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Вступ. Лікування симптомів нижніх сечових шляхів, які у більшості випадків спричинені доброякіс-
ною гіперплазією передміхурової залози є складним завданням сучасної медицини. З’ясування похо-
дження гіперактивності сечового міхура допоможе у лікування даної когорти пацієнтів.  Досліджен-
ня інтерстиціальних клітин Кахаля у сечовому міхурі відкривають нові можливості як покращити 
наше розуміння фізіології сечового міхура. Мета дослідження: аналітичний огляд літератури щодо 
ролі інтерстиціальних клітин Кахаля у фізіології сечового міхура. Матеріали та методи досліджен-
ня. Проведений аналітичний огляд літератури, що висвітлює морфологічне та фізіологічне зна-
чення інтерстиціальних клітин Кахаля в сечового міхура. Результати. Інтерстиціальні клітини 
Кахаля знаходяться в безпосередній близькості від м'язових клітин, вегетативних нервових закін-
чень і уротеліальних клітин. З’являється все більше доказів того, що інтерстиціальні клітини Ка-
халя відіграють роль у розвитку симптомів нижніх сечових шляхів. Інтерстиціальні клітини Кахаля 
можуть відповідати за генерування електричних потенціалів і індукцію скорочень м’язів детрузора. 
Були висунуті нові патомеханізми розвитку гіперактивності сечового міхура, а саме: порушення 
спонтанної скорочувальної здатності, спричинене зміненою трансдукцією сигналу інтерстиціаль-
них клітин Кахаля між нервами та м’язовими клітинами детрузора; зміна передачі сигналу через 
субуротеліальні інтерстиціальні клітини Кахаля. Рецептор c–kit є не тільки маркером виявлення 
цих клітин, але також може відігравати вирішальну роль у контролі функції сечового міхура. Ви-
сновки. Інтерстиціальні клітини Кахаля, відкриті більше 100 років тому залишаються маловивче-
ним об'єктом. Маючи довгі відростки, інтерстиціальні клітини Кахаля формують множинні конта-
кти з гладком'язовими та нервовими клітинами, утворюючи специфічну мережу. Сучасні знання 
про інтерстиціальні клітини Кахаля в сечовому міхурі підвищили ймовірність того, що ці клітини 
та рецептори c–kit можуть стати новою “мішенню” для терапевтичного лікування симптомів ни-
жніх сечових шляхів та гіперактивності сечового міхура. 
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При несвоєчасному усуненні обструктивного 
компоненту у хворих на доброякісну гіперплазію 
передміхурової залози (ДГПЗ) ремоделювання 
сечового міхура (СМ) проходить стадію компен-
сації, що проявляється простатичними симпто-
мами, до складу яких входить гіперактивність 
сечового міхура (ГСМ), стадію субкомпенсації, 
яка характеризується залишковою сечею, і ста-
дію декомпенсації, яка супроводжується збіль-
шенням кількості залишкової сечі, розвитком 
уретерогідронефрозу, рецидивуючою сечовою 
інфекцією, каменеутворенням та нирковою не-
достатністю [1]. 

Лікування симптомів нижніх сечових шляхів, 
які у більшості випадків спричинені ДГПЗ є скла-
дним завданням сучасної медицини. З’ясування 
походження ГСМ матиме значний вплив на ро-
зуміння патогенезу та покращить результати лі-
кування означеної когорти пацієнтів [2]. 

Сучасні лікувально-діагностичні технології не 
призвели до очікуваних результатів. Внаслідок 
декомпенсації СМ і пов’язаних з цим ускладнень 
у 15-32% спостережень оперативне лікування 
ДГПЗ виконують у два етапи. Серед причин за-
пущених форм ДГПЗ виділяють: недостатню обі-
знаність пацієнтів, ментальність, низький рівень 
санітарно-просвітницької роботи, низьку якість 
медичної допомоги на рівні первинної ланки 

охорони здоров’я, тривалу малоефективну кон-
сервативну терапію та, як наслідок, несвоєчасне 
оперативне втручання. На підставі масштабних 
досліджень V. Zumstein et al. (2019) вважають, 
що незадовільні результати пов’язані з недоско-
налістю стандартів лікування [3]. 

Після видалення доброякісної гіперплазії пе-
редміхурової залози, за даними K.E. Andersson 
et al. (2019) більше ніж у 50% пацієнтів у відда-
леному післяопераційному періоді, залишається 
ГСМ [4]. 

У 1893 р. нейрогістолог S. Ramon-Cajal опи-
сав клітини, розташовані в м'язовій стінці шлун-
ково-кишкового тракту, які є особливими елеме-
нтами інтрамуральних нервових сплетень і регу-
люють моторику шлунково-кишкового тракту. 
Вони локалізовані в інтерстиції між нервовими 
закінченнями та гладком'язовими клітинами і зо-
вні схожі на нервові клітини, що фарбуються ме-
тиленовим синім та толуїдиновим синім без 
ефекту метахромазії, а також мають позитивну 
реакцію при імпрегнації сріблом, властиву нер-
вовим клітин в той час дані клітини отримали на-
зву «інтерстиціальні нейрони» [5].  

Однак лише у 1982 році L. Thuneberg, вико-
ристовуючи дані електронної мікроскопії, дійшов 
висновку, що вищезазначені «інтерстиціальні 
нейрони» не мають відношення до нервової тка-
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нини, а є похідними мезенхіми [6]. Крім того, на 
підставі даних електрофізіологічних досліджень 
було отримано докази їхньої пейсмейкерної ак-
тивності, тобто, здатності самостійно генерувати 
електричний імпульс, що сприяло з'ясуванню їх-
ньої ролі в механізмах скорочення гладком'язо-
вих клітин [7]. 

Спочатку за інтерстиціальними нейронами 
стінки кишки закріпилося ім'я Кахаля як вченого, 
який вперше їх описав. Пізніше аналогічні кліти-
ни веретеноподібної форми з довгими відрост-
ками були знайдені у всіх відділах шлунково-
кишкового тракту від нижньої третини стравохо-
ду до прямої кишки [8], а також у сечових шля-
хах [9], в портальних трактах печінки, жовчному 
міхурі та жовчних протоках [10], у стінках артерій 
та лімфатичних судин [11] та ін. 

Їх характерними ультраструктурними ознака-
ми є витягнута веретеноподібна форма, довжи-
на від 40 до 100 мкм, товщина 0,2–0,5 мкм, на-
явність від 2 до 5 відростків. За рахунок спон-
танної електричної (пейсмейкерной) активності 
інтерстиціальні клітини Кахаля (ІКК) обумовлю-
ють скорочення гладком’язових клітин. В залеж-
ності від локалізації ІКК мають різні морфологічні 
та ультраструктурні характеристики. Характер-
ними імуногістохімічними маркерами є CD117, 
CD34, S100, віментин. Внаслідок впливу на від-
повідні рецептори ІКК відповідають за вплив 
ацетилхоліну, норадреналіну, естрогену, прогес-
терону, оксиду азоту. ІКК також взаємодіють з 
лімфоцитами, базофілами, еозинофілами, нейт-
рофілами, тучними і дендритними клітинами 
[12]. 

Дослідження IКК в СМ відкривають нову мож-
ливість як покращити наше розуміння фізіології 
СМ, та покращити лікування хворих із симпто-
мами нижніх сечових шляхів. 

Проведений аналітичний огляд літератури, 
що висвітлює морфологічне, фізіологічне та клі-
нічне значення ІКК в СМ. Пошук джерел інфор-
мації проведений з використанням пошукової 
системи PubMed, Google Scholar, бази даних 
Scopus та Web of Science. Поєднувались такі те-
рміни пошуку: інтерстиціальні клітини, інтерсти-
ціальні клітини Кахаля, сечовий міхур, детрузор, 
морфологія, фізіологія, електронна мікроскопія, 
ультраструктура, клітина, гістологія. 

Морфологічна характеристика ІКК у СМ.  
Перша вказівка на те, що СМ може містити 

IКК, виникла в результаті дослідження Smet et 
al. (1996), які спостерігали циклічні GMP-
імунопозитивні клітини в СМ морської свинки та 
людини, які мали морфологічну подібність до IКК 
кишечника (клітини з бічними відростками). Ав-
тори також повідомили про віментин-позитивні 
клітини в СМ, які нагадували IКК, що змусило їх 
припустити, що клітини подібні до IКК можуть бу-
ти присутніми в стінці СМ [13]. Наявність IКК у 
СМ була продемонстрована за допомогою анти-
тіл до встановленого маркера ІКК c-Kit [14]. c-Kit 
є протоонкогеном, який кодує рецептор тирозин-

кінази Kit який експресується IКК, але не глад-
ком’язовими клітинами чи фібробластами [11]. 

IКК власної пластинки СМ.  
IКК власної пластинки СМ були ідентифікова-

ні за допомогою антитіл c-Kit і мають зірчасту 
морфологію з кількома гілками, що виходять з 
ацентральної соми [14]. Дослідження O. 
Wiseman et al., (2003) за допомогою електронної 
мікроскопії показали що, ІКК власної пластинки 
розташовані поблизу нервів, та мають тісні кон-
такти з нервовими закінченнями [15]. 

G. Sui et al. (2002) використовували антитіла 
до віментину як маркер ІКК у субуротеліальному 
шарі. Проміжні нитки віментину присутні в фіб-
робластах, IКК та інших клітинах мезенхімально-
го походження і не зустрічаються в глад-
ком’язових клітинах. Хоча це не селективний 
маркер IКК, імунне мічення віментином забезпе-
чує корисний спосіб візуалізації клітин, які мо-
жуть включати IКК у тканинному препараті без 
мічення гладком’язових клітин. Як віментин-
позитивні, так і c-Kit-позитивні IКК утворили 
зв’язки із сусідніми ІКК власної пластинки для 
формування взаємопов’язаної мережі. Схоже, 
що ця мережа поєднується щілинними 
з’єднаннями коннексину, що показано за допо-
могою імуногістохімії та трансмісійної електро-
нної мікроскопії [16]. 

IКК м’язового шару СМ. 
За даними A. Brading et al., (2002), IКК 

м’язового шару СМ морської свинки та миші по-
мітно відрізняється від ІКК власної пластинки як 
за розподілом, так і за морфологією. c-Kit-
позитивні клітини в детрузорі складаються з 
двох підтипів: подовжених клітин з кількома біч-
ними відгалуженнями та зірчастих клітин анало-
гічних ІКК власної пластинки.  

Подовжені ІКК не з’єднані один з одним, а 
розташовані паралельно в круговій, поздовжній і 
косій орієнтаціях, нагадуючи переплетення глад-
ких м’язів детрузора. Дослідження подвійного 
мічення c-Kit і антитіл до міозину показали, що 
подовжені ІКК розташовані на межі глад-
ком’язових пучків і мають таку ж просторову орі-
єнтацю. Крім того, подовжені IКК знаходяться і в 
гладком’язових пучках [17]. 

Зірчасті IКК також знаходяться в інтерстиціа-
льних просторах між гладком’язовими пучками 
детрузора, утворюючи ділянки взаємопов’язаних 
клітин. Цей підтип також був позначений як між-
пучкові ІКК [14]. Обидва підтипи IКК детрузора 
створюють тісні структурні зв’язки з нервами 
[18]. 

Фізіологічні властивості ІКК у СМ.  
Фізіологічні властивості ферментативно дис-

пергованих IКК з ділянок слизової оболонки або 
детрузора були досліджені за допомогою флуо-
ресцентної мікроскопії в реальному часі та інди-
катора кальцію fluo-4AM для моніторингу внут-
рішньоклітинних сигналів Ca2+, за допомогою 
конфокальних систем зображення. Подібно до 
багатьох збудливих клітин, ці Ca2+ перехідні 
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процеси є важливим аспектом внутрішньоклі-
тинних сигнальних механізмів IКК і, ймовірно, 
підтримують низку різних клітинних процесів, та-
ких як активність пейсмейкерів або вивільнення 
сигнальних молекул [17]. 

Фізіологічні властивості ІКК власної пла-
стинки СМ.  

Дослідження за допомогою методу локальної 
фіксації потенціалу клітинної мембрани дозво-
лили G. Sui et al. (2004), повідомити про наяв-
ність Ca2+ струмів L-типу та K+ струмів, чутливих 
до тетраетиламонію у ІКК СМ морської свинки. 
Спонтанні коливання мембранного потенціалу 
також були зареєстровані при середньому мем-
бранному потенціалі спокою 63 мВ. Вплив АТФ 
на клітини викликав перехідний внутрішній 
струм, який вважався Ca2+ активованою C прові-
дністю. Відповідь на стимуляцію пуринергічними 
агоністами свідчить про те, що ІКК можуть брати 
участь у субуротеліальній сенсорній обробці 
[19]. Крім того, АТФ-індукований струм був по-
слаблений застосуванням капсаїцину [20]. Дока-
зи того, що ІКК СМ володіють ванілоїдними або 
TRPV1 рецепторами [21], були поставлені під 
сумнів, оскільки спостерігалася неспецифічна 
клітинна імунореактивність TRPV1 у СМ мишей 
[22].  

Фізіологічні властивості ІКК м’язового 
шару СМ.  

Дослідження за допомогою методу локальної 
фіксації потенціалу клітинної мембрани ІКК дет-
рузора дозволили охарактеризувати декілька 
іонних провідностей ІКК у м’язовому шарі СМ. У 
даному відділі СМ ІКК містять Ca2+ активований і 
залежний від напруги K+ струм [23]. 

ІКК м’язового шару СМ також містить класич-
ні залежні від напруги Ca2+ струми L-типу та ін-
ший компонент Ca2+ струму, який чутливий до 
іонів нікелю, але не має біофізичних властивос-
тей T-типу Ca2+ струму [21]. Наявність Ca2+ 
струмів L-типу в ІКК м’язового шару СМ вказує 
на те, що ці клітини є збудливими клітинами, 
крім того, дослідження їх мембранного потенці-
алу показали, що, як і ІКК власної пластинки, ІКК 
детрузора демонструють спонтанні зміни мем-
бранного потенціалу [24]. Хоча точні молекуляр-
ні детермінанти іонних каналів ІКК ще не 
з’ясовані, здається можливим, що вони можуть 
представляти нові мішені для розробки ліків, які 
вибірково впливають на ІКК.  

Ізольовані ІКК детрузора реагують на стиму-
ляцію холінергічними агоністами шляхом акти-
вації Ca2+ перехідних процесів. Фармакологічні 
дослідження показали, що мускаринові рецепто-
ри M3 домінують у опосередкуванні цієї відпові-
ді, і що надходження Ca2+ з позаклітинної облас-
ті одночасно з вивільненням Ca2+ із внутрішньо-
клітинних запасів лежить в основі опосередко-
ваних мускариновими рецепторами Ca2+ перехі-
дних процесів.  

Імуномаркування тканин детрузора за допо-
могою c-Kit і специфічних холінергічних нейро-

нальних антитіл продемонструвало, що IКК 
створюють тісну структурну взаємодію холінергі-
чних нервів. Це може означати, що IКК детрузо-
ра іннервується холінергічними нервами та реа-
гують на нормальний парасимпатичний нерво-
вий сигнал до СМ [25]. 

Значення ІКК в клінічній практиці. 
Наповнення та спорожнення СМ залежать від 

взаємодії та синергії між еферентами симпатич-
ними, парасимпатичними, соматичними та афе-
рентними чутливими нервовими волокнами. 
Крім нервової іннервації, уротелій, субуротелій, 
детрузор та тазові кровоносні судини відіграють 
важливу роль у патофізіологія ГСМ. Парасимпа-
тичні нерви викликають скорочення детрузора 
СМ шляхом стимуляції мускаринових рецепторів 
М2 і М3 ацетилхоліном і пуринергічного рецеп-
тора АТФ, які також розслаблюють гладку обо-
лонку уретри [26]. 

Патофізіологія ГСМ складається з кількох 
можливих причин, які на даний момент доскона-
ло не досліджені. Mahjani et al. (2021) класифіку-
вали ГСМ наступним чином: ГСМ нейрогенної 
етіології (наприклад – травма спинного мозку), 
ГСМ міогенної етіології (наприклад – інфравези-
кальна обструкція спричинена доброякісною гі-
перплазією передміхурової залози), ГСМ запа-
льної етіології (наприклад, інтерстиціальний ци-
стит) або ідіопатичний ГСМ [27]. Механізм ГСМ 
може бути пов’язаний з іннервацією СМ муска-
риновими (такими як M2 і M3) і пуринергічними 
(такими як P2X3) рецепторами та аномальне 
збільшення вироблення циклооксигенази-2 
(ЦОГ-2), простагландину та лейкотрієну [28]. 
Наприклад, надмірна експресія транзиторного 
рецепторного потенціалу уротелію, рецепторів 
TRPV1 і P2X3 і гіперчутливість шляху С-волокна 
пов’язані з невідкладним позивом до сечовипус-
кання [29]. 

K. Anderson et al., (2009) довів, що IКК можуть 
брати участь у модуляції рухової активності дет-
рузора [24]. Попередні дані свідчать про те, що 
два основні патомеханізми пов’язані із ІКК мо-
жуть бути залучені до розвитку гіперактивності 
детрузора:  

1) порушення спонтанної скорочувальної зда-
тності, спричинене зміненою передачею сигналу 
по IКК детрузора між вегетативними нервовими 
закінченнями та клітинами гладких м’язів;  

2) порушення передачі сигналу між уротеліа-
льними та чутливими нервами через IКК власної 
пластинки СМ [30]. 

Завдяки позитивній експресії c–kit на поверхні 
IКК, c–kit є не лише маркером виявлення IКК, а 
також може стати елементом контроля функції 
СМ. Оскільки скорочення та розслаблення м’язів 
СМ здійснюється через мускаринові рецептори 
(підтипи М2 і М3) і β-адренорецептори. Таким 
чином, втручання в трансдукцію сигналу цих ре-
цепторів може стати однією з терапевтичних ла-
нок лікування пацієнтів із ГСМ [4]. 

H. Hashitani et al., (2008) припускає, що IКК 
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активні при патологічних станах СМ спричине-
них інфравезикальною обструкцією, та можуть 
призводити до ГСМ. Підвищена активність та 
змінення розподілу IКК була виявлена в субуро-
теліальному шарі СМ у морських свинок із моду-
льованою інфравезикальною обструкцією [31]. 
Y. Kubota et al., (2006) встановили, що змінений 
розподіл або зміни ультраструктурних особли-
востей IКК можуть сприяти ГСМ [32]. 

Змінена трансдукція сигналу IКК між нервами 
та гладком’язовими клітинами в глад-
ком’язовому шарі детрузора може спричинити 
спонтанну скоротливість СМ. Крім того, пору-
шення передачі сигналу між уротеліальними клі-
тинами та сенсорними нервами через субуроте-
ліальні IКК може мати вирішальне значення для 
розвитку ГСМ. Збільшення c–kit позитивних IКК у 
ГСМ, підтверджує той факт, що розподіл IКК змі-
нюється в СМ при патологічному стані [33]. 

У літературі є докази сильної кореляції між 
ГСМ та IКК. Іматинібу мезилат є добре відомим 
блокатором c–kit рецептора, тому його широко 
використовують для оцінки ІКК у шлунково-
кишковому тракті [34]. 

K. Kil et al,. (2007) показали, що внутрішньо-
венне введення іматинібу мезилат призводить 
до появи цього препарату в більшості органів, у 
тому числі й у СМ. Експерименти in vitro показа-
ли, що іматинібу мезилат пригнічує скорочення 
гладкої мускулатури та спонтанну активність СМ 
[35]. Крім того, дослідження уродинаміки на мор-
ській свинці, після системного введення іматині-
бу мезилат, показало покращення ємності СМ та 
зменшення його гіперактивності [36]. 

Висновки 
ІКК, відкриті більше 100 років тому залиша-

ються маловивченим об'єктом. 
Маючи довгі відростки, ІКК формують мно-

жинні контакти з гладком'язовими та нервовими 
клітинами, утворюючи специфічну мережу. 

Сучасні знання про ІКК в СМ підвищили ймо-
вірність того, що ці клітини та рецептори c–kit 
можуть стати новою “мішенню” для терапевтич-
ного лікування симптомів нижніх сечових шляхів 
та ГСМ. 
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Summary 
MORPHOFUNCTIONAL AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF THE INTERSTITIAL CELLS OF CAJAL IN THE URINARY BLADDER 
(REVIEW ARTICLE) 
Sherstyuk O.O., Sarychev Ya.V., Suprunenko S.M., Sukhomlin S.A., Pustovoit G.L. 
Key words: Interstitial cells of Cajal, urinary bladder, lower urinary tract symptoms 

The therapy of symptoms of the lower urinary tract that in most cases are caused by benign prostatic hy-
perplasia is one of challenges for modern medicine. Knowing the origin of bladder muscle hyperactivity will 
promote the treatment in this group of patients. The studies of interstitial cells of Cajal in the urinary bladder 
open up new opportunities to widen our understanding of bladder physiology. The purpose of this study is to 
conduct an analytical review of the literature on the role of interstitial cells of Cajal in the physiology of the 
urinary bladder. We investigated the current literature highlighting the morphological and physiological sig-
nificance of interstitial cells of Cajal in the urinary bladder. Interstitial cells of Cajal are in close proximity to 
muscle cells, vegetative nerve endings and urothelial cells. There is increasing evidence that interstitial cells 
of Cajal play a role in the development of lower urinary tract symptoms. Interstitial cells of Cajal may be re-
sponsible for generating electrical potentials and inducing detrusor muscle contractions. New pathomecha-
nisms of the development of bladder hyperactivity were put forward, namely: impairment of spontaneous 
contractility caused by altered signal transduction of interstitial Cajal cells between nerves and detrusor mus-
cle cells; change in signal transmission through suburothelial interstitial cells of Cajal. The c–kit receptor is 
not only a marker for identifying these cells, but may also play a critical role in controlling bladder function. In-
terstitial cells of Cajal, discovered more than 100 years ago, are still remaining a poorly studied object. Hav-
ing long processes, interstitial cells of Cajal form multiple contacts with smooth muscle and nerve cells, build-
ing up a specific network. Current knowledge about interstitial cells of Cajal in the urinary bladder suggest 
that these cells and c–kit receptors may become a new “target” for the pharmaceutical therapy of lower uri-
nary tract symptoms and overactive bladder. 

 


