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 Вступ. Відомо, що в продовж другої половини життя людини, в її організмі 

відбувається поступове зниження функціональної діяльності окремих органів і 

систем. Причому інтенсивність цих процесів залежить від значної кількості 

чинників. Основними з них слід вважати біологічні особливості людини. А також 

вплив оточуючої біосфери та інше. Поряд з цим, характер та швидкість протікання 

процесів старіння значною мірою обумовлені генетичними особливостями кожної 

людини [2,3,4,10].  

 Природно, що функціональні зміни в організмі обумовлені структурною 

перебудовою відповідних органів та систем, які викликані впливом різноманітних  

факторів, в першу чергу віку. Він забезпечує зниження процесів регенерації та 

адаптації, як окремих органів так і організму в цілому, до умов оточуючого 

середовища. Звісно, що інволютивні процеси протікають в різних органах з різною 

інтенсивністю. Більш інтенсивно процеси старіння  спостерігаються в тих органах, 

які виконують значне функціональне навантаження в ім’я збереження гомеостазу 

всього організму [1,5,6,7,8,9].  

 Метою роботи є вивчення структурно-функціонального стану стінки 

жовчного міхура у людей віком понад 55 років. 

 Матеріал та методи. Дослідження проведено на 32 жовчних міхурах взятих у 

трупів людей, померлих в віці від 55 місяця до 98 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. 

Керуючись вищезазначеними думками, ми провели гістоструктурний аналіз 

інволютивних процесів в елементах стінки різних анатомічних ділянок людей віком 

від 56 до 96 років. При цьому, нами враховані деякі особливості структурної 

перебудови як у чоловіків так і жінок. 

Аналіз гістологічних препаратів жовчного міхура у людей 55 – 70 років життя 

показує наступне. 

Рельєф внутрішньої поверхні дна жовчного міхура змінюється. В першу чергу 

спостерігається поступове зменшення кількості повноцінних мікроворсин. Тобто, 

тих ворсин, які виступають над поверхнею слизової оболонки та вміщують всі 

складові елементи. Якщо, в окремих мікропрепаратах спостерігається наявність 

диференційованих мікроворсин, які зберігають всі елементи будови дефінітивних 

структур, то в значній кількості випадків уже помітно прояв структурних змін, які є 



початковими ознаками, характерними для старіння. В першу чергу, відмічається 

деяке вирівнювання рельєфу поверхні за рахунок зменшення розмірів мікроворсин. 

Крім того, кількість ворсин поступово зменшується. Подібні процеси істотно 

приводять до зменшення не тільки міжворсинкових тунелів, але в окремих ділянках 

ці мікроструктури зовсім відсутні. Все згадане вкупі різко зменшує кількість 

дренажних структур слизової оболонки жовчного міхура, а отже веде до зниження 

всмоктувальної функції стінки жовчного міхура. Тобто, концентрація міхурової 

жовчі поступово зменшується.   

Крім того, на протязі вказаного періоду життя індивідуума спостерігається 

витончення власної пластинки слизової оболонки та її ущільнення. Цей процес 

супроводжується паралельним зменшенням кількості кровоносних судин цього 

шару дна жовчного міхура. Подібні інволютивні процеси спостерігаються і в 

м’язовому шарі стінки. Гладком’язові пучки зберігають свій напрямок ходи. Однак 

спостерігається виражене їх витончення та ущільнення. Кровоносні судини цього 

шару  стінки дна жовчного міхура поступово облітеруються з подальшою їх 

редукцією. 

Перимускулярний шар представлений волокнистою сполучною тканиною. В 

ньому спостерігається невелика кількість кровоносних судин, переважно 

артеріолярного типу. Характерною особливістю цих судин є потовщення їх стінки 

та зменшення діаметру просвіту. Інакше кажучи, наростає поступова облітерація 

судинних просвітів, що викликає зменшення кровотоку і розвиток гіпоксії. 

При забарвленні мікропрепаратів на еластику визначається наявність 

поодиноких Харт-позитивних волокнистих структур серед колагенових волокон 

сполучної тканини. Крім того, подібні волокнисті накопичення виявляються в 

стінках гемосудин під ендотелієм. Значна кількість Харт-позитивних волокнистих 

структур скупчується під серозною оболонкою у вигляді своєрідної мембрани. 

На внутрішній поверхні тіла жовчного міхура значною мірою зберігається 

кількість мікроворсин. Майже всі вони виглядають більш витонченими та деякою 

мірою вкороченими. Незважаючи на наявність різноманітних мікросудинних 

утворень, які знаходяться, як в верхівках мікроворсин, так в впродовж всієї ворсини, 

кількість їх помітно зменшена. Останнє свідчить про поступову і помітну редукцію 

структур дренажної системи. Вірогідно, це обумовлено зменшенням кількості 

гемомікросудин у власній пластинці слизової оболонки. Остання виглядає значно 

витонченою та цупкою. Характерно, що колагенові волокна цього шару потовщені 

та набувають звивистого вигляду. В м’язовому шарі спостерігається поступове 

витончення пучків гладеньком’язових волокон та їх концентрація за рахунок 

зменшення кількості межм’язової сполучної тканини. 

Характерною особливістю цього вікового періоду слід вважати поступове 

накопичення жирової клітковини переважно в перимускулярному шарі стінки тіла 

жовчного міхура. Причому, з віком жировий прошарок потовщується. Помічено, що 

цей прошарок сягає більшої товщини переважно у жіночої статі. В жировій 

клітковині проходять магістральні кровоносні судини стінки жовчного міхура з 

характерними ознаками гіпертрофії м’язового шару в їх стінці. Незважаючи на це, 



помітного звуження діаметру цих судин не спостерігається. При забарвленні 

мікропрепаратів по Харту в стінках цих судин відмічається поступове потовщення 

еластичних мембран стінки магістральних судин в зв’язку із збільшенням віку 

людини. Разом з тим, звертає на себе увагу поступове вікове накопичення Харт-

позитивних волокон в підсерозному шарі стінки тіла жовчного міхура, що теж 

свідчить про розвиток склеротичних процесів, обумовлених процесом старіння. 

Рельєф внутрішньої поверхні стінки шийки жовчного міхура при 

мікроскопічному дослідженні має різний вигляд в залежності від ділянки з якої 

зроблено гістологічний зріз. Ділянка шийки, що прилягає до тіла за своєю 

мікроскопічною структурою значною мірою нагадує аналогічні елементи стінки тіла 

жовчного міхура. В тій же частині шийки, що наближається до протоки жовчного 

міхура поверхня стінки та й її оболонки набувають структурних змін, які притаманні 

протоковій частині. 

В першу чергу, спостерігається значне зменшення не тільки висоти, але й 

кількості мікроворсин на одиницю площі слизової оболонки. В ділянках на 

значному протязі слизової оболонки мікроворсини практично відсутні. Характерно, 

що поряд з цим значно витончується власна пластинка слизової оболонки. В деяких 

препаратах з віком це витончення набуває критичної товщини. Паралельно з 

вищезазначеним спостерігається атрофія, як окремих м’язових пучків, так і м’язової 

оболонки в цілому.  

Найбільш характерною особливістю слід вважати наявність в стінці шийки 

жовчного міхура значної кількості різнокаліберних венозних колекторів. Причому, 

венозні судини мають різноманітний напрямок та розміщуються в декілька шарів. 

Звертає на себе увагу та обставина, що вени з більшим діаметром займають 

поверхневий шар. В деяких судинах спостерігається явище гіперемії та стазу. 

Наявність венозних анастомозів в цій зоні свідчить про утворення магістральних 

венозних судин, які здійснюють відтік крові від жовчного міхура до воротної вени. 

Протока жовчного міхура на поперечних зрізах здебільшого має овальну 

форму. При цьому, овал частіше має вигляд несправжнього, тобто він 

деформований. Рельєф слизової оболонки з віком змінюється. Якщо, в шостому 

десятиріччі в окремих ділянках слизової оболонки визначаються, подекуди, доволі 

високі мікроворсини, то в більшості випадків спостерігається їх значна редукція. На 

більшій площі слизова оболонка поступово набуває гладкої поверхні з залишками 

попередньої наявності мікроворсин. Поряд з цим, спостерігається послідовне 

витончення власної пластинки слизової оболонки. Разом з тим, підсилюється її 

цупкість, обумовлена зменшенням кількості кровоносних судин цього шару та 

накопиченням знову утворених волокнистих структур. Тобто, спостерігається їх 

поступова редукція, яка зумовлює запустіння структур дренажної системи. Поряд з 

цими процесами, можна відмітити скорочення кількості та зменшення діаметрів 

мікросудин, що знаходяться в перимускулярному шарі стінки протоки жовчного 

міхура. Внаслідок такої перебудови, наступає поступова атрофія пучків м’язових 

волокон. 



На препаратах, забарвлених по Ван-Гізон + по Харту вищезазначені 

інволютивні процеси структурних елементів стінки жовчної протоки знаходять своє 

безумовне підтвердження. З поміж іншого в першу чергу звертає на себе увагу 

збільшення кількості Харт-позитивних, тобто еластичних волокон в глибоких шарах 

стінки протоки жовчного міхура. Причому, ці структури в значних кількостях 

з’являються серед колагенових волокон власної пластинки слизової оболонки, а 

також в перимускулярній сполучній тканині. Цілком вірогідною є та думка, що 

вказані Харт-позитивні волокна являють собою молоді колагенові волокна, які 

з’являються на фоні наростаючої гіпоксії. Про це свідчить їх особливе забарвлення 

та розміри. 

Разом з тим, аналогічні волокнисті структури постійно знаходяться в стінках 

артеріол, розміщених не тільки в перимускулярному шарі, але й у власній пластинці 

слизової оболонки. Слід зауважити, що останні судини переважно поодинокі. Вони 

характеризуються різноманітним потовщенням стінки та відповідним звуженням 

просвіту. 

 Що стосується перимускулярного шару, то він на протязі даного періоду 

життя людини виглядає потовщеним та пухким. Це враження складається за 

рахунок наявності жирового прошарку. Характерною особливістю цього шару слід 

вважати наявність в ньому не тільки судинно-нервових пучків, але й окремих 

нервових стовбурів різної товщини, які проходять самостійно.  

Останні на мікропрепаратах не мають тісних топографічних відносин з 

кровоносними судинами, не зважаючи на те, що напрямок їх ходи часто співпадає. 

 При вивченні багатьох мікропрепаратів ми звернули увагу, що в прошарках 

жирової тканини стінки шийки, а також протоках жовчного міхура знаходяться 

пігментні інфільтрати. При забарвленні гістологічних препаратів гематоксилін-

еозином, ці включення мають вигляд від світлого до темно-коричневих гранул. Такі 

гранули іноді в вигляді скопичень, іноді поодинокі знаходяться в просвіті дрібних 

тонкостінних гемосудин. Поряд з цим, подібні гранули можуть локалізуватись між 

окремими суміжними ліпоцитами. Судячи з усього, вказані гранули нагадують 

собою кристали білірубіну. 

 В деяких препаратах поряд з пігментною інфільтрацією в цій віковій групі 

з’являються скопичення клітинних елементів, серед яких переважають макрофаги. 

Слід зазначити, що подібні скопичення носять вогнищевий характер і нагадують 

собою макрофагальні гранульоми. Слід зауважити, що подібні утворення не 

створюють навколо себе капсул. Навпаки, навколо гранульом знаходяться світлі 

проміжки. Наявність цих проміжків можна пояснити дією ферменту макрофагів 

коллагенази. Під дією цього ферменту здійснюється лізис колагенових волокон. 

 В наступній віковій групі спостерігається подальший розвиток інволютивних 

процесів. В першу чергу поширюються склеротичні зміни у всіх шарах стінки 

жовчного міхура різних анатомічних його ділянок. Ці процеси розвиваються на фоні 

змін, що відбуваються в судинній системі стінки жовчного міхура. Останє полягає в 

значному потовщені стінки, в основному, магістральних артерій та артеріол, а також 

в значному звуженню їх просвітів. 



 Однак, в окремих випадках спостерігається виняток з зазначеного правила. 

Незважаючи на похилий вік (83 роки) у цього чоловіка зберігається достатньо 

широкий просвіт магістральних артеріальних судин, які розповсюджуються в 

розширеному жировому шарові. Крім того, в даному випадку потовщення стінок 

кровоносних судин майже не виражене. Очевидно, ці факти можна пояснити 

індивідуальними особливостями будови серцево-судинної системи. Навіть наявність 

потовщеної зовнішньої еластичної мембрани не викликає звуження просвіту судин. 

Тому в даному випадку зберігається адекватне кровопостачання всіх елементів 

стінки жовчного міхура. 

 В зв’язку з цим, інволютивні процеси протікають менш інтенсивно, ніж при 

наявності утрудненого кровопостачання, зумовленого звуженням судин. В даному 

випадку, шийка жовчного міхура нагадує за своєю мікроструктурою жовчний міхур 

молодшого віку.  

Однак інволютивні процеси все ж мають місце. В даному випадку,, помітно 

зменшується кількість мікроворсин. Поряд з цим анастомози між окремими 

ворсинами зустрічаються дуже рідко. Помітно розвивається склероз мікроворсин, 

що призводить до редукції елементів дренажної системи. М’язова оболонка 

виглядає ущільненою. Теж саме можна сказати і про перимускулярний шар стінки 

тіла жовчного міхура. Слід зазначити, що групи артеріальних мікросудин проходять 

переважно вздовж жовчного міхура, займаючи перимускулярну пластинку. 

 В основному ж ця вікова група характеризується значно вираженими 

проявами інволютивних процесів. На відповідних мікропрепаратах ці зміни чітко 

реєструються. Спостерігається редукція та зменшення кількості мікроворсин у всіх 

дільницях жовчного міхура. Наростають склеротичні процеси у всіх шарах стінки, 

що супроводжується редукцією кровоносних судин, а також дренажної системи. 

 В деяких випадках на мікропрепаратах мікроворсинки набувають вигляду 

гостроконечних шпильок. Характерними, в даному випадку, є зміни у власній 

пластинці слизової оболонки. Остання набуває максимальної цупкості. Іноді, вона 

має вигляд потовщеної гомогенної маси. Тож саме можна сказати і про м’язову 

оболонку. Окремі венозні мікросудини, що збереглись серед сполучної тканини 

виглядають значно звуженими. Те ж саме спостерігається і в артеріальних судинах 

перимускулярного шару. По-перше, кількість останніх помітно зменшена, очевидно 

за рахунок облітерації просвіту. По-друге, в інших судинах розвивається значне 

звуження просвіту. 

 Дослідження будови стінки жовчного міхура у довгожителів, тобто після 90 

років життя, свідчать про подальші процеси старіння. Вони проявляються як 

кількісно, так і якісно. Найбільш виражені зміни визначаються в слизовій оболонці, 

особливо в її ворсинах. 

 Рельєф поверхні слизової оболонки виглядає згладженим, з наявністю 

незначної гористості. Це явище викликане різкою атрофією ворсин. Крім того, 

характерною ознакою є значне потовщення збережених міжворсинкових 

анастомозів. Це потовщення супроводжується значним зменшенням кількості 

поздовжніх каналів (тунелів), а в деяких ділянках розвивається також їх облітерація. 



Власна пластинка слизової оболонки в цій ділянці набуває цупкості, а подекуди і 

гомогенності. В зв’язку з такими склеротичними процесами, дренажна система, як в 

самих мікроворсинах, так і у власній пластинці слизової оболонки, практично 

цілком зникає за рахунок облітерації. Лише поодинокі звужені судинні елементи 

можна виявити на межі з м’язовим шаром. 

Окрім того. звертає на себе увагу наявність круглоклінних інфільтратів. Вони, 

в окремих ділянках, утворюють компактні накопичення, що нагадують гранульоми. 

Поряд з цим, круглоклітинні елементи іноді розосереджуються дифузно в сполучній 

тканині, частіше, власної пластинки слизової оболонки. За клітинним складом 

інфільтрати доволі одноманітні. Тут знаходяться переважно лімфоцити, з невеликою 

домішкою плазмоцитів. 

 Будова інших шарів стінки дна жовчного міхура структурно мало чим 

відрізняється від попередньої вікової групи. Серед особливостей відмічається більш 

інтенсивне розростання волокнистої сполучної тканини. Мікросудинне русло 

виглядає редукованим. В артеріолах спостерігається потовщення стінки та звуження 

їх просвіту. 

 Поверхня слизової оболонки стінки тіла жовчного міхура виглядає 

гладенькою. Мікроворсини на всій ділянці слизової оболонки відсутні. Очевидно. в 

зв’язку з цим, крипти практично не виявляються. У потовщеній власній пластинці 

слизової оболонки знаходяться різнокаліберні тонкостінні мікросудини. Поряд з 

цим, характерною ознакою є наявність лимфоцитарних інфільтратів. В одних 

ділянках подібні інфільтрати зосереджуються навколо судин, в інших нагадують 

лімфатичні вузлики, але без зародкового центру. Останні не мають зв’язку з 

судинними елементами. Тонкостінні судини у власній пластинці слизової оболонки 

мають переважно поздовжній напрямок. А на межі з м’язовою оболонкою 

знаходяться переважно циркулярні гемосудини, які супроводжують циркулярні 

гладеньком’язові пучки. 

 М’язова оболонка складається з компактно розміщених м’язових пучків, які 

направляються як циркулярно так і поздовжньо. 

 В перимускулярному шарі, який складається з волокнистої сполучної тканини 

знаходяться різної товщини прошарки жирової клітковини. В цій оболонці 

проходять магістральні кровоносні судини. В багатьох випадках за рахунок 

потовщення стінки судин спостерігається їх звуження, а в деяких з них 

спостерігається явище облітерації. 

 Рельєф стінки шийки жовчного міхура виглядає більш горбистим, ніж в 

попередніх ділянках. В зонах шийки, що розташовані ближче до протоки жовчного 

міхура. нерідко, зберігаються мікроворсини. Але вони виглядають значно 

скороченими. Характерною ознакою є наявність значної кількості перетинок між 

окремими ворсинами, які обмежовують різко звужені канали (тунелі). Поряд з цим, 

слід відмітити наявність поодиноких крипт в цій ділянці. Характерно, що просвіти 

цих крипт спотворені по формі та різко звужені, за рахунок склеротичних процесів в 

оточуючий тканині. Епітеліоцити крипт гіпертрофовані. Їх ядра також збільшені. 

Власна пластинка слизової оболонки щільна, склерозована. Нерідко в слизовій 



оболонці знаходяться дифузно розміщені лімфоцитарні інфільтрати. М’язова 

оболонка виглядає ущільненою. В перимускулярній пластинці виявляється, поряд з 

сполучною тканиною, шар  жирової тканини. В останньому проходять магістральні 

кровоносні судини, артеріального типу. Стінки цих судин переважно склерозовані. 

Зовнішня оболонка в більшості судин потовщується, розволокняється. 

 Особливістю стінки протоки жовчного міхура можна вважати наявність на її 

поверхні деякої кількості мікроворсин, які на перший погляд виглядають 

незміненими. Та, при детальному дослідженні, виявляються значні структурні зміни. 

В першу чергу, відмічається значна редукція дренажної системи за рахунок 

облітерації судинних елементів власної пластинки слизової оболонки. В ній 

зберігаються поодинокі різко звужені мікросудини, які не здатні забезпечити 

повноцінний кровотік. Облітерація мікросудин цього шару обумовлена розвитком 

масивного склерозу. Очевидно, цими обставинами пояснюється збереженість деякої 

кількості мікросудин в самих мікроворсинах. Однак, ці шляхи відтоку теж 

деформовані та значною мірою звужені. М’язова оболонка стінки жовчної протоки 

виглядає потоншеною та цупкою.   

 Незначна кількість артеріол розміщується переважно в перимускулярній 

пластинці. Характерною ознакою цих судин є значний склероз стінки та в деяких 

ділянках майже повна облітерація. Слід зазначити, що в перимускулярному шарі 

поряд з ділянками склерозу інколи розміщується невеликий прошарок жирової 

тканини. 

 Висновки. Підсумовуючи вищевикладений фактичний матеріал, з’являється 

можливість висловити деякі загальні положення. Як, відомо, згідно рішенням ВООЗ 

по старінню вік від 59 до 74 років вважається літнім, 75 років і більше – старим, а 

понад 90 років називають довгожителями. На протязі цих періодів життя наступає 

старість, тобто послідовний заключний період онтогенезу. Старість являє собою 

біологічний процес, який неминуче розвивається з віком і приводить до обмеження 

адаптаційних можливостей організму. Процес старіння потрібно уявити як 

структурні та функціональні зміни, які характеризують рівень адаптації організму в 

різні вікові періоди онтогенезу людини. 

 Для процесу старіння характерні такі основні фактори, як гетерохронність, 

гетеротопність, гетерокінетичність. Гетерохромність являє собою нерівномірне за 

часом настання виражених проявів старіння систем органів та окремих тканин в 

організмі. Під гетеропотністю розуміють неоднозначну вираженність процесів 

старіння в різноманітних тканинах та структурах одного органа. Ознаки 

гетерокінетичності полягають в різноманітній швидкості настання та протікання 

процесів старіння. Ці класичні положення мають місце при виявленні гістологічної 

будови стінки жовчного міхура. 

 Так, впродовж періоду життя людини, що охоплює три вищесказані періоди 

структурні прояви процесів старіння спостерігаються у всіх оболонках та тканинах, 

які утворюють стінку жовчного міхура. 

 Так, рельєф внутрішньої оболонки поступово набуває вигляду гладенької 

поверхні. Причому, згладжування починається переважно в ділянці дна жовчного 



міхура. З віком цей процес розповсюджується і, поступово, займає всі анатомічні 

відділи жовчного міхура. Цей факт пояснюється поступовими деструктивними 

процесами, які яскраво виражені в ворсинах. З віком відбувається значне зменшення 

кількості ворсин на одиницю площі. Це явище обумовлене поступовою атрофією 

цих структур. Тобто, поступовим зменшенням їх висоти. При цьому, в окремих 

випадках ми спостерігаємо значне потовщення залишків редукованих ворсин. В 

деяких мікропрепаратах між такими потовщеними ворсинами спостерігались 

яскраво виражені анастомози, які обмежували канали. Та все ж. ці канали були дуже 

звуженими. В інших ділянках на місці редукованих мікроворсин залишались лише 

невисокі горбини. Характерно, що в більшості спостережень подібні структурні 

зміни з віком розповсюджувались від дна жовчного міхура до його протоки. 

 У власній пластинці слизової оболонки процеси старіння мали характерні 

особливості. В ній спостерігається поступова яскраво виражена облітерація 

структурних елементів дренажної системи. Це супроводжується зникненням 

міжтканиних щілин та облітерацією значної кількості мікросудин. Всі ці вікові 

зміни відбуваються на фоні розростання волокнистої сполучної тканини. На 

мікропрепаратах, забарвлених по Харту, спостерігається поява Харт-позитивних 

волокон, кількість яких в старечому віці різко зменшується. Разом з цим, 

збільшується кількість колагенових волокон. В цьому віці спостерігається втрата 

колагеновими волокнами фібриллярності. Поряд з цим, відмічаються явища 

гемогенизації.  

 Поряд з потовщеними колагеновими волокнами зустрічаються витонченні. В 

старечому віці, а особливо у довгожителів, процеси гомогенізації волокнистих 

структур найбільш яскраво виражені. В окремих випадках, майже неможливо 

розпізнати окремі колагенові волокна або пучки. 

 Постаріння елементів м’язової оболонки стінки жовчного міхура проявляється 

поступовою атрофією окремих гладеньком’язових пучків. Цей процес починається з 

області дна і з віком розповсюджується по напрямку до шийки жовчного міхура. 

 В перимускулярному шарі у людей літнього та подальших періодів життя на 

відміну від молодших вікових груп постійно зустрічається жирова тканина. 

Помічено, що відносно більше жирова тканина розвинена у жінок в порівнянні з 

чоловіками. В зв’язку з накопиченням жирової клітковини зменшується кількісний 

склад сполучної тканини, в першу чергу колагенових волокон. На відміну від інших 

вікових груп, в жировій клітковині деяких спостережень нами виявлені гранули, які 

при забарвленні препаратів гематоксилін-еозином відрізняються темно-коричневим 

забарвленням. Причому, локалізація цих гранул різноманітна. Вони можуть 

знаходитись як в жировій клітковині між ліпоцитами, так і в мікросудинах жирового 

шару. 

 Характерною особливістю цієї вікової групи є наявність клітинних 

інфільтратів. Серед яких мають місце осередковані лімфоцитарні, які нагадують 

деякою мірою лімфатичні фолікули, а також дифузні. Останні найчастіше 

зосереджені в слизовій оболонці. Поряд з цим, нами виявлені також осередковані 



інфільтрати, які складаються переважно з клітин макрофагів. Вони нагадують за 

будовою макрофагальні гранульоми. 

 Що стосується судинної, а також дренажної систем стінки жовчного міхура  в 

цій віковій групі, то вони зазнають виражених структурних перетворень. Слід 

зазначити, що розростання сполучної тканини, в першу чергу в ворсинах та власній 

пластинці слизової оболонки, супроводжується поступовою редукцією дренажних 

елементів в цих утвореннях. В окремих препаратах, в випадку наявності збережених 

ворсин, спостерігається лише одна розширена судина на верхівці ворсини. 

Вірогідно, що за рахунок цієї єдиної судини зберігається можливість всмоктувальної 

функції. 

 Кровоносні судини, переважно артеріального типу, проходять виключно в 

перимускулярному шарі. В більшості випадків з віком в цих судинах розвиваються 

характерні для старіння структурні зміни. В першу чергу в більшості випадків 

спостерігається потовщення стінки судин, за рахунок  склеротичних процесів. 

Потовщення відмічається у всіх оболонках. В залежності від ступеня потовщення 

стінки, виникає різноманітне звуження просвіту судини аж до повного його 

закриття, тобто розвивається облітерація. Цілком природно, що вищезазначене 

приводить до зменшення кровопостачання та розвитку на цій основі в першу чергу 

гіпоксії та інших патологічних процесів. В зв’язку з повною облітерацією кількість 

кровоносних судин поступово зменшується, що значно знижує кровопостачання 

елементів стінки жовчного міхура. На цій підставі, можна зрозуміти, чому процеси 

старіння розпочинаються структурною перебудовою стінки саме дна жовчного 

міхура. Як показали наші дослідження, ступень та інтенсивність інволютивних 

процесів безумовно пов’язані з ступеням і характером структурної перебудови 

судин. В першу чергу тих судин, які забезпечують кровопостачання стінки жовчного 

міхура.   
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Резюме. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ 

СТЕНКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 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 старше 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 – ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДОВИ 

СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА ЛЮДЕЙ ВІКОМ ПОНАД 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 понад 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 ELDER 55 YEARS. 

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 

elder 55  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. 

 

 


