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 Вступ. В віці від 20 до 55 років індивідуального життя людини настає 

стабільність в будові структурних елементів різноманітних відділів жовчного 

міхура [5,6,8,10]. Однак, як свідчать результати наших досліджень, можна 

виявити деякі відмінності у окремих індивідуумів, незважаючи на їх вік та 

стать. Вірогідно, цю різноманітність є потреба віднести за рахунок 

індивідуальних особливостей людини [1,2,3,4,7,9]. 

 Метою роботи є вивчення структурно-функціонального стану стінки 

жовчного міхура в віці 20-55 років життя людини. 

 Матеріали та методи. Дослідження проведено на 36 жовчних міхурах  

взятих у трупів людей, померлих в віці від 20 до 55 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. 

 При вивченні мікропрепаратів, забарвлених за допомогою різноманітних 

методів, з’ясовано, що в різних частинах жовчного міхура виявляються деякі 

індивідуальні особливості будови структурних елементів стінки. Так, рельєф 

внутрішньої поверхні дна жовчного міхура, незважаючи на окремі відмінності, 

зберігає загальну картину. 

 В окремих ділянках цієї зони чітко виявляються багаточисельні 

мікроворсини. Характерно, що основа цих мікроворсин переважно широка, а в 

напрямку до верхівки спостерігається їх поступове витончення. Слід відмітити, 

що висота цих ворсин помітно зменшена. Окрім цього, звертає на себе увагу 

значне зменшення кількості вільних паростків ворсин. Натомість різноманітні 

мікроворсинкові анастомози зустрічаються частіше. В зв’язку з цим, 

спостерігається наростання кількості різнокаліберних тунелів. В деяких 

мікропрепаратах паростки мікроворсин взагалі не зустрічаються. 

 Серед інших особливостей не можна обійти увагою факт наявності 

потовщених анастомозів, що утворюються між окремими суміжними 

мікроворсинами. Звертає на себе увагу та особливість, яка полягає в відсутності 

в потовщених анастомозах відносно крупних кровоносних судин. Разом з тим, 

виявляються багаточисельні дрібнокаліберні тонкостінні судинні елементи. 



Останні мають багаточисельні анатомічні зв’язки з аналогічними судинними 

структурами, які рясно пронизують власну пластинку слизової оболонки. Поряд 

з вищезазначеним, відмічається наявність ущільненої м’язової оболонки. Її 

внутрішній поздовжній шар представлений розрізненими пучками 

гладеньком’язових волокон, які розміщуються на значних відстанях одне від 

одного. Циркулярні м’язові пучки розміщуються компактно. 

 На гістологічних препаратах, виконаних в інший площині, можна 

спостерігати більш детальну структуру глибоких шарів стінки. Як показують 

результати наших досліджень, в цих препаратах чітко виявляються 

багаточисельні крипти, які вкриті циліндричним епітелієм. Ядра цих клітин 

мають овальну форму і розташовуються виключено біля базального полюсу 

клітин. Цитоплазма витончена прозора. Поряд з цим, дуже чітко проявляються 

топографічні співвідношення між іншими структурами стінки жовчного міхура. 

Так в потовщенні власної пластинці слизової оболонки, майже в одному полі 

зору мікроскопа, збираються різноманітні її елементи. Найбільшу увагу 

привертають крипти. А також, наявність компактно розміщених залозистих 

елементів, які мають вигляд окремих гніздних утворень. При цьому, останні 

знаходяться в оточенні волокнистих структур, які утворюють 

сполучнотканинну капсулу. Разом з цим, в цій же оболонці розміщуються 

поодинокі нервові стовбурці різного діаметра. Вони проходять переважно 

вздовж стінки. 

 В інших ділянках стінки жовчного міхура, поряд з вищезазначеними 

структурними елементами, можна спостерігати групу  кровоносних судин 

різного діаметра. Та все ж, зважаючи на особливості будови стінки та характеру 

просвіту, ці мікросудини можна віднести до артеріол. В деяких випадках, на 

незначній ділянці гістологічних препаратів спостерігаються комплекси, які 

складаються іноді з п’яти судин. Слід відмітити, що вони мають один напрямок 

своєї ходи. При чому, гістотопоргафічні співвідношення між ними не дають 

жодних підстав говорити про наявність між ними анастомозів. Принаймні, на 

наших мікропрепаратах вони не виявлені. Комплекси залозистих структур 

слизової оболонки розміщуються в вигляді окремих гнізд, розташованих інколи 

на значних відстанях одне від одного. Нервові стовбурці різного калібру в 

мікропрепаратах межують в безпосередній близькості з кровоносними 

судинами, утворюючи судинно-нервові мікропучки. Останні ідуть в 

поздовжньому напрямку в стінці жовчного міхура. 

 До особливостей будови стінки тіла жовчного міхура, з-поміж іншого, 

слід віднести ускладнення дренажної системи слизової оболонки. Воно 

проявляється в тому, що в мікроворсинах даної ділянки з’являються відносно 

крупні тонкостінні судини. Останні розташовуються переважно в області 

верхівок мікроворсин, а також в їх середній частині. Форма таких судин на 



розрізі виглядає найчастіше овальною, або невизначеною. Поряд  з цим, під 

базальною мембраною покривного епітелію майже всіх ворсин з’являються 

багаточисельні більш дрібні судини з поздовжнім напрямком. Характерно те, 

що дренажні структури, що проходять вздовж всієї ворсини від її основи до 

верхівки, в цій ділянці жовчного міхура виражені слабо, інколи їх виявити не 

вдається. Очевидно, в зв’язку з такою перебудовою дренажної системи, 

з’являється така ознака, як витончення власної пластинки слизової оболонки. В 

стінці тіла жовчного міхура відмічається потовщення м’язової оболонки 

переважно за рахунок циркулярного шару. 

 Рельєф слизової оболонки шийки тіла жовчного міхура здебільшого, 

нічим не відрізняється від такого ж в тілі. В тім, у окремих індивідуумів, він 

нагадує рельєф слизової оболонки дна жовчного міхура. При цьому, 

зберігається конфігурація та характер зв’язків між окремими мікроворсинами. 

Єдина, з нашої точки зору, відмінність полягає в збільшенні діаметру судинних 

елементів, що проходять в верхівковій частині ворсин. Очевидно, з цим фактом 

пов’язано помітне зменшення кількості та діаметра судинних елементів власної 

пластинки слизової оболонки. Разом з тим, зростає кількість та розміри судин 

мікроворсин, що проходять в тому ж поздовжньому шару. Під кінець цього 

вікового періоду в стінках жовчного міхура, особливо в тілі та шийці 

з’являється жировий прошарок. Помічено, що цей прошарок більше виражений 

у жінок в порівнянні з чоловіками. Найчастіше в жирових прошарках стінки 

виявляються судинно-нервові пучки. Поряд з вищезазначеними особливостями 

відмічається потовщення м’язової оболонки та більш яскравий розподіл її на 

відповідні шари. 

 Стінка протоки жовчного міхура, в окремих випадках, зберігає характер 

будови попередньої частини жовчного міхура. Рельєф поверхні слизової 

оболонки в різних випадках неоднаковий. Поряд з незначною кількістю 

невисоких мікроворсин, можна бачити ворсини за своїм виглядом схожі на 

шипкові. Та все ж, на відміну від останніх, перші практично не утворюють 

анастомозів. Звертає на себе увагу зменшення не тільки діаметрів, але  й 

кількості судин, що пронизують ворсини в поздовжньому напрямку. І що 

характерно, так повна відсутність судин під базальною мембраною, 

мікроворсин. Останнє, на нашу думку, свідчить про зниження концентруючої 

функції, за рахунок зменшення всмоктування рідини з жовчі. 

 На сам кінець, ми вважаємо необхідним зупинитись на морфологічних 

проявах регенерації епітелію, що вкриває поверхню слизової оболонки 

жовчного міхура, в тому числі також і мікроворсини. 

 До цього нас спонукали дві обставини. По-перше, на протязі викладання 

попереднього матеріалу, ми звертали увагу лише на, так би мовити, скелет 

мікроскладок, які на мікропрепаратах в значній мірі нагадують ворсинки тонкої 



кишки, не згадуючи при цьому про епітелій. По-друге, ми звертаємо увагу на 

характер регенерації епітелію власне на протязі цього періоду онтогенезу, 

виходячи з наступних міркувань. На протязі цього періоду життя людини 

структури стінки жовчного міхура набувають дефінітивного стану. Тобто, 

закінчився період їх формування, разом з тим інволютивні процеси ще не 

настали. Виходячи з цих міркувань, ми вважаємо, що в даний період найбільш 

яскраво спостерігаються процеси фізіологічної регенерації. 

Досліджуючи деякі гістологічні препарати забарвлені як гематоксилін-

еозином, так і за допомогою інших методів, в окремих випадках, можна 

спостерігати характер співвідношення між покривним епітелієм та підлеглими 

тканинами. На рис.3 представлені гістоструктури стінки тіла жовчного міхура. 

Як свідчить їх аналіз, в одному полі зору мікроскопа можливо спостерігати 

окремі етапи десквамації та некрозу епітеліального шару мікроворсин. В 

окремих ділянках зберігається тісний зв’язок між епітелієм та підлеглою 

базальною мембраною  мікроворсин. Поряд з цим виявляється різного ступеня 

відокремлення його на значній ділянці. В подальшому визначаються окремі 

пласти повністю десквамованого покриву мікроворсин. Нарешті, поряд з 

вищезазначеними процесами, в цьому ж полі зору мають місце некротичні 

зміни десквамованого епітелію з явищами початкового лізису. На нашу думку, 

лізис злущеного епітелію, який втрачає зв’язок з своєю основою, відбувається 

за рахунок агресивних складових жовчі. 

 Слід звернути увагу на ту обставину, що процеси десквамації 

епітеліального шару та подальший його лізис, з нашої точки зору відбуваються 

у всіх відділах жовчного міхура. Але цей процес протікає хвилеподібно. На 

приклад, якщо в одних ділянках слизової оболонки визначається початкова 

стадія цього процесу: набряк та відокремлення епітелію, то в цей же час в 

інших мають місце подальші етапи тобто десквамація, некроз та лізис. Поряд з 

вище зазначеним, з’ясовується що в криптах епітеліальний шар залишається в 

інтактивному стані. Він міцно пов’язаний з базальною мембраною. Очевидно, 

що епітелій крипт являє собою камбіальну зону, яка в подальшому виступає, як 

джерело відновлення відживаючого епітеліального покриву. При цьому, 

складається враження про збільшення кількості крипт в слизовій оболонці у 

людей цих вікових груп. Очевидно, такий стан пояснюється збільшенням 

заглиблень між мікроворсин, які виникають в процесі скорочення стінки 

жовчного міхура. 

  Висновки. Підсумовуючи викладений фактичний матеріал, можна 

зробити деякі узагальнення. Встановлено, що гістоструктури стінки жовчного 

міхура залишаються практично незмінними на протязі 30-40 років онтогенезу. 

Всі структурні елементи як найкраще пристосовані до виконання функції. Про 

те свідчить розвинута дренажна система складок слизової оболонки. Ця 



система складається з широко розвиненої сітки тонкостінних судин. Частина їх 

з більшим діаметром розміщується в апікальній частині мікроворсин. Поряд з 

цим, під базальною мембраною епітелію вздовж мікроворсин з’являються 

багаточисельні дрібнокаліберні судини, які мають поздовжній напрямок. 

Дренажна функція, окрім того, підсилюється наявністю значної кількості 

тканинних щілин в стрижнях ворсин, які пов’язані анастомозами з судинними 

елементами власної пластинки слизової оболонки. В деяких випадках, 

поздовжні судини ворсин переходять безпосередньо в анатомічні структури 

власної пластинки слизової оболонки, являючи собою їх продовження. 

Паралельно з наявністю широко розвиненої системи дренажних трубок 

відбувається збільшення діаметрів каналів або тунелів, які виникають внаслідок 

широких та багаточисельних анастомозів між суміжними ворсинами. 

Враховуючи те, що ворсини та їх анастомози вкриті епітелієм, виникає більш 

тісний контакт між останнім та жовчю, яка протікає по каналах. Виходячи з 

такої складної просторової конфігурації поверхні слизової оболонки можна 

припустити, що збільшення площі епітеліального покриву в малому об’ємі 

являє собою пристосування, необхідне та адекватне функціональним потребам. 

      Разом з цим, як показують наші дослідження, в даний період онтогенезу 

кровопостачання та іннервація набуває найбільшого розквіту. Напружине 

функціональне навантаження на жовчний міхур викликає необхідність 

пристосування структурної організації. Виникає дострокова спрацьованість в 

першу чергу покривного епітелію. В зв’язку з цим, ускладнюються, 

удосконалюються та прискорюються процеси відродження виснажених 

структурних елементів. Ці обставини зумовлюють те, що в стінці жовчного 

міхура з’являються в більшій кількості крипти. Епітелій, на нашу думку, 

виконує функції джерела регенерації епітеліального покриву. З цих структур, 

очевидно, здійснюється епітелізація складок слизової оболонки, тобто його 

ворсин. Причому, збільшення крипт обумовлене більш інтенсивними 

процесами відновлення зношеного та десквамованого епітелію. Слід звернути 

увагу на деякі незначні розбіжності в структурній організації різник ділянок 

стінки жовчного міхура. Але вони настільки незначні і обумовлені 

індивідуальними особливостями, що не змінюють загальних характеристик 

структурно-функціональних особливостей на протязі цього періоду онтогенезу 

людини.  
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Резюме. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ СТЕНКИ 

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 55 ЛЕТ. 

Улановская-Цыба Н.А. 

Ключевые слова: желчные пути, желчный пузырь. 



Методом микроскопического исследования (гематоксилин-еозин и Ван-

Гизон + Харт) были установлены структурно-функциональные изменения 

строения стенки желчного пузыря человека в возрасте от 20 до 55 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 ЛЮДИНИ ВІКОМ ВІД 20 ДО 55 РОКІВ.  

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 20 до 55 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 WALL IN AGE FROM 20 TILL 55 YEARS ABOUT. 

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 from 20 till 55 years about. 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. 

 

 


