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 Вступ. Ретельний аналіз мікропрепаратів різних ділянок стінки жовчного 

міхура в постнатальному онтогенезі показує, що на протязі цього періоду життя 

відбувається структурна перебудова у всіх його оболонках, та шарах [5,8]. При 

цьому найбільше виражені ці процеси в слизовій оболонці, а точніше в її складках 

[1,2,6]. Ознаки структурної трансформації досить різноманітні. В зв’язку з цим 

визначити вікові особливості будови стінки в короткі проміжки життя дуже 

важко. Але за значний віковий проміжок ці відмінності в будові оболонок стінки 

жовчного міхура виявляються більш яскраво. На цій підставі нами встановлено 

три вікових періоди, які характеризуються найбільшими проявами структурних 

змін [3,4,7]. 

 Перший період становить проміжок життя від народження дитини до 

приблизно 18-20 років. За цей час спостерігається ускладнення будови елементів 

стінки жовчного міхура, особливо слизової оболонки. Відбувається структурно-

функціональне становлення та стабілізація розвитку різних відділів (частин) 

жовчного міхура. 

 Метою роботи є вивчення структурно-функціонального стану стінки 

жовчного міхура в перші 20 років життя людини. 

 Матеріал та методи. Дослідження проведено на 24 жовчних міхурах взятих 

у трупів людей, померлих в віці від 1 місяця до 20 років з різних причин, не 

пов’язаних з патологією гепато-біліарної системи. В роботі використано метод 

макроскопічного препарування, морфометричний метод та загально-гістологічні 

методи (гематоксилин-еозин та Ван-Гізон +Харт). 

 Результати дослідження. Обговорення. 

 Як показують дослідження стінка дна жовчного міхура дитини 1 місяця 

життя має добре сформовані всі оболонки та шари. Рельєф внутрішньої поверхні 

нерівний. Спостерігаються окремі невисокі складки, вкриті шаром одношарового 

епітелію. При цьому клітини епітелію не високі, нагадують по формі кубічний 

епітелій. Власна пластинка слизової оболонки містить в собі багаточисельні 

клітинні елементи, які нагадують фібробласти, що може свідчити про коллагенез. 

Тобто інтенсивні процеси утворення сполучнотканинних фібрил. 

 М’язова оболонка складається з декількох шарів гладком’язових пучків, які 

характеризуються переважно циркулярним напрямком свого розташування.  



Перимускулярний шар складається з рихлої сполучної тканини, основу якої 

складають тоненькі колагенові волокна. В цьому шарі розташовані дрібні 

гемосудини. Останні відрізняються не тільки будовою стінки та розмірами, але й 

напрямком своєї ходи. Серед них зустрічаються як циркулярні так і поздовжні 

судинні елементи. 

 Рельєф поверхні тіла жовчного міхура має свої відмінності. В першу чергу 

звертає на себе увагу наявність поодиноких ворсин. Останні відрізняються 

значною товщиною та закругленою верхівкою. Слід звернути увагу на значну 

кількість клітин фібробластичного ряду в слизовій оболонці. Власна пластинка 

слизової оболонки виражена слабо. Поряд з цим характерне потовщення м’язової 

оболонки. В ній з’являються поодинокі поздовжні м’язові пучки, які утворюють 

поверхневий шар м’язової оболонки. Внутрішній же шар представлений 

циркулярнонаправленими гладеньком’язовими пучками. 

 Перимускулярна оболонка складається з щільно розміщених комплексів 

колагенових волокон. Серед них знаходяться розташовані різнокаліберні судини 

гемомікроциркуляторного русла. Слід звернути увагу на обставину, що в деяких 

ділянках тіла жовчного міхура кровоносні судини в переважній більшості 

займають проміжок між м’язовою оболонкою і перимускулярним шаром. При 

цьому вони відрізняються різнонаправленою ходою. Поряд з цим вищезгадані 

ворсинки слизової оболонки позбавлені кровоносних судин за винятком деяких з 

них. 

 На відміну від вищенаведеного, слизова оболонка шийки жовчного міхура 

вміщує значну кількість тонкостінних мікросудин. Останні розсіюються  

переважно в основній частині ворсин. А найдрібніші судини можна виявити в тілі 

ворсин слизової оболонки. Поряд з цим стінка шийки жовчного міхура виглядає 

більш потовщеною в основному за рахунок потовщеної власної пластинки 

слизової оболонки, яка представлена компактно розташованими волокнами 

щільної сполучної тканини. Серед волокнистих утворень, в деяких випадках, 

зустрічаються скопичення клітин переважно фібробластичного ряду та поодинокі 

круглоклітинні елементи. 

 М’язова оболонка та перимускулярний шар достатньо рясно 

васкуляризовані. Про що свідчать чисельні судини, що пронизують названі шари 

в різних напрямках.  

М’язова оболонка шийки жовчного міхура складається з двох шарів. При 

чому, на відміну від вищезазначених ділянок жовчного міхура, в шийці поздовжні 

пучки м’язів займають внутрішню позицію по відношенню до циркулярних. 

Окрім цього, необхідно звернути увагу на те, що ці пучки не формують суцільної 

пластинки, а утворюють окремі компактні тяжі, між якими знаходяться проміжки 

різної товщини та конфігурації заповнені волокнами сполучної тканини. 

В стінці міхурової протоки зберігається характерна загальна будова. 

Внутрішня поверхня стінки нерівна. Ця нерівність зумовлена з одного боку 



наявністю складок, а з другого, подекуди, зустрічаються випинання, які 

нагадують ворсини. Характерною ознакою слід вважати витончення м’язової 

оболонки. Поодинокі м’язові пучки мають вигляд розрізнених утворень, які 

оточені та відокремлені одне від одного сполучнотканинними волокнами. 

Характерно, що судинні елементи нагадують різнокаліберні тонкостінні 

порожнини без будь-якого вмісту. Причому, одні з них на мікропрепаратах мають 

вигляд поперечних зрізів, інші набувають циркулярного напрямку. В усіх шарах 

стінки, що утворюють сполучнотканинний каркас має місце накопичення 

фібробластів, які рівномірно розподіляються по всьому полі зору мікропрепарата. 

Це гістологічний факт про процеси пов’язані з ростом та диференціюванням 

волокнистої сполучної тканини. Поряд з цим, в деяких мікропрепаратах дуже 

чітко простежуються поодинокі крипти, зосереджені в зоні власної пластинки. 

 В подальші вікові періоди після народження відбувається значна структурна 

перебудова в стінці жовчного міхура. Опускаючи деталі, які характерні для 

раннього дитячого віку, докладніше зупинимось на характерних рисах будови 

стінки жовчного міхура у дітей п’ятнадцятирічного віку.  

На препаратах, забарвлених гематоксилін-еозином, рельєф поверхні 

слизової оболонки, дещо, змінює свою конфігурацію. Чітко видно, що широкі 

ворсинки дна жовчного міхура подовжуються. Між суміжними ворсинами 

з’являються широкі анастомози, які обмежують різноманітні за площею та 

формою проміжки. Ці проміжки, при екстраполяції їх на подальші 

мікропрепарати, утворюють подібність тунелів або каналів, які 

розповсюджуються на деякі відстані. Цілком ймовірним, на нашу думку, є 

припущення про те, що названі канали призначені для переміщення ними жовчі. 

Вони являють собою одну з структур складної дренажної системи слизової 

оболонки стінки жовчного міхура. Ця система забезпечує одну з основних 

функцій жовчного міхура – концентрація жовчі. 

 Характерною ознакою будови слизової оболонки ми вважаємо появу в 

ворсинах тонкостінних судин різноманітного калібру, а також незначної кількості 

щілин, які знаходяться між поздовжніми сполучнотканинними волокнами в 

основі і тілі мікроворсин. Ця обставина свідчить про подальше ускладнення 

дренажної системи слизової оболонки дна жовчного міхура. 

 Власна пластинка слизової оболонки вміщує невелику кількість 

кровоносних судин, які анастомозують з судинами ворсин. М’язова оболонка та 

перимускулярний шар утворені компактно та щільно розміщеними м’язовими та 

волокнистими сполучнотканинними пучками, між якими проходять кровоносні 

судини. При цьому, в переимускулярному шарі розміщуються судини більшого 

калібру, ніж в м’язовій оболонці. 

При забарвленні препаратів по Ван-Гізон  та по Харту, виявляються рожево-

червоні колагенові волокна сполучнотканинного каркасу ворсинок. Поряд з цим 

тут же знаходяться домішки Харт-позитивних тоненьких волоконець. Окрім 



цього, подібні структури виявляються в відносно крупних кровоносних судинах, 

утворюючи в них субендотеліальну мембрану. Необхідно звернути увагу на те, 

що Харт-позитивні волокна стінки судин та ті що знаходяться в товщі ворсин 

відрізняються одне від одного за деякими ознаками. В першу чергу за 

інтенсивністю забарвлення. Останнє може свідчити лише про відсутність між 

ними тотожності.  

Така мембрана краще виражена в артеріолах в порівнянні з венулами. В 

перимускулярній пластинці судини розміщуються у взаємно перпендикулярному 

напрямку. Один шар утворюють циркулярні судини, другий (зовнішній) шар має 

поздовжній напрямок. В цілому, це свідчить про багате кровопостачання стінки 

жовчного міхура. 

В стінці тіла жовчного міхура ворсини слизової оболонки стають тоншими. 

Їх довжина збільшується. Між окремими суміжними ворсинами утворюються 

багаточисельні анастомози. Останні обмежують різноманітні за формою та 

розмірами проміжки (тунелі). Просвіт багатьох з них заповнений детритом з 

десквамованого та некроризованого шару епітелію. 

 Характерно, що в деяких тунелях некротичні маси міцно прикріплені до їх 

стінок. Звертає на себе увагу збільшення кількості кровоносних мікросудин в 

волокнистому каркасі ворсинок. Можна чітко відзначити їх ходи. В одних 

ворсинках, переважно біля їх верхівки, знаходяться судини на поперечному 

розрізі. В стовбуровій частині ворсин переважає поздовжній розріз елементів 

судинного русла. При забарвленні препаратів на елестику, Харт-позитивні 

речовини виявляються переважно в стінках гемосудин, які розгалужуються в зоні 

м’язового та перимускулярного шару. Деяку кількість подібних волокон можна 

спостерігати також і в окремих судинах ворсин оболонки тіла жовчного міхура. 

Будова стінки шийки жовчного міхура в цьому віці, на перший погляд, не 

відрізняється від такої ж його тіла. Та все ж, при більш ретельному дослідженні 

можна виявити особливості структури, в першу чергу, м’язової оболонки. 

Характерно, що гадком’язові пучки волокон мають різні напрямки. В даному 

випадку зовнішній шар складається з циркулярних волокон, а внутрішній шар 

утворюють поздовжні та навкісні м’язові пучки волокон. В цілому м’язова 

оболонка має потовщений вигляд. Зазначена особливість м’язової оболонки 

обумовлена функціональними особливостями цієї ділянки жовчного міхура.  

Власна пластинка слизової оболонки дуже тонка. Та все ж в ній знаходяться 

тонкостінні кровоносні судини. Ворсинки слизової оболонки виглядають 

коротшими. Кількість анастомозів між окремими ворсинами значно зменшена. 

Разом з тим спостерігається зменшення кількості кровоносних судин в таких 

редукованих  ворсинах слизової оболонки шийки жовчного міхура.  

На деталях будови стінки жовчного протоку в цьому віці зупинятись не 

будимо, оскільки ніяких особливостей виявити не вдалось. 



В подальшому, як свідчать гістологічні дослідження, будова стінки відділів 

жовчного міхура все більше пристосовується до функціональних потреб 

організму відповідно до віку людини. Аналіз мікропрепаратів стінки жовчного 

міхура людей 18-19-річного віку дає змогу з’ясувати подальші структурно-

функціональні перетворення. При вивчені стінки дна жовчного міхура нами 

відмічено ускладнення рельєфу її внутрішньої поверхні. Перш за все, в даній 

області з’являються більш сформовані ворсини. При цьому, між окремими з них 

утворюються анастомози, що обмежують різноманітні за формою та розмірами 

порожнини, тобто тунелі. При чому, розміри цих утворень поряд з широкими 

ворсинами знаходяться потоншені, а також можна відзначити наявність 

багаточисельних паростків. Звертає на себе увагу, що в вищезазначених ворсинах 

визначаються дрібні тонкостінні судини, які займають переважно центральне 

положення. Поряд з цим виникають багаточисельні тканинні щілини. Останні 

розташовані переважно в області верхівок мікроворсин.  

Власна пластинка слизової оболонки дна сформована. Вона складається 

переважно з потовщених звивистих колагенових волокон. Кількість клітин 

фібробластичного ряду помітно зменшена. 

М’язова оболонка складається з щільно упакованих гладком’язових пучків, 

які розміщуються паралельно до слизової оболонки. Поряд з цим, можна бачити 

також окремі пучки, що займають  перпендикулярну позицію відносно слизової 

оболонки. Перимускулярний шар, також, виглядає потовщеним. В ньому 

проходять дрібні гемосудини. Останні розподіляються між товстими пучками 

колагенових волокнистих структур сполучної тканини. При забарвленні 

препаратів по Ван-Гізону + по Харту звертає на себе увагу практично відсутність 

Харт-позитивних волокнистих елементів серед волокнистих структур, як 

сполучної тканини скелета мікроворсин, так й у власній пластинці слизової 

оболонки. Це свідчить про відсутність в цих ділянках еластичних волокон. 

Останні виявляються в стінках відносно крупних гемосудин, тобто артеріол. На 

нашу думку, цю обставину можна пояснити значним зменшенням інтенсивності 

процесів коллагенезу в сполучній тканині.  

При дослідженні мікропрепаратів, забарвлених гематоксилін-еозином, 

вдається більш детально з’ясувати характер будови структурних елементів стінки 

дна жовчного міхура. Як видно, в зоні дна наближеній до тіла ворсинки слизової 

оболонки сягають значної висоти. Відмічаються багаточисельні анастомози між 

суміжними мікроворсинами, а також вільні паростки, які не мають контактів з 

собі подібними. Дренажна система цих ворсин складається в основному з 

поздовжніх тонкостінних мікросудин та добре розвиненої системи тканинних 

щілин. Поперечні зрізи кровоносних судин зустрічаються винятково рідко. Цей 

факт може свідчити про зміну напрямку складок слизової оболонки в області дна 

та про особливості кровопостачання цього відділу жовчного міхура. Таким чином 

можна стверджувати, що в 18-річному віці відмічається не тільки стабілізація 



розвитку стінки жовчного міхура, але й закінчується формування дефінітивних 

макро- та мікроструктур в області дна.  

На даному етапі онтогенезу нами відмічені і деякі статеві розбіжності в 

будові стінки різних відділів жовчного міхура.  

 Так рельєф стінки дна жовчного міхура чоловіка деякою мірою рівний. При 

мікроскопічному дослідженні в цій ділянці визначаються дуже витончені рідко 

розміщені мікроворсини. Зв’язки (анастомози) між ними зустрічаються не часто. 

Характерною особливістю є будова дренажної системи. В деяких ворсинах, 

окрім дрібних поздовжніх судин, зустрічаються відносно крупні мікросудини. 

При цьому, останні нерідко розміщуються в різних частинах мікроворсин. Як 

свідчать дані, калібр судинних елементів не залежить від їх розташування. В 

одних випадках більші за діаметром займають положення біля основи, в інших в 

області верхівки ворсин. Та загалом, найбільший діаметр мають судини, які 

проходять в верхівковій частині мікроворсин. В зв’язку з цим, останні виглядають 

потовщеними. Окрім цього, звертає на себе увагу більш розвинена сітка 

дренажних елементів у власній пластинці слизової оболонки. Разом з тим, 

виявляється розвинена система мікросудин і в м’язовому шарі стінки.  

В області тіла жовчного міхура гістологічні картини, майже, не 

відрізняються від попередніх. Тобто, багаточисельні мікроворсини мають 

видовжений вид, безліч анастомозів та загострені паростки. Разом з тим, 

відмічається незначне витончення власної пластини слизової оболонки. 

М’язова оболонка має потовщений вигляд за рахунок наявності чітко 

виражених двох шарів. Причому, поздовжній шар займає внутрішнє положення. 

Поверхневий шар складається з гладком’язових пучків, які мають циркулярний, а 

подекуди і косий напрямок. При забарвленні мікропрепаратів  по Ван-Гізон + по 

Харту, з’ясовується специфічна локалізація Харт-позитивних волокон. Останні 

виявляються лише в вигляді субендотеліальної еластичної мембрани відносно 

крупних кровоносних судин, які розповсюджуються в перимускулярній сполучній 

тканині. 

 Рельєф внутрішньої поверхні протоку жовчного міхура виглядає 

згладженим. Лише подекуди зустрічаються поодинокі витончені редуковані 

ворсини. Разом з цим, підслизова оболонка виглядає різко потовщеною. Це 

потовщення здійснюється за рахунок розростання грубоволокнистої сполучної 

тканини. Звертає на себе увагу зменшення кровозабезпечення цих шарів стінки, 

яке здійснюється за рахунок поодиноких тонкостінних судин. Відносно великі 

артеріоли, а також венули, проходять в поверхневих шарах стінки протоки 

жовчного міхура. Вони мають, як правило, поздовжній напрямок. Причому, після 

забарвлення мікропрепаратів по Харту в підінтімальному шарі стінки цих судин, 

чітко виявляються еластичні мембрани, волокна яких мають вигляд чорних 

волокон. В деяких випадках незначна кількість еластичних волокон визначається 

під серозною оболонкою стінки жовчного міхура. 



 Висновки. Таким чином, все вищевикладене дає змогу висловити деякі 

узагальнюючі думки. Як показує дослідження, у народженої дитини визначаються 

уже сформовані всі анатомічні частини жовчного міхура: дно, тіло, шийка та 

жовчна протока. Принаймні, про це свідчить макроскопічне дослідження органу 

дитини віком 1 місяць. При огляді внутрішньої поверхні стінки міхура, тобто 

слизової оболонки, звертає на себе увагу відсутність сформованих складок. 

Незначні за висотою та кількістю випинання слизової оболонки розрізняються 

більш рельєфно лише в області тіла та його шийки.  

 Мікроскопічний аналіз стінки жовчного міхура дає змогу стверджувати про 

наявність звичайних гістоструктур, характерних для цього органа. Тут 

розрізняють наступні оболонки та шари: слизова, власна пластинка слизової 

оболонки, м’язова оболонка, перимускулярний шар та фіброзна оболонка. Нижня 

поверхня жовчного міхура вкрита серозним покривом. Всі вони значною мірою 

відрізняються від дефінітивних структур. 

 Диференціювання окремих структур стінки жовчного міхура та її в цілому 

відбувається в наступні роки життя людини. При цьому, як показали наші 

дослідження, ускладнення будови структурних елементів стінки жовчного міхура 

протікає асинхронно. Те ж саме стосується і окремих анатомічних ділянок. 

 Найбільш активно змінюється слизова оболонка переважно тіла та шийки 

жовчного міхура. Якщо, на першому році життя складки слизової оболонки слабо 

виражені, то в подальшому їх кількість та висота значно наростають. Це явище на 

мікроскопічному рівні,  першу чергу, стосується мікроворсинчастих структур 

слизової оболонки. Поодинокі невисокі мікроворсини характерні для слизової 

оболонки жовчного міхура першого року життя людини. Після досягнення 18-20-

річного віку, ці структури збільшуються, як кількісно, так і за розмірами. 

Характерною ознакою, ми вважаємо, появу з віком анастомозів між суміжними 

ворсинами, що призводить до  утворення багаточисельних різнокаліберних 

каналів чи тунелів, в яких циркулює жовч. 

 Паралельно з цими процесами відбувається значне ускладнення дренажної 

системи слизової оболонки. Воно полягає в тому, що до кінця цього періоду 

життя людини в ній утворюється принаймні дві системи мікроциркуляції. Одна з 

них знаходиться безпосередньо в ворсинах слизової оболонки в вигляді 

тонкостінних різнокаліберних гемосудин. Другий дренажний контур знаходиться 

у власній пластинці слизової оболонки. Останній складається з більш крупних 

тонкостінних гемосудин, які розповсюджуються в різноманітних напрямках, але 

більшість з них займають поздовжній напрямок. Дуже важливою слід вважати 

нову структуру, яка полягає в наявності зв’язків між обома контурами. Ці зв’язки 

здійснюються за рахунок анастомозів, що проходять по осі тіла мікроворсин. 

Наступна особливість розвитку та становлення мікроциркуляції в стінці жовчного 

міхура стосується мікротопографії різнофункціональних судин. 



 Встановлено, що в результаті індивідуального розвитку артеріальні судини 

розповсюджуються переважно в перимускуляторному шарі, іноді в м’язовій 

оболонці. Венозні судини займають, як правило, власну пластинку слизової 

оболонки. Така специфічна локалізація цих судин, на нашу думку, призначена 

забезпечити необхідну концентрацію міхурової жовчі, та максимальне виведення 

продуктів всмоктування в воротну вену. Між іншим, як показали дослідження, 

вказані структурні особливості слизової оболонки неоднаково виражені в окремих 

анатомічних ділянках стінки жовчного міхура. Найбільш повно відповідають цим 

характеристикам вищезазначені структурні елементи стінки тіла жовчного міхура.  

 В області дна кількість ворсин та їх розміри зменшені. Також в цій зоні 

визначається зменшення кількості та розмірів структур мікроциркуляторного 

русла. Приблизно такі ж співвідношення характерні для шийки жовчного міхура. 

Така структурна мінливість структур слизової оболонки свідчить про 

різноманітну інтенсивність процесів всмоктування рідинної частини жовчі, що  

накопичується в жовчному міхурові. 

 Що стосується інших шарів стінки жовчного міхура то, на протязі 

досліджуваного періоду онтогенезу, їх гістоструктури теж зазнають значних змін. 

М’язова оболонка значно потовщується в усіх ділянках стінки жовчного міхура. В 

перимускуляторному шарі стінки відбувається поступове збільшення кількості 

волокнистих структур сполучної тканини, на фоні зниження кількості клітинних 

елементів фібробластичного ряду. Окрім цього колагенові волокна поступово 

збільшуються в діаметрі та набувають звивистої ходи. Гістологічно вираженої 

перебудови очеревини, що вкриває нижню поверхню жовчного міхура на протязі 

досліджуваного періоду життя встановити не вдається. 

Резюме. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ СТЕНКИ 

ЖОЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В ПЕРВЫЕ 20 ЛЕТ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА. 

Улановская-Цыба Н.А. 

Ключевые слова: желчные пути, жолчный пузырь. 

Методом микроскопического исследования (гематоксилин-еозин и Ван-

Гизон + Харт) были установлены структурно-функциональные изменения 

строения стенки желчного пузыря человека в возрасте вот 1 месяца до 20 лет. 

Были изучены строение мышечного и слизистого слоя, по структуре и состоянию. 

Более выражены эти изменения в слизистой оболочке, точнее в ее складках. 

 

Резюме. 

СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ СТІНКИ 

ЖОВЧНОГО МІХУРА В ПЕРШІ 20 РОКІВ ПОСТНАТАЛЬНОГО 

ОНТОГЕНЕЗУ. 

Улановська-Циба Н.А. 



Ключові слова: жовчні шляхи, жовчний міхур.  

Методом мікроскопічного дослідження (гематоксілін-еозин и Ван-Гізон + 

Харт) вдалося з’ясувати структурно-функціональні зміни будови стінки жовчного 

міхура людини у віці від 1 місяця до 20 років. Були вивчені будова м’язової та 

слизової оболонок, їх структура та стан. Найбільше виражені ці зміни в слизовій 

оболонці, а саме в її складках. 

 

Resume. 

STRUCTURAL-FUNCTIONAL ANALYSIS OF STRUCTURE OF WALL OF 

GALL-BLADDER IN THE FIRST 20 YEARS OF POSTNATALNOGO 

ONTOGENESIS. 

Ulanovskaya-Tsiba N.A. 

Keywords: bilious ways, gall-bladder. 

By the method of microscopic research (gematoksilin-eozin and Van-Gizon + 

Hart) the structural-functional changes of structure of wall of gall-bladder of man were 

set in age here a 1 month to 20 years. It was studied structure of mishechnogo and 

mucous layer, on a structure and state. These changes in a mucous membrane are more 

expressed, more precisely in its folds. 
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