули фосфату від лег-
ких регуляторних ланцюгів головок міозину. Як 
результат, унеможливлюється утворення нових 
актоміозинових комплексів – скорочення припи-
няється і настає розслаблення гладеньких м’язів.
Механізми зменшення тонусу судин. Тонус 

кровоносних судин падає (а) в разі зменшен-
ня стимуляції скорочень гладеньких м’язів ва-
зоконстрикторами або (б) внаслідок активації 
розслаб лення ГМК вазодилататорами.
Оскільки велика кількість, якщо не більшість, 

вазодилататорів чинить свій вплив на судини 
опосередковано – через утворення і вивільнен-
ня оксиду азоту, розглянемо дію саме цієї спо-
луки на гладенькі м’язи судин (рис. 16.6).
Утворений під впливом чинників, що збіль-

шують внутрішньоклітинну концентрацію Ca2+ 
в ендотеліоцитах, оксид азоту легко проникає 
через плазматичну мембрану в м’язові кліти-
ни кровоносних судин, де активує цитозоль-
ну (розчинну) форму гуанілатциклази (див. 
главу 8). Далі відбувається активація цГМФ-
залежної G-протеїнкінази, що здійснює фос-
форилювання функціонально важливих білків 
ГМК – (а) міозинкінази (кінази легких ланцюгів 
міозину) і (б) мембранної фракції Ca-АТФ-ази. 
У результаті перший фермент стає неактивним: 
унеможливлюється фосфорилювання легких 
ланцюгів міозину, а отже, і скорочення гладень-
ких м’язів. Другий фермент, навпаки, активу-
ється, і, як наслідок, посилюється видалення 
Ca2+ з цитоплазми, що й зумовлює власне про-
цес розслаб лення гладеньких міоцитів.

Артеріальна гіперемія

Артеріальна гіперемія – це збільшення крово-
наповнення органа чи тканини за рахунок над-
мірного надходження крові по артеріальних су-
динах.
Для цього виду порушень місцевого кро-

вообігу характерні такі функціональні зміни: 
(а) розширення дрібних артерій, артеріол, капі-
лярів і вен; (б) прискорення течії крові в суди-
нах, (в) пульсація дрібних артерій і капілярів, 
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Рис. 16.6. Механізми судинорозширювальної дії оксиду азоту

Гемодинамічні чинники
(напруга зсуву)

Кров

Біологічно активні 
речовини: 

ацетилхолін, гістамін,
серотонін та ін.

Продукти агрегації 
тромбоцитів та 
зсідання крові

(АДФ, арахідонова 
кислота, тромбін)

Метаболіти
(аденозин, молочна 

кислота та ін.) 

Ca2+

Ca2+

Кальмодулін – [Ca2+]4

Гуанілатциклаза

Гладенький міоцит

Розслаблення

Неутворення актоміозинових 
комплексів

Активна (нефосфорильована) 
кіназа легких ланцюгів 

міозину

Активна (фосфорильована) 
Ca2+-АТФ-аза кальцієвих 

насосів

Видалення Ca2+ 
із цитоплазми

Неактивна (фосфорильована) 
кіназа легких ланцюгів 

міозину

Неактивна (нефосфо рильо-
вана) Ca2+-АТФ-аза кальцієвих 

насосів

G-протеїнкіназа + цГМФ

цГМФГТФ

NO-синтаза

NO.O2

L-цитрулінL-аргінін

Ендотеліоцит

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+



РОЗДІЛ V. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ288

(г) збільшення числа видимих під мікроскопом 
судин, (д) збільшення тиску в артеріолах, капі-
лярах і венах.
Клінічно артеріальна гіперемія виявляє себе: 

(а) почервонінням, (б) підвищенням місцевої 
температури, (в) збільшенням об’єму гіперемо-
ваної ділянки, (г) підвищенням тургору ткани-
ни, (д) посиленням обміну речовин і функцій 
органа.
Причини. Артеріальна гіперемія може роз-

виватися (а) під впливом фізичних, хімічних та 
біологічних факторів зовнішнього середовища; 
(б) при збільшенні навантаження на орган чи 
ділянку тканини, (в) унаслідок дії психогенних 
чинників.
Залежно від причин розрізняють: (1) фізіоло-

гічну і (2) патологічну артеріальну гіперемію.
Фізіологічною називають артеріальну гіпере-

мію, що виникає в результаті дії звичайних фі-
зіологічних подразників (збільшення наванта-
ження на орган, психогенні впливи). Основни-
ми її різновидами є (а) робоча і (б) реактивна 
гіперемія.
Робоча гіперемія – це збільшення течії крові 

в органі під час посиленої його роботи (збіль-
шення вінцевого кровообігу при посиленні 
роботи серця, гіперемія слинних залоз під час 
прийому їжі та ін.).
Реактивна гіперемія розвивається внаслідок 

відновлення кровообігу в тканині одразу після 
короткочасного його обмеження. Виникає най-
частіше в нирках, головному мозку, шкірі, киш-
ках, м’язах.
В основі як робочої, так і реактивної гіпере-

мії лежать механізми метаболічної авторегу-
ляції місцевого кровообігу (див. вище). Тільки 
в першому випадку ці механізми спрацьовують 
у результаті посиленого споживання кисню (гі-
поксія напруги) і гідролізу АТФ, а в другому – 
через недостатнє постачання тканин киснем 
(циркуляторна гіпоксія) і порушення ресинтезу 
АТФ. Нестача кисню і аденозин, що утворюєть-
ся за цих обставин, зумовлюють розслаблення 
ГМК судин і вазодилатацію (див. рис.16.2).
Патологічна артеріальна гіперемія виникає 

внаслідок дії незвичайних (патологічних) по-
дразників або в результаті підвищення чутли-
вості судин до звичайних впливів. Вона супро-
воджує розвиток таких патологічних процесів, 
як запалення, алергія, опіки, гарячка. Її клініч-
ними прикладами можуть бути інфекційний або 

алергічний висип, почервоніння обличчя при 
багатьох інфекційних хворобах (кір, скарлати-
на, висипний тиф), почервоніння половини об-
личчя при невралгії трійчастого нерва і т.д.

Механізми. Розрізняють два механізми роз-
витку артеріальної гіперемії:

• нейрогенний;
• пов’язаний з дією місцевих гуморальних 

(метаболічних) факторів (міопаралітична 
гіперемія).

I. Нейрогенна артеріальна гіперемія залежно 
від конкретних механізмів її розвитку може бути 
(а) нейротонічного і (б) нейропаралітичного ти-
пів.
Нейротонічний тип артеріальної гіперемії 

розвивається при збільшенні імпульсації по 
судинорозширювальних нервах (вазодилатато-
рах). До останніх, як уже зазначалося, належать 
парасимпатичні нерви і симпатичні холінергіч-
ні нерви, медіатором яких є ацетилхолін.
В експерименті на тваринах цей тип артері-

альної гіперемії відтворюють шляхом подраз-
нення судинорозширювальних нервів. Так, 
подразнення chorda tympani (гілка n. facialis) 
викликає артеріальну гіперемію і посилення се-
креції піднижньощелепної слинної залози (до-
слід К. Бернара).
У клініці нейротонічна гіперемія виникає 

найчастіше рефлекторно у зв’язку з подразнен-
ням екстеро- та інтерорецепторів, а також при 
збудженні судинорозширювальних нервів та їх-
ніх центрів. Цим, зокрема, пояснюють почерво-
ніння обличчя і шиї при патологічних процесах 
у внутрішніх органах (яєчниках, серці, печінці).
Нейропаралітична артеріальна гіперемія роз-

вивається при припиненні імпульсації по сим-
патичних адренергічних нервах, що мають су-
динозвужувальну дію.
В експерименті на тваринах її моделюють за 

допомогою хірургічних втручань і фармаколо-
гічних впливів. Часто застосовують перетинан-
ня симпатичних адренергічних волокон і нервів. 
Так, після перерізування симпатичних волокон 
сідничного нерва спостерігають розширення 
судин лапки жаби (дослід А. Вальтера), а при 
видаленні шийного вузла симпатичного стовбу-
ра – почервоніння й підвищення температури 
вуха кроля з боку операційного втручання (до-
слід К. Бернара).
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Серед фармакологічних способів відтворен-
ня артеріальної гіперемії нейропаралітичного 
типу – (а) блокада проведення нервових імпуль-
сів у симпатичних вузлах за допомогою гангліо-
блокаторів, (б) порушення утворення, депону-
вання й виділення катехоламінів закінченнями 
симпатичних нервів (застосування симпатолі-
тиків); (в) блокада α-адренорецепторів ГМК за 
допомогою відповідних α-адреноблокаторів.

II. Міопаралітична артеріальна гіперемія. Гі-
перемію, пов’язану з дією місцевих гумораль-
них факторів, іноді називають міопаралітич-
ною, підкреслюючи тим самим первинність по-
рушень скорочувальних властивостей гладень-
ких м’язів судин під впливом хімічних агентів.
Артеріальну гіперемію міопаралітичного 

типу викликають три групи гуморальних факто-
рів: (1) неорганічні іони (калію, водню) і дефі-
цит кисню, (2) метаболіти (молочна кислота, 
органічні кислоти циклу Кребса, АДФ, АМФ, 
аденозин); 3) біологічно активні речовини (гіс-
тамін, серотонін, кініни, простагландини).
Зазначені чинники спричинюють розширен-

ня судин, діючи або безпосередньо на гладенькі 
м’язи судинної стінки, або опосередковано, че-
рез вплив на ендотелій судин (через оксид азоту).

Значення. Артеріальна гіперемія, на відміну 
від інших порушень місцевого кровообігу, су-
проводжується збільшенням об’ємної швидко-
сті руху крові (Q), що веде до посилення крово-
постачання органа чи тканини.
Відповідно до наведеної на початку глави 

формули збільшення Q може бути зумовлено (1) 
зростанням перфузійного тиску – (Pa – Pv) і (2) 
зменшенням опору судин – R. Основною причи-
ною першого є артеріальна гіпертензія, а дру-
гого – збільшення радіусу, тобто розширення, 
кровоносних судин (вазодилатація).
У більшості випадків такі зміни виникають 

при посиленні діяльності органа і збільшенні 
інтенсивності обміну речовин, що є по своїй 
суті пристосуванням до підвищеного функціо-
нального навантаження.
Однак можливі й негативні наслідки. При 

артеріосклерозі, наприклад, різке розширен-
ня судини може супроводжуватися розривом її 
стінки і крововиливом у тканину (геморагічний 
інсульт). Особливо часто подібне явище буває 
в головному мозку у хворих на артеріальну гі-
пертензію. Крім того, у головному мозку артері-

альна гіперемія через навіть незначне збільшен-
ня загального об’єму тканини може бути при-
чиною підвищення внутрішньочерепного тиску 
(див. главу 38).

 16.2. ЗМЕНШЕННЯ 
КРОВОПОСТАЧАННЯ ТКАНИН. 
ВЕНОЗНА ГІПЕРЕМІЯ, ІШЕМІЯ, 
СТАЗ, ШОК
На відміну від артеріальної гіперемії, друга гру-
па порушень місцевого кровообігу спричиня-
ється до зменшення кровопостачання органів 
і тканин.
Якщо ще раз звернутися до формули, що ви-

значає об’ємну швидкість руху крові, –

,a vP PQ
R

то стає очевидним, що зменшення Q може бути 
зумовлене або зменшенням перфузійного тис-
ку – (Pa

 – Pv), або збільшенням гемодинамічного 
опору судин – R.
Зменшення перфузійного тиску – (Pa

 – Pv), 
у свою чергу, може мати дві причини: (1) падін-
ня тиску в артеріях – артеріальну гіпотензію 
і (2) підвищення тиску у венах.
Оскільки гемодинамічний опір судин опису-

ється формулою:

4

8 ,lR
r

де η – в’язкість крові, l – довжина судин, π – 
3,14; r – радіус судин; то підвищення цього по-
казника можуть зумовлювати (3) збільшення 
в’язкості крові і (4) зменшення просвіту крово-
носних судин.

Таким чином, залежно від причин і меха-
нізмів зменшення Q можна виділити чоти-
ри види порушень кровопостачання орга-
нів і тканин:

• шокові порушення місцевого кровообігу. 
Вони зумовлені артеріальною гіпотензі-
єю (↓ Pa), що є обов’язковим компонентом 
будь-якого шоку;

• венозна гіперемія. Вона характеризується 
збільшенням венозного тиску (↑ Pv);
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• істинний (капілярний) стаз. В його осно-
ві лежать порушення реологічних власти-
востей крові, що ведуть до збільшення її 
в’язкості (↑η);

• ішемія. Розвивається внаслідок зменшення 
радіусу кровоносних судин (↓ r).

Розглянемо докладніше ці порушення, але 
дещо в іншій (традиційній) послідовності.

Венозна гіперемія

Венозна гіперемія (застій крові) – це збільшен-
ня кровонаповнення органа чи ділянки тканини 
в результаті утрудненого відтоку крові по венах.
Для цього виду порушень місцевого кро-

вообігу характерні такі функціональні зміни: 
(а) підвищення тиску у венах і капілярах застій-
ної ділянки, (б) уповільнення течії крові, (в) ви-
хід еритроцитів за межі судинного русла (діа-
педез), (г) маятникоподібний рух крові і повна 
зупинка кровообігу (стаз) на завершальному 
етапі гіперемії. Тривале розширення вен при-
зводить до розтягнення їхньої стінки, що може 
супроводжуватися гіпертрофією м’язової обо-
лонки, явищами флебосклерозу і варикозного 
розширення вен.
Клінічно венозна гіперемія виявляє себе 

(а) збільшенням об’єму органа чи ділянки тка-
нини, в яких накопичується кров; (б) ціанозом, 
(в) місцевим зниженням температури, (г) набря-
ком.

Причини. Порушення відтоку крові по ве-
нах може бути пов’язане з такими чинни-
ками:

• внутрішньосудинними (закупорка вен 
тромбом або емболом);

• позасудинними (здавлювання вен пухли-
ною, рубцем, збільшеною маткою, набря-
ковою рідиною);

• факторами самої судинної стінки (консти-
туціональна слабкість еластичного апарату 
вен, недостатній розвиток і знижений то-
нус гладеньких м’язів їхніх стінок);

• порушеннями загальної гемодинаміки 
(ослаблення функції правого шлуночка 
серця, зменшення присмоктувальної дії 
грудної клітки, утруднення течії крові в ма-
лому колі кровообігу).

Механізми. У патогенезі порушень, що ви-
никають при венозній гіперемії, мають 
значення такі фактори:

• кисневе голодування. Зумовлене різними 
причинами зменшення відтоку крові по 
венозних судинах веде до обмеження при-
пливу артеріальної крові (циркуляторна гі-
поксія). Застій крові у судинах обумовлює 
максимально можливу дисоціацію оксиге-
моглобіну: практично весь гемоглобін пе-
реходить у відновлену форму, унаслідок 
чого тканини набувають ціанотичного за-
барвлення – розвивається ціаноз.

Кисневе голодування стає причиною пригні-
чення окисних процесів у клітинах, порушуєть-
ся ресинтез АТФ. Це, у свою чергу, викликає 
зменшення функціональної активності гіпере-
мованих структур, спричиняється до їх посту-
пової атрофії. Водночас тривала гіпоксія веде 
до ушкодження клітин, зумовлює розвиток 
необоротних дистрофічних змін. Як наслідок, 
загибель клітин паренхіми в застійних ділянках 
органа стимулює надмірне розростання сполуч-
ної тканини – відбувається процес склерозуван-
ня. Його прикладом може бути цироз печінки, 
що розвивається при венозному застої, зумовле-
ному недостатністю функції серця;

• місцева інтоксикація. В її основі – пору-
шення виведення з гіперемованого орга-
на чи тканини продуктів обміну речовин. 
З другого боку, кількість таких продук-
тів зростає ще й тому, що при порушенні 
окисних процесів (гіпоксія!) активуються 
реакції анаеробного окиснення вуглеводів, 
у яких утворюється значна кількість мо-
лочної кислоти. Накопичення останньої, 
так само як і CO2, стає причиною місцево-
го ацидозу, що робить свій внесок в ушко-
дження клітин (див. главу 7);

• вихід води з кровоносних судин в інтер-
стицій (транссудація). Збільшення тиску 
у венозній частині мікроциркуляторного 
русла і капілярах веде до того, що кількість 
води, яка повертається з позаклітинного 
простору у венозні судини, стає набагато 
меншою за кількість води, що фільтрується 
у тканину (див. главу 27). Це веде до нако-
пичення води в інтерстиції – розвивається 
застійний набряк. Його розвитку сприяє 
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й підвищення проникності судин, що на-
стає внаслідок ушкодження ендотеліаль-
них клітин (гіпоксія, ацидоз). Це зумовлює 
перехід з крові у тканину білків, унаслідок 
чого зростає онкотичний тиск в інтерсти-
ції, а отже, посилюється набряк. Про висо-
кий ступінь підвищення проникності судин 
у застійних ділянках свідчить також факт 
виходу в тканини еритроцитів (діапедез);

• порушення місцевої терморегуляції. При 
розвитку венозної гіперемії в поверхневих 
тканинах і кінцівках, що утворюють т. зв. 
оболонку тіла), їх температура падає. Це зу-
мовлено кількома факторами: (а) зменшен-
ням надходження у застійні тканини теплої 
артеріальної крові з ядра тіла, (б) збільшен-
ням тепловіддачі через розширення судин 
і тривале перебування в них крові, (в) змен-
шенням місцевої теплопродукції через при-
гнічення окисних процесів;

• загальні гемодинамічні порушення. Якщо 
венозна гіперемія має генералізований ха-
рактер, то можливими є розлади системно-
го кровообігу, навіть з важкими наслідка-
ми. Найчастіше вони виникають при заку-
порці великих венозних судин – ворітної, 
нижньої порожнистої вен. Скупчення крові 
в зазначених судинних резервуарах (до 
90 % всієї крові) супроводжується різким 
зниженням артеріального тиску, порушен-
ням кровопостачання життєво важливих 
органів (серця, мозку), що може призвести 
до смерті.

Значення. Наведені вище механізми свідчать 
про те, що венозна гіперемія завжди є відобра-
женням власне патологічного боку патологіч-
них процесів і хвороб, що виникають в організ-
мі (див. главу 4). Місцеві зміни, які розвивають-
ся при застої крові, спричиняються до функціо-
нальних і метаболічних порушень, а згодом і до 
структурних змін. Останні виявляють себе скле-
розуванням органів, розвитком цирозу.
Цю обставину колись використовували з лі-

кувальною метою, штучно створюючи венозну 
гіперемію з метою пришвидшення загоювання 
виразок і ран. Було помічено, що при порушен-
ні відтоку крові (тривале стиснення вен джгу-
том) процес загоювання хронічних виразок 
і ран нижніх кінцівок стає набагато активнішим 
через посилення утворення компонентів спо-
лучної тканини.

Ішемія

Ішемія (місцеве недокрів’я) – це зменшення 
кровонаповнення органа чи тканини в результа-
ті обмеження або повного припинення притоку 
артеріальної крові.
При ішемії виникають такі функціональні 

зміни: (а) уповільнюється рух крові по судинах; 
(б) знижується тиск крові на ділянці артерії, 
розташованій нижче перешкоди; (в) зменшуєть-
ся утворення тканинної рідини і об’єм органа; 
(г) падає напруга кисню в тканині. Це веде до 
порушення функцій ішемізованих органів і тка-
нин, до розвитку в них дистрофічних змін.
Серед клінічних проявів ішемії – (а) зблід-

ненням тканини, (б) зниження її температури 
і (в) тургору, (г) порушення чутливості (від-
чуття оніміння, поколювання, “повзання мура-
шок”), (д) біль.
Причини. Залежно від причин і механізмів 

розвитку розрізняють три типи ішемії: (1) об-
тураційну, (2) компресійну і (3) ангіоспастичну.
Обтураційна ішемія є наслідком часткового 

звуження або повного закриття (обтурації) про-
світу артерій: (а) атеросклеротичною бляшкою, 
(б) тромбом або (в) емболом.
Компресійна ішемія виникає в результаті 

здавлювання артерій ззовні лігатурою, рубцем, 
пухлиною, стороннім предметом тощо.
Ангіоспастична ішемія розвивається вна-

слідок спазму артерій, зумовленого тривалим 
скороченням гладеньких м’язів судинної стінки. 
Її причиною можуть бути (а) сильні негатив-
ні емоції (страх, хвилювання, гнів), (б) фізичні 
фактори (холод, травма, механічне подразнен-
ня), (в) хімічні агенти, що чинять пряму чи опо-
середковану вазоконстрикторну дію; (г) біоло-
гічні подразники (токсини бактерій). В основі 
спазму артеріальних судин можуть лежати нер-
вові рефлекторні механізми або безпосередня 
дія подразників на гладенькі м’язи судин (вплив 
вазопресину, ангіотензину II, ендотеліну).
Механізми. Основним патогенетичним чин-

ником розвитку змін в ішемізованих органах 
і тканинах є кисневе голодування (див. главу 23).
Характер метаболічних, функціональних 

і структурних порушень, що виникають при 
ішемії, визначається ступенем гіпоксії, а важ-
кість кисневого голодування, у свою чергу, за-
лежить від (а) швидкості розвитку і (б) типу 
ішемії, (в) її тривалості, (г) локалізації, (д) ха-



РОЗДІЛ V. ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ292

рактеру колатерального кровообігу, (е) функціо-
нального стану органа чи тканини.
Ішемія, що виникає на ділянці повної обтура-

ції або компресії артерій, за інших рівних умов 
викликає тяжчі зміни, ніж ішемія, зумовлена 
спазмом судин.
Місцеве недокрів’я, що швидко розвивається, 

як і тривале, має важчий перебіг, якщо порівню-
вати з ішемією, що розвивається повільно або 
є нетривалою.
Ішемія життєво важливих органів (мозок, 

серце) має тяжчі наслідки, ніж ішемія нирок, 
легень, селезінки, а недокрів’я останніх – тяж-
чі, якщо порівнювати зі скелетною, м’язовою, 
кістковою або хрящовою тканинами. Це по-
яснюється тим, що мозок і серце характеризу-
ються високим рівнем енергетичного обміну, 
що робить їх особливо чутливими до кисневого 
голодування. Скелетні ж м’язи (у стані спокою) 
й особливо сполучна тканина – завдяки низькій 
інтенсивності окисних процесів – стійкіші до 
ушкодження в умовах ішемії.
Недостатній розвиток колатеральних судин 

(як у серці) значно погіршує перебіг місцевого 
недокрів’я.
Ішемія, що виникає під час підвищення 

функціональної активності органа чи тканини, 
небезпечніша, ніж у стані спокою.

У перебігу місцевого недокрів’я виділяють 
три патогенетичні стадії.

I. Порушення енергетичного обміну. Нестача 
кисню через зниження ефективності клітинного 
дихання веде до порушення окисного фосфори-
лювання в мітохондріях і, як наслідок, до змен-
шення вмісту в клітинах макроергічних спо-
лук – АТФ і фосфокреатину. Крім зменшення 
доставки кисню в ділянку ішемії, важливу роль 
у розвитку енергодефіциту відіграють також по-
рушення доставки необхідних для окиснення 
субстратів (глюкози, жирних кислот), зниження 
активності й синтезу ферментів, їх вихід з ушко-
джених клітин назовні.

ІІ. Порушення енергозалежних процесів у клі-

тинах. Зменшення утворення високоенергетич-
них сполук (АТФ, фосфокреатину) стає причи-
ною (а) порушень специфічних функцій клітин 
(скоротливої, секреторної та ін.), (б) механізмів 

активного транспорту речовин, зокрема роботи 
іонних насосів; (в) зниження біосинтезу білків 
неколагенового типу, що беруть участь у забез-
печенні обміну речовин, функціональної актив-
ності і структурної цілісності клітин і тканин. 
У кінцевому підсумку розвивається ушкоджен-
ня клітин, яке в найтяжчих випадках веде до не-
крозу, осередок якого називають інфарктом.

III. Посилення біосинтезу компонентів спо-

лучної тканини. Хронічне кисневе голодування, 
зумовлене ішемією, активує синтез фіброблас-
тами волокнистих і неволокнистих структур 
сполучної тканини: колагену, глікозаміногліка-
нів, протеогліканів, глікопротеїнів. Цей процес 
стає основою склерозування ішемізованої ділян-
ки органа чи тканини, по суті завершуючи роз-
виток патологічних змін.
Значення. Ішемія, будучи в своїй основі влас-

не патологічним явищем, завжди має негативне 
значення для організму. Вона веде до гострого 
чи хронічного ушкодження клітин. У разі нео-
боротності такого ушкодження розвиваються 
некрози (інфаркти) або ж відбувається дифузне 
розростання сполучної тканини (напр., атеро-
склеротичний кардіосклероз).

Стаз

Стазом називають уповільнення й зупинку течії 
крові в капілярах, дрібних артеріях і венах.
Розрізняють (1) ішемічний, (2) венозний та 

(3) істинний (капілярний) стаз.
Ішемічний та венозний стаз розвивається як 

наслідок відповідно ішемії та венозної гіперемії, 
а тому має ті ж причини, що й зазначені місцеві 
розлади кровообігу (див. вище).
Істинний стаз є самостійним порушенням 

периферичного кровообігу, у його основі ле-
жать порушення реологічних властивостей 
крові, що утруднює і зрештою зупиняє її рух 
спочатку по найдрібніших судинах – капілярах 
(звідси назва – капілярний), а потім і по судинах 
більшого калібру.
Повній зупинці кровообігу в судинах мікро-

циркуляторного русла (артеріолах, метарте-
ріолах, капілярах, венулах) часто передує фе-
номен, що отримав назву “сладж” (від англ. 
sludge – густа грязь, баговиння, мул). Головни-
ми особливостями крові при сладжі є прили-
пання один до одного еритроцитів, лейкоцитів 
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і тромбоцитів, збільшення в’язкості крові, що 
утруднює її рух по мікросудинах. При цьому те-
чія крові різко уповільнюється й нагадує пере-
міщення мулу по дну ріки.
Причини. Істинний стаз може розвиватися 

внаслідок дії (а) фізичних (холод, тепло), (б) хі-
мічних (отрути, концентрований розчин натрію 
хлориду й інших солей, скипидар) і (в) біологіч-
них факторів (токсини мікроорганізмів).

Механізми. У патогенезі істинного стазу ве-
лике значення надають двом факторам:

1. Змінам з боку еритроцитів: (а) їх внутріш-
ньокапілярній агрегації, тобто склеюван-
ню й утворенню конгломератів, що утруд-
няють течію крові; (б) поліцитемії – збіль-
шенню кількості червонокрівців у крові 
внаслідок посилення еритропоезу (див. 
главу 30); (в) деформаціям еритроцитів, 
як, наприклад, при серпоподібноклітинній 
анемії.

2. Згущенню крові, що веде до уповільнення 
її течії в капілярах. Крім загальних причин 
(зневоднення, гемоконцентрація та ін.), 
згущення крові може наставати безпосе-
редньо в капілярах унаслідок значного під-
вищення проникності їхніх стінок.

Наведені вище чинники зумовлюють під-
вищення в’язкості крові, а отже, стають при-
чиною збільшення гемодинамічного опору су-
дин. Це, власне, і спричиняється до зменшення 
об’ємної швидкості руху крові і наступної зу-
пинки кровообігу.
Значення. Усі види стазу ведуть до розвитку 

кисневого голодування з описаними вище на-
слідками.

Зумовлені шоком порушення 
місцевого кровообігу
Шок являє собою екстремальний стан, що ха-
рактеризується генералізованими порушеннями 
місцевого кровообігу.
Про суть шоку, причини і механізми його роз-

витку йтиметься у спеціальній главі підручника 
(див. главу 20). Тут тільки зазначимо, що всі 
види шоку, незалежно від етіології і патогене-
зу, спричиняються до розладів мікроциркуляції. 
Провідну роль у розвитку останніх відіграють 
порушення системного кровообігу, а саме – па-

діння артеріального тиску (гостра судинна не-
достатність).
Як уже зазначалося, у життєво важливих ор-

ганах (мозку, серці, нирках) завдяки міогенним 
механізмам авторегуляції вдається підтримува-
ти сталість місцевого кровообігу при коливан-
нях артеріального тиску в діапазоні від 80 до 
180 мм рт. ст. Коли середній тиск в артеріях стає 
меншим за 80 мм рт. ст., починає зменшуватися 
об’ємна швидкість руху крові і в судинах цих 
органів.
Периферичний кровообіг повністю припиня-

ється при падінні тиску в артеріях нижче рівня 
т. зв. критичного тиску закриття (КТЗ).
КТЗ – це мінімальний тиск, при якому арте-

ріоли ще відкриті. Його величина залежить від 
тонусу судин. При нормальному тонусі артерій 
КТЗ дорівнює 20 мм рт.ст., при високому – він 
зростає до 60 мм рт. ст.; за повної відсутності 
тонусу КТЗ становить 1 мм рт. ст. Якщо артері-
альний тиск стає нижчим за КТЗ, то артеріоли 
спадаються і кровообіг у тканинах зупиняється.
У розвитку порушень мікроциркуляції при 

деяких видах шоку, крім наведеного вище ме-
ханізму – артеріальної гіпотензії, важливе зна-
чення мають також зміни реологічних власти-
востей крові, зокрема збільшення її в’язкості 
у зв’язку з переходом значної кількості рідини 
з кровоносних судин в інтерстицій (результат 
підвищення проникності судин).
Кисневе голодування тканин мозку і серця, 

яке виникає внаслідок припинення їх кровопос-
тачання, стає безпосередньою причиною смерті 
хворих, що перебувають у стані глибокого шоку.

 16.3. ТРОМБОЗ. ЕМБОЛІЯ

Найчастіше причинами розладів місцевого кро-
вообігу, що порушують кровопостачання орга-
нів і тканин, стають тромби й емболи, які змен-
шують зсередини просвіт кровоносних судин 
і в такий спосіб перешкоджають руху крові.

Тромбоз

Тромбоз – це процес прижиттєвого утворення 
в просвіті кровоносних судин і в порожнинах 
серця згустків крові, що складаються з її еле-
ментів. Ці згустки отримали назву тромбів.


