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Патофізіологія
системи
крові

Система крові в широкому розумінні охоплює:
1) периферичну кров;
2) органи кровотворення та руйнування крові;
3) механізми регуляції.

Периферична кров

У це поняття входить (а) кров, що циркулює
в кровоносних судинах організму, і (б) депоно-
вана кров, тобто така, що тимчасово виведена
з циркуляції й перебуває в певній частині судин
печінки, селезінки та деяких інших органів.
Периферична кров, об’єм якої в дорослої лю-

дини становить 6–8 % від маси тіла, або 4–6 л,
складається з плазми (55–60 %) і клітин (фор-
мених елементів), на які припадає 40–45 % від
загального об’єму.
Основними компонентами плазми є вода

(90–91 %), білки (6,5–8 %) і низькомолекуляр-
ні речовини (2 %). Формені елементи скла-
даються з еритроцитів (4–5·1012/л у чоловіків
і 3,5–4,5·1012/л у жінок), лейкоцитів (4–9·109 л)
і тромбоцитів (150–300·109/л).

Органи кровотворення 
та руйнування крові

Процеси утворення еритроцитів і всіх видів
лейкоцитів, крім лімфоцитів, проходять у черво-
ному кістковому мозку (мієлопоез). Генерування
лімфоцитів (лімфопоез) здійснюється в черво-
ному кістковому мозку, вилочковій залозі, лім-
фатичних вузлах, селезінці, мигдаликах, пеєро-
вих бляшках.
Руйнування формених елементів крові відбу-

вається в органах і тканинах, багатих на макро-
фаги – клітини, що входять до системи монону-
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клеарних фагоцитів. Такими є селезінка, черво-
ний кістковий мозок, печінка (клітини Купфера).

Механізми регуляції

Провідну роль у регуляції системи крові відігра-
ють гуморальні механізми. Вони спрямовані на
регуляцію (а) кровотворення, (б) взаємодії між
клітинами крові й (в) розподілу формених еле-
ментів в організмі.
Кров виконує дві основі групи функцій:

(1) транспортну і (2) гомеостатичну.
 Кров є головним засобом транспорту газів

(дихальна функція), поживних речовин, ві-
тамінів, мікроелементів (нутритивна або
трофічна функція); проміжних і кінцевих
продуктів обміну речовин (реутилізаційна
та екскреторна функції); гормонів, біоло-
гічно активних речовин, ферментів, інгі-
біторів (регуляторна функція); імуноком-
петентних клітин, фагоцитів, імуноглобу-
лінів (захисна функція); теплоти (термо-
регуляторна функція). В умовах патології
кров може виступати засобом транспорту
патогенних чинників: (а) мікроорганізмів
(найпростіших, бактерій, рикетсій) і віру-
сів (гематогенні шляхи передавання й по-
ширення інфекції) (див. главу 11); (б) екзо-
генних та ендогенних токсичних речовин
(участь у розвитку інтоксикацій) (див. гла-
ву 10); (в) невластивих крові часток – ем-
болів (див. главу 16); (г) пухлинних клітин
(гематогенне метастазування) (див. главу
19); (д) лікарських препаратів.

Транспорт речовин кров’ю здійснюється:
1) у вільному, розчиненому у воді вигляді;
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2) у хімічно зв’язаній формі (з білками
плазми, з іншими органічними сполука-
ми);

3) за участю клітин (адсорбція речовин на
поверхні формених елементів, перебу-
вання всередині клітин).

 Кров разом із лімфою і міжклітинною рі-
диною утворює внутрішнє середовище
організму, склад і властивості якого мають
бути сталими і не залежати від впливу зов-
нішніх умов. Таку властивість позначають
як гомеостаз. До гомеостатичних функцій
крові відносять:
1) підтримання сталості хімічного складу

й фізичних властивостей крові. Пара-
метрами гомеостазу, що їх контролює
організм, є (а) об’єм циркулюючої кро-
ві, (б) осмотичний і онкотичний її тиск,
(в) концентрація іонів натрію, калію
і кальцію; (г) концентрація глюкози;
(д) водневий показник (pH); (е) темпе-
ратура;

2) гемостатичну функцію – підтримання
крові в рідкому стані в неушкоджених
судинах і тромбоутворення та коагуля-
ція крові при кровотечах;

3) захисну функцію, спрямовану на збере-
ження сталості хімічного і антигенного
складу організму. Захист від чужорідних
хімічних та біологічних об’єктів досяга-
ється за участю лейкоцитів і білків плаз-
ми крові.

 30.1.  ЗМІНИ ЗАГАЛЬНОГО 
ОБ’ЄМУ КРОВІ. КРОВОВТРАТА

Порушення об’єму крові виявляють себе гіпо-
волемією або гіперволемією – зменшенням або
збільшенням об’єму крові, якщо порівнювати
з нормою (нормоволемією) (рис. 30.1).
Гіпо- і гіперволемію поділяють на просту

(зберігається нормальне співвідношення плазми
і клітин крові), поліцитемічну (переважають клі-
тини крові) і олігоцитемічну (переважає плазма).
Крім того, до порушень об’єму крові від-

носять зміни об’ємного співвідношення між
клітинними елементами та плазмою при нор-
мальному загальному об’ємі крові – оліго- і по-
ліцитемічну нормоволемію (гемодилюція і ге-
моконцентрація). Показником об’ємного спів-
відношення є гематокрит, що визначає частку
клітинних елементів (переважно еритроцитів)
у загальному об’ємі крові (у нормі 0,36–0,48, 
або 36–48 %).
Гіповолемія проста – зменшення об’єму кро-

ві без зміни гематокриту. Виникає відразу після
гострої крововтрати і зберігається доти, доки рі-
дина не перейде із тканини в кров.
Гіповолемія олігоцитемічна – зменшення

об’єму крові з переважним зменшенням у ній
клітин – еритроцитів. Спостерігається при
гострій крововтраті в тих випадках, коли над-
ходження крові й тканинної рідини в кровонос-
не русло не компенсує об’єм і особливо склад
крові.

Нормоволемія Гіповолемія Гіперволемія

Рис. 30.1. Зміни загального об'єму крові.
а – проста, б – олігоцитемічна, в – поліцитемічна
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Гіповолемія поліцитемічна – зменшення об’є-
му крові внаслідок зменшення об’єму плазми
при відносному збільшенні вмісту еритроцитів.
Розвивається при зневодненні організму (про-
нос, блювота, посилене потовиділення, гіпер-
вентиляція), шоку (вихід рідини в тканини вна-
слідок підвищення проникності стінок судин).
Гіперволемія проста – збільшення об’єму

крові при збереженні нормального співвідно-
шення між еритроцитами та плазмою. Виникає
відразу ж після переливання великої кількості
крові. Однак незабаром рідина виходить з кро-
воносного русла, а еритроцити залишаються,
що веде до згущення крові. Проста гіперволемія
при посиленій фізичній роботі обумовлена над-
ходженням у загальний кровообіг крові з депо.
Гіперволемія олігоцитемічна – збільшення

об’єму крові за рахунок плазми. Розвивається
при затримці води в організмі у зв’язку із за-
хворюваннями нирок, при введенні кровоза-
мінників. Її можна моделювати в експерименті
шляхом внутрішньовенного введення тваринам
ізотонічного розчину натрію хлориду.
Гіперволемія поліцитемічна – збільшення

об’єму крові через наростання кількості еритро-
цитів. Спостерігається при зниженні атмосфер-
ного тиску, а також при різних захворюваннях,
пов’язаних з кисневим голодуванням (вади сер-
ця, емфізема). Її розглядають як компенсатор-
не явище. Однак при еритремії поліцитемічна
гіперволемія є наслідком пухлинного розрос-
тання клітин еритроцитарного ряду кісткового
мозку.
Олігоцитемічна нормоволемія виникає при

анемії внаслідок крововтрати (об’єм крові нор-
малізувався за рахунок тканинної рідини, а кіль-
кість еритроцитів ще не відновилася), при гемо-
лізі еритроцитів, порушеннях гемопоезу.
Поліцитемічна нормоволемія спостерігається

при переливанні невеликих кількостей еритро-
цитарної маси.
Значення змін загального об’єму крові по-

лягає в тому, що гіповолемія веде до порушень
дихальної й транспортної функцій еритроцитів;
трофічної, екскреторної, захисної, регуляторної
функцій крові. Це так чи інакше відображається
на сталості внутрішнього середовища організму
(гомеостазі).
Гіперволемія обумовлює збільшення наванта-

ження на серце. У випадку одночасного збіль-
шення гематокриту (поліцитемічна гіперволе-

мія) збільшується в’язкість крові, що може бути
причиною порушень мікроциркуляції й прово-
кувати утворення тромбів.

Крововтрата – це патологічний процес, що ви-
никає внаслідок кровотечі і характеризується
складним комплексом патологічних порушень
та компенсаторних реакцій, спрямованих проти
зменшення об’єму циркулюючої крові й гіпоксії,
обумовленої зниженням дихальної функції крові.
До етіологічних факторів, що викликають

кровотечу, відносять:
1) порушення цілісності судин при пораненні

або ураженні патологічним процесом (ате-
росклероз, пухлина, туберкульоз);

2) підвищення проникності судинної стінки
(гостра променева хвороба);

3) зниження зсідання крові (геморагічний
діатез).

Перебіг і результат крововтрати залежать від
особливостей самої кровотечі (швидкості, ве-
личини, виду ушкодженої судини, механізму
ушкодження); швидкості включення й вираже-
ності компенсаторних реакцій організму; ста-
ті, віку, станів, що передують і супроводжують
крововтрату (охолодження, травма, захворю-
вання серця, глибокий наркоз). Серйозну небез-
пеку для життя людини становить втрата 50 % 
об’єму циркулюючої крові, смертельною є втра-
та крові понад 60 %.
У патогенезі гострої крововтрати виділяють

три стадії.
1. Початкова стадія. Характеризується змен-
шенням об’єму циркулюючої крові – про-
стою гіповолемією, зниженням артеріаль-
ного тиску, гіпоксією переважно циркуля-
торного типу.

2. Компенсаторна стадія. Обумовлена здійс-
ненням комплексу захисно-компенсатор-
них реакцій, спрямованих на ліквідацію
наслідків втрати крові.

3. Термінальна стадія. Характеризується на-
ростанням патологічних змін в організмі
аж до настання смерті. Розвивається при
недостатності компенсаторних реакцій,
а також при інтенсивній і швидкій крово-
втраті, на тлі дії несприятливих факторів
(охолодження, велика травма, серцево-су-
динні захворювання) і при відсутності лі-
кувальних заходів.
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У патогенезі гострої крововтрати центральне
місце посідають порушення загальної гемоди-
наміки – зменшення об’єму циркулюючої крові
(гіповолемія) і зумовлене цим падіння артері-
ального тиску (гіпотензія) (рис. 30.2).
Зазначені порушення, з одного боку, є при-

чиною розвитку власне патологічних змін в ор-
ганізмі (анемії, гіпоксії, ацидозу, інтоксикації),
з другого – вмикають складний комплекс реф-
лекторних і гуморальних захисно-компенсатор-
них реакцій, спрямованих на відновлення й збе-
реження гомеостазу.
Захисно-компенсаторні реакції. Залежно від

строків виникнення їх поділяють на термінові
і відстрочені.

За призначенням розрізняють такі групи ме-
ханізмів компенсації.

 Спрямовані на зменшення об’єму судинно-
го русла. Мета цієї групи реакцій – привес-
ти у відповідність об’єм судинного русла
зменшеному об’єму циркулюючої крові
(централізація кровообігу). Це дає можли-
вість на деякий час підтримати необхідний
тиск крові й забезпечити кровопостачання
життєво важливих органів. Зазначені реак-
ції – термінові, у їхньому розвитку провід-
не значення мають рефлекси.

До зменшення об’єму судинного русла при
крововтраті ведуть такі зміни (рис. 30.3):

Рис. 30.2. Етіологічні чинники та головна ланка патогенезу гострої крововтрати
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1) спазм артеріол шкіри, м’язів, органів трав-
ної системи;

2) відкриття артеріовенозних анастомозів за-
значених органів і тканин у результаті спаз-
му прекапілярних сфінктерів;

3) веноконстрикція (скорочення гладких
м’язів вен), що збільшує надходження кро-
ві до серця і зменшує ємність венозного
відділу кровообігу.

В основі цих змін лежать такі механізми:
а) зниження артеріального тиску → збудже-
ння барорецепторів → активація симпа-
тоадреналової системи → дія катехола-

мінів на α-адренорецептори гладких
м’язів артерій, артеріол, прекапілярних
сфінктерів і вен;

б) зменшення об’єму циркулюючої кро-
ві й артеріального тиску → збудження
волюмо- і барорецепторів → активація
нейросекреторних клітин гіпоталамуса,
що продукують вазопресин → дія цього
гормону на V1-рецептори гладких м’язів
судин з наступною вазоконстрикцією;

в) зменшення об’єму циркулюючої крові
й активація симпатоадреналової системи
→ вивільнення клітинами юкстагломе-
рулярного апарату нирок реніну → ак-

Рис. 30.3. Активація симпатоадреналової системи як провідний механізм компенсаторних реакцій, спрямо-
ваних на зменшення об'єму судинного русла при гострій крововтраті.
ОЦК – об'єм циркулюючої крові, АТ – артеріальний тиск
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тивація ренін-ангіотензинової системи
з утворенням ангіотензину II → спазм
гладких м’язів кровоносних судин.

 Спрямовані на збільшення об’єму циркулю-
ючої крові.
Реакції цієї групи здійснюються в період
часу від кількох годин до кількох діб після
кровотечі.

Збільшення об’єму циркулюючої крові в за-
значений проміжок часу досягається за допомо-
гою таких механізмів.

1. Перехід тканинної рідини в кровоносні
судини. Основу цього процесу становить
механізм, описаний Старлінгом (див. гла-
ву 27). У результаті зменшення об’єму
циркулюючої крові зменшується гідроста-
тичний тиск у капілярах, що призводить до
зменшення фільтрації води в артеріальній
частині капілярів і збільшення реабсорбції
рідини у венозній (рис. 30.4). До зменшен-
ня гідростатичного тиску в капілярах при-
зводить також розвиток спазму артеріол.

2. Посилення реабсорбції води та іонів на-
трію в нирках. Ця реакція, що запобігає
втраті рідини із сечею, обумовлена такими
механізмами (рис. 30.5):
а) дія вазопресину (антидіуретичного гор-
мону) на V2-peцептори епітелію дис-

тальних звивистих канальців і збірних
трубок нирок, у результаті чого збільшу-
ється факультативна реабсорбція води;

б) активація ренін-ангіотензинової систе-
ми з подальшим вивільненням альдосте-
рону, що посилює реабсорбцію натрію
в дистальних звивистих канальцях не-
фронів;

в) активація симпатоадреналової системи,
що призводить до перерозподілу течії
крові між судинами кортикальних і юк-
стамедулярних нефронів, у результаті
чого зростає площа й інтенсивність ка-
нальцевої реабсорбції води й натрію.

3. Вихід крові з депо в кровоносне русло. Осно-
ву цієї реакції становить активація симпа-
тоадреналової системи й дія катехоламінів
на судини печінки, селезінки, підшкірної
жирової клітковини.
 Спрямовані на відновлення складу перифе-
ричної крові.
Відновлення складу крові забезпечуєть-
ся довгостроковими реакціями, які здійс-
нюються в період часу від кількох діб до
1–2 тижнів після кровотечі. Вони виника-
ють у відповідь на циркуляторну (змен-
шення об’єму циркулюючої крові) і геміч-
ну (анемічну) гіпоксію. Основне значення

Рис. 30.4. Роль механізму фільтрації-реабсорбції в перерозподілі води при крововтраті.
А – артеріальний, В – венозний кінці капіляра
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надають кисневому голодуванню нирок,
наслідком якого є утворення і надходжен-
ня в кров великої кількості еритропое-
тинів. Останні діють на кровотворні клі-
тини червоного кісткового мозку (ерит-
ропоетинчутливі клітини) і стимулюють
еритропоез – збільшується надходження
молодих регенераторних форм еритроци-
тів у периферичну кров.

 Спрямовані на захист від гіпоксії.
Докладно про ці реакції йдеться у главі 23.

Власне патологічні зміни. Гостра крово-
втрата безпосередньо зумовлює ряд патологіч-
них змін, серед яких:

1) порушення системної гемодинаміки
(зменшення об’єму циркулюючої кро-
ві, падіння артеріального тиску) і місце-
вого кровообігу (мікроциркуляції) аж до
розвитку шоку;

2) гостра постгеморагічна анемія (див. під-
главу 30.2);

3) кисневе голодування. Гіпоксія спочатку
є циркуляторною, а потім гемічною (ане-
мічною) (див. главу 23);

Рис. 30.5. Захисно-компенсаторні реакції, спрямовані на збереження рідини в організмі та відновлення 
об'єму циркулюючої крові (ОЦК) й артеріального тиску (АТ)
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4) негазовий ацидоз. Він обумовлений гіпо-
ксією й надходженням у кров молочної
кислоти (див. главу 29);

5) порушення екскреторної функції нирок.
При падінні артеріального тиску зменшу-
ється інтенсивність клубочкової фільтра-
ції й розвиваються явища гострої ниркової
недостатності: оліго- й анурія, інтоксика-
ція (азотемія) (див. главу 36).

Крайнім проявом власне патологічних змін
при крововтраті є геморагічний шок. Провід-
ний механізм його розвитку полягає у змен-
шенні об’єму циркулюючої крові, що веде до
падіння артеріального тиску, порушення мік-
роциркуляції, розладів кровопостачання жит-
тєво важливих органів (головного мозку, серця,
нирок). Наслідком цього є розвиток гіпоксії,
ацидозу й інтоксикації, що погіршує перебіг
шоку, створює “зачаровані кола” у його пато-
генезі та в кінцевому підсумку веде до смерті
(рис. 30.6).

 30.2.  ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ 
ЕРИТРОЦИТІВ

У нормі кількість еритроцитів у чоловіків дорів-
нює 4 · 1012–5 · 1012, у жінок – 3,5 · 1012–4,5 · 1012

в 1 л крові. Концентрація гемоглобіну в чолові-
ків становить 130–160, у жінок – 120–140 г/л.
В умовах патології можливі два види змін

кількості еритроцитів і гемоглобіну в перифе-
ричній крові:

1) еритроцитоз – збільшення вмісту еритро-
цитів і гемоглобіну;

2) анемія – зменшення їх кількості.

Кількісні зміни еритроцитів можуть бути
обумовлені:
а) порушенням співвідношення між їхнім
утворенням (еритропоезом) і руйнуванням
(еритродіерезом);

б) втратою еритроцитів при порушенні ціліс-
ності судин (крововтрата);

в) перерозподілом еритроцитів.

Рис. 30.6. Схема патогенезу геморагічного шоку
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До якісних змін еритроцитів відносять:
1) їхні регенераторні форми;
2) дегенеративні зміни;
3) клітини патологічної регенерації.

Причинами якісних змін еритроцитів можуть
бути:
а) порушення дозрівання еритроцитів у чер-
воному кістковому мозку або збільшення
проникності кістковомозкового бар’єра,
у результаті чого збільшується надходжен-
ня в кров незрілих клітин з низьким вмістом
гемоглобіну (регенераторні форми еритро-
цитів);

б) зміна типу кровотворення з еритроблас-
тичного на мегалобластичний, коли в кіст-
ковому мозку й крові з’являються мегало-
бласти і мегалоцити (клітини патологічної
регенерації);

в) набуті й спадкові порушення обміну ре-
човин, складу й структури еритроцитів,
у тому числі синтезу гемоглобіну (змен-
шення утворення або синтез аномальних
гемоглобінів), що веде до появи в крові де-
генеративних форм еритроцитів.

Регенераторні форми еритроцитів

Клітини фізіологічної регенерації (регенератор-
ні форми) – це молоді незрілі клітини червоного
паростка крові, надходження яких у перифе-
ричну кров свідчить про посилення регенерації
клітин еритроїдного ряду в червоному кістко-
вому мозку або збільшення проникності кістко-
вомозкового бар’єра.
До регенераторних форм відносять (рис. 30.7):
а) ретикулоцити. Їх виявляють у мазку кро-
ві при суправітальному фарбуванні (барв-
ник – бриліанткрезилблау). Це без’ядерні
клітини брудно-зеленого забарвлення
(кольори “болотної зелені”) із чорними
включеннями у вигляді гранул (substantia
granulofi lamentosa). У нормі їхній вміст
у крові становить 0,2–2 %. При посиленій
регенерації клітин червоного паростка кро-
ві їхня кількість може зростати до 50 %;

б) поліхроматофіли. Їх виявляють у мазку
крові при фарбуванні за Романовським – 
Гімза. Є без’ядерними клітинами, цито-
плазма яких виявляє властивість поліхро-
матофілії, тобто сприймає як кислотні, так

і основні барвники. Тому поліхроматофіли
відрізняються від зрілих еритроцитів ці-
анотичним відтінком свого забарвлення.
Власне кажучи, ретикулоцити і поліхро-
матофіли є клітинами однакового ступеня
зрілості – безпосередніми попередниками
еритроцитів. Різні назви пов’язані з різни-
ми їхніми властивостями, які виявляються
при різних способах фарбування;

в) нормобласти (ацидофільні, поліхромато-
фільні, базофільні). Це ядерні попередники
еритроцитів. У нормі в периферичній крові
їх немає, вони містяться тільки в червоно-
му кістковому мозку. При посиленій реге-
нерації клітин еритроїдного ряду можуть
з’являтися в крові ацидофільні та поліхро-
матофільні, рідше базофільні нормоблас-
ти. Іноді при гіперрегенераторних анеміях
у крові можна виявити еритробласти (по-
передники нормобластів).

Дегенеративні форми еритроцитів

Дегенеративними називають якісні зміни ери-
троцитів, що свідчать про неповноцінність цих
клітин. До таких відносять:
а) анізоцитоз – зміну величини еритроци-
тів (рис. 30.8). Можлива поява макроци-
тів – еритроцитів з діаметром понад 8 мкм
і мікроцитів – клітин, діаметр яких мен-
ший 6,5 мкм (середній діаметр нормально-
го еритроцита близько 7,2 мкм);

б) пойкілоцитоз – зміну форми еритроцитів
(рис. 30.8). У нормі еритроцити мають фор-
му дисків, увігнутих всередину з обох бо-
ків. В умовах патології можуть з’являтися
грушоподібні, витягнуті, серпоподібні,
овальні еритроцити, клітини сферичної
форми (сфероцити) та інші (рис. 30.9);

в) зміну забарвлення еритроцитів, що
залежить від вмісту в них гемоглобіну
(рис. 30.10). Еритроцити, інтенсивно за-
барвлені, називають гіперхромними, із
блідим забарвленням – гіпохромними.
Еритроцити, у яких забарвлена у вигляді
кільця тільки периферична частина, де
міститься гемоглобін, а в центрі – про-
світління, мають назву анулоцитів. У ви-
падку, коли еритроцити виявляють різну
інтенсивність забарвлення, ведуть мову
про анізохромію;
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г) наявністьпатологічнихвключень (рис. 30.11). 
Такими, зокрема, вважають тільця Жоллі – 
утворення розміром 1–2 мкм, які є залишка-
ми ядерної субстанції; кільця Кебота – за-
лишки ядерної оболонки, що мають форму
кільця або вісімки; тільця Гайнца – преципі-
тати денатурованого гемоглобіну; базофільну
зернистість – скупчення базофільної речо-
вини цитоплазми, що свідчать про токсичне
ураження червоного кісткового мозку.

Клітини патологічної регенерації

При зміні типу кровотворення з еритробластич-
ного на мегалобластичний у крові з’являються

так звані клітини патологічної регенерації
(рис. 30.12):
а) мегалобласти – дуже великі клітини (діа-
метром 12–15 мкм) з базофільною, по-
ліхроматофільною або ацидофільною ци-
топлазмою, що містять велике, зазвичай
ексцентрично розташоване ядро з ніжною
хроматиновою ґраткою;

б) мегалоцити – без’ядерні клітини, які утво-
рюються при дозріванні мегалобластів.
Мають діаметр 10–12 мкм і більше, зазви-
чай інтенсивно забарвлені, злегка овальної
форми, без властивого еритроцитам про-
світління в центральній частині.

Рис. 30.8. Дегенеративні форми еритроцитів: анізоцитоз і пойкілоцитоз

ПойкілоцитозАнізоцитоз

Рис. 30.7. Регенераторні форми еритроцитів

Ретикулоцити Поліхроматофіли     Нормобласти




