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6

ПЕРЕДМОВА

У вигляді самостійної науки порівняльна анатомія сформувалася
у відповідь на необхідність впорядкування величезного різноманіття
органічних форм, які оточують людину. Накопичені емпіричні мате-
ріали описової анатомії вимагали свого узагальнення і теоретичного
осмислення. Саме ці аспекти тривалий час розглядалися як обов’яз-
кова умова для побудови природної системи об’єктів живої природи,
що будо головною метою багатьох поколінь дослідників. «Друге ди-
хання» порівняльна анатомія набула з розвитком еволюційних погля-
дів. Незважаючи на суттєві прориви в області філогенії тваринного
світу, які стали можливими з розвитком генетично-молекулярних на-
прямків у систематиці, порівняльній анатомічний підхід не втратив
актуальності. Вивчення специфіки органогенезу, еволюційних транс-
формацій систем органів і планів будови тварин у цілому, і зараз
створює свій значний внесок у розв’язання еволюційних проблем.

Метою даного навчального посібника є узагальнення сучасних
уявлень про особливості та закономірності будови тіла, органів, їх
систем у представників різних систематичних груп хребетних тва-
рин, про специфіку перетворень елементів будови організмів у про-
цесі еволюції. Не можна сказати, що студенти біологічних спеціаль-
ностей і просто зацікавлені читачі позбавлені джерел інформації
щодо наведеного кола питань. Проте більшість з них у силу об’єктив-
них причин є мало доступними або застарілими на сьогоднішній
день. Існують і додаткові недоліки багатьох посібників або підруч-
ників для студентів з даної дисципліни. На жаль, більшість з них
є або занадто конспективними, або, навпаки, надмірно фундамен-
тальними, що рівною мірою не сприяє успішному засвоєнню знань.

Матеріал даного посібника наведений у логічній послідовності:
від походження певних елементів будови, їх ембріонального роз-
витку, до особливостей представленості в різних групах тварин, які
розрізняються еволюційним віком, середовищем мешкання або
способом життя. Під час написання посібника використано новітні
дані, багато матеріалів відбивають результати досліджень останніх
десятиріч. Текст посібника проілюстрований необхідною кількістю
рисунків, без яких сприйняття матеріалу було би ускладненим.
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В останньому розділі наведена узагальнена інформація щодо основ-
них модусів органогенезу, сформованих на підставі порівняльно-
анатомічних даних, надані приклади їх реалізації. Кожний розділ
супроводжується запитаннями для самоконтролю, які можна вико-
ристовувати для оцінювання отриманих знань, у разі проведення
різних форм проміжного контролю успішності, заліків або іспитів.

Тематика навчального посібника має відношення до цілої низки
біологічних дисциплін — зоології, анатомії та фізіології, еволюції, ево -
люційної морфології, палеонтології. Тому цей підручник може бути
корисним не тільки фахівцям у галузі зоології та студентам у межах
спеціального курсу «Порівняльна анатомія хребетних тварин».
Його можна рекомендувати для опанування матеріалу ряду норма-
тивних («Теорія еволюції», «Зоологія») і спеціальних («Іхтіологія»,
«Батрахогерпетологія», «Орнітологія», «Теріологія», «Історичний
розвиток тваринного світу») курсів Навчально-наукового центру
«Інститут біології та медицини» Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка та інших вищих навчальних закладів.



РОЗДІЛ 1 
ПОКРИВИ ТІЛА ТА ЇХ ПОХІДНІ

Шкірний покрив, який вкриває зовнішню поверхню організму,
є багатофункціональним комплексним утворенням, що обмежує тіло
тварини, разом з мускулатурою надає йому певної форми і підтримує
усі системи внутрішніх органів. Саме покриви тіла утворюють без-
посередній зв’язок із зовнішнім середовищем, постійний обмін речо-
вини та енергії, у першу чергу реагують на зміни факторів довкілля.

Первинною функцією покривів тіла слід вважати захисну. Різ-
номанітність зовнішніх впливів обумовила багатовекторність захис-
ної функції. У відповідь на механічні подразнення у покривах роз-
виваються структури, що забезпечують її міцність і еластичність,
захищають внутрішнє середовище організму від хімічних і терміч-
них впливів, підтримують певну вологість, протистоять втраті води
та шкідливій дії певних спектрів сонячного випромінювання. Шкіра
створює надійний бар’єр для проникнення всередину організму
бактерій та інших хвороботворних агентів. Підтримування обмін-
них процесів організму із середовищем реалізується за рахунок ре-
гуляції водного балансу. Завдяки розвитку спеціалізованих структур,
залоз, а також гіперемії шкіри, покриви беруть участь у ди ханні та
виведенні кінцевих продуктів метаболізму. З ускладненням органі-
зації та підвищенням інтенсивності обмінних процесів, деякі організ -
ми стикаються із проблемою накопичення надлишку теплової енер-
гії. Його скидання забезпечується розвинутою сіткою кровоносних
капілярів у шкірі, а також утворенням різних виростів для збіль-
шення випромінювальної поверхні тіла. У судинах шкіри може зна-
ходитись велика кількість крові, що обумовлює функцію її депону-
вання. Імунна функція шкіри полягає у захопленні, процесингу та
транспорті антигенів з подальшим розвитком імунної реакції.

Пігментація покривів та їх похідних елементів забезпечує мас-
куюче або, навпаки, попереджувальне забарвлення, запобігає над -
лишковому проникненню ультрафіолету. Прості нервові закінчення
і спеціалізовані рецепторні утворення забезпечують сенсорну функ -
цію, без якої є неможливою адекватна взаємодія з довкіллям. Неви-
падково багато органів чуття у своєму ембріональному походженні
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пов’язані із спеціалізованими ділянками зовнішніх покривів зарод-
ків. Шкірні похідні беруть участь у формуванні органів локомоції
(плавальні і літальні перетинки, пера), служать для хватання, за-
хисту і нападу (кігті, щитки, роги та ін.)

Еволюційні перетворення зовнішніх покривів тварин здійсню-
валися за наступними напрямками: ускладнення будови від одноша-
рового епідермісу ектодермального походження до багатошарового
утворення; збільшення кількості функцій і виникнення різноманіт-
них похідних структур, пов’язаних з ними.

Шкіра хребетних тварин розвивається з трьох основних ем-
бріональних джерел. З ектодерми формується епідерміс, що дає по-
чаток також твердим роговим утворенням шкіри і залозам. Мезо-
дермальний компонент — дерматом соміту — формує коріум і його
тверді елементи. Нарешті нервовий гребінь (гангліонарна плас-
тинка) утворює пігментні клітини та одонтобласти.

У найскладнішому випадку шкіра хребетних складається з трьох
шарів: епідермісу — зовнішнього шару ектодермального походження;
розташованого нижче шару дерми (коріуму), що розвивається з за-
родкової мезенхіми головним чином мезодермального походження;
а також підшкірної жирової клітковини — глибинного шару пухкої
сполучної тканини, в якій утворюється і відкладається жир. Усі скла -
дові шкіри, хоча і щільно пов’язані один з іншим, значно відрізня-
ються за своїм походженням, будовою та ступенем розвитку.

Епідерміс (epidermis), своєю чергою, також не є однорідним утво-
ренням і в своїй будові поділяється принаймні на два шари. Більш
глибокий — мальпігієв (базальний) шар — представлений живими
клітинами циліндричної або призматичної форми, які активно поді-
ляються, формуючи нові шари клітин, які відкладаються вище.
У процесі переміщення до поверхні клітини втрачають ядра та
здат ність поділятися, сплощуються і накопичують включення кера-
тогіаліну. Останній, поступово заповнюючи порожнину клітини,
призводить до її рогового переродження й відмирання. Поверхневі
клітини утворюють роговий шар, який поступово зношується та ви-
тирається, але постійно відновлюється з нижчих шарів (рис. 1.1).

Більш глибокий шар шкіри — дерма (dermis) — товстіший, ніж
епідерміс. Складається переважно зі сполучної тканини, колагенові
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та еластинові волокна якої утворюють складні сплетення (сітчастий
шар). Між цими волокнами розташовані клітини (головним чином,
фібробласти), які утворюють волокна, а також цементуюча без-
структурна речовина. Завдяки такій будові шкіра набуває міцності.

Рис. 1.1. Будова шкіри ссавця:

1 — підшкірна жирова клітковина, 2 — дерма, 3 — сосочковий шар, 
4 — ретикулярний шар, 5 — мальпігієв (базальний) шар епідермісу, 

6 — остистий, 7 — зернистий, 8 — блискучий, 9 — роговий шар, 
10 — нервові закінчення, 11 — протока, 12 — рецептор дотику, 

13 — нерв, 14 — капіляр, 15 — потова залоза, 16 — вена, 
17 — рецептор тиску, 18 — артерія (за Miller, Harley, 2001)

Верхній, так званий сосочковий, шар дерми утворює випинання,
яким відповідають заглиблення розташованого над ним мальпігіє-
вого шару епідермісу, чим через дифузію забезпечується його крово-
постачання. В дермі представлені численні кровоносні та лімфатичні
судини, нерви, тут розташовані окремі м’язові волокна, пігменти,
частини залоз. Не утворюючи чіткої межі, дерма поступово перехо-
дить у підшкірну жирову клітковину (гіподерму, hypodermis) —
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пухку сполучну тканину, яка прилягає до розміщених під шкірою
органів, м’язів і кісток. Найбільшого розвитку вона досягає у вод-
них ссавців і часто пов’язана з частковою або повною втратою шер-
сті. У деяких наземних тварин також спостерігаються значні жирові
відкладення, які використовуються як енергетичний матеріал.

Зовнішні покриви нижчих хордових. Тіло безчерепних

(підтип Acrania) вкрите шкірою, яка складається із зовнішнього од-
ношарового епідермісу та внутрішнього неклітинного волокнис-
того шару коріуму, або кутісу. Епідерміс побудований циліндрич-
ними клітинами, які у личинок несуть війки. Окремі залозисті
клітини епідермісу виділяють назовні тоненьку кутикулу з мукопо-
лісахаридів, яка захищає шкіру від механічних ушкоджень частин-
ками ґрунту, і слиз. З внутрішнього боку епідермісу, між ним і ко-
ріумом, розміщена базальна мембрана.

Тіло покривників (підтип Tunicata) вкриває мантія, яка нагадує
шкірно-м’язовий мішок. До її складу входять одношаровий епідер-
міс, під яким розміщені коріум із пухкої сполучної тканини та кілька
шарів м’язів. Клітини епідермісу виділяють полісахарид (близький
за складом до клітковині рослинних клітин; унікальний випадок
серед хордових). З нього формується міцна оболонка, туніка, в зв’язку
з чим цей матеріал названий туніцином. Клітини шкіри вселяються
всередину туніки, завдяки вона може мати складну внутрішню
структуру. При цьому окремі клітини епідермісу або їх групи мо-
жуть бути занурені в туніку та зберігати завдяки відросткам, а іноді
й через особливі кровоносні судини, зв’язок з основним шаром епі-
дермісу. Відповідні епідермальні клітини надають можливість туніці
рости у різних напрямках, формувати специфічний рельєф поверхні
та прикріплювати організм до субстрату. Зверху туніка вкрита тон-
кою, зазвичай твердою кутикулою, під якою розміщена щільна фіб-
розна сітка з кислих мукополісахаридів і целюлозоподібного туні-
цину. Найчастіше туніка просякнута неорганічними речовинами.
Так, у представників роду Ciona до складу оболонки входить 60%
туніцину, 27% білків і 13% неорганічних сполук. Товщина та консис-
тенція туніки може варіювати: від тонкої, желеподібної та прозорої
в одних видів, до товстої, твердої та рельєфної — в інших. Туніка під -
тримує форму тіла, виконує захисну функцію, а іноді й накопичення
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продуктів обміну, що обумовлює виникнення яскравого забарвлення.
Іноді вона щільно прилягає до епідермісу, а в інших видів — крі-
питься лише в районі сифонів.

Зовнішні покриви хребетних. У безщелепних, як і в усіх
ін ших хребетних, наявний багатошаровий епідерміс, в якому розмі-
щені одноклітинні залози кількох категорій: головні клітини — ви-
діляють слиз, який накопичується в надядерному просторі, через що
ядра зміщуються у базальному напрямку; зернисті клітини — залози
округлої форми, чий секрет надходить у міжклітинний простір; кол-
боподібні — витягнутої форми клітини, які заповнені секретом, що
виділяється в напрямку базальної мембрани. У міксин залозистих
клітин настільки багато, що епідерміс формує суцільний слизовий
шар — stratum mucosum. Коріум містить шари колагенових воло-
кон, розташованих у взаємоперпендикулярних напрямках. У вимерлих
форм були розвинуті тверді утворення коріуму. У міноги пігментні
клітини не проникають всередину шкіри, а утворюють суцільний
шар, що підстилає її зсередини.

У хрящових і кісткових риб клітини епідермісу різноманітніші.
Вони поступово змінюються, переходячи від найглибшого герміна-
тивного шару до поверхні, де певний час залишаються живими у ролі
сплощених покривних клітин, а потім гинуть і відпадають. Частина
клітин перетворюється на одноклітинні залози — слизові і серозні
(білкові), у тому числі й отруйні. Іноді зустрічаються скупчення од-
ноклітинних залоз, що нагадують складні залози тетрапод (отруйні
залози, світлові органи — фотофори). Відомі випадки зроговіння епі-
дермісу (наприклад, у мулистого стрибуна з під родини Oxudercinae).

У коріумі чітко виражені шари колагенових волокон, є пігмен-
тні клітини і тверді утворення — луски, які у представників примі-
тивних груп формуються за участю епідермісу. У деяких вимерлих
груп (щиткові, панцирні) дермальний шар шкіри містив значну
кількість кісткової тканини, що формувала рухомий зовнішній пан-
цир. У процесі формування сучасних груп риб він редукувався, за-
лишивши від себе сукупність покривних кісток. Це надало підстав
для висунення гіпотези, що міцний, але еластичний і пухкий шар
дерми сучасних хребетних, у первісному вигляді був представле-
ний кістковою тканиною (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Будова шкіри кісткових риб:

1 — слизова залоза, 2 — базальний шар епідермісу, 3 — дерма, 
4 — зернисті клітини, 5 — колбоподібні клітини, 6 — нерви, 

7 — судини, 8 — епідерміс (за Kardong, 2012)

У нижніх шарах епітелію і в коріумі розміщуються пігментні
клітини, які здатні скорочуватися або розширюватися, пігмент може
концентруватися в центральній частині клітин або переміщуватися
до їх відростків. Клітини також здатні змінювати глибину залягання,
завдяки чому формується і змінюється забарвлення риб. Деяким ви -
дам риб це допомагає маскуватися під колір оточення. Завдяки гормо-
нальному регулюванню певні види в період розмноження набувають
яскравого шлюбного забарвлення. Часто риби мають темний спинний
бік тіла і сріблястий блискучий черевний бік. Це дозволяє їм бути не-
помітними на фоні дна, коли хижаки знаходяться над ними, а також на
фоні сонячних променів, коли хижак переміщується біля дна. 

Шкіра у всіх земноводних гола, позбавлена луски. Багатошаровий
епідерміс насичений багатоклітинними слизовими залозами, зануре-
ними у коріум. Вони мають вигляд ампул з двошаровими стінка ми;
внутрішній шар секреторний, зовнішній — м’язовий. Існують два типи
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багатоклітинних залоз: слизові з рідким секретом і зернисті — отруйні
залози. Одноклітинні залози (лейдігові) наявні лише у личинок, ос-
кільки пізніше процес зроговіння перешкоджає секреції. Де яким ро-
пухам, саламандрам притаманні паротиди — парні привушні скуп-
чення шкірних залоз, що секретують буфотоксин (рис. 1.3).

Значення шкірних залоз різноманітне. Вони створюють на по-
верхні шкіри рідинну плівку, без якої неможливий газообмін. Ця
плівка певною мірою запобігає пересиханню тіла. Слиз допомагає
коагуляції сторонніх часток на поверхні тіла, має бактерицидні
властивості і захищає тіло від проникнення через шкіру патогенів.
Отруйні шкірні залози забезпечують захист амфібій від хижаків.
Часто отруйні амфібії мають яскраве забарвлення, що попереджає
хижаків про небезпеку при схоплюванні здобичі. Встановлено, що
у деяких безхвостих амфібій верхній шар епідермісу роговіє. Най-
сильніше це розвинене у ропух, роговий шар у яких на спині стано-
вить приблизно 60% всієї поверхні епідермісу. У більшості амфібій
слабке зроговіння епідермісу не перешкоджає проникненню через
шкіру води у розташовані під нею лімфатичні мішки.

Безперечно, втрата твердих шкірних утворень пояснюється ве-
ликим значенням шкірного дихання, яке компенсує недостатню
ефективність легеневого дихання, обумовлену відсутніс тю грудної

клітки. Залишки лусок відомі
у безногих амфібій, де вони
представлені специфічними
дрібними пластинками в кіль -
цевих складках шкіри. Деякі
з давніх примітивних амфібій
мали так звані черевні реб -
ра — витягнуті покривні скос -
теніння на вентральній стороні
тулуба, що виникли в резуль-
таті злиття лусок рибоподіб-
них предків. Колагенові во-
локна розташовані в коріумі
сучасних амфібій чіткими
шарами.
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Рис. 1.3. Будова шкіри амфібії:

1 — слизова залоза, 2 — базальний шар;
3 — перехідний шар, 4 — роговий шар,
5 — лейдігові клітини, 6 — епідерміс, 

7 — хроматофор, 8 — дерма, 
9 — отруйна залоза (за Kardong, 2012)
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На відміну від слизового покриву шкіри анамній шкіра репти-

лій щільно роговіє і добре захищає тварину від втрат води і меха-
нічних пошкоджень. Одночасно слід пам’ятати, що шкіра рептилій
втратила здатність до газообміну, випаровування води і виведення
продуктів метаболізму.

Шкіра складається з двох чітко відокремлених шарів: розташо-
ваного знизу коріуму і розміщеного поверхнево епідермісу. Під-
шкірна сполучна тканина розвинута у рептилій слабо, тому м’язові
волокна підходять безпосередньо до коріуму.

Епідерміс відокремлений від коріуму тонкою базальною мем-
браною, яка є похідним утворенням коріуму. Своєю чергою, в са-
мому коріумі чітко розрізняються два шари: 1) нижчий, більш щіль-
ний, з волокнами, що розташовані в поздовжньому і вертикальному
напрямках; 2) верхній, пухкіший, з волокнами, які йдуть у різних
напрямках. У коріумі знаходяться нервові закінчення, кровоносні
судини та пігментні клітини (іноді зустрічаються також в епідер-
місі). Серед останніх розрізняють меланофори, що розміщуються
у глибоких шарах шкіри та різноманітно забарвлені хроматофори,
розташовані вище. В групі пігментів-хроматофорів переважають
ксантофори, ерітрофори і гуанофори. Коріум утворений шарами ко-
лагенових волокон; часто є остеодерми — вторинні шкірні скосте-
ніння, еволюційно молодші, ніж луски риб (черепахи, крокодили,
деякі ящірки). Черевні ребра гатерії та крокодилів, як і стегоцефа-
лів, є похідними лусок рибоподібних предків. Те ж стосується й че-
ревного щита панцира черепах (пластрона).

Епідерміс також не є однорідним утворенням. Нижчий його
шар — ростковий, або мальпігієв, складається з одного ряду витяг-
нутих у вертикальному напрямку відносно великих клітин з добре
помітними ядрами. Однорядний шар сплощених клітин над ним
має назву зернистого. Його клітини також мають ядра. Над ним роз-
ташований блискучий шар, в клітинах якого посилюються процеси
кератинізації. Зовнішній шар — власне роговий — складається з мерт -
вих клітин, позбавлених цитоплазми та ядер.

Роговий покрив періодично змінюється, відбувається процес
линяння. Перед цим між мальпігієвим і зернистим шарами відкла-
дається новий роговий шар. Під час линьки клітини зернистого
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шару руйнуються і по ним відбувається розшарування верхнього
старого рогового шару. Шар линяння може бути відсутнім, напри -
клад, у черепах, і тоді зроговілі клітини не скидаються періодично,
а накопичуються у вигляді товстого шару. Шкірні залози рептилій
секретують жирний або навіть сухий порошкоподібний матеріал;
залози, що виділяють водні розчини, як у амфібій, у них відсутні.

Розташування рогових утворень на тілі рептилій є закономірним
(це явище називається фолідозом), хоча і підлягає певним індивіду-
альним відхиленням. У справжніх ящірок їх розміщення відносно
постійне, тому має таксономічне значення. Як правило, щитки на
верхній і нижній частині голови досить великі. Черево вкрите круп-
ними витягнутими лусками, які черепицеподібне налягають одна на
іншу. На межі шиї і тулуба розташований «шийний комірець» з че-
репицеподібних лусок, боки тіла вкриті повздовжніми рядами лу -
сок, а хвіст — витягнутими лусками з кілем.

Шкіра птахів тонка і суха. Як і у плазунів, вона практично позбав-
лена шкірних залоз. Виключенням є парна куприкова залоза, протока
якої відкривається на верхівці сосочка двома отворами. Жировий сек-
рет залози забезпечує не лише змащування оперення. Так її секрет міс-
тить провітамін ергастерол, який під впливом ультрафіолету сонячних
променів перетворюється у вітамін D; останній потрапляє в організм
птаха при чищенні оперення та заковтуванні їх фрагментів. Деякі
птахи (курячі) мають ще вушні сірчані залози шкірного походження.

Будова епідермісу птахів схожа з такою у плазунів. Епідермальна
частина шкіри значно тонша, ніж дерма. Епідерміс складається
з кількох шарів клітин, найнижчий з яких є гермінативним. В дермі
чітко розрізняються два шари: сосочковий і сітчастий. На задніх
кінцівках формується покрив із рогових лусок — подотека, а дис-
тальні фаланги пальців несуть кігті.

Дерма багата на колагенові та еластинові волокна, які розмі-
щені впорядковано. В центрі спостерігається пухке розташування
волокон, а безпосередньо під епідермісом і на межі з підшкірною
клітковиною — компактне. В дермі представлені численні крово-
носні судини, нерви. Також тут розташовані окремі м’язові волокна
і фолікули пер. Дермальні волокна не вростають у підшкірну жи-
рову клітковину і тому шкіра птахів є рухомою.
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Товстіша, порівняно з іншими хребетними, шкіра ссавців вклю -
чає багатошаровий епідерміс. Внутрішній базальний шар — пред-
ставлений кератиноцитами, які розміщені безпосередньо на базальній
мембрані і пов’язані між собою десмосомами. Крім набору органел
загального призначення, мають меланосоми — гранули меланіну, що
захищають від дії ультрафіолету. Також в базальному шарі наявні інші
клітини (Лангерганса, Меркеля, епідермальні Т-лімфоцити).

Шипуватий шар утворений шипуватими кератиноцитами, роз-
ташованими в кілька рядів. Останні мають характерні відростки —
«шипи», за допомогою яких пов’язані між собою. Крім загальних
органел наявні кератиносоми — видозмінені лізосоми, а також фіб-
рилярний апарат, який утворює концентричні згущення навколо
ядра для захисту від пошкоджень.

У клітинах зернистого шару кількість органел зменшується,
цитоплазма містить гранули кератогіаліну, пов’язані з тонофібрилами.
Вміст цих гранул звільняється в верхніх рядах зернистого шару, де
з нього формуються пластинчасті структури. Подібні структури гід-
рофобні і перешкоджають проникненню води у нижчі шари. Також
тут починається синтез кератолініну і філагрину, за рахунок яких фор-
мується кератогіалін і відбувається подальша кератинізація епітелію.

Блискучий шар складається з кількох рядів сплощених клітин зі
слабо вираженими межами, позбавлених ядер і органел. Він добре
розвинений на долонях і підошвах

Зовнішній роговий шар утворений мертвими кератиноцитами,
виконує захисну функцію, є бар’єром для патогенів. Його товщина
залежить від інтенсивності механічного навантаження. Верхній, так
званий сосочковий, шар дерми утворює випинання (сосочки), яким
відповідають заглиблення розташованого над ним мальпігієвого
шару епідермісу, чим через дифузію забезпечується його кровопос-
тачання. Сосочковий шар утворений пухкою волокнистою сполуч-
ною тканиною. Переважають фібробласти і фіброцити, макрофаги
і тканинні базофіли, Т-лімфоцити. Велика кількість імунокомпетен-
тних клітин забезпечує реалізацію захисної функції.

У ссавців особливо високі сосочки дерма формує на позбавлених
волосся ділянках тіла, що проявляється в індивідуальному для особи -
ни малюнку шкіри. Сітчастий шар утворений щільною волокнистою
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сполучною тканиною і складає основну частину дерми. Має найпо-
тужніші колагенові волокна, які формують характерну сітку і вико-
нують, в основному, опорну функцію. Простір між волокнами запов-
нений аморфною речовиною, синтезованою фіброцитами. В дермі
представлені численні кровоносні та лімфатичні судини, нерви.
Також тут розташовані окремі м’язові волокна, основи волосся та
залоз. Без чіткої межі, дерма поступово переходить у підшкірну жи-
рову клітковину — пухку сполучну тканину, яка прилягає до розмі-
щених під шкірою органів, м’язів і кісток.

Матеріали твердих утворень коріуму. Дентин за будо-
вою нагадує кісткову тканину, проте не містить власних клітинних
елементів і кровоносних судин. Дентин включає 72% неорганічних
сполук і 28% органічних речовин. Серед неорганічних речовин най -
більше фосфорнокислих солей кальцію і магнію. Органічною скла -
довою дентину є колаген I-го типу. За будовою дентин являє собою
скупчення пучечків колагенових волокон, між якими залягає ос-
новна речовина. У радіальному напрямку його пронизують денти-
нові трубочки (канальці). Дентин зустрічається в стінках утворених
ним зубчиків або конусів. Відкладають його одонтобласти, які вис-
тилають поверхню пульпарної порожнини (пульпою є м’якоть, що
містить, крім одонтобластів, також нерви і капіляри); в дентин вму-
ровані лише відростки цих клітин, розташовуючись у відповідних
канальцях. В ортодентині канальці розташовуються паралельно,
в остеодентині — розгалужено.

Емаль за хімічним складом на 96–97% складається з неорганіч-
них сполук, 3–4% утворюють органічні компоненти. Серед неорга-
нічних сполук основну масу становлять фосфорнокислі солі кальцію,
які у вигляді кристалів гідроксиапатиту утворюють тверду основу
емалі. Органічним компонентом емалі є білки глікопротеїни, з яких
побудований фібрилярний матрикс емалі. Структурною і функціо-
нальною одиницею емалі є емалева призма. Вона являє собою пу чок
фібрил, між якими залягають кристали гідроксиапатиту кальцію.
Емаль є продуктом діяльності базального шару клітин епідермісу
(«емалевого органа»). Раніше вважали, що емаль зустрічається
лише в зубах амніот, тоді як у анамній емалеподібний матеріал, по-
збавлений канальців, вважали продуктом діяльності одонтобластів
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коріуму. Його назвали дуродентином (твердим дентином), або віт-
родентином (склоподібним), залежно від ступеня прозорості, яка
визначається способом упаковки кристалів. Нещодавно виявлено
кілька випадків, в яких мова скоріше повинна йти про емаль. У ко-
нодонтних елементах концентричні шари матеріалу коронки одно -
значно свідчать про зовнішній характер наросту. Також у костистих
риб покрив основи коронок зубів контрастно відділяється на шлі-
фах від глибшого дентину.

Ганоїн являє собою шаруватий покрив із дуродентину, сплоще-
ний і блискучий. Космін — це дентин складної макроскопічної струк-
тури, який виникає в результаті щільного сусідства і навіть злиття
сплощених дентинових зубчиків; про їх наявність свідчить шар пуль-
парних порожнин з пучками канальців, що радіально розходяться.

Кістка є твердим матеріалом, в який вмуровуються остеоб-
ласти, перетворюючись на остеоцити. Є найпоширенішою і різно-
манітною тканиною, яка входить до складу луски риб. Також, ймо-
вірно, є найдавнішим її компонентом. Кісткова тканина, як і дентин,
містить неорганічні солі (до 70%) і волокна колагену (30%), в ін-
шому її структура може значно варіювати. Розрізняють декілька
типів кісткової тканини, що зустрічається в лусці риб. Вважають,
що одним із перших в процесі еволюції з’явився аспідін — кістко-
подібний матеріал, позбавлений вмурованих клітин і канальців,
представлений у викопних безщелепних. Молодші в еволюційному
плані, проте нині поширеніші типи кістки мають у своєму складі
живі клітини. Відкладаючи навколо себе колагенові волокна і неор-
ганічні солі, ці клітини формують тонкі кісткові пластини. Залежно
від взаємного розташування пластин, а також схеми кровопоста-
чання, розрізняють щільну і губчасту кісткову тканину: шаруватий,
міцніший ізопедин, порівняно бідний остеоцитами, і спонгіозу, губ-
часту кістку, що містить велику кількість каналів і порожнин.

Тверді похідні коріуму. Плакоїдна луска. Часто зазначають,
що луска цього типу характерна лише для хрящових риб (Chond -
richthyes), тобто для акул, скатів і химер. Проте є дані, що подібні
структури виявляються на плавцях деяких сучасних кісткових ганої -
дів (надряд Ganoidomorpha), зокрема, багатопера Polypterus senegalis
і пан цирної щуки Lepisosteus osseus. Вважають, що в процесі еволюції
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плакоїдна луска з’явилася раніше за інші типи. Плакоїдні луски яв-
ляють собою відокремлені конічні утворення, які мають розширену
основу (базальну пластину), занурену в дерму, і розташований під
кутом від нього потужний шип, який під час розвитку прориває епі-
дерміс і виходить назовні (рис. 1.4). Розмір окремих лусок в серед-
ньому не перевищує 0,3 мм, у деяких видів вони можуть досягати
4 мм. Часто такі луски є складними багатоверхівковими структу-
рами, що утворилися в результаті злиття до 10 окремих зубчиків.

Рис. 1.4. Будова плакоїдної луски і шкіри акули:

1 — шип, 2 — базальна пластинка, 3 — емаль, 4 — дентин, 
5 — епідерміс, 6 — дерма, 7 — епідермальна клітина, 

8 — секреторна клітина (за Hickman et al., 2012)

Плакоїдна луска складається з типового дентинового конуса,
його зовнішній шар утворений дуже твердою емалеподібною речови-
ною, яка в одних випадках може бути представлена вітродентином
(дуродентином), а в інших бути справжньою емаллю. Всередині
тіла зубчика є порожнина, заповнена пульпою. Від цієї порожнини
вглиб дентину відходять численні канальці, що містять капіляри
і нерви. У товщі дерми кожен зубчик утримується за допомогою
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спеціальних тяжів колагенових волокон, що проникають безпосе-
редньо в кісткову тканину основи. Ці тяжі на честь дослідника, що
їх відкрив, названі волокнами Шарпея.

Розвиток плакоїдної луски починається з формування емале-
вого органа з базального шару клітин епідермісу. Клітини видозмі-
нюються, набувають циліндричної форми і збільшують зону взаєм-
ного контакту, що дозволяє їм контролювати форму утвореного
ними пласта та визначати конфігурацію майбутньої луски. Емале-
вий орган як би формує модель луски, створює її форму. Крім того,
він обумовлює індукуючий вплив на коріум, залучаючи до форму-
вання луски одонтобласти, але сам емалі не відкладає. Побудовану
емалевим органом модель, одонтобласти починають заповнювати
твердим матеріалом. У подальшому формується шийка, а в останню
чергу — базальна пластинка — в результаті розподілу одонтоблас-
тів у два шари (дентин відкладається між ними).

Такий специфічний механізм розвитку — формування поперед-
ника і подальше його затвердіння — обумовлює те, що зріла плако-
їдна луска не може збільшуватися у розмірах. Це, своєю чергою, при-
зводить до виникнення однієї проблеми: як відомо, риби ростуть
протягом всього життя, а значить, поверхня їх тіла постійно збільшу-
ється. Постає питання: як при цьому забезпечити збереження функції
лусок, якщо їх розмір не може змінюватися? В процесі еволюції від-
повідь на це питання, була знайдена, причому у двох варіантах. Пер-
ший з них пов’язаний з тим, що плакоїдні луски зношуються, а тому
можуть кілька разів змінюватися упродовж життя риби. У кожній но -
вій генерації зубчики закладаються більшого розмі ру, відповідно до
того, наскільки виросла риба. Проте рано чи пізно настає момент,
коли організм продовжує рости, а розмір лусок вже максимальний. То -
ді в шкірі відбувається закладка нових додаткових зубчиків. У тако му
варіанті «щільність» зубчиків на тілі не скорочується спочатку за ра -
хунок появи більш великих зубчиків, а потім — за рахунок збільшення
їх кількості. Цей механізм характерний для всіх сучасних хрящових
риб. Інший варіант був широко поширений серед давніх акул, проте
нині з якоїсь причини не зу стрічається. Він полягав у тому, що протя-
гом життя риби кількість плакоїдних лусок на її тілі залишалася май -
же незмінною, а зростання поверхні тіла компенсувалося зростанням
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луски, що відбувалося за рахунок додавання до неї нових елемен-
тів — саме так утворювалися великі багатоверхівкові луски.

Характер розташування плакоїдних лусок на тілі найчастіше не-
регулярний — луски не групуються у виражені ряди, а хаотично роз-
кидані на всій поверхні шкіри. Найчастіше окремі зубчики досить да-
леко відстоять один від іншого і не створюють суцільного покриву,
тому шкіра, озброєна плакоїдною лускою, виглядає голою, хоча і має
характерну шорсткість. В інших випадках луски можуть налягати
одна на іншу, закриваючи майже всю поверхню тіла. Оскільки луски
в більшості випадків не формують суцільного покриву, вони не мо-
жуть адекватно виконувати захисну функцію. Їх роль інша: під час
плавання вони розсікають потік води, що проходить уздовж поверхні
тіла тварини. Виникаючі при цьому мікрозавихрення знижують
тертя тіла об воду, полегшуючи тим самим його просування вперед.

Космоїдна луска (рис. 1.5) характерна вимерлим видам класу
Лопатепері (Sarcopterygii), у сучасних кистеперих і дводишних риб
вона суттєво змінена. Окремі луски були масивними утвореннями,
зовнішня поверхня яких мала витягнуту ромбоподібну форму.
Кожна луска мала з одного боку зубоподібний виріст, а з іншого —
невелике заглиблення, на тілі риби вони розташовувалися так, що
виріст однієї луски входив до відповідного заглиблення сусідньої.

Рис. 1.5. Типи лусок примітивних кісткових риб:

а — ганоїдна, б — космоїдна, 1 — ганоїн, 2 — космін, 
3 — губчаста кістка, 4 — ізопедін (за Джержинский, 2005)

Головною відмінною рисою була наявність косміну — унікаль-
ного складного комплексу м’яких і твердих тканин, аналоги якого
відсутні в інших групах риб. Космін формував зовнішній шар лусок,
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надаючи їм характерний блиск. Під шаром косміну розміщувалися
ще два шари: спочатку шар губчастої кістки, а нижче шар щільної
кістки — ізопедіну, у місцях перекривання лусок, зовнішній космі-
новий шар був відсутній. Деякі дослідники описують зовнішню
частину такої луски як результат злиття «шкірних зубів», оскільки
в її структурі можна виділити окремі елементи, подібні до пульпар-
ної порожнини. Як і у разі плакоїдної луски, зовнішній шар косміну
утворений гіпермінералізованою емалеподібною речовиною. Іноді
зазначають, що між косміном і кісткової основою міг розташовува-
тися ще один шар еласмодіну — дентіноподібної тканини, колаге-
нові волокна якої упаковані у вигляді структур, що нагадують фа-
неру. Раніше еласмодін зближували з ізопедіном, який, також має
шарувату будову. Проте пізніше з’ясувалося, що еласмодін спорід-
нений дентину, іноді його називають пластинчастим дентином.

Невід’ємною характеристикою типового косміну була наявність
системи каналів і порожнин, що відкриваються на поверхні луски
численними дрібними порами. На думку дослідників вона, скоріше
за все, вміщала певні сенсорні системи, можливо, аналоги бічної
лінії, хемо-, фото- або електрорецептори.

В наш час ганоїдна луска характерна лише нечисленним і до-
сить розрізненим (не спорідненим) нащадкам давніх груп — бага-
топеровим (Polypteridae) і панцирним щукам (Lepisosteidae). Фор-
мально до цього типу можна віднести і жучки осетрових риб, які
є комплексом модифікованих ганоїдних лусок, що злилися.

Ганоїдна луска відрізняється різноманітністю, залежно від будови
виділяють 3 підтипи ганоїдної луски — палеоніскоїдний, поліптероїд-
ний і лепізостеоїдний. Ганоїдна луска першого типу зараз не зустріча-
ється, вона була властива палеоніскам. Два інших підтипи — поліпте-
роїдний і лепізостеоїдний — збережені до наших днів у представників
двох сучасних гілок — багатоперових і панцирних щук відповідно.

Ганоїдні луски мають ромбічну форму, їх розташування на тілі
риби формує діагональні ряди. Між сусідніми лусками за рахунок
зубоподібного виросту з одного боку і відповідної кишені з іншого,
утворюється з’єднання. При цьому сусідні луски, як правило, не наля-
гають одна на іншу, що відрізняє їх від лусок інших типів. Додаткову
міцність всій конструкції надають волокна Шарпея (спеціалізовані
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волокна колагену), які не тільки з’єднують сусідні луски між со -
бою, але й кожну луску з шарами дерми.

Основна відмінність ганоїдних лусок полягає в наявності в її
складі ганоїну — спеціалізованої гіпермінералізованої тканини, за
твердістю поступається лише емалі. Від останньої ганоїн відрізня-
ється багатошаровістю і тим, що зверху він завжди вкритий епідер-
місом. Найпримітивніша палеоніскоїдна луска мала товсту базальну
пластину, що складається з клітинної кістки, поверх неї розташову-
вався один дентиновий шар, вкритий багатошаровим ганоїном. По-
ліптероїдна луска відрізняється наявністю додаткового шару —
еласмодіна, розташованого між шаром дентину і шаром клітинної
кістки, що складає основу луски. Луску лепізостеоїдного типу ха-
рактеризує відсутність дентинового шару і еласмодіна. Вона скла-
дається з багатошарового ганоїну, який лежить безпосередньо на
базальній мембрані з клітинної кістки. Еволюційна зміна ганоїдних
лусок відбувалася у напрямку її полегшення і потоншення.

Кісткова луска виникла двома різними шляхами: по-перше,
в результаті редукції косміну, як у сучасних дводишних риб — про-
топтера і лепідосирена (у неоцератода і латимерії в лусці помітні
залишки косміну), по-друге, в результаті редукції ганоїну — у про-
менеперих («ганоїдна» луска на хвостовому стеблі осетрових, дала
підстав назвати їх хрящовими ганоїдами, насправді ганоїн там від-
сутній). Тонку, суто ізопедінову (еласмоідну) луску костистих риб
поділяють на дві категорії: циклоїдну (округлу) і ктеноїдну (з гре-
бенем зубчиків, які виступають за межі епідермісу, окунеподібні).

Ганоїдна і кісткова луски є постійними утвореннями та упро-
довж життя не замінюються. Під час росту риб відбувається й ріст
їх луски. При цьому на луску знизу наростає велика кількість то-
неньких кісткових пластинок, які кільцеподібно виступають на її
краях і формують склерити. За особливостями нашаруванням кіст -
кових пластинок визначають вік риби. Влітку, у період інтенсивного
росту, на лусці утворюється зона розширених склеритів. Взимку
або за несприятливих умов, коли риби майже не ростуть, на лусці
формується зона зближених склеритів.

Часто для риб характерний сріблястий відблиск, обумовлений
наявністю гуаніну, який знаходиться у вигляді кристалів в спеціальних
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клітинах — іридоцитах. Забарвлення риб обумовлене наявністю
в шкірі пігментів білкової (меланін) або ліпідної (ліпохроми) при-
роди. Меланін надає чорного, бурого, глинисто-бурого забарвлення.
Ліпохроми — від яскраво-жовтого до червоного кольору. Інше за-
барвлення (блакитне, синє, зелене) виникає внаслідок оптичних
ефектів і, зокрема, змішування основних кольорів. Райдужні пере-
ливи (річна форель) обумовлені інтерференцією світла в тонких
кісткових пластинках лусок. 

Походження кісткових лусок. В основі теорії Гудрича

лежать дві вихідні гіпотези: по-перше, що плакоїдна луска є пер-
винним типом луски, по-друге, що в глибині коріуму незалежно від
дентинових компонентів сформувалися «кісткові острівці», які
стали джерелом кісткової складової складніших лусок. За припу-
щенням автора, еволюція цих лусок могла здійснюватися різними
шляхами, хоча в будь-якому випадку ці острівці зросталися, фор-
муючи більші пластинки. Сплощення дентинових зубців і прирос-
тання їх до базальної кісткової пластинки призвело до утворення
космоїдної луски. Якщо луска занурювалася в коріум, так що зона
контакту коріуму та епідермісу замикалася над нею, вона могла
стати джерелом твердого матеріалу, який нашаровувався зверху су-
цільними шарами ганоїну. Якщо поверх нього наростав новий набір
дентинових зубчиків — формувалася палеоніскоїдна ганоїдна
луска. Занурення могло відбуватися також на ранніх стадіях, у разі
недорозвинення дентинових зубців. Тоді випадав шар косміну та
утворювалася лепідостеоїдная ганоїдна луска.

Лепідоморіальна теорія Стеншио-Орвига сформована у ході
вивчення палеозойських акул родини Edestidae. У цих видів були
виявлені дрібні шкірні луски комплексної будови, які автори на-
звали лепідоморіями (буквально — елементарними лусками). Лепі-
доморій включає дентиновий конус і основу зі справжньої кістки.
Крім одиничних, вільних лепідоморієв, виявлені два типи комплекс-
них лусок, які чітко свідчать про існування двох способів їх зростання.
В одному випадку всі компоненти комплексу різні за розмірами,
товщиною стінок і конфігурацією, їх пульпарні порожнини розді-
лені. Найдрібніший дентиновий конус має товсті і повністю сфор-
мовані стінки, а решта є тонкостінними і крупнішими (оскільки
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формувалися в шкірі підрослої риби). Неважко уявити, що під час
росту риби перший лепідоморій доповнювався новими, які прирос-
тали по периметру. Такий спосіб названий цикломоріальним, влас-
тивий для лусок, які постійно наростають своїм периметром (кос-
моїдна, ганоїдна та їх похідні). Інший спосіб передбачає, що жоден
дентиновий конус не має замкненої порожнини, всі вони однакові
за розміром, товщиною стінок, а значить, і за віком. Таке зрощення
одночасно сформованих лепідоморіїв отримало назву сінхрономо-
ріальної луски. До цієї категорії належить лише один із відомих
типів луски — плакоїдна луска сучасних акул і скатів.

Окрім лусок у коріумі риб формуються різні покривні скосте-
ніння. Тіла багатьох давніх первинноводних хребетних несли панцир
з покривних кісток. У пластиношкірих риб (Placodermi) знайдені плас-
тини грудної області, які приблизно відповідають плечовому поясу ре-
центних видів. Вважають, що хрящові риби втратили покривний ске-
лет предків для збільшення плавучості. У кісткових риб покривні
елементи беруть участь в утворенні дерматокраніуму, щелепового апа-
рату, дна мозкового черепа і покрівлі ротової порожнини. Череп кіст -
кових риб несе також зяброві кришки покривного походження.

У тетрапод сполучнотканинний шар шкіри зберігає здатність
до утворення покривних кісток, хоча такі випадки відносно рідкісні.
Серед сучасних безхвостих амфібій залишки кісткових лусок збе-
реглися у амазонської рогатки (Ceratophrys cornuta), кісткові луски
наявні й у безногих. Для гатерії і крокодилів характерні гастралії —
черевні ребра, які вважають залишками черевного панцира чере-
пах. У деяких рептилій новоутворення шкірного скелету існують
і на спинному боці тіла: кісткові пластини під роговими лусками
у крокодилів, деяких геконів і сцинків.

Характерною ознакою сучасних черепах є наявність панцира. Під
роговими щитками розташовані потужні кісткові пластини. Пан цир
складається зі спинного щита — карапаксу і черевного — пласт рону.
Карапакс утворюється з кісткових пластинок шкірного походження,
з якими зростаються ребра і відростки хребців. Пластрон утворе-
ний з кісткових пластин, гомологічніх ключицям, і черевних ребер.
Обидва щити пов’язані між собою кістковою перемичкою або сухо-
жильною зв’язкою, в останньому випадку зберігається обмежена
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рухомість щитів. У більшості черепах панцир зверху вкритий рого-
вими щитками. Шви між пластинками і щитками не співпадають,
що додатково зміцнює панцир. На карапаксі виділяють наступні щит -
ки: шийні, хребцеві, надхвостові, бічні і крайові; на пластроні —
горлові, плечові, грудні, черевні, стегнові, задньопрохідні та деякі
інші дрібніші щитки. З трьох парних пластин переднього краю
пластрону дві є ключицями і ще одна — міжключичними вставками
шкірних елементів плечового поясу. Вважають, що інші пластини
пластрону і всі карапаксу є новоутвореннями, хоча існує також
думка, що до складу пластрону увійшли покривні черевні ребра.

Схожі кісткові пластинки властиві ссавцям. Так, ними вкрите
тіло броненосців, у минулому суцільний кістковий панцир захищав
спину гліптодонів, а шкіра деяких вимерлих лінивців була укріп-
лена покривними кістками. 

Несправжні роги оленів у зрілому стані є виключно кістковими
 утвореннями, що розгалужуються, щороку скидаються й відновлю-
ються. Справжні роги мають кістковий «пеньок», який виникає як
шкірне скостеніння і проростає до елементів черепа. У жирафових ко-
роткі кісткові ріжки самців і самок постійно вкриті шкірою з волоссям.

Тверді похідні епідермісу. Основною сполукою таких утво-
рень є кератогіалін (кератин) — білок, що містить сірку. Припускають,
що одна з первинних функцій зроговіння, крім захисту і запобігання
втратам води, полягала у депонуванні надлишку сірки в організмі.

Приклади зроговіння зустрічаються вже в нижчих хребетних.
У круглоротих наявні рогові зубці і пластинки на внутрішньому боці
присмоктувальної воронки і передньому кінці язика. У риб відомий
роговий жорновок у глотці коропових. Він прикріплений знизу до кіс-
ткового відростка дна нейрокраніуму і протистоїть потужним глотко-
вим зубам, які перетирають на ньому корми рослинного походження.
Зустрічається зроговіння зовнішніх покривів — шар рогових клітин
вкриває шкіру мулистого стрибуна. Одношарове зроговіння шкіри ха-
рактерне деяким амфібіям після метаморфозу (зрідка утворюється
більше шарів, наприклад, у ропух і велетенської саламандри).

Вище зазначалося, що багатошаровим зроговілим епідермісом
відрізняється шкіра амніот. Розглядаючи характерний для рептилій
покрив з лусок, слід мати на увазі, що у ящірок і змій вони утворені
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не тільки роговим шаром і не лише епідермісом, але також і коріу-
мом. Поверхня тіла геконів, агам, хамелеонів і гатерії вкрита примі-
тивною горбкуватою роговою лускою. На тілі ящірок і змій луски
розташовані рядами або налягають черепицеподібно. Все тіло вкрите
роговими утвореннями, серед яких розрізняють горбки, луски та
щитки різноманітної форми. Тип і форма таких рогових утворень
визначаються розмірами потовщеного рогового шару епідермісу.
Між лусками роговий шар залишається тоншим. Останнє забезпе-
чує міцність покривів і не обмежує рухливість окремих частин тіла.
Як правило, малорухомі ділянки вкриті лусками і щитками, а більш
рухомі — горбками (наприклад, горлова складка на шиї). Кігті реп-
тилії не є просто ковпачками для захисту дистальної фаланги паль-
ців, їх верхня стінка значно товстіша і поступово «сповзає» у міру
наростання, компенсуючи стирання на верхівці.

Верхня і нижня щелепи птахів витягнуті та вкриті щільним ро-
говим чохлом — рамфотекою. Роговий покрив верхньої частини
дзьоба (наддзьобка) називається епітекою, а нижньої частини (під-
дзьобка) — гіпотекою. Верхній бік наддзьобка іноді називають
спинкою. Розміри і форма дзьобів різних видів обумовлені трофіч-
ною спеціалізацією та варіюють у широких межах.

Рамфотека характеризується своєрідним механізмом самоза-
гострювання. У межах однієї генерації клітин епідермісу, що утво-
рює зовнішній покрив наддзьобка, механічні зв’язки значно надій-
ніші інших, в зв`язку з чим після зроговіння ці клітини формують
міцний шар. Отже, покривна пластинка утворена стопкою тонких
листків із гострим краєм, якби заготовлених лез. У міру зростання
епітеки, звішуючись над її піднебінною пластинкою, поверхневі
листки відщеплюються, оголюючи наступні, свіжі леза. Поступове
сповзання рамфотеки може здійснюватися або за прямою, або за
дугою окружності, інакше не збереглася б її відповідність конфігу-
рації кісткової основи; в цьому полягає причина правильності
форми її контуру в профіль (у хижаків, папуг, ворони це дуга окруж-
ності). Наддзьобок неправильної форми не може мати суцільного
твердого чохла. Тому у деяких видів рамфотека мозаїчна, наприк-
лад, у трубконосів вона фактично складена набором ділянок пра-
вильного профілю.
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Дзьоби, як рогові чохли на щелепах, властиві не лише птахам.
Різною мірою вони представлені у вимерлих рептилій, черепах і од-
нопрохідних ссавців.

Пера птахів. Оперення виконує важливі і різноманітні функції:
терморегуляції, захисту шкіри, локомоторного апарату, збільшення
підйомної сили у повітрі, зменшення тертя при контакті з повітря-
ним середовищем (надання тілу обтічної форми).

Рис. 1.6. Будова пера:

1 — очин, 2 — нижній пупок; 3 — верхній пупок, 4 — опахало, 
5 — стрижень, 6 — зовнішня частина опахала, 7 — дистальна частина

стрижня, 8 — борідки, 9 — внутрішня частина опахала, 10 — борідочки,
11 — дистальні борідочки, 12 — гачечки, 13 — проксимальні борідочки

(за Kardong, 2012)

Будову типового пера доцільно розглянути на прикладі контур-
ного пера, сукупність яких складає основу оперення, окреслює кон-
тур тіла тварини, надаючи йому обтічної форми. Кожне контурне
перо складається з осьової частини (стовбура) та розташованого з
його боків опахала (віяла) (рис. 1.6).
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Стовбур складає основу пера, проходячи вздовж середньої лінії,
він поділяє його на дві частини. Видовжена ділянка стовбура, до
якого прикріплюються борідки опахала, називається стрижнем. Його
зовнішні стінки утворені щільним кірковим шаром. Внутрішня ж
частина заповнена губчастою мозковою речовиною, яка склада-
ється з окремих зроговілих клітин, розділених порожнинами. На
поперечному розрізі стрижень має округло-чотиригранну форму. Бо -
рідки опахала прикріплюються не симетрично.

Частина стовбура, що занурена у шкіру, має назву очину. В його
основи є отвір — нижній пупок, через якій відбувається живлення
клітин під час розвитку пера. На дистальному боці очину (на рівні
розташування борідок) також наявний отвір — верхній пупок. У ба-
гатьох птахів поряд з пупком від основного стовбура відгалужу-
ються додаткові. Порожнина очину заповнена ланцюжком із рого-
вих ковпачків, вставлених один в інший. Це так звана душка пера,
яка являє собою змертвілий сосочок, що забезпечував кровопоста-
чання пера під час його росту.

Опахало пера утворене борідками першого порядку — тон-
кими, загостреними до верхівки пластинками. Від них в обидві боки
відходять борідки другого порядку (борідочки). При цьому прокси-
мально і дистально спрямовані борідочки розрізняються за будовою.
Дистальні борідочки несуть на кінчиках численні дрібні гачечки,
утворені однією клітиною. В результаті накладання борідочок одна
на іншу, вони міцно та еластично з’єднуються. Завдяки цьому опа-
хало являє собою легку, міцну і пружну пластинку, що не пропус-
кає повітря при його тиску знизу. Коли у разі пошкодження гачечки
розщеплюються, в опахалі утворюється щілина. За допомогою дзьоба
птах може відновити суцільну пластинку опахала, за рахунок зчеп-
лення гачечків. У нижній частині стрижня борідки другого порядку
не несуть гачечків; ця частина опахала називається пуховою.

Залежно від місця розташування і функції, контурні пера поді-
ляють на групи. Великі пера хвоста називаються рульовими, пера
крил — маховими. Серед останніх розрізняють: першорядні махові
пера (прикріплюються до кисті та флангів пальців), другорядні ма-
хові (до передпліччя) і третьорядні (до плеча). На рудименті зов-
нішнього пальця розміщується група маленьких пер, утворюючих

30



крильце. Його призначення полягає у затриманні проходження по-
вітря вперед, що важливо при наборі висоти. Пера, що прикрива-
ють основи махових, отримали назву верхніх і нижніх покривних
пер крила. Аналогічно, на хвості розміщуються покривні пера
хвоста. Також, залежно від місця розташування, виділяють пера на-
дхвістя, підхвістя, грудей, черева та інші групи.

За особливостями будови пера є дуже різноманітними. Пухові
пера, які розташовані в основному на тулубі, відрізняються від кон-
турних вкороченим стрижнем. Проте борідки першого порядку до-
сягають значної довжини; борідки другого порядку не мають гачеч-
ків, тому пухове перо позбавлене суцільного опахала. Серед птахів
широко розповсюджений власне пух (справжній пух). У такому
пері стрижень настільки вкорочений, що борідки віялоподібно від-
ходять від верхівки. Деякі контурні пера у своєї основи мають бу-
дову пухового пера з роз’єднаними борідками, тоді як дистальна
частина має зімкнене опахало (напівпухове перо). Основна функція
цієї сукупності пер — термоізоляція. 

Ниткоподібні пера мають довгий і тонкий стрижень із зачатко-
вими борідками на верхівці. Як правило, вони приховані контурним
оперенням і лише у небагатьох птахів виступають назовні на шиї
і потилиці. Вони відіграють чутливу функцію, забезпечуючи рецепцію
положення пер і напрямків струмів повітря під основним оперенням.
У випадках, коли пера повністю позбавлені борідок і складаються
лише зі стрижня, їх називають щетинками. Такі пера часто розташо-
вані в кутах ротового отвору птаха. Крім дотикальної функції, вони
створюють начебто навколоротову лійку, що збільшує точність захоп-
лення здобичі під час польоту і, відповідно, успішність полювання.

У птахів, які не мають куприкової залози, часто можна зустріти
ще один різновид пер — порошкові пера, або пудретки (чапля,
дрохфа). На їх верхівках борідки поступово зношуються і перетво-
рюються на порошкоподібну масу (пудру). Тварина дзьобом зма-
щує цією пудрою оперення, запобігаючи намоканню.

Махові пера крил черепицеподібно налягають одні на інші, ство-
рюючи своїми опахалами суцільну поверхню. У разі підняття крила
основи пер можуть дещо повертатися під тиском повітря зверху,
внаслідок чого в площині крила утворюються щілини, через які
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проходить повітря; це полегшує підйом крила. Ротаційна рухомість
крила обмежена, що збільшує його міцність і жорсткість. Цьому
сприяє також літальна перетинка — складка шкіри, яка проходить
переднім краєм крила та з’єднує кистьове згинання з основою плечо-
вого суглоба. Змінюючи ступінь розкриття пера, птах може змінювати
площу його поверхні і, таким чином, варіювати режими польоту.
Так само, зміною площі та кута нахилу хвоста забезпечуються по-
вертання, зліт та посадка. 

У переважної більшості птахів поверхня тіла не повністю вкрита
перами. Останні розміщуються лише на певних ділянках, які нази-
ваються птериліями. Позбавлені пер ділянки шкіри отримали
назву аптерій (відсутні у нелітаючих птахів). Наявність аптерій
полегшує під час польоту скорочення м’язів, рухомість шкіри, змі-
щення пер на тулубі. Схоже значення мають аптерії також для рухів
кінцівок і шиї. Оперення птахів регулярно замінюється під час ли-
няння. У багатьох птахів таке явище буває не тільки раз на рік, а два
чи три. В останніх випадках замінюються не всі пера, а лише час-
тина на певних ділянках тіла.

Забарвлення пер обумовлене як пігментами (меланінами і ліпо -
хро мами), так і структурними особливостями. Включення меланінів
у зроговілих клітинах обумовлює чорний і бурий кольори, ліпохро-
мів — червоний, жовтий і зелений. Металевий блиск оперення забезпе -
чується інтерференцією світла у зовнішніх оболонках рогових клітин.

Розвиток пера на ранніх стадіях багато в чому схожий на роз-
виток луски рептилій. Процес починається з вип’ячування епідер-
місу разом з коріумом. У результаті виникає невеликий горбок, що
підноситься над поверхнею шкіри. Епідерміс складається з трьох
шарів: зовнішнього зроговілого (так званого епітрихіального) шару
клітин, слабо з’єднаних між собою; внутрішнього росткового, або
гермінативного, шару з живих циліндричних клітин; проміжного
шару з полігональними клітинами. Епітрихіальний і проміжний
шари утворюють чохлик, який вкриває молоде перо (рис. 1.7).

У подальшому горбок подовжується і перетворюється на нахи-
лений сосочок. Всередині сосочка, за рахунок скупчення клітин ме-
зодермального походження, утворюється пульпа з кровоносними
судинами, що живлять зачаток. Шкіра навколо сосочка вгинається
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вниз, формуючи піхву пера. Поверхневі шари потовщуються, їх клі-
тини стають сплощеними, утворюючи чохлик. Внутрішні шари епі-
дермісу чітко відмежовуються від серцевини пера, утворюючи ок-
ремі повздовжні тяжі. Пізніше ці епідермальні тяжі дають початок
борідкам першого і другого порядків, тоді як тканина пульпи стає
все більше пухкою. Після повного утворення й зроговіння борідок,
чохлик на своїй верхівці лопається і перо розгортається. Мезодер-
мальна частина сосочка при цьому перетворюється на душку пера.

Рис. 1.7. Розвиток пера:

1 — роговий шар, 2 — проміжний шар; 3 — базальний шар, 
4 — епідерміс, 5 — дерма, 6 — фолікул пера, 7 — борідки, 8 — чохлик,

9 — стовбур пера (за Linzey, 2012) 

Під час розвитку пера гермінативний шар епідермісу приймає
келихоподібну форму з отвором на дні. Краєм цієї форми здійсню-
ється диференціація та зроговіння борідок пера. Один край келиха
сильно витягується уверх, зберігаючи ряд борідок, і утворює стри-
жень пера. Розвиток пера завершується зроговінням самого келиха,
при цьому залишки його отворів зберігаються у вигляді верхнього
і нижнього пупків. Дозріле перо є мертвим утворенням, яке утри-
мується у шкірі стінками піхви, що щільно прилягають до очину,
а також мускульними волокнами коріуму. Скорочення останніх до-
зволяє змінювати положення пера.

Волосся ссавців. Наявність волосся, сукупність якого утворює
волосяний покрив шкіри і виконує теплорегулюючу, захисну та
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чутливу функцію, є характерною рисою ссавців. Часткова редукція
або повна утрата волосяного покриву в деяких групах (китоподібні,
ластоногі, хоботні) — вторинне явище, обумовлене специфікою
способу життя і відповідними адаптаціями до умов існування.

Типове волосся складається з двох частин: стрижня (стовбура),
який здіймається над поверхнею шкіри та кореня, зануреного у товщу
дерми, а іноді і підшкірної клітковини. На зрізі стрижня можна роз-
різнити три шари клітин. Зовнішня поверхня волосся вкрита тонкою
кутикулою з одного шару плоских, прозорих клітин, які черепице-
подібно налягають одна на іншу або оточують стовбур суцільними
кільцями чи лусками, що лише стикаються між собою. Кутикуляр-
ний шар захищає стрижень від зовнішніх впливів.

Кірковий шар, що надає волосам міцності та пружності, склада-
ється з рядів видовжених клітин, розташованих уздовж осі волосся.
Внутрішню частину волосся займає пухкий серцевинний шар (іноді
може бути відсутнім) з великих округлих клітин, розділених числен-
ними повітряними порожнинами. Саме ця частина волосся обумов-
лює його незначну теплопровідність. Ступінь розвитку двох остан-
ніх шарів в окремих видів ссавців може бути різним.

Занурений у шкіру корінь волосся розташований у волосяній
сумці, яка також складається з трьох шарів: зовнішнього сполучно -
тканинного волосяного мішка та двох шарів (зовнішнього і внутріш -
нього) епітеліальної піхви. Зовнішня частина піхви утворена не зрого-
вілим епітелієм. Внутрішня — побудована з клітин, які містять
особливий кератин, збіднений на сірку. Тут розрізняють три шари —
кутикулу, шари Гекслі і Генле. Якщо волосяний мішок є похідним ко-
ріуму, то волосяна піхва походить з різних шарів епідермісу. Розмі-
щена у сумці частина волосся, яка безпосередньо межує з внутріш-
ньою піхвою, рано роговіє і сформоване волосся пробивається
назовні. При цьому зовнішня піхва по суті є продовженням мальпі-
гієвого шару епідермісу, заглибленого й вивернутого у сумку волосся.

Сукупність епітеліальної піхви і сполучнотканинного мішка
складає волосяний фолікул (рис. 1.8). В цій нижній частині корене-
вої основи волосся формується розширення (волосяна цибулина),
у дно якого вдається сосочок коріуму. Кровоносні судини, що входять
в сосочок, забезпечують життєдіяльність клітин нижньої частини
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волосяної цибулини. Ці клітини є мат-
риксом, який забезпечує ріст волосся.
У процесі поділу у дистальному напрям -
ку ці клітини виштовхуються назовні
в результаті розвитку під ними на ступ -
них. Так вони стають частиною кореня,
а потім і стрижня. Це супрово джу ється
кератинізацією і перетворенням у типові
клітини волосся, які є мерт вими рогови -
ми утвореннями, не здатними до росту.

До фолікула може примикати сальна
залоза, протока якої відкривається у во-
лосяний мішок, а жировий секрет зма-
щує шкіру й волосся, надаючи остан-
ньому пружність і водовідштовхувальні
властивості. Кожне волосся також за-
безпечене піднімаючим його м’язом із
гладеньких волокон. Цей м’яз одним
своїм кінцем прикріплений до сосочко-
вого шару дерми, нахилений усередину
та іншим своїм кінцем входить у воло-
сяний мішок на тому його боці, в який
нахилений волос. Його скорочення спри-
чинює рух мішка і відповідні зміни по-
ложення волосся.

Розвиток волосся починається з то -
го, що окремі клітини епідермісу набу-
вають більш високої циліндричної фор -
ми та, розмножуючись, починають вростати в мезодермальну частину
шкіри у вигляді стовпчика. На його верхівці в глибині дерми згодом
утворюється зачаток волосся. Його нижній бік вгинається і формує
западину, куди заходить мезодермальний сосочок. У масі клітин
епі теліального стовпчика починається диференціювання — зов-
нішні шари розсовуються до периферії, даючи початок зовнішній та
внутрішній піхвам волосся — трубки, в межах якої відбувається
спрямований угору ріст волосся. Клітини зачатка волосся роговіють
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Рис. 1.8. Будова основи 

волосся і волосяного 

фолікула:

1, 2 — кутикула, 3 — кірко-
вий шар, 4 — серцевинний
шар, 5 — зовнішня піхва, 
6 — внутрішня піхва, 7 —

шар Гекслі, 8 — шар Генле,
9 — цибулина волосся, 
10 — сосочок коріуму 

(за Джержинский, 2005)
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і в міру того, як волосся наростає знизу за рахунок діяльності цибу-
лини, його кінчик пробивається через піхву назовні. Частина клітин
зачатка дає початок сальним залозам.

В клітинах серцевинного і кіркового шарів стрижня волосся
сконцентровані пігменти, які надають йому різне забарвлення. Най-
частіше це меланін та близькі сполуки, що надходять з пігментних
клітин дерми. Пухирці повітря, що містяться у волоссі, послабля-
ють інтенсивність пігментного забарвлення, а у разі відсутності піг-
менту обумовлюють сріблясте-біле забарвлення.

У волосяному покриві ссавців розрізняють декілька типів во-
лосся, що відрізняються зовнішнім виглядом і структурою. У біль-
шості видів основу покриву складають порівняно короткі, тонкі, як
правило хвилеподібно зігнуті пухові волосся, або пух, що утворюють
підшерстя — нижній ярус волосяного покриву. У волосах цього типу
серцевина розвинута слабо або зовсім відсутня, клітини кутикули
оперізують стрижень, як правило, суцільними кільцями. Остьові
волосся, або ость, мають довший, товстіший та жорсткіший стрижень
з добре розвинутою серцевиною і черепицеподібною кутикулою.
Остьові волосся розташовані між пуховими розсіяно й утворюють
верхній ярус хутряного покриву. Ярусність хутра обумовлена фун-
кціональними особливостями волосся різного типу. Шерсть забез-
печує, головним чином, захист шкіри та пуху від зовнішніх впливів,
а підшерстя — сприяє збільшенню ефективності терморегуляції.

Крім зазначених, розрізняють волосся проміжного типу між
остю і пухом, видовжене напрямне волосся, товсті стрижні яких
виступають над верхівками волосся інших типів. Існує також во-
лосся зі специфічними функціями, яке розташоване на хвості (об-
махування тіла), утворює гриву, бороду (захист тіла) та інше. Наяв-
ність та ступінь розвитку певного ярусу в волосяному покриві
обумовлені умовами існування та специфікою способу життя.

Розміщення волосся на тілі може бути рівномірним поодино-
ким (корова, кінь) або у вигляді груп і рядів (хижі та ін.). У більшості
ссавців волосся розташоване в шкірі під кутом до її поверхні, а їх
стрижні орієнтовані в певному напрямку. Ефект спрямованого роз-
ташування волосся (головним чином, від голови до хвоста та від
спини до черева) відомий під назвою ворса. Позбавлені ворса лише
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деякі ссавці, які ведуть підземний спосіб життя (кріт, сліпак). Наяв-
ність ворса в таких випадках утруднювало б пересування заднім
ходом в тунелях і норах. Найчастіше шерсть таких тварин позбав-
лена також остьового волосся.

Волосяний покрив періодично замінюється. Заміна волосся,
або линяння, у деяких видів відбувається двічі на рік: навесні і во-
сени (білка, лисиця, кріт); інші линяють раз на рік — старе хутро
влітку замінюється на нове (ховрах). Густина і висота волосяного
покриву у північних видів суттєво змінюється за сезонами; у тро-
пічних тварин, як правило, такі різкі зміни відсутні через незначну
різницю температур у різні пори року.

Особливою категорією волосся є вібриси. Це особливо довге,
жорстке та слабо зігнуте волосся, що видається над поверхнею во-
лосяного покриву та виконує дотикальну функцію. Основи цих во-
лосин оточені венозними лакунами, які виконують функцію амор-
тизації коливань стрижня, а волосяний мішок багато іннервований
і забезпечений поперечносмугастою мускулатурою. Вібриси нечис-
ленні та звичайно розташовані на голові (вуса котячих, моржів, тю-
ленів), іноді на череві (білка), лапах (багато сумчастих), хвості (кріт).
Найрозвинутіші у тварин, які ведуть переважно нічний, сутінковий
або підземний способи життя.

Видозмінами остьового волосся є також голки та щетина. Голки
(їжак, дикобраз) характеризуються значним розвитком кіркового
шару, що вростає подовжніми перетинками у серцевину волосся,
міцністю, пружністю і гострою верхівкою. Сукупність голок, утво-
рюючи своєрідний колючий панцир, виконує захисну функцію. Ще-
тина (кабан) є перехідним типом між остьовим волоссям і голками.

У багатьох ссавців на ділянках тіла, що піддаються механічним
подразненням (кінцівки та хвіст), є луски, які найчастіше сполуча-
ються з волосяним покривом (багато сумчастих, хохуля, бобер,
пацюк). Особливого розвитку лускатий покрив досягає у ящерів та
броненосців, у яких він укриває більшу частину тіла. Рогові луски
ящерів ромбічної форми, черепицеподібно налягаючи одна на іншу,
утворюють надійний захисний панцир. У броненосців окрім епідер-
мальних захисних пластинок, панцир утворений кістковими щит-
ками, які є похідними коріуму.
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Походження волосся залишається дискусійним. Висунуті гіпо-
тези, що волоси схожі на залишки органів бічної лінії личинок амфі-
бій, які роговіють після метаморфозу; іноді зазначають на їх схожість
із сенсилами ящірок — волосоподібними придатками лусок. Волоси
у ссавців утворюють групи з проміжками, розташовуючись якби між
колись існуючими, але зниклими лусками. Звідси випливає висновок,
що волосся є альтернативним утворенням відносно луски. Про це ж
свідчить відмінності в ході ембріогенезу волосся і лусок: перший по-
чинається випинанням епідермісу, другий — його зануренням.

Кінцеві фаланги пальців більшості ссавців несуть рогові при-
датки у вигляді кігтів, нігтів або копит, що первинно виникнули як
захисні елементи дистальних частин пальців. Ці утворення згодом
почали виконувати додаткові функції — зброї для нападу або актив-
ного захисту, засобу для риття та лазіння. Особливості будови цих
утворень пов’язані з умовами існування та способом життя тварин.

Вихідним типом є кіготь, а ніготь і копито — його похідні мо-
дифікації. Ці кератинізовані епідермальні структури пов’язані низ-
кою переходів, але об’єднуються загальною ознакою — наявністю
щільної рогової пластинки, яка вкриває частину поверхні фаланг
пальців. Типовий кіготь захищає верхню та бічні поверхні пальців.
У поперечному розрізі має форму переверненої букви V, звужуючись
до верхівки, а дистальніше кінчика пальця зігнутий донизу. Під кіг-
тьовою пластинкою (за винятком кінчика, що видається) лежить зачат-
ковий шар, захищений біля основи складкою шкіри. З цього матриксу
роговий епітелій наростає назовні, поверх дерми, безперервно зно-
шуючись на протилежному боці. На нижній поверхні, дистальніше,
розташована більш м’яка та менш зроговіла підошовна пластинка,
що утворює перехід від кігтя до нормального епідермісу. Повіль-
ніше зношування щільної кігтьової пластинки, порівняно з підо-
шовною, обумовлює зберігання гостроти кігтя. Особливо розвинуті
кігті у хижих, нерідко (у котячих, крім гепарда) вони за допомогою
спеціальних сухожилків разом із кінцевою фалангою здатні втягу-
ватися всередину своєрідної сумки на тильному боці пальця.

Нігті, що утворилися на пальцях приматів, являють собою по суті
сплощені та розширені кігті, що вкривають кінчики пальців лише звер -
ху. Підошовна пластинка частково редукована, в зв’язку з чим знач но
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збільшились подушечки пальців, які
мають високу чутливість (рис. 1.9).

Для копитних ссавців, які спира-
ються при пересуванні на кінчики
паль ців (так званих фалангохідних),
характерне утворення копита. Кігтьова
пластинка потовщується та перетво-
рюється на напівциліндричну стінку
копита. Підошовна пластинка формує
підошву копита, а зроговіла подушечка
вдається в підошву у вигляді «стріл -
ки». Весь цей комплекс надійно захи-
щає кінцеву фалангу пальця.

Захисним виростом на голові бага-
тьох копитних, а також «турнірною»
зброєю для боротьби за самку у деяких
видів, є роги. Розрізняють декілька ти -
пів рогів, відповідно до їх походження.

Так звані справжні роги харак-
терні для порожнисторогих копитних
(бики, антилопи, барани та ін.). Вони
складаються з двох компонентів: кіст -
кового стрижня та розташованого на
ньому рогового чохла. Стрижень такого
рога являє собою кістковий виріст, що
розвивається зі шкірного скостеніння,
та рано приростає до лобних кісток
черепа. Його вкриває, збільшуючись
у розмірах, чохол із справжньої рогової
речовини. Такі роги характеризуються
постійним зростанням своєї основи,
ніколи не розгалужуються та не скидаються. Лише у антилопи ви-
лорога (Antilocarpa) роги, хоча й складаються з кісткового стрижня
та рогового чохла, проте розгалужуються та щорічно скидаються.

Зовсім іншу будову мають роги оленів, які називають несправж -
 німи. Вони є щільними, у зрілому стані виключно кістковими утво-
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Рис. 1.9. Будова нігтя, 

кігтя і копита:

А — ніготь, Б — кіготь, 
В — копито, 1 — клітини

матриксу, 2 — нігтьова 
пластинка, 3 — кігтьова

пластинка, 4 — підошовна
пластинка, 5 — рогова плас-

тинка копита. 
Стрілками позначені на-

прямки наростання пласти-
нок (за Kardong, 2012)
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реннями, що розгалужуються, щороку скидаються й відновлюються.
Властиві лише самцям, за єдиним винятком північних оленів, у яких
вони є у представників обох статей. В період росту такі роги вкриті
шкірою з волоссям, порівняно м’які, лише пізніше костеніють.
Шкіра згодом відмирає та скидається, оголюючи пігментовану кіс-
тку. На відміну від справжніх, ці роги зростають своєю верхівкою.
Скидання рогів відбувається через руйнування шару кісткової тка-
нини біля основи рога. Залишається тільки так званий «пеньок».
Цей кістковий зачаток, що лишився, вкривається хрящовою шапоч-
кою, обростає шкірою та продукує новий ріг.

Специфічним утворенням є ріг носорога. Це виключно епідер-
мальна структура з надзвичайно довгих волосоподібних рогових
ниток, що злилися у конусоподібний ріг. Численні видовжені со-
сочки епідермісу глибоко вростають у дерму. Один або два таких
роги сидять на носових чи лобних кістках.

Рис. 1. 10. Китовий вус: 

А — загальний вигляд, Б — пластина вуса, В — бахрома, 1 — піднебінний
кіль, 2 — пластина китового вуса, 3 — дрібні пластинки, 4 — ясна, 

5 — бахрома, 6 — сосочок, 7 — проміжний шар, 8 — дерма, 9 — епітелій,
10 — дермальна папіла, 11 — кератинова оболонка, 12 — внутрішня 

бахрома, 13 — зовнішня бахрома (за Miller, Harley, 2001)

Рогові утворення на піднебінні деяких водних ссавців форму-
ють або валики (у сирен для перетирання рослинної їжі), або піднебін -
ні пластинки (так званий китовий вус). Значний розвиток останніх
у беззубих китів утворює своєрідний цідильний апарат із сукуп-
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ності великих розщеплених рогових пластин, що звисають з підне-
біння у глибину ротової порожнини (рис. 1.10).

На позбавлених волосся ділянках тіла, що піддаються частому
тертю, у деяких тварин (на ногах верблюдів, сідничних поверхнях
приматів) в процесі еволюції розвинулися мозолі — потовщення
рогового шару епідермісу.

Шкірні залози. Поширеним типом залоз первинноводних
хребетних — круглоротих і риб — є келихоподібні залозисті клі-
тини, які виділяють на поверхню тіла слиз. Останній зменшує тертя
під час плавання, коагулює чужорідні частки, очищує поверхню,
містить бактерицидні сполуки, створюючи плівку рідини, забезпе-
чує шкірне дихання. Крім слизових, розрізняють білкові залози (от-
руйні, сигнальні). У риб зустрічаються скупчення одноклітинних
залоз — слизові мішки, отруйні органи, світлові органи з лінзами
і рефлекторами. Світіння може бути обумовлено складними проце-
сами окислення в залозистій тканині або наявністю специфічних
бактерій у фотофорах. Отруйні залози риб можуть бути локалізо-
вані поблизу променів плавців, шипів, зябрової кришки.

За типом секреції шкірні залози класифікують на апокринні —
в яких у разі секреції відбувається відторгнення верхівкових діля-
нок клітин, іноді разом з ділянками цитоплазми; мерокринні (або
еккринні) — клітини яких здатні функціонувати неодноразово,
звільняючи секрет без порушення цілісності клітинної оболонки та
цитоплазми; голокринні — клітини яких при секреції руйнуються
та увесь їх вміст перетворюється на секрет, а поповнення відбува-
ється за рахунок розмноження клітин нижчих шарів.

У тетрапод розрізняють залози двох типів. Моноптихіальні за-
лози мають один пласт секреторних клітин і виділяють водні розчини.
Являють собою результат концентрації і перетворення одноклітинних
залоз риб у зв’язку з ороговінням шкіри, яке перешкоджає виведенню
секрету. Загалом ці залози є двошаровими, оскільки зовні від секре-
торного розташовується м’язовий шар з міоепітеліальних клітин,
також похідних ектодерми. Моноптхіальні залози притаманні лише
амфібіям і ссавцям. Слизові залози амфібій — мерокринні, необхідні
у зв’язку з шкірним диханням. Зернисті залози виділяють білковий
секрет, серед них є отруйні (голокринні), а та кож клейкі залози.
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Поліптихіальні залози, в яких секреторні клітини розташовані
в декілька шарів, характерні лише для амніот, не виділяють водних
розчинів і не пов’язані з одноклітинними залозами риб. Виникли,
ймовірно, внаслідок видозміни процесу зроговіння. Поліптихіальні
залози переважно голокринні; єдині, які притаманні зауропсидам.
До цього типу належать стегнові пори ящірок, «мускусна» залоза
на нижній щелепі крокодила, його парні спинні та «анальні» залози,
«анальні» залози гатерії, куприкова заліза птахів, сірчані залози
у вухах курячих. Пудретки чапель, розміщені на тулубі компакт -
ними групами, іноді розглядають як приклад переходу від зрого-
віння до секреції. У ссавців також відомий проміжний варіант —
сухий секрет виділяє препуціальна залоза у ласки.

Максимального розвитку шкірні залози досягають у ссавців.
У цій групі представлені такі типи: потові, сальні, пахучі та молочні.

Потові залози мають трубчасту будову, їх глибинні частини
розміщені у дермі і мають вигляд клубочків. Зовнішні отвори від-
криваються безпосередньо на поверхні шкіри або у волосяних сум-
ках. Усередині трубочки або клубочка розташований шар секретор-
ного епітелію, над яким лежить шар міоепітеліальних клітин. Зовні
стінка потової залози оточена сполучнотканинною оболонкою. 

Розрізняють дві категорії залоз. А-залози (апокринні) відкрива-
ються у волосяні сумки, реагують на адреналін. Секреторні клітини
глибоко вдаються в просвіт трубки, у разі секреції відшнурову-
ються крапельки протоплазми, тому секрет А-залоз багатий за скла-
дом, може містити жироподібні речовини. Прикладами можуть
бути червоний піт бегемота, жиропіт овець (з ланоліном), «мило»
ко ней. Білки апокринного поту, розкладаючись симбіотичними
бактеріями у волосяних сумках, утворюють пахучі речовини. Не-
повторний набір білків і специфічна мікрофлора забезпечують ін-
дивідуальний запах. 

Потові Е-залози (еккринні) відкриваються в шкірі незалежно
від волосся, реагують на ацетилхолін. Їх секреторні клітини не вда-
ються в просвіт залози, еккринова секреція здійснюється шляхом
фільтрації через мембрани. Ці залози менш поширені, ніж поперед-
ній тип, розташовані в основному на безволосих частинах (у людини
переважають по всьому тілу). Використовуються для терморегуля-
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ції, оскільки виділяють «дешевий» піт з води, електролітів і сечо-
вини, але позбавлений білків. Ці продукти не виробляються кліти-
нами залоз, а потрапляють до них з кровоносних судин. Функції по-
тових залоз полягають в охолоджені тіла через випаровування води,
що виділяється ними на поверхню шкіри, та у виділенні продуктів
розпаду. Таким чином ці залози виконують одночасно терморегуля-
ційну та видільну функції. Потові залози численні у копитних і при-
матів, слабо розвинуті або представлені лише на певних ділянках
тіла у котячих, собачих, зайцеподібних та гризунів, зовсім відсутні
у китоподібних, сирен, ящерів та деяких інших.

Сальні залози є альвеолярними голокринними залозами, по в’я -
зані у своєму розвитку з волосяною сумкою, куди і виділяється їх
секрет. Ці залози не мають покриву з м’язових клітин, їх залозистий
епітелій багатошаровий, його клітини підлягають жировому пере-
родженню, руйнуванню та відторгненню. Їм на заміну надходять
нові за рахунок поділу периферійних рядів. Жирний секрет цих
залоз змащує волосся і поверхневий шар епідермісу шкіри, запобі-
гаючи їх змочуванню та зношуванню (є пластифікатором), а також
є фіксатором для пахучих міток, що уповільнює випаровування їх
летючих компонентів. Крім типових сальних залоз у ссавців бува-
ють також їх різні модифікації, розташовані на безволосих ділянках
шкіри та на межі слизових оболонок.

Пахучі залози є видозмінами потових або сальних залоз, а іноді
їх комбінацією. Найчастіше належать до залоз апокринного типу.
Можуть розміщуватися на різних ділянках тіла: на морді (антилопи,
олені), ступнях (вівці та інші копитні), спині (дамани), в районі
анального отвору (багато хижих) та в інших місцях. Секрети цих
залоз відіграють важливу роль у шлюбній та інших видах пове-
дінки, забезпечують комунікацію тварин, мічення території, вико-
ристовуються для захисту та нападу на ворогів.

Особливим, характерним лише ссавцям типом залоз є молочні.
Будучи гомологом потових залоз, у найпростішому випадку (одноп-
рохідні) зберігають трубчасту будову та відкриваються в сумку во-
лосся, розташованих групами на ділянці черевної поверхні тіла (так
званому залозистому полі). У сумчастих і плацентарних ссавців
мають альвеолярну будову та належать до типу апокринних залоз. 
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Рис. 1.11. Соски ссавців:
А — несправжній сосок, Б — справжній сосок, 1 — альвеола молочної

залози, 2 — секреторна ділянка, 3 — епідерміс, 4 — протока залози, 
5 — цистерна залози, 6 — протока вимені, 7 — вим’я, 8 — сосок 

(за Kardong, 2012)

Протоки молочних залоз живородних ссавців відкриваються на
сос ках. Зачаток соска утворюється у вигляді потовщення ектодерми,
яке вростає у коріум і оточується шкірним валиком — сосковою кише -
нею. Існують дві схеми формування сосків. Еверсійний (вивернутий)
сосок виникає з тканини кишені, проліфераційний сосок утворюється
за рахунок розмноження клітин валика. У людини, багатьох гризунів
і хи жих сосок розвивається лише з центральної частини соскової кише -
 ні, а його периферія перетворюється в пігментовану пляму — арео лу.

Розрізняють два типи сосків (рис. 1.11). На справжніх сосках про-
токи, що починаються від окремих грон альвеол, відкриваються самос -
тійними отворами. Такі соски властиві більшості сумчастих, гризунів,
приматів. Протоки несправжніх сосків (копитні, хижі) відкриваються
в спільну порожнину, від якої до поверхні веде єдина загальна протока.
Альвеоли та дрібні вивідні протоки молочних залоз вкриті міоепіте-
лієм. У сполучнотканинних прошарках між гронами альвеол прохо-
дять кровоносні судини та нервові волокна. До складу молока входять
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білки, лактоза, вітаміни, ферменти, гормони та імунні тіла (в останні
дні вагітності та відразу після пологів залози виробляють молозиво,
яке відрізняється від молока збільшеною кислотністю та високим вміс-
том білків і жирів), необхідні для вигодовування потомства.

У плацентарних ссавців кількість сосків завжди парна (непарна
кількість відома для сумчастих), але широко варіює. У розташуванні
сосків розрізняють такі положення: абдомінальне (черевне — хижі,
гризуни та ін.), пекторальне (грудне — примати, хоботні, більшість
кажанів), інгвінальне (пахове — копитні, китоподібні).

Процес утворення і виведення молока із молочних залоз назива-
ють лактацією. У період вагітності відбувається поступове збільшення
розмірів залоз за рахунок розростання молочних альвеол і вивідних
каналів. Виділення молока регулюється складними нейрогумораль-
ними механізмами. Важливу роль відіграють гормони аденогіпо-
фіза — пролактин, кортикостерон, соматотропін, тиреотропін та ін.
Акт смоктання також стимулює виділення молока і є одним із пер-
ших безумовних рефлексів. Тривалість вигодовування молоком за-
лежить від здатності дитинчат різних видів переходити до само-
стійного живлення. Так, дуже тривала лактація у моржів, оскільки
властиве цьому виду живлення донними організмами стає можли-
вим лише у разі наявності довгих ікол, які розвиваються на другому
році життя. У вовків, лисиць, песців, які рано починають підгодову-
вати нащадків відрижкою, термін лактації порівняно короткий.

Найчастіше самки годують новонароджених лежачі, рідше сидячі
(зайці) або стоячи (більшість копитних). У однопрохідних ссавців, які
не мають сосків, дитинчата злизують молоко з поверхні залозистого
поля на череві матері. Дитинчата деяких сумчастих щільно прикріплю-
ються до соска, розбухла верхівка якого заповнює усю ротову порож-
нину. Молоко вприскується у рот такого дитинчати за допомогою ско-
рочення спеціального м’яза, що стискає молочну залозу матері.
У китоподібних новонароджені захоплюють сосок, який висувається із
особливої складки на череві самки, і молоко, як у кенгуру, струменем
вприскується йому у рот. Поверхневий натяг молока китів у 30 разів
більший, ніж у води, що важливо, оскільки молоко не відразу розпли-
вається у воді. За умов нормального припинення лактації молочні за-
лози поступово перестають функціонувати, відбувається їх інволюція.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть та охарактеризуйте основні функції шкіри.
2. У чому полягають основні особливості будови епідермісу хре-

бетних тварин?
3. У чому полягають основні особливості будови дерми хребет-

них тварин?
4. Охарактеризуйте будову покривів анамній.
5. Охарактеризуйте будову покривів амніот.
6. Які існують тверді матеріали дерми (коріуму)?
7. Назвіть основні типи лусок хрящових і кісткових риб.
8. Як відбувається розвиток і ріст плакоїдних лусок?
9. Охарактеризуйте основні теорії походження кісткових лусок

риб.
10. Класифікуйте та охарактеризуйте основні тверді похідні

епідермісу.
11. Назвіть особливості будови і заміни рогових похідних шкі -

ри у рептилій.
12. Порівняйте основні риси будови покривів та їх похідних

у амфібій і рептилій.
13. У чому полягає специфіка розвитку пера і волосся?
14. Як класифікують пера щодо особливостей їх будови і роз-

міщення на тілі тварини?
15. Чим визначається розподіл волосяного покриву ссавців за

окремими ярусами?
16. У чому полягають відмінності будови і функцій таких рого-

вих похідних шкіри як кіготь, ніготь і копито?
17. Назвіть відмінності справжніх рогів ссавців від несправжніх. 
18. Як класифікують шкірні залози хребетних за типом секреції?
19. Які функції різних типів шкірних залоз ссавців?
20. У чому полягають особливості будови молочних залоз різ-

них груп ссавців?
21. Охарактеризуйте відмінності будови і функцій шкірних за -

лоз анамній.
22. Охарактеризуйте відмінності будови і функцій шкірних за -

лоз різних груп амніот.
23. Які існують типи сосків серед ссавців?
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РОЗДІЛ 2
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА

Внутрішній скелет

Опорно-рухова система є комплексом взаємопов’язаних струк-
тур, який утворює каркас, надає форму організму, дає йому опору
та забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування
у просторі. Ця система представлена функціональною сукупністю
кісткових або хрящових елементів скелета, їх з’єднаннями (суглобами
і синартрозами), а також соматичною мускулатурою з допоміжними
утвореннями, які здійснюють за допомогою нервової регуляції різ-
номанітні рухові дії. Основними функціями опорно-рухової системи
є: опорна — фіксація м’язів і внутрішніх органів; захисна — захист
життєво важливих органів (головний і спинний мозок, серце та ін.);
рухова — забезпечення рухової діяльності; ресорна — пом’якшення
поштовхів і струсів; кровотворна — утворення крові в червоному
кістковому мозку; метаболічна функція — участь в обміні кальцію,
заліза, міді та фосфору, біологічна — участь у забезпеченні життєво
важливих процесів (мінеральний обмін, кровообіг та ін.).

Для всіх хребетних характерна наявність внутрішнього скелета
(ендоскелет), хоча зустрічаються види, у яких ендоскелет доповне-
ний елементами екзоскелета, які мають шкірне походження (напри -
клад, кісткова луска деяких риб, панцир черепах, кісткові пластини
броненосців). Поява твердого скелета (зовнішній скелет безхребетних)
дозволило захистити організм від шкідливих зовнішніх впливів се-
редовища. Ендоскелет хребетних став каркасом (опорою і підтрим-
кою) для м’яких тканин, а перетворення окремих частин скелета
у важелі, які приводяться в рух м’язами, дало нову функцію скелета —
механічну. Остання виявляється здатністю здійснювати опору (при-
кріплення м’яких тканин та органів до кісткової тканини), рух
(певна будова довгих трубчастих кісток, з’єднаних рухомими зчле-
нуваннями і захист (утворення з окремих кісток каналів, коробки,
кісткової клітки або кісткового вмістища).

Ендоскелет за своїм походженням поділяють на вісцеральний
і соматичний. Вісцеральна частина утворена скелетними елементами
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зябрових дуг, які закладаються у ротовій та глотковій області киш-
кової трубки (щелепи, кістки та хрящі гортані, слухові кісточки).
Джерелом їх виникнення є мезенхіма ектодермального походження
та клітини нервового гребінця. У соматичній частині розрізняють
осьовий скелет і скелет вільних відділів кінцівок та їх поясів.

Порівняльно-анатомічні дослідження хордових свідчать про
певну етапність еволюції їх внутрішнього скелета (Приходська та
ін., 2002). Перший етап характерний для ланцетників і личинок по-
кривників: їх осьовий скелет являє собою хорду — гнучкий і пруж-
ний утвір ектодермального походження. Другий етап властивий
круглоротим і зародкам вищих хребетних: зберігається хорда, ото-
чена разом з нервовою трубкою сполучнотканинною оболонкою,
в якій розвиваються паличкоподібні хрящі — зачатки верхніх дух
хребців. На третьому етапі хоча і наявна хорда, проте вона не слу-
жить опорою тіла, оскільки стиснута й деформована тілами хрящових
хребців. У хрящових риб і зародків вищих хребетних на середніх
стадіях розвитку формується повний хрящовий скелет: хребетний
стовп з ребрами, скелет парних і непарних кінцівок, мозковий і віс-
церальний череп. Четвертий етап починається з формування кіс-
ткового скелета у вигляді зовнішнього панцира з покривних скосте-
нінь шкірного походження (деякі викопні хрящові риби та хрящові
ганоїди). На п’ятому етапі спостерігається перетворення хрящового
скелета в кістковий шляхом едохондрального та перихондрального
окостеніння та з’єднання первинних кісток з покривними в єдиний
кістковий скелет (кісткові риби і всі наземні хребетні).

Проте в деяких випадках палеонтологічні дані суперечать наве-
деній етапності. Так, викопні рештки безщелепних свідчать, що
вони вже мали не хрящовий, а кістковий дермальний скелет. Хре-
бетні з хрящовим внутрішнім скелетом знайдені в більш пізніх від-
кладах. Висунута гіпотеза, що хребетні з хрящовим скелетом є фор-
мами, які вторинно втратили кістковий скелет.

Наявні дані доводять, що в еволюційному ряду хребетних кіст -
кова тканина з’явилась спочатку в покривних утворах (шипи й щит -
ки безщелепних, панцирні пластини та луска риб) і забезпечувала
не лише захист, але й зменшувала загрозу зневоднення організму.
Відповідно до іншої гіпотези, в еволюції скелета вихідною тканиною
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був «слизовий хрящ», недостатньо міцний і пружний. Пізніше він
замінювався значно міцнішими, еластичними і пружними структу-
рами, побудованими з гіалінового й волокнистого хряща. Нарешті
це обумовило виникнення справжньої кісткової тканини різної бу-
дови та міцності: від грубоволокнистої у риб та амфібій до тонко-
волокнистої тканини зі складною остеонною будовою в амніот.

Скелетні тканини. Головними матеріалами, з яких побудо-
ваний скелет, є різновиди сполучної тканини — кістка і хрящ. Вони
неоднакові за своєю будовою, фізико-хімічними характеристиками,
приуроченістю до певних відділів скелета і походженням.

Хрящ. У хребетних хрящова тканина вкриває суглобові повер-
хні, утворює міжхребцеві диски, формує зовнішню частину носа,
вушну раковину, входить до складу гортані, трахеї, бронхів і ребер. Ця
тканина позбавлена нервів, кровоносних і лімфатичних судин, її жив -
лення здійснюється шляхом дифузії з охрястя. Складається з клі тин -
них елементів і міжклітинної речовини. Хондробласти — це молоді,
здатні до мітозу клітини, що синтезують компоненти міжклітинної ре-
човини: протеоглікани, колаген, еластин. Їхня цитолема утворює мі-
кроворсинки, в цитоплазмі розвинута ендоплазматична сітка, ком-
плекс Гольджі, багато мітохондрій і лізосом. Хондроцити — основні
спеціалізовані клітини, які виробляють усі компоненти хрящового
матриксу. Ці клітини мають багато включень глікогену і ліпі дів. Мак-
ромолекули протеогліканів синтезуються в клітині, а їх збирання в аг-
регати і комплекси з глікогеном відбувається в міжклітинній речовині. 

Існує декілька типів хондроцитів, але всі вони розташовані
в лакунах, найчастіше по дві клітини (так звана ізогенна група). Струк-
турно-функціональною одиницею хряща є хондрон, який склада-
ється з хондроцита або ізогенної групи клітин, навколоклітинного
матриксу і капсули лакуни. Розрізняють три типи хрящів: гіаліно-
вий, еластичний і волокнистий. Вони відрізняються кількістю воло-
кон та їх розміщенням, співвідношенням колагенових і еластинових
волокон, клітинним складом і компонентами основної речовини.

Гіаліновий хрящ — склоподібна напівпрозора речовина, його
матрикс являє собою, головним чином, сульфітований полісахарид
(хондромукопротеїн), що утворює густий гель, в якому знаходиться
сітка колагенових волокон. На периферії такого хряща розташовані
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хондробласти, у центрі — хондроцити. Комірки у колагеновому
каркасі заповнені молекулами протеогліканів та інтерстиціальною
рідиною. До складу матриксу входить також фібронектин, що вико-
нує адгезивну функцію. Протеоглікани утримують воду у матриксі
хряща, від них також залежить його міцність: чим більше протео -
гліканів і менше води, тим твердіший хрящ. Гіаліновий хрящ може
кальцифікуватися (наприклад, в акул), тоді він перетворюється на
твердий, але крихкій матеріал. Процес кальцифікації передує замі-
щенню хряща кістковою тканиною під час скостеніння в ході ем-
бріогенезу. Такий тип хряща представлений на суглобових повер-
хнях, в ребрах, носі, бронхах і, частково, гортані. 

Еластичний хрящ характеризується гнучкістю завдяки перева-
жанню в матриксі еластичних волокон, які утворюють своєрідну сітку.
Ці волокна побудовані з білка еластину і мікрофібрілярних глікопро-
теїнів. З хряща такого типу побудований надгортанник, деякі елементи
гортані, зовнішня вушна раковина і частина слухової труби ссавців.

Волокнистий хрящ містить в основній речовині багато колаге-
нових волокон, які надають підвищену міцність. Ці волокна розташо-
вані впорядкованими рядами, проте хондроцитів значно менше, ніж
у попередніх типах хряща. З волокнистого хряща побудовані фіброзні
кільця міжхребцевих дисків, суглобові диски і меніски, також він роз-
ташований у зонах прикріплення зв’язок і сухожилків до кісток. 

Кістка. Як і хрящ, ця тканина є похідним мезенхіми, склада-
ється з клітин, замкнених в основну речовину — матрикс. Кістко-
вий матрикс швидко стає твердим, непрозорим, кальцифікованим
матеріалом. Клітинні елементи представлені остеобластами, остео-
цитами та остеокластами. Остеобласти здатні до мітотичного по-
ділу, синтезують компоненти міжклітинної речовини та колаген,
який збирається у волокна. Органічний матрикс кістки містить
кристали гідроксиапатиту та аморфний фосфат кальцію, які надхо-
дять з крові. Остеоцити — це зрілі диференційовані клітини, які
не здатні до поділу. Відрізняються наявністю довгих, розгалужених
протоплазматичних відростків, які тягнуться канальцями від тіла
клітини у різних напрямках. Щільні контакти між відростками ство-
рюють умови для обміну речовин між клітинами. Остеокласти за-
безпечують руйнування кістки і хряща, здійснюють резорбцію кіс-
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ткової тканини. Їх функція регулюється паратгормоном, збільшення
концентрації якого призводить до активації остеокластів.

Розрізняють два типи кісткової тканини — грубоволокнисту
(ретикулофіброзну) і пластинчасту. Пластинчаста тканина утво-
рена пластинками, що складаються з остеоцитів і тонковолокнистої
основної кісткової речовини. Колагенові волокна тут розташовані
паралельно та орієнтовані у певному напрямку. Волокна сусідніх
пластинок мають інший напрямок і перехрещуються майже під
прямим кутом, що обумовлює велику міцність. Грубоволокниста
кісткова тканина наявна, як правило, в зонах прикріплення сухо-
жилків, у швах після їх заростання. Побудована з остеоцитів і тов-
стих невпорядкованих пучечків колагенових волокон, між якими
знаходиться аморфна речовина.

Найчастіше зовнішні шари кістки представлені пластинами ком-
пактної кісткової тканини. Медіальні частини кістки утворені губчас-
тою кістковою тканиною, яка створює каркас із балок або трабекул. 

У хребетних тварин, особливо вищих, хрящовий скелет є емб ріо -
нальним утворенням. По суті, він є мініатюрною моделлю кісткового
скелета дефінітивних форм; згодом, на пізніх стадіях ембріогенезу
і ранніх стадіях постнатального онтогенезу, відбувається його за-
міна на кістковий скелет. Утворені таким чином кістки називаються
хондральними, замінними або преформованими. Шкірні або по-
кривні кістки розвиваються за іншою схемою: вони не проходять
хрящову стадію, а утворюються безпосередньо з мезенхіми. Частина
мезенхімних клітин у дермі ембріона набуває властивостей остео -
бластів, починає виробляти основну речовину і відкладати її у вигляді
тонких пластинок. В останніх відкладаються характерні для кістки
мінеральні солі. Серед наземних хребетних тварин область утворення
покривних кісток суттєво зменшена. Так, у птахів і ссавців такі кістки
залишилися тільки в черепі, нижній щелепі та плечовому поясі. 

Формування хондральних кісток відбувається складніше. Після
утворення хрящової закладки майбутньої кістки починається пере-
родження хряща: хондроцити набухають і розміщуються рядами,
а міжклітинна речовина обвапнюється. В хрящову тканину пророста-
ють кровоносні судини та заносяться остеобласти, які відкладають
основну речовину кістки. Заміщення хряща кісткою називається
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скостенінням. Одночасно продовжується активний ріст хрящової
тканини даного скелетного елемента і паралельне відкладання ос-
теобластами кісткового матриксу.

Осьовий скелет
До складу осьового скелета входять хорда або хребет, що скла-

дається із хребців; грудна клітка, утворена ребрами і грудниною;
осьова частина черепа. 

Хорда розвивається із спеціального хордо-мезодермального
зачатка, що займає на стадії двошарового зародка спинну стінку пер-
винної кишки. Він випинається вгору, утворюючи поздовжній жоло-
бок, потім відшнуровується у вигляді стрижня. Клітини вакуолізу-
ються, ядра зміщуються до периферії, де утворюється синцитій
(«епітелій хорди»), який виділяє оболонки: зовнішню еластичну та
внутрішню волокнисту. Сформована хорда являє собою веретено-
подібну тонкостінну трубку, наповнену напіврідким вмістом.
Стінки трубки — оболонки хорди — утворені переважно кільце-
вими волокнами, що дає їй можливість легко згинатися (при цьому
оболонки розтягуються у поздовжньому напрямку), але не дозволяє
їй потовщуватись, а значить і зменшуватися (оскільки рідина слабо
здатна до стискання). У примітивних хордових осьовий скелет ви-
конує важливу роль у здійсненні характерного для них вихідного
способу пересування — ундуляційного плавання.

Відносно первинний вигляд хорда має у безчерепних, покрив-
ників і, частково, круглоротих, у інших хребетних — наявна лише
на ранніх стадіях ембріогенезу, заміщуючись тілами хребців. Як по-
стійний орган функціонує у небагатьох хребетних: круглоротих, су-
цільноголових, дводишних і осетроподібних.

У ланцетника в хорді наявні численні плазматичні поперечні
перегородки, кожна з яких утворена однією листоподібною клітиною
з горизонтальними м’язовими волокнами. Ймовірно, спочатку хорда
була представлена щільною стопкою таких м’язових клітин (така
ситуація характерна для личинок), яка у разі скорочення волокон
набувала схожі механічні властивості, оскільки напружений м’яз
є дуже пружним, якщо його стискати перпендикулярно напрямку
волокон. Сполучнотканинна оболонка хорди не оточує нервову
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трубку, проте по всій довжині спинної сторони утворює вирости
у вигляді бортиків, між якими і розміщена нервова трубка. Скорочення
м’язів хорди ланцетника, яке регулюється Роон-Боардовськими клі-
тинами нервової трубки, збільшує її жорсткість. При цьому вона
підтримує форму тіла, подібно до гідростатичного скелета. Хорда
може діяти як антагоніст відносно м’язової системи та сприяє пере-
міщенню у просторі. Так, якщо міомери одного боку скорочуються,
то тіло згинається, а розгинає його хорда. Далі скорочуються міо-
мери іншого боку і процес повторюється.

У нижчих хребетних у сполучнотканинній оболонці утворюються
верхні, або невральні дуги — паличкоподібні хрящі (дві пари на сег-
мент тіла), які можна розглядати як зачатки хребців. У інших хребет-
них хорда витісняється тілами хребців, які перетягують хорду так, що
її залишки зберігаються, переважно, між тілами хребців (хорда набу-
ває вигляд чоткоподібного тяжа, як у більшості риб). У земноводних,
навпаки, хорда найбільше витісняється між тілами хребців міжхребце-
вими дисками, а її залишки наявні всередині тіл. Навіть у ссавців за-
лишки хорди є всередині міжхребцевих дисків у вигляді їх драглистого
ядра, проте в таких випадках хорда не виконує опорної функції.

Хребет (сolumna vertebralis). У хребетних тварин він заміщує
хор ду, утворюючи основну вісь тіла. Таким чином, еластичність
і гнуч кість первинної осі — хорди — посилюються міцністю скелет-
них структур, які виникають пізніше. Крім того, елементи хребта,
розростаючись від хорди вгору, утворюють невральний канал і захи-
щають спинний мозок, а знизу захищають великі кровоносні судини,
формуючи гемальний канал. Хребет на відміну від хорди є сегменто-
ваною структурою, він складається з хребців і поділяється на відділи.

Розвиток і будова хребців. Всі елементи хребця розвива-
ються із склеротомів соміта. Різноманіття будови хребців у сучас-
них і вимерлих хребетних обумовлює масу питань щодо характеру
взаємозв’язку різних компонентів та їх походження. Класичні уяв-
лення розвивались у межах теорії диплоспондилії (тобто, подвій-
ності походження хребців).

Автори цієї теорії (Х. Шауінсланд, Х. Гадов, А. Ремане) нама-
галися знайти єдине пояснення всім відомим випадкам усклад-
нення хребця у водних і наземних хребетних, а оскільки спільною
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рисою було подвоєння набору елементів хребця, результат цих
робіт отримав відповідну назву. Передбачалося, що тіло хребця
 утворене основами всіх чотирьох елементів дуг (відомих, напри -
клад, у акули). Ці основи дуг отримали особливі назви — гіпоцентр
(основа нижньої дуги) і плевроцентр (його вважали за основу вер-
хньої вставної пластинки).

Недоліки теорії диплоспондиліі та її критика базуються на на-
ступних фактах. По-перше, подвійність набору верхніх дуг у кожному
сегменті в міног, з одного боку, та в акул, з іншого, має зовсім різну
природу, оскільки в першому випадку ці дуги пов’язані в своєму
розвитку з міосептами, а у другому — такий зв’язок відсутній. По-
друге, в акул у хвостовому відділі хребта на кожен сегмент припадає
по два повних хребця. З цих прикладів зрозуміло, що морфогенетичні
процеси є різноманітнішими, ніж передбачає зазначена теорія.

За наявними даними (Борхвардт, 1982), у міног від зачаткових
міосепт до хорди і нервової трубки тягнуться колагенові волокна,
які розходяться поблизу них за двома напрямками — з відхиленням
вперед (пресептальні пучки) і назад (постсептальні). Невральні
дуги міноги закладаються на місцях фіксації цих пучків у сполуч-
ній тканини, що оточує осьової комплекс. При цьому, охрящевіння
стимулюється механічним навантаженням — натягненням міосепт
внаслідок зростання міомерів.

В акул, згідно з класичною точкою зору, клітини скелетогенної ме-
зенхіми проникають через особливі пори зовнішньої еластичної обо-
лонки у волокнисту оболонку хорди і спричинюють її охрящевіння,
сприяючи формуванню тіла хребця. Одночасно скелетогенна мезенхі -
ма утворює верхні і нижні дуги, основи яких обростають хорду зовні.
Визначальна участь хорди в утворенні тіла хребця давало підставу вва-
жати його хордоцентральним, на відміну від аркоцентральних
(arcus — дуга) хребців більшості променеперих риб і всіх тетрапод.

Зараз доведено, що в акул від міосепт йдуть ланцюжки клітин
до осьового комплексу, але тільки вперед — це так звані пресептальні
скупчення. У поздовжніх жолобках між нервовою трубкою, хордою
і спинною аортою скупчуються несегментовані маси клітин — на-
вколохордові гребені. Пізніше утворюється суцільний покрив з клі-
тин скелетогенної мезенхіми поблизу хорди — навколохордовий
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футляр. З пресептальних скупчень виникають тільки нижні дуги
у тулубі, а всі інші елементи дуг формуються з гребенів. Тіло хребця
утворюється з навколохордового футляра, що суперечить уявлен-
ням про хордоцентральність. У кісткових риб і тетрапод, верхні та
нижні дуги виникають із пресептальних скупчень, а вставні плас-
тинки — з навколохордових гребенів.

На підставі детального аналізу розвитку осьового скелета у хре -
бетних запропоновано розрізняти дві морфологічні категорії. По-
перше, це септалії — елементи хребців, що формуються під впли-
вом септального комплексу (верхні дуги у міног, верхні та нижні
дуги кісткових риб і тетрапод). По-друге, це хордаліі, що розвива-
ються з навколохордових гребенів; до них відносяться вставні плас-
тинки осетрових і плевроцентри тетрапод.

У розвинутому вигляді хребець має тіло і дві дуги: верхню (не-
вральну) і нижню (гемальну). Невральні дуги зімкнуті на всій до-
вжині хребта, гемальні — тільки в хвостовій його частини, утво-
рюючи гемальний канал. Верхні елементи хребців, розростаючись,
охоплюють спинний мозок з боків і змикаються зверху, утворюючи
остистий відросток. Нижні закладки хребця дають початок попе-
речним відросткам, до яких у тулубових хребців, примикають
ребра, що підтримують стінки черевної порожнини і служать для
прикріплення міомеров. У хвостових хребцях поперечні відростки
змикаються на черевному боці, утворюючи нижні дуги з гемальним
каналом, в якому розташовані крупні судини, що забезпечують кро-
вопостачання хвостової мускулатури. Формування гемального ка-
налу має важливе значення, оскільки нижні дуги захищають судини
від стискання під час рухів хвоста (рис. 2.1).

Форма тіл хребців є різноманітною. У круглоротих роль осьового
скелета виконує хорда, тіла хребців відсутні. В акул тіла мають вигляд
двовгнутих коротких циліндрів (амфіцельні хребці). Вони утворені
концентричними шарами хряща навколо хорди всередині її волокнис-
тої оболонки. Клітини скелетогенної мезенхіми проникають через
пори у зовнішній мембрані хорди і обумовлюють обвапнення волок-
нистої оболонки. У дводишних риб, латимерій та осетрових тіла хреб-
ців утворені тільки хрящовими основами дуг, тому хорда зберігається
як головна вісь тіла у вигляді товстого тяжа без перетяжок (рис. 2.2).
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Рис. 2.1. Ребра і хребці кісткових риб:

А — загальне розташування, Б — тулубовий хребець, В — хвостовий
хребець, 1 — вентральна септа, 2 — вентральне (черевне) ребро, 

3 — стінка целомічної порожнини, 4 — стінка тіла, 5 — горизонтальна
септа, 6 — міосепта, 7 — дорсальне (спинне) ребро, 8 — тіло хребця, 
9 — невральна дуга, 10 — спинний мозок, 11 — хорда, 12 — судина, 
13 — шкіра, 14 — мезентерій, 15 — кишка, 16 — верхній остистий 

відросток, 17 — гемальна дуга, 18 — гемальний канал, 19 — нижній 
остистий відросток, 20 — невральний канал (за Kardong, 2012)

Рис. 2.2. Типи хребців:

А — платіцельний 
(ацельний) хребець, 
Б — амфіцельний, 
В — процельний, 

Г — опістоцельний, 
Д — гетероцельний, 

1 — міжхребцевий диск, 
2 — драглисте ядро, 

3 — невральний канал, 
4 — хорда, 

5 — міжхребцева вставка.
Перед — з правого боку 
(за Vitt,  Caldwell, 2014)
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Тіла хребців костистих риб, також амфіцельні за формою, проте
утворені кістковою тканиною. Між собою хребці з’єднуються через
драглисту подушку — залишок хорди.

Серед тетрапод амфіцельні хребці наявні у примітивних хвоста-
тих амфібій, деяких ящірок, гатерії. У більшості наземних хребет них
і деяких риб між хребцями розвивається хрящ у вигляді дисків, які за-
міщають хорду. Всередині дисків розташоване желеподібне ядро — за-
лишок хорди. Суглобова щілина між хребцями орієнтована по-різному.
В опістоцельних хребцях вона опукла, причому опуклість спрямо-
вана вперед (вищі хвостаті амфібії, панцирна щука), в процельних
хребцях (безхвості амфібії, вищі рептилії) опуклість спрямована назад. 

Тіла гетероцельних хребців птахів мають складну сідлоподібну
форму. У хребцях шиї птахів суглобова поверхня здається перед-
ньовгнутою у разі розглядання знизу, але задньовгнутою — при по-
гляді збоку. Перше — наслідок процельності предків, друге — засіб
поєднання звичайної будови зчленівних відростків (задні наляга-
ють на передні зверху) з гнучкістю шиї у вертикальній площині.
Щоб зчленівні відростки не перешкоджали взаємному обертанню
хребців у сагітальній площині, а вільно ковзали один по іншому,
центр оберту повинен розташовуватися в задньому з двох хребців,
а не у передньому (як у разі процельності).

Нарешті, платіцельні (ацельні) хребці ссавців мають спло-
щені зчленівні поверхні. Їх міжхребцеві диски складаються в ос-
новному з кільцеподібного волокнистого хряща, надаючи хребцям
взаємну рухливість і гнучкість.

Відділи хребта. У хрящових і кісткових риб хребет складається
з двох відділів: тулубового та хвостового. Голова і тулуб у таких пред -
ставників взаємно нерухомі, що досягається відповідним з’єднанням
хребта і нейрокраніуму. У селяхій, крім амфіцельних тіл хребців, вер-
хніх і нижніх дуг, наявні вставні пластинки, які замикають спинно-
мозковий канал зверху. До нижніх дуг у тулубовому відділі причлено-
вуються нижні ребра. В хвостовій ділянці нижні дуги утворюють
гемальні виступи, останні разом із боковими відростками утворюють
гемальним канал. Осетрові не мають тіл хребців, а дуги розміщу-
ються на хорді. На відміну від селяхій, є перші скостеніння — ребра,
остисті відростки, кінці верхніх дуг. Аналогічна ситуація характерна
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для дводишних. Костисті риби і кісткові ганоїди мають кісткові амфі-
цельні хребці, винятком є панцирні щуки з опістоцельними хребцями.

Наземний спосіб життя вимагає великої рухливості голови і по-
силення опори парним кінцівкам, що обумовлює диференціацію
хребта. У зв’язку з цим у наземних форм виділяють відділи: ший-
ний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Відділи хребта крокодила:

1 — хвостовий, 2 — крижовий, 3 — поперековий, 4 — грудний, 
5 — шийний, 6 — шийні ребра, 7 — грудні ребра, 

8 — черевні ребра (гастралії) (за Vitt, Caldwell, 2014)

Шийний відділ. Вперше один шийний хребець виділяється в ам -
фібій. Двома потиличними виростками на нього спирається потилич-
ний відділ черепа. Їх зчленування створює невелику рухливість голови
вгору-вниз. У рептилій, птахів і ссавців кількість шийних хребців
зростає. Рухливість голови зростає також завдяки виділенню в ший-
ному відділі у справжніх наземних хребетних двох перших хребців:
атланта (atlas) та епістрофея (axis). Невральна дуга атланта утво-
рює кільце з суглобової поверхнею, а його тіло приростає в вигляді
зубоподібного відростка до тіла епістрофея. Завдяки такій будові до-
сягається концентрація рухливості позаду черепа. Значна ротаційна
рухливість у рептилій і птахів здійснюється вже біля їх непарного по-
тиличного виростка, проте у ссавців з їх двома виростками, вісь
обертання утворена зубоподібним відростком (рис. 2.4).

Шийний відділ птахів представлений великою кількістю (до 28)
гетероцельних хребців. Шийні ребра рудиментарні та приростають
до хребців за винятком кількох останніх. Кут повороту голови най-
більший серед хребетних (у сов до 270˚).
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Більшість ссавців має по-
стійну кількість шийних хреб -
ців — 7. Довжина шиї визнача -
ється розміром самих хреб ців.
Така стабільність шийного від -
ділу в звірів — наслідок ве-
ликого механічного наванта-
ження на цей відділ хребта
(важка голова, опора плечо-
вого поясу через м’язи), яка й
зумовила скоординованість
морфогенезу її конструкції.
Існують і винятки: у лінивців
кількість шийних хребців ва-
ріює від 6 до 10, у ламантина
їх 6. Рухливість голови є важ-
ливою для хижаків, що обу-
мовлено способом добування
їжі. Навпаки, у гризунів, норників і, особливо, у землериїв шийні
хребці вкорочені, а рухливість шиї обмежена. Найпотужніший
ший ний відділ з великими остистими відростками хребців харак-
терний для копитних.

Грудний відділ хребта у хвостатих амфібій не відділяється від
поперекового і несе ребра. У безхвостих вони відсутні. Грудний та
поперековий відділи хребта рептилій різняться не дуже чітко, тому
в деяких випадках відзначають наявність попереково-грудного від-
ділу. Загалом тут нараховують 20–22 хребця. Ребра перших трьох
хребців безпосередньо приєднуються до груднини, ребра четвер-
того і п’ятого — до груднини не доходять, а з’єднуються з нею
спільною основою. Як правило, до поперекового відділу відносять
останні, позбавлені ребер, хребці. Оскільки як шийні, так і грудні
хребці несуть ребра, першим грудним вважають той хребець, ребро
якого доходить до груднини. У краніальному напрямку спостеріга-
ється збільшення бічних і поперечних відростків, а в каудальному
напрямку вони, навпаки, зменшуються у розмірах, зливаються й по-
вністю зникають разом зі зникненням ребер.
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Рис. 2.4. Два перших хребця ссавців:

1 — передня дуга атланта, 2 — атлант,
3 — зв’язка, яка обмежує обертання, 
4 — задня дуга атланта, 5 — епістро-

фей, 6 — суглобова поверхня 
(за Kardong, 2012)
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Кількість грудних хребців у птахів варіює від 3 до 10. Хребці не-
суть ребра, що доходять до груднини. При цьому задній хребець при-
ростає до наступного відділу, а передні зростаються між собою (або
туго з’єднуються зв’язками) у спинну кістку, створюючи опору груд-
ній клітці при її фіксації під час польоту. Кількість грудних хребців ва-
ріює у різних видів від 9 до 24, але звичайно їх буває 12–13. Остисті
відростки хребців великі, відігнуті назад. Короткі поперечні відрос-
тки несуть зчленівні поверхні, до яких підходить горбок ребра. На тілі
хребця є суглобові поверхні, до яких причленована голівка ребра.

Задній грудний хребець птахів, всі хребці поперекового відділу
(найчастіше їх 6), 2 хребця крижового відділу і частина передніх
хвостових зростаються між собою, утворюючи складні крижі.
Через це межі окремих відділів зникають, а крижові хребці можна
розпізнати лише за отворами між їх поперечними відростками і клу -
бовими кістками. Додаткова жорсткість складних крижів забезпечена
злиттям не лише хребців між собою, але й зростанням з елемен-
тами тазового поясу. Завдяки цьому формується монолітне утво-
рення, яке не тільки обумовлює важливу для польоту нерухомість
тулуба, але й створює міцну опору для задніх кінцівок.

У поперековому відділі ссавців кількість хребців варіює від 2
до 9. Їх остисті відростки порівняно невеликі, нахилені уперед, у зу -
стрічальному напрямку до відростків грудних хребців. З попереч-
ними відростками зливаються рудиментарні ребра. Крижові хребці
зростаються разом, утворюючи крижі. Як правило, це 3–5 хребців,
з яких лише перші два є справжніми крижовими, а інші — зрос-
лими з крижами хвостовими хребцями.

Єдиний хребець крижового відділу безхвостих і хвостатих ам-
фібій несе довгі поперечні відростки для приєднання клубових кісток
таза. У рептилій відділ складається з двох хребців, які мають вкоро-
чені тіла і розвинуті поперечні відростки. У ящірок, на відміну від
інших рептилій, ребра крижових хребців редукуються повністю,
хребці пов’язані з клубовими кістками безпосередньо через попе-
речні відростки. Два крижових хребця ссавців зростаються у крижі.

У безхвостих амфібій хребці хвостового відділу зливаються
в єдину стрижневу кістку — уростиль. Хвостаті і безногі амфібії,
рептилії, багато ссавців мають у хвостовому відділі від 3 (гібон) до
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декількох десятків хребців (49 — у довгохвостого ящера). Останні
хребці в хвості птахів зливаються в єдину куприкову кістку — пі-
гостиль — місце прикріплення рульових пер.

Хвостовий відділ деяких сучасних ящірок, гатерій і давніх реп-
тилій має свої особливості. По середині тіла окремих хвостових
хребців є нескостенілий прошарок, який розділяє кожен хребець на
передню і задню частини. Тут хребці можуть розриватися, а хвіст
відкидається за допомогою оточуючих м’язів (аутотомія), проте
згодом він регенерує. Явище відкидання хвоста виявлено в деяких
хвостатих амфібій, але в них розлом відбувається поблизу основи
хвоста між сусідніми хребцями.

Ребра та груднина. У тулубовій частини хребта всіх костис-
тих риб і наземних хребетних розвиваються ребра (costa). Тулубові
хребці костистих риб несуть ребра від потиличної кістки черепа до
основи хвоста.

Розрізняють верхні та нижні ребра. Їх структура та ембріональна
закладка неоднозначно пояснюється фахівцями. Згідно з одними
авторами (Ромер, Парсонс, 1992), верхні ребра розвиваються із ме-
зенхіми склеротомів, розташованої поряд з тілами хребців, а нижні —
із мезодерми бічної пластинки (їх вважають гомологами гемальних
дуг). На думку інших (Дзержинский, 1998), нижні ребра форму-
ються в ембріогенезі з хряща поблизу тіл хребців і ростуть відцен-
трово від хребта до периферії. Верхні ребра не мають хрящового
попередника. Вони формуються в покривних тканинах і ростуть від
периферії до центру (доцентрово).

У круглоротих ребра відсутні. Вважають, що короткі ребра
акул належать до нижнього ряду. У багатоперів, більшості костистих

і кистеперих риб наявні як верхні, так і нижні ребра. Вони укріп-
люють мускулатуру, яка обмежує порожнину тіла. Деякі костисті
риби мають тільки нижні ребра. Для нижчих наземних хребетних
характерна наявність тільки верхніх, а для вищих — тільки нижніх
ребер. Ребра тетрапод, ймовірно, походять від верхніх ребер риб.
Вважають, що у предків тетрапод ребра були присутні на всіх хреб-
цях від голови до основи хвоста.

У багатьох вимерлих амфібій і рептилій, а також у сучасних
 гатерій і крокодилів є так звані черевні ребра (гастралії). Вони
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 розташовуються під шкірою черевної стінки тулуба і являють собою
типові покривні скостеніння, залишки шкірного панцира, утворе-
ного у рибоподібних предків кістковими лусками. У гатерії 24 пари
таких ребер (2 пари в кожному сегменті тіла), у крокодилів черев-
них ребер 8 пар, по парі на сегмент.

До хребця ребро прикріплюється голівкою, у наземних хребет-
них вона роздвоєна. Один виступ — справжня голівка — прикріп-
лений до нижньої дуги або безпосередньо до тіла хребця, інший —
горбок — з’єднаний суглобом з основою верхньої дуги (попереч-
ним відростком) (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Ребра амніот:

1 — горбок ребра, 2 — голівка, 3 — плевроцентр, 4 — інтерцентр, 
5 — груднина, 6 — черевна частина ребра, 7 — спинна частина ребра, 

8 — несправжнє ребро, 9 — коливне ребро (за Hickman et al., 2012)

Важливу роль ребра відіграють у пересуванні змій, в яких вони
добре розвинуті вздовж усього тулуба, мають одну голівку, яка з’єд-
нується з центром хребця. У крокодилів ребра двоголовчасті, у ту-
лубовому відділі обидві голівки прикріплюються до поперечного
відростка. Загалом у плазунів ребра складаються з двох елементів:
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проксимального кісткового власне ребра та дистального груднин-
ного ребра, яке найчастіше залишається хрящовим. Між цими еле-
ментами існує суглоб, що обумовлює рухливість, важливу для зміни
об’єму грудної клітки. 

Ребра птахів сплощені та також складаються з двох, розташова-
них під кутом назад і рухомо з’єднаних відділів — спинного і черев -
ного. Голівка ребра з’єднується з тілом хребця, а горбок — із попе-
речним відростком. У спинному відділі розвивається спрямований
назад гачкоподібний відросток, який налягає на наступне ребро. Ці
структури збільшують жорсткість грудної клітки і надають додатко-
вої ефективності зовнішнім міжреберним м’язам — важливому
компоненту дихальної мускулатури. Короткий черевний відділ
ребра зв’язаний з краєм груднини витягнутим суглобом з обмеже-
ною рухомістю. Така будова грудної клітки забезпечує можливість
значних змін об’єму порожнини тіла шляхом опускання і підій-
мання груднини за рахунок скорочень реберної мускулатури.

Вентральні кінці перших ребер рептилій і ссавців сполуча-
ються з грудниною та утворюють замкнену грудну клітку. Такі ребра
називають справжніми. Наступні ребра також приймають участь
у створенні клітки, проте їх черевні кінці пов’язані з попереднім
ребром (несправжні ребра). Нижні кінці всіх інших ребер закінчу-
ються вільно у м’язах (їх називають коливними ребрами).

Груднина (sternum) розвивається з матеріалу міосепт і тому її
можна розглядати як результат зрощення вентральних кінців ребер.
Тим самим груднину амфібій можна гомологізувати з грудниною
амніот, хоча у перших вона не має зв’язку з ребрами. 

Груднина плазунів має вигляд ромбоподібної пластинки, маса
якої може полегшуватися за рахунок певної кількості отворів. Перед-
ній край груднини сполучається з коракоїдами, до нижнього — при-
кріплюються кінці ребер. До складу грудної клітки входить також
надгруднинник (episternum). Він являє собою покривну кістку хрес -
топодібної форми. У птахів груднина являє собою масивну широку
кістку, яка вгнута зсередини (називається тілом), а вздовж серед-
ньої лінії несе високий кістковий гребінь — кіль. Велика поверхня
груднини є пристосуванням до польоту, вона забезпечує місце для при -
кріплення потужних м’язів, які рухають крилами. Попереду, з боків
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кіля, розташовані розширені зчленівні ділянки для з’єднання з кора-
коїдами. Вздовж бічних країв є невеличкі заглиблення для причлену-
вання черевних кінців ребер. Груднина ссавців складається з трьох
відділів. Передній розширений відділ — рукоятка — пов’я за ний
з першою парою ребер та ключицями (якщо вони є). Наступний від-
діл — тіло — сегментований, пов’язує між собою кінці декількох пар
ребер. Позаду тіла знаходиться видовжений мечоподібний відросток.

Череп
Розвиток головного мозку та органів чуття, які визначають за-

гальний напрямок еволюції хребетних, робить необхідним їх спеціаль-
ний захист. З іншого боку, перехід до активного живлення супро-
воджується формуванням органів захоплення і подрібнення їжі, що
знаходяться на передньому боці тіла, та відбувається на фоні усклад-
нення органів дихання. Захист і опора для таких структур забезпе-
чується розвитком різних відділів скелета голови.

Традиційно череп (cranium) розглядають як єдине утворення, що
поділяється на мозковий, або осьовий (нейрокраніум) і вісцеральний
(спланхнокраніум) відділи. Проте слід мати на увазі, що за фун-
кціями, характером закладки та онтогенетичного розвитку ці два
від діли є абсолютно самостійними утвореннями, а їх об’єднання
в єдину структуру є вторинним явищем.

Розвиток черепа. Ембріологічні дослідження показали, що
в емб ріонів хребетних хорда подовжується в частину голови (цей від-
діл голови називають хордальним, попереду розташований прехор-
дальний відділ). Мезодерма хордального відділу сегментована подібно
мезодермі тулуба та утворює соміти. Останні диференціюються на
склеротоми, міотоми та дерматоми, але, на відміну від тулубових, у со-
мітах голови сегментація є повною і поширюється на їх вентральну
частину (бічну пластинку соміта). Вважають, що сегментація бічної
пластинки соміта голови пов’язана із розвитком зябрових щілин. Зяб-
рові міхури з’являються на бічних стінках кишки та ростуть у на-
прямку до ектодерми. При цьому вони ділять бічну пластинку со-
міта на зони, які в подальшому відповідають зябровим перетинкам.

Скелетогенна (склеротомна) мезенхіма в області голови розпо-
ділена нерівномірно, утворюючи згущення мезенхімних клітин
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(склеробластеми). Тут починає формуватися хрящ і розвиваються
так звані «постійні» елементи хрящового черепа. З боків хорди фор-
мується пара видовжених паличкоподібних структур, які за своєю
топографією отримали назву парахордалій; попереду від хорди
розвивається ще два витягнутих елементи — трабекули. Крім цих
структур, які утворюють основу черепа, спостерігається іноді ще
пара бічних, або орбітальних хрящів. Нарешті, одночасно, але неза-
лежно від цих елементів, розвивається хрящ у сполучнотканинних
оболонках (капсулах), що оточують органи чуття (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Розвиток черепа:

А — фрагмент поперечного зрізу зародка ссавця, Б — хрящові закладки
черепа, 1 — аорта, 2 — міотом, 3 — дерматом, 4 — склеротом, 

5 — соматоплевра, 6 — целом, 7 — нюхова область, 8 — нюхова капсула,
9 — трабекули, 10 — орбітальна область, 11 — око, 12 — гіпофіз, 

13 — слухова капсула, 14 — парахордалії, 15 — хорда (за Ковтун та ін., 2005)

Слухові капсули розвиваються у безпосередній близькості, а іноді
й у зв’язку з переднім відділом парахордалій. Нюхові капсули фор-
муються відразу в зв’язку з переднім кінцем трабекул. Орбітальна
капсула зору залишається завжди незалежною, рухомою й утворює
склеру ока, яка в більшості хребетних є хрящовою.

Парахордалії, трабекули та бічні хрящі, розростаючись, злива-
ються між собою та починають обростати головний мозок з боків.
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Така стадія розвитку мозкового черепа, ще позбавленого покрівлі,
притаманна круглоротим. У інших хребетних на стадії зародка
хрящ розростається та утворює покрівлю, в якій, найчастіше, зали-
шаються невеликі отвори — фонтанелі. Така неповнота покрівлі
виявляється в онтогенезі більшості тварин. У вищих хребетних
у зв’язку з раннім розвитком кісток, хрящ не тільки рано редуку-
ється, але нерідко й закладається в зменшеному об’ємі. 

Зараз встановлено, що відділи мозкового черепа утворюються
шляхом змішаного поєднання елементів, у формуванні нейрокра-
ніуму беруть участь матеріали різного походження. Їх головним
джерелом так само, як і для хребта, є осьова мезенхіма склеротом-
ного походження. З неї повністю формуються парахордаліі та поти-
личні елементи позаду від них. Іншим джерелом матеріалу є нерво-
вий гребінь в області голови, який продукує скелетогенну тканину
шкірного походження — ектомезенхіму. Перш за все, вона бере участь
у формуванні трабекул, меншою мірою у побудові капсул ор ганів
чуття, які відіграють важливу роль у формуванні бічної стінки че-
репа. В процесі поступальної еволюції хребетних структура мозко-
вого черепа зазнала суттєвих змін різного плану. Основу скелетної
тканини первинного мозкового черепа склав хрящ, який доповню-
вався покривними і хондральними скостеніннями. В результаті моз-
кової відділ увійшов складовою частиною в загальний комплекс че-
репа, який включає також вісцеральну складову.

У хребетних виділяють два типи будови мозкового черепа: плати-
базальний та тропібазальний. Платибазальний череп має широку
основу. Орбітальні западини широко розсунуті, мозкова порожнина
продовжується між ними. Такий тип черепа характерний для хря-
щових риб, круглоротих, амфібій. Справжні наземні хребетні мають
тропібазальний тип черепа: орбітальні западини в ньому набли-
жені та найчастіше розділені лише перегородкою. Мозкова порож-
нина при цьому зміщена назад. Відмінності в організації двох типів
мозкового черепа визначає розташування головного мозку.

Мозковий череп. Мозковий череп водних хребетних.
Нейрокраніум круг ло ротих знаходиться на стадії розвитку, що від-
повідає раннім етапам ембріонального розвитку черепа інших хре-
бетних тварин. У міног він оточує мозок знизу та з боків, а в міксин —
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тільки знизу. Зверху мозок захищає сполучнотканинна плівка, поти-
лична ділянка черепа відсутня. До мозкового відділу прилягають не-
парна двороздільна нюхова капсула та парна слухова. Якщо слухові
капсули приростають до мозкової коробки, то нюхова з’єднана з нею
лише за допомогою зв’язок. 

У хрящових риб мозковий череп набуває вигляд сформованої ко-
робки, оскільки капсули органів чуття, приростаючи до дна черепа,
 утво рюють боки і частково формують покрівлю черепа. Покрівля ніко -
ли не буває повною, в ній наявний найчастіше один (іноді більше)
отвір — фонтанель. Передній кінець черепа часто витягнутий у рост -
рум, що складається з трьох хрящів. Пластинозяброві мають платиба-
зальний тип черепа, оскільки між стінками очниць широкої основи че-
репа міститься головний мозок. Натомість у суцільноголових рострум
найчастіше відсутній або погано розвинений, а нюхові капсули при-
ростають до передньої частини мозкового черепа тропібазального типу.

У дорослих акул утворюється єдиний хрящовий череп, в якому
можна виділити кілька морфологічно і функціонально відмінних
відділів мозкового черепа: потиличний, слуховий, орбітальний та
нюховий (рис. 2.7).

Потиличний відділ прикриває головний мозок ззаду, в ньому є ве-
ликий потиличний отвір, через який проходить спинний мозок. Під
ним розташований потиличний виросток, який з’єднується з пер-
шим хребцем. Слуховий відділ сформований врослими у стінку че-
репа слуховими капсулами, оточуючими внутрішнє вухо, вони роз-
міщені попереду від потиличного відділу та утворюють розширення
нейрокраніуму; ще спереду коробка звужується, утворюючи орбі-
тальні западини: тут розташовані очні яблука та їх м’язи. В дні моз-
кової коробки є серединне заглиблення, до якого прилягає гіпофіз.

Нюховий відділ знаходиться в передній частині черепа та пред-
ставлений парними нюховими капсулами, внутрішні поверхні яких
вистелені нюховим епітелієм. Знизу черепну коробку підстилають
хрящі дна черепа, а зверху вона закрита покрівлею з фонтанеллю.
У мозкової коробці є численні отвори, через які проходять черепні
нерви та кровоносні судини. Знизу розташовані отвори для сонних
артерій, які постачають кров у мозок, а збоку — інші отвори для ар-
теріальних і венозних судин.
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Рис. 2.7. Будова черепа хрящових риб (акула): 1 — рострум, 
2 — нюхова капсула, 3 — орбітальна западина, 4 — слухова капсула, 

5 — потиличний відділ, 6 — підвісок (гіомандибуляре), 7 — зяброві дуги,
8 — зяброві промені, 9 — гіоїд, 10 — копула під’язикової дуги, 

11 — меккелів хрящ, 12 — щелеповий суглоб, 13 — губні хрящі, 
14 — зуби, 15 — піднебінно-квадратний хрящ (за Ромер, Парсонс, 1992)

Зараз вважають, що втрата хрящовими рибами шкірних скосте-
нінь в області голови є вторинним явищем, обумовленим, швидше
за все, необхідністю полегшення тіла. Слід пам’ятати, що цей мате-
ріал має два суттєвих недоліки: по-перше, він важкий; по-друге, на-
ростає лише поверхнею та не здатний до вставного росту, що забез-
печує збільшення розмірів кісткових органів зі збереженням
геометричної форми, як це відбувається з хрящем.

У хрящових ганоїдів (осетроподібні, багатоперові) спостері-
гається незначне скостені ння первинного черепа. У старих осетрових
риб є неправильно обмежовані скостеніння в хрящі осьового черепа.
Довгий рострум, за сучасними даними, з’явився у результаті вкоро-
чення щелеп, що залишило леміш поза ротової порожнини. У бага-
топерів нейрокраніум надзвичайно своєрідний: він містить багато
хряща, а порівняно нечисленні скостеніння в основному мають комп -
лексний характер, наприклад, є непарний блок з основної та бічних
потиличних кісток, п’ять клиноподібних кісток об’єднані в одну, вуш-
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них кісток всього одна пара. Велике значення у таких представників
мають покривні кістки. Так, основа черепа підіслана парасфеноїдом
(parasphenoideum) і лемішем (vomer), а зверху утворюється суцільний
панцир, у якому є лише отвори для очей, ніздрів та бризкальця. Осет-
рові мають також шкірне скостеніння в зябровій кришці й на щелеп-
ній дузі. Голова покрита панциром зі зрощених пластинок, близьких
за формою та розмірами до великих луск, розташованих на тілі
п’ятьма поздовжніми рядами («жучки»). У складі черепа чимало дріб-
них пластинок, що утворюють місцями неорганізовану мозаїку. Пока-
зано, що з віком число дрібних щитків скорочується через їх злиття.
За всіма цими ознаками хрящові ганоїди займають положення, пере-
хідне до вищих риб з добре розвиненим кістковим скелетом.

У кісткових ганоїдів черепна коробка костеніє досить сильно,
проте між окремими скостеніннями зберігаються ще помітні маси
хряща, але у вищих форм кістки, розростаючись, витісняють хрящ,
так що він зберігається лише в нюховій ділянці. У дводишних риб
нейрокраніум являє собою хрящової моноліт. Довгий потиличний
відділ, можливо, забезпечує захист передньої ділянки хорди від
зламу, але досягається це за рахунок зменшення гнучкості (анало-
гічна ситуація характерна химерам і осетровим, які упродовж
усього життя зберігають хорду).

Серед кистеперих у давніх ріпідістій покрівля черепа являла
собою досить дрібну мозаїку з багатьох кісток. Еволюція панцира
полягала в заміні дрібної неорганізованої мозаїки великою та пра-
вильною. Розуміння цього процесу знайшло відображення в законі
анізомерізаціі Уіллістона (аналогічний закону олігомеризації До-
геля): еволюція йде в напрямку скорочення кількості численних
і одноманітних елементів одночасно з виробленням певної спеціа-
лізації кожного з них та їх чіткої взаємної координації. Для покрівлі
черепа цим досягається поєднання достатньої міцності зі збережен-
ням здатності до вставного росту. У покрівлі черепа дводишних
також первинною є дрібна мозаїка, але процес анізомерізаціі розви-
вався незалежно та в зовсім інших умовах. Обумовлено це тим, що
їх еволюція відбувалася у напрямку спеціалізації в склерофагії —
живленні організмами, захищеними твердим панциром. Така спе-
ціалізація супроводжувалася гіпертрофією жувальної мускулатури,
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яка не обмежувалася в своєму розміщенні щічною ділянкою черепа,
а розросталася зверху покрівлі, проникаючи між нею та шкірою,
тим самим ізолюючи її від впливу дерматокраніуму.

Рис. 2.8. Будова черепа костистої риби без зябрових кришок 

(основні кістки і хрящ виділені крапками, покривні — білим кольором): 
1 — середня нюхова кістка, 2 — носова, 3 — бічна нюхова, 4 — лобна, 
5 — вушні, 6 — тім’яна, 7 — верхня потилична, 8 — бічна потилична, 

9 — основна потилична, 10 — парасфеноїд, 11 — основна клиноподібна,
12 — крилоклиноподібна, 13 — ококлиноподібна, 14 — леміш, 
15 — передщелепна, 16 — верхньощелепна, 17 — піднебінна, 

18–20 — внутрішня, зовнішня та задня крилоподібні, 21 — квадратна, 
22 — додаткова, 23 — кутова, 24 — зчленівна, 25 — зубна, 

26 — гіомандибуляре, 27 — симплектикум, 28 — гіоїд, 29 — копула,
30–34 — I–V зяброві дуги (за Ромер, Парсонс, 1992)

Існують також випадки розпаду монолітних кісткових блоків
черепа на окремі cкостеніння. Для розуміння їх причин необхідно мати
на увазі, що кістковий моноліт може збільшуватися тільки шляхом
наростання з поверхні, але не здатний до вставного росту, що забез-
печує збереження геометричної форми. Тому такі блоки упродовж
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онтогенезу неминуче залишалися хрящовими та могли костеніти
тільки після завершення росту. Відповідне скостеніння розвивалося
швидко та одночасно з багатьох центрів. У процесі пошуків вдалого
(рівномірного) розподілу центрів складалася їх мозаїка з тимчасо-
вими хрящовими прожилками, яка в оптимальному варіанті дозво-
ляла поєднувати вставний ріст з необхідною міцністю комплексу
і внаслідок цього могла закріпитися в процесі еволюції.

Мозковий відділ костистих риб повністю кістковий (рис. 2.8).
Невеликі ділянки хряща зберігаються у носовому та орбітальному
відділах. У складі нейрокраніуму нараховують понад два десятки
основних і десяток покривних кісток. До потиличного відділу вхо-
дять основна, парні бічні й верхня кістки, які оточують великий по-
тиличний отвір. Бічні стінки мозкової коробки й очної ямки формують
п’ять пар вушних і по парі ококлиноподібних (os оrbitosphenoideum),
основних клиноподібних (os sphenoideum) і бічних клиноподібних
(os laterosphenoideum) кісток. У передній нюховій частині черепа,
розрізняють непарну середню й парні бічні нюхові кістки (os ethmoi-
deum). Верхню частину черепної коробки формують парні носові (os
nasale), лобні (os frontale) та тім’яні (os parietale) кістки. Дно черепа
складається з двох непарних кісток — парасфеноїда і леміша. Загли-
бини орбітальних ям розділені тонкою, часто неповною перегород-
кою. Кістки потиличного відділу і боків черепа — основні, а вер-
хньої та нижньої частин черепа — покривні, череп тропібазальний.

Мозковий череп тетрапод. У сучасних амфібій, порівняно
з ранніми тетраподами, сильніше виражена редукція покрівлі черепа.
В широкому і плоскому черепі сучасних безхвостих і хвостатих ам-
фібій збереглася лише мала частка шкірних кісток покрівлі предкових
форм. Мозкова коробка у значній своїй частині пожиттєво залиша-
ється хрящовою. Це обумовлюється слабким розвитком хонд ральних
і шкірних скостенінь. У первинному мозковому черепі розвиваються
наступні хондральні кістки: в потиличній області наявні лише дві
бічні потиличні кістки (os exoccipitale); місця, де розміщувались ос-
новна (os basioccipitale) і верхня (os supraoccipitale) потиличні кістки
риб, залишаються хрящовими. В області слухової капсули формується
одна невелика вушна кістка, більша ж частина капсули залишається
хрящовою. У передній частині орбітальної западини у безхвостих
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розвивається одна клинонюхова кістка; у хвостатих ця кістка парна.
Нюхова капсула залишається хрящовою (рис. 2.9).

Покривних кісток у черепі також небагато. Покрівлю черепа скла-
дають тім’яні і лобні кістки, які у безхвостих зростаються в лобно-
тім’яні кістки. Попереду від них знаходяться носові кістки, у безногих
вони зростаються з передщелеповими кістками (os premaxillare).
З бо ків задньої частини черепа розташовані лускаті кістки (os squa-
mosum), особливо сильно розвинені у безногих. Дно черепа висти-
лає великий парасфеноїд, а попереду від нього лежать парні леміші.

Рис. 2.9. Будова черепа земноводних (жаба):

1 — міжщелепова кістка, 2 — верхньощелепова кістка, 
3 — лобний відросток верхньощелепової кістки, 4 — носова кістка, 
5 — квадратно-вилична кістка, 6 — стремінце, 7 — луската кістка, 

8 — передньовушна кістка, 9 — лобнотім’яна кістка, 10 — передня ділянка
піднебінно-квадратного хряща, 11 — клиноподібно-нюхова кістка, 

12 — лобна фонтанель, 13 — тім’яна фонтанель, 14 — крилоподібні кістки,
15 — виростки бічних потиличних кісток, 16 — шийний хребець, 

17 — леміш, 18 — піднебінна кістка, 19 — парасфеноїді 
(за Ромер, Парсонс, 1992)

Особливістю черепа плазунів є майже повне скостеніння пер-
винного хрящового черепа та розвиток більшої кількості покрив-
них кісток, які формують його боки, дно і покрівлю. Незначна кіль-
кість хряща зберігається лише в нюховій капсулі та в слуховій
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області. Сама мозкова коробка розташована позаду наближених ор-
бітальних западин — череп тропібазальний.

Перш ніж перейти до розглядання кісткових елементів окремих
відділів, доцільно визначити основні еволюційні напрямки перебудо -
ви черепа амніот. Мешкання в наземних умовах, де на тіло суттєво
впливають сили гравітації, потребує полегшення черепа. Одночасно,
необхідність пережовувати їжу обумовлює звільнення місця для роз-
міщення жувальної мускулатури. Ранні амніоти мали стегальний
череп, який утворював суцільну коробку, якщо не враховувати орбі-
тальних ям, ніздрів і тім’яного отвору. Загальний напрямок перетво-
рень у різних лініях еволюції полягав у поступовій редукції суцільної
мозкової коробки із заміною його на каркас з перетинок (дуг), які по-
діляють так звані скроневі ями (вікна). Їх утворення отримало назву
процесу фенестрації (від fenestra — вікно). Зазначений процес відбу-
вався в різних гілках еволюції амніот незалежно та в своєрідних варі-
антах, тому дана класифікація черепів значною мірою відповідає філо -
генетичним уявленням. Розрізняють наступні типи черепів (рис. 2.10).

Анапсидний череп. Серед рецентних тварин такий тип черепа
притаманний лише черепахам. Позбавлений скроневих дуг. Замість
скроневої ями утворюється глибока вирізка покрівлі, що вдається
від її заднього краю. 

Діапсидний череп. Властивий гатеріям, лускатим, крокодилам
і птахам. У типовому випадку такий череп має дві скроневі ями, а
також дві дуги. Верхня дуга утворена задньоорбітальною (os po-
storbitale) і лускатою кісткою, а нижня — виличною (os jugale) і
квадратновиличною (os quadratojugale). У всіх лускатих рептилій
вторинно відсутня квадратновилична кістка, а тому і нижня дуга; у
деяких ящірок і всіх змій вторинно втрачена й верхня дуга. Остання
відсутня також у птахів.

Синапсидний череп. Серед сучасних тварин характерний лише
ссавцям. Такий череп має єдину скроневу яму і одну дугу особливого
складу. В останній передня кістка — вилична, як у нижній дузі ді-
апсидного черепа, а задня — луската, аналогічно верхній дузі діап-
сидного черепа. Таким чином, дуга проходить начебто діагонально. 

У нейрокраніумі рептилій потиличний відділ складається з чо-
тирьох кісток хондрального походження, які оточують великий
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 потиличний отвір: дві бічні потиличні кістки разом з основною кіст -
кою утворюють єдиний потиличний виросток (condylus occipitalis),
який з’єднується з першим шийним хребцем. Зверху потиличний
отвір прикритий верхньою потиличною кісткою, яка позаду захо-
дить під покрівлю черепа. Часто потиличні кістки можуть зроста-
тися настільки щільно, що між ними зникають шви.

Рис. 2.10. Типи черепів амніот:

А — стегальний, Б — евріапсидний, В — діапсидний, Г синапсидний, 
Д — анапсидний (черепахи), Е — модифікований діапсидний (змії), 

Є — модифікований діапсидний (ящірки), Ж — модифікований 
діапсидний (птахи), З — модифікований синапсидний (ссавці), 

J — вилична кістка, Qj — квадратновилична, Sq — луската, 
Po — задньоорбітальна, P — тім’яна кістка (за Vitt, Caldwell, 2014)

Покрівля черепа сформована численними кістками покривного
походження, деякі з них утворюють відростки вниз, прикриваючи
череп з боків. Тім’яні кістки вторинно зростаються між собою в єдину
структуру, яка вздовж середньої лінії має невеликий округлий отвір
для тім’яного ока. Лобні кістки примикають попереду до тім’яних
і доходять до нюхового відділу. Парні передлобні (os prefrontale)
кістки знаходяться на рівні швів носових і лобних кісток, з боків від
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останніх. Крім верхньої горизонтальної пластинки, передлобні кіс-
тки мають нижні відростки, що беруть участь в утворенні передньої
стінки орбітальної ями. Нижню частину переднього краю цієї ями
утворюють слізні кістки (os lacrimale), які легко впізнати за отвором
слізного каналу. У формуванні стінки очниці приймають участь також
надорбітальні (os vultus) та задньоорбітальні (os postorbitale) кістки.
Носові кістки розміщуються на певному віддалені від переднього
краю черепа і прикривають лише задню частину нюхової області.

Припускають, що вже давні рептилії мали кінетизм черепа.
Рух ливість верхньої щелепи давала змогу прискорювати зустрічний
рух щелеп, маніпулювати з їжею, амортизувати поштовхи та ривки
жертв. Кінетизм у черепі реалізується різними механізмами. У по-
крівлі черепа зона рухливості проходить на межі покривних кісток
з потиличної областю. Така особливість спостерігається, наприк-
лад, у гатерії: покривний скелет голови разом з верхніми щелепами
може повертатися вгору і вниз навколо поперечної осі, розташова-
ної на задньому краї покрівлі.

У ящірок є ще одна гнучка зона: між тім’яною і лобною кістками.
В такому черепі рило разом з лобними кістками задирається відносно
тім’яної області вгору, а вона, своєю чергою, опускається. Рухливість
набувають і кістки вісцерального черепа: квадратна (os quadratum)
кістка разом з лускатою і передньовушною повертається нижнім кін-
цем вперед, захоплюючи кісткове піднебіння. Рухливість половинок
щелеп в черепі змій називають гіперкінетизмом. Така рухливість, по-
силена наявністю еластичних зв’язок, використовується у разі заков-
тування здобичі. В отруйних змій винесенням піднебіння вперед за-
безпечується поворот коливальної верхньощелепової (maxillare)
кістки для приведення отруйного зуба у робоче положення.

Боки черепа у слуховому відділі прикривають передньовушні
кістки. Інші елементи цього відділу — верхньо- та задньовушні кіс-
тки — зростаються з потиличними кістками. 

Череп ящірки, як вже зазначалося, відноситься до діапсидного
типу, але з редукованою нижньою дугою. Верхня скронева яма об-
межена повною дугою, у складі нижньої дуги збереглася лише ви-
лична кістка, тоді як квадратновилична редукувалася. Тому бічні
скроневі ями залишаються незамкненими. Проте у деяких видів
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ящірок може зникати і верхня скронева дуга. У глибині ям добре
помітні стовбчасті кістки, які впираються у крилоподібні (os ptery-
goideum) і тім’яні кістки. Луската кістка характеризується зігнутим
заднім кінцем, що примикає до квадратної кістки. Вилична кістка
є покривною за походженням і утворює нижній край орбітальної
западини. Передній край цієї кістки примикає до верхньощелепової
кістки, а задня частина утворює верхній і нижній відростки.

Рис. 2.11. Піднебіння плазунів: 

А — ящірка, Б — морська черепаха, В — алігатор, Г — гатерія,
1 — міжщелепова кістка, 2 — хоани, 3 — леміш, лобний відросток 

верхньощелепової кістки, 4 — піднебінна кістка, 5 — верхньощелепова,
6 — крилоподібна, 7 — зовнішня крилоподібна, 8 — вилична, 
9 — парасфеноїді, 10 — основна потилична, 11 — квадратна, 

12 — квадратно-вилична, 13 — основна клиноподібна, 14 — верхня 
потилична, 15 — задньовушна, 16 — луската кістка (за Kardong, 2012)

В утворенні дна черепа приймає участь велика за розмірами ос-
новна клиноподібна кістка (os basisphenoideum) покривного походжен -
ня (рис. 2.11). Від її передніх кутів відходять відростки, які з’єднують -
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ся з крилоподібними кістками. Характерний для риб і земноводних
парасфеноїд представлений в ящірок рострумом у вигляді спрямо-
ваного вперед відростка основної клиноподібної кістки. Попереду
роструму лежать леміші і піднебінні кістки (os palatinum), між пе-
редніми кінцями яких знаходяться внутрішні ніздрі (хоани). У кро-
кодилів і черепах відростки щелепових кісток разом з піднебінними
кістками утворюють вторинне кісткове піднебіння. Останнє поді-
ляє ротову порожнину на два відділи — носоглотку і власне ротову
порожнину, а хоани зміщуються назад.

У будові черепа птахів можна простежити риси, які демонст -
рують схожість з черепом рептилій. Зокрема, це — наявність одно го
потиличного виростка; первинна діапсидність; наближене розташу-
вання орбітальних ям попереду мозку (тропібазальність). Нарешті,
як і у багатьох діапсидних плазунів, череп птахів є стрептостиліч-
ним: квадратна кістка рухомо з’єднана з лускатою. 

Основними специфічними особливостями птахів є значна це-
ребралізація конструкції їх черепа, а також заміна щелеп із зубами
легким дзьобом. Монолітність черепа забезпечується за рахунок
злиття окремих скостенінь зі зникненням швів. При цьому досяга-
ється висока міцність без збільшення ваги. Наближення площини
основи черепа до рівня щелепового суглоба, створило підстави для
досконалішого механічного зв’язку нижньої щелепи з нейрокраніу-
мом (у деяких видів навіть формується додатковий суглоб). Зміщення
потиличного отвору вниз значно збільшило рухливість голови.

Потиличний відділ складається з чотирьох кісток хондрального
походження, які формують задньо-нижню стінку черепа та оточу-
ють великий потиличний отвір: дві бічні потиличні кістки разом
з основною кісткою утворюють єдиний потиличний виросток, який
з’єднується з першим шийним хребцем. Зверху розташована верхня
потилична кістка, відділена від тім’яних лямбдоподібним валиком. 

Задня частина покрівлі утворена парними тім’яними кістками
покривного походження. Покрівлю над орбітальними ямами, вер-
хні та задні стінки орбіт, а також всю передню частину мозкової ко-
робки формують лобні кістки. Приростаючи до дорзального краю
міжорбітальної перегородки, вони створюють надійну опору для
наддзьобка. 
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Попереду лобних кісток у основи дзьоба лежать парні носові
кістки, кожна з яких має два відростки: верхній відросток спрямо-
ваний уперед збоку від гребеня дзьобу та обмежує ніздрі зверху,
щелеповий відросток зорієнтований вперед і вниз та обмежує ніз-
дрі позаду. У багатьох видів (курки, ворони) середня ділянка носо-
вої кістки характеризується гнучкістю, утворюючи основу проки-
нетичної гнучкої зони, за рахунок якої реалізується рухомий зв’язок
між наддзьобком і черепною коробкою. З покрівлею топографічно
пов’язана система невеликих орбітальних кісток, а також передлобні
кістки, які раніше помилково називали слізними. Нові уявлення про
їх гомологію базуються на відсутності зв’язку зі слізно-носовим ка-
налом, який у птахів відкривається незалежно. У голуба передлобна
кістка складається з двох частин: лобної пластинки, яка додатково
захищає око попереду, та низхідного відростка до виличної дуги. 

Боки мозкового відділу утворюють великі лускаті кістки. Вер-
хня вилична дуга у птахів відсутня. Луската кістка прикриває
собою систему невеликих вушних кісток, які зростаються у ком-
плекс, утворюючи кісткові стінки середнього і внутрішнього вуха.
У багатьох птахів луската кістка також утворює виличний відрос-
ток для прикріплення щелепових м’язів. 

Хондральна квадратна кістка має складну форму. Її нижній бік
утворює суглобову поверхню для причленування нижньої щелепи,
а протилежний край за допомогою відростків рухомо поєднується
з лускатою та передньовушною кістками. Нижня вилична дуга
являє собою тонку кісткову перемичку, що складається з двох зрос-
лих між собою кісток — виличної і квадратно-виличної. Остання
з’єднується з квадратною кісткою. Крилоклиноподібні та орбіток-
линоподібні кістки входять до складу системи елементів орбіталь-
ної западини і міжочної перегородки.

На дні черепа, попереду від основної потиличної кістки, ле-
жить невелика основна клиноподібна кістка. Спереду до неї прими-
кає передня клиноподібна, яка продовжується у дзьобоподібний
відросток. Останній є залишком парасфеноїда. Далі попереду роз-
ташований невеликій леміш, з боків якого знаходяться отвори
хоан. До складу дна черепа входять також крилоподібні і піднебінні
кістки.
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Дзьоб птахів складається з двох частин: наддзьобка і піддзьобка.
Наддзьобок утворений носовими, міжщелеповими і верхньощеле-
повими кістками. Великі покривні міжщелепові кістки утворюють
опуклу зверху і вгнуту знизу верхню частину дзьоба. Позаду вони
утворюють таку сукупність відростків — лобні відростки з’єдну-
ються з носовими кістками та утворюють верхній гребінь дзьоба;
щелепові — обмежують ніздрі з боків; піднебінні — частково фор-
мують кісткове дно наддзьобка. Відносно дрібні верхньощелепові
кістки утворюють задньо-нижню частину наддзьобка, з’єднуючись
з щелеповими відростками міжщелепових кісток. Кісткове дно над-
дзьобка, крім піднебінних відростків між- і верхньощелепових,
формують власне піднебінні кістки, задні кінці яких налягають на
дзьобоподібний відросток.

Череп ссавців характеризується відносно крупною мозковою
коробкою, що пов’язано з великими розмірами головного мозку. Її роз -
ростання обумовлює зміни первинного тропібазального черепа.
Значна редукція міжочноямкової перегородки та зміщення очних
западин у боки надають черепу зовні вигляд платибазального (таке
явище називається несправжньою платибазальністю). Череп ссав-
ців практично повністю кістковий, хрящ зберігається лише в нюхо-
вій та слуховій областях. Характерна тенденція до зменшення кіль-
кості кісток, злиття їх у комплекси, особливо у мозковому відділі.
Окремі кістки зростаються швами порівняно пізно, що дає можли-
вість збільшення об’єму головного мозку в процесі росту тварини.
На зовнішній поверхні кісток часто розвиваються шорсткості або
гребні для прикріплення м’язів.

Потиличний відділ черепа представлений однією потиличною
кісткою, яка оточує великий потиличний отвір. Утворення цієї кіст -
ки відбулося в результаті зростання чотирьох потиличних кісток:
двох бічних, верхньої та основної потиличної. З боків потиличного
отвору знаходяться два потиличних виростки, які забезпечують ру-
хоме зчленування черепа з першим шийним хребцем. Вони утвори-
лися з єдиного потиличного виростка рептилій шляхом редукції
його середньої частини.

Покрівлю черепа утворюють декілька кісток покривного похо -
дження. Спереду потиличної кістки лежать парні тім’яні і непарна
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міжтім’яна (os interparietale) кістки. Остання служить для збіль-
шення ємності мозкової коробки (іноді вона зберігається у вигляді
самостійної кістки, тоді як в інших випадках зростається з сусід-
німи). Спереду від тім’яних розміщуються парні лобні кістки, бічні
краї яких утворюють надочноямкові відростки, що нависають над
орбітальними западинами. Передня частина покрівлі черепа зай-
нята видовженими носовими кістками. В області заднього краю по-
крівлі часто формується поперечний потиличний гребінь (для при-
кріплення м’язів і зв’язок, що підтримують голову), а між
тім’яними кістками — поздовжній сагітальний гребінь (для при-
кріплення жувальної мускулатури).

У слуховій області вушні кістки рано зростаються в кам’янисту
кістку (os petrosum), яка щільно пов’язана з покривною барабанною
кісткою (os tympanicum). Остання обмежує порожнину середнього
вуха і властива тільки ссавцям. У багатьох ссавців захист середнього
вуха від зовнішніх ушкоджень забезпечує слухова капсула (bulla
ossea) у вигляді міхуроподібного здуття, стінка якого утворена бара-
банною кісткою. В задній частині боки черепа обмежені покривними
лускатими кістками із сильно розвинутими виличними відростками
та зчленівною поверхнею для нижньої щелепи. Комплекс, що утво-
рився за рахунок зростання кам’янистої, барабанної та лускатої кіс-
ток, відомий під загальною назвою скроневої кістки (os temporale).

Череп ссавців синапсидного типу. Скронева область черепа
прикрита виличною дугою, яка складається з виличної кістки та ви-
личних відростків лускатої і верхньощелепової кісток. Дно утво-
рено сукупністю кісток. У задній частині лежить потилична кістка.
Спереду від неї розташована основна клиноподібна кістка, далі
вперед видається передня клиноподібна кістка і невеликий леміш.
В області орбіт до них приростають крилоклиноподібна (os alisphe-
noideum) та орбітоклиноподібна (os orbitosphenoideum) кістки, яки
утворюють більшу частину міжочноямкової перегородки. В перед-
ньому куті очних ям розміщена слізна кістка, яка пронизана сліз-
ним каналом. Передня частина дна черепа представлена вторинним
кістковим піднебінням, утвореним піднебінними кістками, підне-
бінними відростками верхньощелепових і міжщелепових (перед-
щелепових) кісток. У зв’язку з утворенням піднебіння хоани від-
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Рис. 2.12. Схема черепа гіпотетичного ссавця:

А — збоку, Б — знизу, 1 — міжщелепова кістка, 2 — леміш, 3 — хрящова
носова перетинка, 4 — носова, 5 — решітчаста, 6 — слізна, 7 — орбіто -

клиноподібна, 8 — лобна, 9 — крилоклиноподібна, 10 — тім’яна,
11 — міжтім’яна, 12 — верхньо-потилична, 13 — бічна потилична, 

14 — кам’яниста, 15 — основна потилична, 16 — стремінце, 17 — кова-
делко, 18 — барабанна, 19 — черпакуватий хрящ, 20 — хрящові кільця

трахеї, 21 — перснеподібний хрящ, 22 — щитоподібний хрящ, 23 —
під’язиковий апарат, 24 — кутні зуби, 25 — передкутні, 26 — ікло, 27 —
різці, 28 — верхньощелепова кістка, 29 — передньоклиноподібна, 30 —
основна клиноподібна, 31 — піднебінна, 32 — крилоподібна, 33 — ви-

лична, 34 — зубна, 35 — луската, 36 — молоточок, I–IV — зяброві дуги.
Покривні кістки — світлі, хондральні — темні (за Hickman et al., 2012)



криваються не між верхньощелеповими кістками, як в інших назем-
них хребетних (крім крокодилів і черепах), а позаду піднебінних.
Це запобігає закупорюванню хоан у той час, коли їжа затримується
у ротовій порожнині для жування. В нюховій області розвивається
решітчаста кістка (os ethmoideum), що має складну форму завдяки
численним виростам. Поява цієї кістки у ссавців пов’язана із силь-
ним розвитком нюху (рис. 2.12).

Вісцеральний череп (спланхнокраніум) філогенетично
формувався незалежно від мозкового черепа. Спочатку в ранніх
хребетних вісцеральний скелет був представлений численним рядом
однотипних опорних елементів — вісцеральних дуг, які розташову-
валися в передній частині кишечнику між зябровими щілинами та
служили для підтримання дихального апарату. На наступних етапах
еволюції хребетних кількість дуг скоротилася. Це супроводжува-
лося значними перетвореннями вісцеральних дуг, які зіграли ве-
лику роль в морфологічній еволюції скелета голови хребетних тва-
рин. Елементи передніх вісцеральних дуг увійшли до складу дна
мозкового черепа (передні парахордаліі).

В ембріогенезі дуги вісцерального скелета формуються з ме-
зенхіми ектодермального походження (мезоектодерми). Ця тканина
утворюється з клітин нервового гребеня, бере участь в формуванні
зябрових дуг і, ймовірно, покривних кісток і певної частини осьо-
вого скелета.

Вісцеральний череп закладається в стінках передньої частини
кишкової трубки. Функція його полягає в створенні опори для ро-
тового та зябрового апарату. Як відомо, зяброві щілини нижчих хор-
дових насамперед виконували функцію фільтрації, тобто брали участь
у процесі живлення. З появою спеціалізованих органів дихання —
зябер — їх скелетна опора (зяброві дуги) також брала участь у за-
безпеченні фільтрації. Стародавні круглороті, ймовірно, були мі-
крофагами, живилися дрібними частинками органіки у придонному
шарі або зваженими у воді. Риби перейшли до макрофагії; цей пе-
рехід супроводжувався зміцненням скелетної основи зябрового та
ротового апаратів. Мабуть, на цій основі й виникли принципові від-
мінності в схемі будови вісцерального апарату між круглоротими,
з одного боку, і рибами (а також усіма наземними хребетними) —
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з іншого. Вони полягають у тому, що в круглоротих вісцеральний
апарат складається з нерозчленованих елементів, які підтримують
ротову лійку, язик і стінки глотки в області міжзябрових перегоро-
док. Вісцеральний череп такої будови виконує суто опорну функ цію.
У всіх риб вісцеральний апарат також розташовується в міжзябро-
вих перегородках, але в кожній з них закладаються парні вісце-
ральні дуги з кількох (як правило, чотирьох) елементів, рухливо
з’єднаних між собою. Це відкриває можливість участі вісцераль-
ного скелета не тільки в опорній функції, але й в рухах, пов’язаних
із захопленням їжі (передні вісцеральні дуги перетворюються на
щелепи) та диханням (зяброві дуги).

Такі відмінності дають підстави для поділу всіх хребетних на
два відділи (інфратипи): Безщелепні (Agnatha), до яких відносяться
сучасні круглороті, і Щелепнороті (Gnathostomata), що включають
усіх інших хребетних. Нерівномірність видової представленості
відділів пояснюється тим, що активна участь вісцерального апарату
в живленні та диханні, надало щелепноротим перевагу в еволюції
перед придонними або плаваючими мікрофагами-фильтраторами
з нерухомою ротовою лійкою та малоактивними дихальними ру-
хами, чим характеризувалися вимерлі класи безщелепних. В еволю-
ційному «змаганні» з активнішими щелепноротими збереглися
лише форми, які використовували смоктальний ротовий апарат:
круглороті присмоктуються передротовою лійкою до тіла риб і, руй -
нуючи роговими «зубами» покриви жертви, поршнеподібними ру-
хами язика висмоктують рідину тканин і кров.

Вісцеральний відділ черепа водних хребетних. У кругло-

ротих він представлений підочноямковою дугою, скелетом перед-
ротової лійки, зябровою решіткою та навколосерцевим хрящем. Пі-
дочноямкова дуга приростає знизу до мозкового черепа та утворює
слабо виражену очницю. Передротову лійку формують кільцевий,
передній верхній, задній верхній, бічні, паличкоподібні та під’язи-
ковий хрящі. Функцією їх є підтримання стінки передротової лійки
та потужної мускулатури язика. Зяброва решітка розвинена тільки
у міног і відсутня у міксин. Вона розміщена під шкірою ззовні від
зябрових мішків. До її складу входять мандибулярний хрящ, а та -
кож вісім вертикальних і чотири горизонтальні хрящові балочки.
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Останні зростаються між собою в точках перехрещення. Ця решітка,
що охоплює дихальний апарат, здатна тільки до пружної деформації,
яка контролюється єдиним набором м’язів. Розширення решітки
вісцерального скелета під впливом пружності обумовлює всмокту-
вання води зябровими мішками. Важливу роль відіграє при цьому
чашоподібний навколосерцевий хрящ, прикріплений до решітки
ззаду: він запобігає здавлюванню серця внутрішніми органами.

Вісцеральний череп щелепноротих складається з серії вісце-
ральних дуг, розташованих у міжзябрових перегородках. У акул дві
перші дуги перетворюються на губні хрящі. Вони розташовані в кутах
ротового отвору та призначені для його укріплення. Найсуттєвішим
перетворенням стала трансформація третьої пари дуг у щелепи.
У хрящових риб щелепна дуга представлена двома хрящами: під-
небінноквадратним, що відіграє роль верхньої щелепи, і меккелі-
вим, що створює нижню щелепу (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Схема будови примітивного вісцерального черепа:

1 — щелепова дуга, 2 — під’язикова дуга, 3 — зяброві дуги, 
4 — базібранхіале, 5 — гіпобранхіале, 6 — цератобранхіале, 

7 — епібранхіале, 8 — фарінгобранхіале, 9 — зяброві щілини, 
10 — гіомандибуляре, 11 — піднебінноквадратний хрящ, 

12 — меккелів хрящ (за Hickman et al., 2012)

За щелепами знаходиться під’язикова дуга, що складається
з двох парних і одного непарного хрящів. Великий верхній парний
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хрящ — підвісок, або гіомандибуляр. У більшості хрящових риб він
верхнім кінцем рухомо прикріплений до слухового відділу мозко-
вого черепа, а нижнім — до елементів щелепної дуги в ділянці ще-
лепного суглоба і до нижнього парного елемента під’язикової дуги —
гіоїда. Останні поєднані між собою невеликим непарним хрящем —
копулою. Функція під’язикової дуги — рухоме причленування віс-
церального апарату до осьового черепа: підвісок своїм верхнім кін-
цем за допомогою суглоба з’єднаний зі слуховим відділом мозкової
коробки, а нижнім — з обома елементами щелепи в області щелеп-
ного суглоба.

Рис. 2.14. Типи приєднання щелепової дуги до черепа:

а — гіостилія, б — амфістилія, в — аутостилія; 1 — щелепна дуга, 
2 — під’язикова дуга, 3 — вирости верхньої щелепи, 4 — зросла з дном

черепа верхня щелепа (за Константинов, 2005)

Тип поєднання щелепної дуги з мозковим черепом через гіо-
мандибуляр під’язикової дуги має назву гіостилія (рис. 2.14). Тому
більшість хрящових і кісткових риб здатні рухати щелепним апара-
том вперед-назад, вверх-вниз і вправо-вліво. У давніх акул і деяких
лопатеперих риб (кистепері) рухи верхньої щелепи обмежені спо-
лучнотканинними зв’язками та виступами дна черепа. Таке приєд-
нання щелепної дуги має назву амфістилія. У суцільноголових
і деяких лопатеперих риб (дводишні), а також у всіх чотириногих
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верхня щелепа приростає до дна черепа і стає нерухомою. У такому
випадку зникає необхідність поєднання щелепної та під’язикової дуг.
Остання починає редукуватися, а в тетрапод із гіомандибулярів фор-
мується пара слухових кісточок. Таке приєднання щелепного апарату
має назву аутостилія. Причина аутостилії химер — їх склерофагія
(живлення тваринами, що мають раковини або жорсткий панцир —
ракоподібними та молюсками). Розчавлюючи щелепи мають потужну
мускулатуру, яка тягнеться до меккеліва хряща не лише від піднебін-
ноквадратного хряща, як у еласмобранхій, але й від нейрокраніуму,
а тому притискає не тільки нижню щелепу до верхньої, а й верхню —
до мозкової коробки. Зона контакту між ними повинна витримувати
значні навантаження, що досягається міцним зрощенням.

Позаду під’язикової дуги розміщені п’ять або зрідка шість-сім пар
зябрових дуг. Вони складаються з чотирьох парних елементів, нижні
з яких поєднані непарною копулою. У більшості акул і скатів копули
зябрових дуг зростаються в єдину пластину. На під’язиковій дузі та
перших чотирьох парах зябрових дуг розміщені зяброві промені.

У кісткових риб зберігається аналогічний принцип будови віс-
церального черепа, але дуги утворені не хрящовою, а кістковою тка-
ниною. Відділ сформований із кісток щелепної, під’язикової та п’яти
зябрових дуг, а також зябрових кришок. Верхня первинна щелепа
складається з піднебінної, задньої крилоподібної і квадратної кісток,
утворених унаслідок скостеніння піднебінноквадратного хряща.
У середній частині її вкривають зовнішні та внутрішні крилоподібні
покривні кістки. Зверху на первинну щелепу накладаються покривні
кістки вторинної щелепи: верхньощелепна і передщелепна. Нижня
щелепа складається із зубної (os dentale), зчленівної (os articulare) та
кутової (os angulare) кісток. На щелепній дузі у більшості видів роз-
міщені зуби. Іноді вони наявні на леміші, зябрових дугах та інших
структурах, що обмежують ротову порожнину. У коропових зуби на
щелепах відсутні, їх функцію виконують глоткові зуби.

Під’язикова дуга утворена приєднаними до слухового відділу
мозкового черепа парними підвіском і гіоїдом, непарною копулою,
а також дрібнішими елементами — додатковою кісткою і скостені-
лим симплектикумом. Зон скостеніння гіоїда часто буває декілька,
внаслідок чого утворюються верхньоязикова, рогоподібно-язикова,
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дві нижньоязикові та непарна основна язикова кістки. До рогопо-
дібно-язикової і верхньоязикової кісток прикріплені довгі вигнуті
зяброві промені шкірного походження. Такий спосіб приєднання
вісцерального відділу до мозкового черепу можна назвати гіости-
лічним, хоча з урахуванням додаткових точок прикріплення до моз-
кового черепа за рахунок додаткової кісточки і скостенілої зв’язки,
деякі дослідники називають етмогіостилічним.

Перші чотири пари зябрових дуг несуть зябра і складаються
з чотирьох парних і одного непарного елементів. Останній поєднує
дві частини зябрових дуг із черевного боку тіла. П’ята зяброва дуга
представлена двома парними елементами і одним непарним. На її
парних елементах іноді розміщуються специфічні структури (на-
приклад, глоткові зуби).

Дводишним, внаслідок адаптації до склерофагіі, властива ауто -
стилія. У них відсутня вторинна верхня щелепа, а в нижній щелепі —
зубна кістка. Зубні пластинки, які обробляють їжу, розташовані на
піднебінних і вінцевих кістках. Через аутостилію поперечна рухли-
вість щелепової дуги не є характерною, а тому немає умов для
оперкулярного дихання. Дводишні використовують механізм гуляр-
ного дихання — за рахунок вертикального руху дна ротової порож-
нини — як це відбувалося у хрящових риб.

Вісцеральний череп тетрапод. Вісцеральний череп амфібій,
порівняно з рибами, суттєво змінюється. Личинки амфібій (а також
деякі дорослі) мають зябра, відповідно, у них розвиваються зяброві
дуги. Кількість зябрових дуг зменшується до чотирьох; часто вони
є цілісними, не почленованими на елементи.

В амфібій, які пройшли метаморфоз, вісцеральні дуги перетворю-
ються на скелетні елементи, характерні для наземних хребетних. Вони
входять до складу під’язикового апарату, що служить опорою язику, до
складу гортані та кільцеподібних хрящів трахеї, а також беруть участь
в удосконаленні слухового апарату. Під’язиковий апарат розташову-
ється в дні ротової порожнини між гілками нижньої щелепи та являє
собою хрящову пластину з ріжками. Її передні ріжки загинаюся вгору
та, охоплюючи кишкову трубку, прикріплюються до слухових капсул.

Функцію верхніх щелеп у земноводних виконує, як і у костис-
тих риб, кісткова дуга, що складається з покривних міжщелепних,
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верхньощелепних і квадратних кісток. Елементи первинного щеле-
пового комплексу, утвореного піднебінноквадратним хрящем, бе-
руть участь у формуванні дна мозкового черепа: піднебінна кістка
прилягає до леміша, а квадратна кістка — до лускатої кістки.
У нижній щелепі меккелів хрящ прикритий зовні зубною та куто-
вою кістками.

Череп амфібій аутостилічний: щелепна дуга приростає безпо-
середньо до нейрокраніуму. Під’язикова дуга не бере участі в при-
кріпленні щелепного апарату до черепа. Верхній елемент дуги —
гіомандибуляр — перетворюється на стремінце (stapes). Останнє
розташоване у порожнині, яка є похідним бризкальця, виконує роль
слухової кісточки.

Щелепна дуга рептилій, як і у всіх амніот, підлягає значному пе-
ретворенню. В результаті скостеніння піднебінноквадратного хряща
утворюються квадратні кістки, які виконують роль підвіска для ниж-
ньої щелепи. Їх верхні частини рухомо з’єднані з нейрокраніумом.
Передня частина піднебінноквадратного хряща заміщується покрив-
ними кістками, що формують дно черепа. Поперечні кістки з’єдну-
ють крилоподібні кістки з верхньощелеповими, а стовбчасті кістки —
крилоподібні з тім’яними. Вторинна верхня щелепа представлена
міжщелеповими та верхньощелеповими кістками.

На місці меккеліва хряща утворюється скостеніння — зчленівна
кістка із суглобовою поверхнею для з’єднання з квадратною кіст -
кою. Також поряд залишається невелика ділянка хрящової тканини.
Всі інші елементи нижньої щелепи являють собою кістки покрив-
ного походження. Основну частину складають великі зубні кістки,
які несуть зуби. Пластинчасті кістки прикривають зубні зсередини,
а вінцеві (os сoronaria) — виступають у вигляді конічних горбків на
краю зубного ряду. Кутові та надкутові кістки накладаються на по-
передні та укріплюють задній кінець нижньої щелепи.

Під’язикова дуга не виконує функцію підвіска. Її верхній еле-
мент (гіомандибуляр) входить до складу середнього вуха у вигляді
паличкоподібної слухової кісточки — стремінця. Інша частина дуги
утворює під’язиковий апарат, який розташований між нижніми ще-
лепами. Існують також декілька пар під’язикових ріжків, які є за-
лишками гіоїда та зябрових дуг.
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Для черепа змій характерне явище кінетизму — надзвичайної
повздовжньої рухливості вісцеральних кісток. У разі опускання ниж -
ньої щелепи (відкриванні рота) відбувається опускання квадратної
кістки, висування вперед і вниз щелепового суглоба, пересування
вперед піднебінних, крилоподібних і поперечних кісток. Піднебінні
кістки при цьому тиснуть на основи щелепних кісток, переводячи
останні разом з отруйними зубами у вертикальне положення. Така
рухомість ефективно допомагає заковтуванню здобичі. Крім цього,
у деяких змій половини щелепового апарату працюють по черзі: од-
нією половиною тварина затягує здобич у глибину ротової порож-
нини, а інша половина в цей час розкривається и просувається впе-
ред для наступного захоплення. Така рухомість щелеп обумовлена
наявністю між її половинами еластичної зв’язки (рис. 2.15). 

Рис. 2.15. Кінетизм черепа отруйної змії:

1 — надкутова і зчленівна кістки, 2 — крилоподібна, 3 — поперечна, 
4 — піднебінна, 5 — зв’язка, 6 — зубна, 7 — верхньощелепна, 
8 — носова, 9 — міжщелепна, 10 — передлобна, 11 — лобна, 

12 — передньоорбітальна, 13 — тім’яна, 14 — стремінце, 
15 — квадратна кістка (за Vitt, Caldwell, 2014)
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Для гатерій також характерний кінетизм черепа, що виявля-
ється в рухомості верхньої щелепи, піднебіння і передньої частини
покрівлі черепа відносно мозкової коробки. Завдяки цьому перед-
ній кінець верхньої щелепи може певною мірою підгинатися вниз
і назад при одночасних складних рухах інших кісткових елементів.
Вважають, що це є пристосуванням для кращого утримування здо-
бичі чи амортизації ударів щелеп.

Вторинне кісткове піднебіння крокодилів утворене в результаті
зростання вздовж середньої лінії піднебінних відростків міжщеле-
пових, щелепових, піднебінних і крилоподібних кісток. Хоани змі-
щені далеко назад, майже під потиличну область. Вхід до глотки
при цьому перекривається попереду хоан піднебінною завіскою,
яка пов’язана з під’язиковим апаратом.

У вісцеральному черепі птахів багато спільних рис з черепом
рептилій. Верхня щелепа включає парні межщелепні та верхньоще-
лепні кістки. До останніх приєднуються паличкоподібні виличні
і квадратновиличні кістки, які, своєю чергою, з’єднуються з квадрат-
ними. В результаті утворюється дуже характерна для птахів нижня
скронева дуга, що відділяє знизу орбітальну та скроневу ями. Нижня
щелепа складається із зчленівної кістки та зі шкірного походження
зубної, пластинчастої, кутової та вінцевої кісток. Разом з верхньою
щелепою вона утворює характерний для птахів дзьоб. Щелепи, як
правило, сильно витягнуті, їх елементи зростаються між собою. 

Доволі складна будова піднебінного комплексу у птахів ство-
рює передумови для специфічної рухливості дзьоба — кінетизму
верхньої щелепи. Хоча кінетизм тією чи іншою мірою властивий не
лише птахам, проте в даному випадку його механізм дуже своєрід-
ний. По-перше, у птахів гнучка зона поперечно перетинає покрівлю
черепа попереду від орбіт. По-друге, залежно від розташування цієї
зони і складу елементів, що її утворюють, розрізняють різні типи
кінетизму черепа птахів (рис. 2.16).

Ринхокінетизм — у разі якого гнучкість локалізована у межах
наддзьобка. Тобто, гнучка зона фактично розташована не в покрівлі
черепа, а попереду; іноді вона охоплює міжщелепові кістки та, як
правило, щелепові відростки носових кісток. Носова перегородка
у цьому місці переривається. Такий тип кінетизму властивий арха-
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ічним таксонам: тінаму, ібісам, деяким голубоподібним. Більшості
птахів притаманний прокінетизм (передній кінетизм). Цей тип ха-
рактеризується утворенням гнучкої зони виключно носовими кіст -
ками, поблизу основи верхньої щелепи. Міжорбітальна перегородка
в цьому місці відділена від носової широким вікном — черепно-ли-
цевою щілиною. Специфіка прокінетизму полягає в тому, що вер-
хня щелепа зберігає монолітність і міцність, завдяки чому тварина
може стискувати здобич всією довжиною дзьоба, тоді як у разі рин-
хокінетизму лише кінчиком або частиною дзьоба. 

Рис. 2.16. Типи кінетизму черепа птахів:

1 — ринхо-кінетична гнучка зона, 2 — прокінетична гнучка зона, 
3 — квадратна кістка (за Джержинский, 2005)

Вісцеральний відділ черепа ссавців також характеризується
рядом особливостей будови. Покривні парні верхньо- та міжще-
лепні кістки, про які згадувалося раніше, виконують функцію вто-
ринних верхніх щелеп, щільно зростаючись із мозковим черепом.
Для всіх ссавців характерним є розвиток вторинного кісткового під-
небіння. У зв’язку з його утворенням хоани відкриваються позаду
піднебінних кісток. Така будова піднебіння запобігає закупорю-
ванню хоан і перериванню дихання в той час, коли їжа затриму-
ється в ротовій порожнині для оброблення та при ковтання.
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Нижня щелепа представлена одною парною зубною кісткою з
трьома відростками: вінцевим, зчленівним та кутовим. Зчленівний
відросток з’єднується з щелеповим суглобом лускатої кістки.
Таким чином череп ссавців є аутостилічним, оскільки верхня ще-
лепа приростає до нейрокраніуму, а приєднання нижньої відбува-
ється безпосередньо, без участі будь-якого підвіску.

Найсуттєвішим перетворенням стає трансформація зчленівної
кістки в слухову кісточку — молоточок (malleus), а квадратної — в
коваделко (incus). Разом зі стремінцем вони лежать в порожнині се-
реднього вуха та беруть участь у підсилені і передачі звукових ко-
ливань (рис. 2.17). Зовнішня стінка середнього вуха, а також час-
тина зовнішнього слухового проходу оточені барабанною кісткою,
яка, ймовірно, є гомологом кутової кістки нижньої щелепи інших
хребетних. Таким чином, у ссавців спостерігається подальше пере-
творення частини вісцерального апарату на слуховий апарат серед-
нього вуха. Залишки під’язикового апарату розташовуються у ссав-
ців в нижній частині глотки і входять до складу гортані.
Функціональне значення скелета під’язикового апарату визнача-
ється його роллю в рухах язика, пов’язаних із захопленням, оброб-
ленням у ротовій порожнині та ковтанням їжі, з рухами глотки та
гортані під час відтворення звуків.

Рис. 2.17. Слухові кісточки рептилій і ссавців:

1 — колумелла і стремінце, 2, 6 — барабанна перетинка, 
3, 7 — середнє вухо, 4 — коваделко, 5 — молоточок, 8 — стремінце 

(за Kardong, 2012)
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Еволюційні перетворення ротового апарату тетрапод. Для
первинної верхньої щелепи хвостатих амфібій характерна редукція пе-
редньої частини піднебінноквадратного хряща. В задній частині наявні
його скостеніння — квадратна кістка, а також два покривні елементи
— піднебінна і крилоподібні кістки (перша несе зуби). Вторинна вер-
хня щелепа з кожного боку прикріплюється до черепа в двох точках,
що забезпечує її стійкість під навантаженням; верхньощелепова і між-
щелепова кістки жорстко пов’язані між собою. Половини нижньої ще-
лепи об’єднані симфізом; кожна складається з меккеліва хряща та
трьох покривних кісток — зубної, вінцевої (несуть зуби) та кутової.

Для червяг, які прокладають ходи в м’якому ґрунті, розсуваючи
його головою, характерна порівняно висока міцність черепа. В ньому
представлена більшість скостенінь примітивного черепа тетрапод,
причому багато з них злиті у великі блоки. Для безногих амфібій
типовим є стегальний череп, причому поширена думка, що це є ви-
хідним станом, а не результатом вторинного зміцнення внаслідок
адаптації до риття. На місці вушної вирізки давніх тетрапод розта-
шована щілина, затягнута сполучною тканиною, яка відокремлює
лускату кістку від медіальних кісток покрівлі черепа.

У безхвостих амфібій основу первинної верхньої щелепи скла-
дає піднебінноквадратний хрящ, який позбавлений скостенінь, але
має два зчленування з осьовим черепом. Покривні кістки не несуть
зубів. Передщелепна кістка жаб м’яко прикріплена до сусідніх кіс-
ток за допомогою гнучких синдесмозів. Нижня щелепа поділена
гнучкими синхондрозами (тонкими хрящовими ділянками) на ру-
хомі ділянки. Латеральні частини не мають хондральних скостенінь,
але вкриті двома шкірними кістками — зубною та кутовою. Відок-
ремлення з щелеп серединних рухливих ділянок, ймовірно, є вторин-
ною ознакою. Крім важливого у разі повітряного дихання замикання
ніздрів, рухливість підборідочної кістки бере участь у викиданні
своєрідного язика жаб, який не пов’язаний зі скелетом під’язико-
вого апарату. Проте таке явище швидше зобов’язане не тільки адап-
тивній ролі у дорослих тварин, а глибокому ценогенезу (зародковому
пристосуванню) безхвостих амфібій. Пуголовок живиться, зіскрі-
баючи детритну плівку роговими губами, укріпленими на тимчасових
(провізорних) хрящових щелепах, різко виділеними з ранніх зачатків,
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чим і спричинене відхилення в розвитку цього відділу черепа.
Під’язиковий апарат адаптований до гулярного дихання.

Нижня щелепа ящірок, крім хондральної зчленівної кістки,
має набір покривних окостенінь, які розпадаються на дві групи (на-
приклад, у варанів вони утворюють два взаємно рухомих відділи
щелепи). Передній складається із зубної і пластинчастої кісток, за-
дній — із зчленівної, кутової, надкутової, передзчленівної та вінце-
вої кісток. Такий поділ нижньої щелепи, її внутрішня гнучкість от-
римала назву стрептогнатизму. Останнє дає можливість нижній
щелепі, вигинаючись назовні, розширювати ротовий отвір, що по-
легшує заковтування великої здобичі.

Значний вплив на конструкцію черепа черепах надала адаптація
до силового оброблення їжі щелепами. Ймовірно, що спочатку це був
рослинний корм, перетирання якого обумовлює необхідність компен-
сувати зношення зубів, все це могло послужити причиною до заміни
щелеп роговим чохлом. Із силовим обробленням їжі пов’язана висока
міцність короткого, широкого, монолітного черепа, позбавленого
гнучких ділянок і зон внутрішньої рухливості. Передщелепна кістка
черепах дрібна, носова і слізна — втрачені повністю. Гілки нижньої
щелепи розширені у висоту, забезпечені високим вінцевим відрос-
тком і з’єднані великим симфізом, що надає щелепі міцності.

Подібно до черепах, крокодили характеризуються надзвичайно
міцним і жорстким черепом. Проте вони є хижаками, які надійно за-
хоплюють здобич щелепами, озброєними численними текодонтними
зубами. Це, перш за все, водна здобич, для полювання на яку щелепи
повинні бути витягнутими, а голова — сплощеною для обтічності
у разі ризьких бокових ривків. Верхня щелепа ефективно укріплена
довгим вторинним кістковим піднебінням, яке перетворює її на спло-
щену трубку. Завдяки переміщенню хоан назад крокодили дихають
через ніздрі, коли ротова порожнина заповнена водою.

У птахів у ротовому апараті рухомі зчленування численніші та
сильніше диференційовані, ніж у ящірок. Квадратна кістка крім
своєї участі в щелеповому суглобі рухомо з’єднана з лускатою
(стреп тостилія) та передньовушною, кістками, а також з крилопо-
дібною та квадратновиличною кістками. Верхня щелепа отримує
нову рухливу опору на передню частину парасфеноїда, що обмежує
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знизу міжорбітальну перегородку. Вторинна верхня щелепа птахів
відрізняється великими розмірами передщелепної кістки, яка в ран-
ньому ембріогенезі стає вторинно непарною.

Важливою рисою для стратегії живлення ссавців є оброблення
їжі в ротовій порожнині шляхом пережовування складними зубами.
Це потребує великої м’язової сили і міцності черепа, тому у звірів
він монолітний, жорстокий і позбавлений рухомих зчленувань
(крім щелепового суглоба та підвіски слухових кісточок).

Конструкція щелепового апарату ссавців унікальна тим, що їх ниж -
ня щелепа представлена однією зубною кісткою, інші постдентальні
елементи взяли участь у формуванні середнього вуха, а деякі — зникли.

Зараз встановлено, що причина своєрідного диференціювання
нижньої щелепи полягає в адаптивних перетвореннях, пов’язаних
зі сприйняттям звукових хвиль. Барабанна кістка, яка виникла з ку-
тової, утворює в середньому вусі більшості ссавців не тільки кіль-
цеву рамку для барабанної перетинки, але й латеральну частину
слухового барабана; його медіальна частина формується з волокнис-
того хряща. Зчленування ковадла з молоточком являє собою пер-
винний щелеповий суглоб.

Риси розвитку середнього вуха в лінії синапсид залишаються
дискусійними. Припускають, що специфічна конфігурація черепа
ранніх синапсид — пелікозавров — зі зміщеним вниз щелеповим
суглобом і відхиленим в його сторону стремінцем перешкоджали
розвитку середнього вуха на місці вушної вирізки, як у ящірок, че-
репах і крокодилів. В якості первинної ділянки сприйняття звуко-
вих коливань виявилася придатною бічна сторона нижньої щелепи,
особливо завдяки розміщенню тут повітряної порожнини.

Ймовірно, був запущений відбір на оптимізацію передачі коли-
вань до внутрішнього вуха, який сприяв зміцненню ланцюжка по-
стдентальні кістки нижньої щелепи — квадратна кістка — стре-
мінце. Одночасно відбувалося звільнення названих компонентів від
жорсткого зв’язку із зубною кісткою та черепною коробкою. Тобто
формування середнього вуха в еволюції звіроподібних рептилій
руйнувало типову для амніот конструкцію щелепового апарату.

З цієї причини у багатьох терапсид у конструкції щелеп простежу-
ються симптоми слабкості опори в щелеповому суглобі, в конструкції
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нижньої щелепи наростає ступінь гіпертрофії зубної кістки, її він-
цевого відростка та мускулатури, яка кріпиться на ньому. У зв’язку
з цим сильно розширюється заорбітальна частина черепа, виличні
дуги вигинаються в боки, збільшуються скроневі ями, які вміщу-
ють мускулатуру. Розростаються тім’яні кістки, що збільшує їх вне-
сок у формування стінки мозкової капсули.

Здатність з силою змикати щелепи, стискаючи здобич, ймовірно,
була надбана завдяки морфологічним новаціям двоякого роду. Зав-
дяки розширенню скроневих ям, зайнятих щелеповою мускулату-
рою, наростала маса м’язових волокон латеральніше нижньої ще-
лепи. Іншим нововведенням було формування спрямованого назад
відростка зубної кістки, який став контактувати з лускатою кісткою
латеральніше первинного суглоба. Таким чином, утворився вторин-
ний щелеповий суглоб, спочатку співвісний з первинним, що дозво-
ляло їм взаємодіяти без взаємних перешкод. Згодом первинна верхня
щелепа ссавців не тільки поступилася вторинній щелепи функцією
захоплення та оброблення їжі, але й топографічно розпалася.

Скелет вільних відділів кінцівок та їх поясів
Непарні плавці водних хребетних. Їх розвиток в ембріогенезі

починається з формування поздовжньої складки ектодерми, всере-
дину якої вселяються клітини скелетогенної мезенхіми, що походять
з нервового гребеня (ектомезенхіма). Спочатку вони розсіяні рівно-
мірно та не виявляють ознак сегментації. Лише пізніше ці клітини
групуються посегментно під впливом так званих мускульних бруньок
сомітів — скупчень зародкових клітин, які надходять всередину згорт -
ки з міотомів. «Нав’язуючи» зачаткам сегментацію, вони стимулюють
формування з мезенхіми плавцевих променів — радіалій.

Для розуміння значення непарних плавців, потрібно залучити
дані про первинний для хордових механізм локомоції — ундуля-
ційне плавання яке значною мірою визначило особливості організа-
ції їх тіла. Вихідним варіантом локомоторного апарату риб вважа-
ють вугроподібний рушій. Локомоторна хвиля, що утворена
бічними вигинами тіла, пробігає ним спереду назад. Косо орієнто-
вані ділянки тіла зміщуються назад, відтісняючи воду. Вода чинить
опір і докладає до тіла риби зусилля, перпендикулярні відносно по-
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верхні контакту. Косі зусилля можуть бути розкладені за правилом па-
ралелограма на поздовжні та поперечні складові. Всі поздовжні спря-
мовані в одну сторону (вперед), тому вони підсумовуються, утво-
рюючи силу тяги; поперечні складові, спрямовані протилежно один до
іншого, тому вони нейтралізуються. Ефективність рушія залежить від
маси води, з якою взаємодіє тіло, і тому підвищується при розширенні
силуету непарними плавцями — неперервною плавцевою облямівкою,
яка тягнеться вздовж спини та вентральної кромки хвоста. Вугроподіб-
ний рушій, як економічніший, використовується повільними плавцями
та мальками (останнім ця економічність життєво необхідна, оскільки
через малі розміри їм сильно заважає в’язкість води).

Взаємодії хижак — жертва стимулювали в багатьох групах риб
спеціалізацію на швидке плавання, яка супроводжувалася формуван-
ням скомброїдного рушія. Це є результатом кількох перетворень.
Перш за все, збільшилася швидкість локомоторної хвилі, що пробігає
тілом. Відповідно, помітно зменшилася її амплітуда. Також вкоро-
тилася ділянка плавцевої складки, яка взаємодіє з потоком. Справа
в тому, що велика протяжність плавцевої складки не підвищує
ефективність вугроподібного рушія, оскільки його каудальніші ді-
лянки стикаються з порціями води, які рухаються назад. Цим пояс-
нюється збільшення амплітуди хвилі у напрямку до хвоста — воно
дозволяє йому захопити в сферу дії нерухому воду. У скомброїдних
плавців з неперервної складки виділена коротка робоча ділянка на
задньому кінці тіла — хвостовий плавець.

З розпадом неперервної плавцевої складки з неї виникають, крім
хвостового, ще дві категорії плавців. Задній спинний і анальний роз-
ширюють силует риби позаду центру мас і діють як стабілізатори, по-
дібно до оперення стріли. Передній спинний плавець розширює силует
попереду від центру мас і діє як дестабілізатор. Якщо риба в момент ма -
невру на великій швидкості повертається боком до потоку, він пригаль-
мовує рух переднього кінця тіла і тим самим підвищує маневреність
риби, допомагаючи їй виконати різкий поворот. У хижих колючоперих
риб промені переднього грудного плавця міцні та нагадують «щогли»
для передачі великих поперечних зусиль у разі різких поворотів.

Типологія хвостових плавців базується на особливостях їх бу-
дови. Протоцеркальний тип плавця характерний для безчерепних
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і круглоротих, наявний також в онтогенезі риб. Плавцева складка
рівномірно охоплює хвостову вісь хребта.

Гетероцеркальний плавець — зовні та внутрішньо нерівнолопа-
тевий; характерний для вимерлих безщелепних, панцирних риб, акан-
тод, акулових риб, а з променеперих — для палеоніскоподібних і хря-
щових ганоїдів. У акули верхня лопать хвостового плавця крупніша,
оскільки туди заходить осьової скелет. Проте, якщо порівнювати спів-
відношення шкірних лопатей, то більшою є нижня. Радіалії тут пере-
йменовані в дорсоспіналії та вентроспіналії. Останні у катрана сильно
скорочені та зрощені зі збільшеними гемальними дугами хребців.

Значення гетероцеркальності в акул полягає у компенсації на-
дмірної маси, що досягається завдяки простому механізму: більша
нижня лопать відгинається опором води, відстаючи в русі вбік від
хвостового стебла, плавець дещо перекручується та відкидає воду
не тільки назад, але й униз, створюючи компонент сили тяги, спря-
мований вгору. У скатів відбулася редукція хвостового плавця до
ниткоподібної форми, їх плавання здійснюється в основному за ра-
хунок хвилеподібних рухів збільшених грудних плавців. 

Нерівнолопатевий хвостовий плавець іхтіозавра називають гіпо-
церкальним, оскільки його асиметрія протилежна, порівняно з епі-
церкальним плавцем акул. Така форма виникла в умовах надлиш-
кової плавучості цих водних рептилій та, ймовірно, утворювала
додаткову силу, спрямовану вниз.

Гомоцеркальний плавець (рис. 2.18), поширений у костистих риб,
є вторинно рівнолопатевим, проте лише зовні (зберігається аси метрія
внутрішнього скелета). Зовнішня симетрія пов’язана з відсутністю
необхідності компенсувати надлишкову масу. Цим рибам властива
нейтральна плавучість, яку забезпечує гідростатичний орган — пла-
вальний міхур. У пелагічних швидкісних плавців плавальний міхур
може бути вторинно відсутнім (наприклад, у скумбрії), оскільки не-
сумісний з швидкими вертикальними переміщеннями риби та змі-
ною глибини. У разі занурення наростаючий тиск води стискає його,
роблячи неефективним, а при спливанні — навпаки — внутрішній
тиск виявляється неврівноваженим. У той же час, у разі високої
швидкості негативна плавучість не заважає, оскільки положення
риби в заданому шарі води ефективно стабілізується зустрічним по-

98



током. В онтогенезі зникнення зовнішніх слідів асиметрії обумов-
лено тим, що плавець виникає у вигляді єдиної шкірної лопаті;
м’ясиста лопать значно зменшена.

Рис. 2.18. Хвостові плавці риб:

А — гетероцеркальний, Б — дифіцеркальний, В — гомоцеркальний, 
Г — утворення гомоцеркального плавця — рання стадія, 
Д — гетероцеркальна стадія, Е — гомоцеркальна стадія, 

1 — невральні дуги, 2 — гемальні дуги (за Kardong, 2012)

Домінування шкірної лопаті в плавцях костистих риб обумовлено
перевагами її скелета, який складається з лепідотрихій. На відміну
від еластотрихій ці кісткові промені, утворені зрослими ізопедино-
вими лусками, легкі, але жорсткі. Від радіалій у хвостовому плавці
костистих риб практично не лишилося слідів: лепідотрихії прикріп-
люються безпосередньо до гіпуралій, які є похідними гемальних
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дуг кількох останніх хребців. Продовження хорди ембріона у до-
рослих особин костеніє та формує маленький відросток на остан-
ньому хребці — уростиль.

Дифіцеркальний плавець є вторинно симетричним як зовні, так
і внутрішньо. Внутрішню асиметрію, ймовірно, ліквідувала стадія
ниткоподібного плавця (вугроподібного рушія) у філогенезі. Дифі-
церкальний плавець властивий дводишним рибам, багатоперам, ла-
тимерії, а також деяким костистим (тріскові). Ранні дводишні риби
мали типовий гетероцеркальний хвостовий плавець, проте, згідно па-
леонтологічному літопису, анальний і спинний плавці подовжилися
в напрямку хвостового, а хребтова вісь укоротилася, в результаті у су-
часних видів хвостовий плавець перетворився на дифіцеркальний.

Остисті відростки хвостових хребців можуть безпосередньо брати
участь у підтриманні хвостового плавця. В непарних спинних та аналь -
ному плавцях опорними елементами зазвичай є радіальні промені
з хряща або кістки, так звані птерігофори. Вони можуть приєднується
до невральних або гемальних елементів хребта, але часто бувають від-
ділені від них м’язовим проміжком. У багатьох акул і химер, у де яких
костистих риб непарні плавці несуть спереду шипи, які працюють як
водорізи. Спинних плавців може бути один або два, рідко три. В мину-
лому це мало місце у щиткових, панцирних риб, зараз характерно для
хрящових і кісткових. Спинні плавці можуть редукуватися або злива-
тися з хвостовим, як у сучасних вугрів і мурен, а можуть бути
роздробленими на безліч дрібних, як у багатопера. Позаду анального
або клоакального отворів майже завжди знаходиться анальний пла-
вець, він втрачається придонними рибами або зливається з хвостовим.

У наземних хребетних (за винятком ранніх амфібій) непарні
плавці були повністю втрачені. Пуголовок жаби, тритон, протей, ак-
солотль і деякі інші хвостаті амфібії добре плавають за допомогою
дорсовентрально розширеного плавця, позбавленого скелетних ут-
ворень. До водного способу життя повернулося багато амніот. Деякі
з них, наприклад черепахи, вимерлі плезіозаври, пінгвіни і тюлені,
для пересування у воді скористалися не хвостом, а кінцівками.
Серед ссавців пристосувалися до плавання та скористалися хвосто-
вими плавцями для рухів китоподібні і сиренові. Лопаті їх плавця
орієнтовані горизонтально та мають волокнисту основу. Найближче



до вторинного утворення хвостового
плавця риб’ячого типу підійшли у ми -
нулому іхтіозаври (вісь хребта захо-
дить у нижню лопать). В іхтіозаврів
і китоподібних з’явилися й спинні
плавці, проте вони теж позбавлені
скелетної основи.

Розвиток парних кінцівок. Роз-
виток починається з появи порожнис-
того випинання ектодерми (у риб це
плавцева згортка, у наземних хребет-
них — так звана брунька кінцівки).
Клітини скелетогенної мезенхіми, що
заповнюють зачаток у вигляді несег-
ментованої маси, виселяються з па-
рієтального листка бічної пластинки
мезодерми, а м’язові зачатки вроста-
ють сюди у вигляді бруньок від міото-
мів сомітів (у акул — по 2 на сегмент),
обумовлюючи подальшу сегментацію
мезенхіми. У плавцевій згортці кожна
брунька поділяється на дві — дор -
сальну і вентральну. Виявлено, що за
характером розвитку парні плавці риб
дуже близькі до непарних (рис. 2.19).

У риб на верхівці бруньки екто-
дерма утворює глибоку згортку, куди проникає похідна від нерво-
вого гребеня ектомезенхіма. Далі зі згортки формується шкірна ло-
пать плавця, де клітини нервового гребеня беруть участь у фор муванні
луски, а в кісткових риб — кіст к о вих променів, лепідотрихій. У тет-
рапод шкірна лопать не розвиваєть ся, але на верхівці бруньки розта-
шовується потовщення ектодер ми — так званий апікальний гребінь,
який впливає на диференціювання мезодерми. Скелетогенна мезен-
хіма всередині бруньки кінцівки підлягає складній конденсації,
в результаті якої формується картина взаємного розташування май-
бутніх хрящових зачатків скелета.
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Рис. 2.19. Ембріональні

компоненти парної кінцівки:

1 — ектодерма, 2 — нервова
трубка, 3 — міотом соміта, 

4 — дерматом, 5 — мускульна
брунька, 6 — плавцева
складка, 7 — міграція 

скелетогенної мезенхіми, 
8 — парієнтальний листок

бічної пластинки, 9 — целом, 
10 — хорда (за Гуртовой 

и др., 1992)
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Розвиток скелета плавців у риб починається з посегментного
згущення мезенхіми, що утворює зачатки радіалій. Пізніше від
внутрішнього кінця кожної радіалії відділяється потовщений чле-
ник — зачаток базального елемента; ці членики з’єднуються між
собою, утворюючи членистий або єдиний стрижень — метаптери-
гіум. У грудних плавцях акул передні базалії є результатом більш
пізнього злиття радіалій. З цього ж матеріалу формується тазовий
пояс, а плечовий розвивається окремо.

Теорії походження парних плавців. Намагаючись знайти пер-
винний, найдавніший тип парного плавці (архиптеригія), К.Гегенбаур
запропонував уявлення про унісеріальний (однорядний) архиптеригій,
прототипом якого були плавці акули. Пізніше виникло уявлення про бі-
серіальний (двурядний) архиптеригій на зразок плавця цератода (дав-
ньої дводишної риби, знайденої вже у тріасі). Унісеріальний плавець
легко виводиться з цього типу. Походження первинного плавця К.Ге-
генбаур пов’язував із зябровою перегородкою, його скелет — з об’єд-
наними зябровими променями (гіллясті промені зустрічаються, на-
приклад, на під’язиковій дузі катрана), а пояс — з вісцеральною дугою.

Зараз теорія Гегенбаура має лише історичне значення, проте її
вважали загальновизнаною більше половини століття. Штучність
теорії була доведена на підставі наступних фактів. Зяброві перего-
родки вертикальні, а плавці первинно горизонтальні. Черевні плав -
ці у примітивних риб розташовані далеко позаду і лише у ви щих
риб (наприклад, у окунеподібних) наближені до зябрового апарату.
Мускулатура плавців розвивається з міотомів сомітів (є соматич-
ною), іннервується черевними корінцями, а мускулатура зябрових
дуг (є вісцеральною) розвивається з вісцерального листка бічної
пластинки та іннервується зябровими головними нервами. Вісце-
ральні дуги щелепноротих розташовані всередині целому, а плавці
з їх поясами — зовні. В рамках теорії Гегенбаура також неможливо
пояснити схожість парних і непарних плавців.

Розробка теорії бічних згорток пов’язана з роботами С.Майварта
і Ф.Бальфура, пізніше її підтримали А.Дорн і О.М. Сєверцов. Переду-
мовою теорії була схожість парних плавців з непарними та метамер-
ність парних плавців Відповідно до теорії спочатку з’явились метап-
левральні згортки такого типу, як у ланцетника, що виконували роль
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кіля. Проте суцільні складки вступали в конфлікт з ундуляційними ру-
хами — вони викривлялися або розтягувалися у разі згинання тулуба,
що призвело до їх розпаду. При цьому міг зберегтися цілий ряд фраг-
ментів (як у акантод); вони були корисними як рулі глибини. Найефек-
тивнішими були крайні ділянки єдиної згортки, які й збереглися
у більшості риб. Так виникли парні плавці. Вирізка, яка насувалася
ззаду, відділяла від стінки тіла риби каудальну частину плавця, збіль-
шуючи його рухливість і, врешті-решт, перетворюючи його на унісе-
ріальний архиптеригій. Поява бісеріального архиптеригія була вто-
ринним явищем завдяки переміщенню радіалій на медіальну сторону.

Згідно з теорією У. Грегорі, плавці з широкою основою (як у кла -
доселяхій) з’явились у результаті вторинних змін, прикладом чого
є розширені грудні плавці скатів. Первинний тип представлений
трибазальним плавцем акулячого типу. Такому плавцю передував
дентиновий шип (як у анаспід з безщелепних). Передбачається, що
шипи, які утворювали ряд, могли функціонувати в якості пасивного
кіля. Після цього встановився зв’язок шипів з міомерами, що зро-
било кіль рухомим. Далі за рахунок розростання м’язів позаду кож-
ного шипа утворилася згортка з внутрішнім скелетом. Ця теорія де-
монструє оригінальний підхід до створення морфологічного ряду
від такого звичайного атрибута плавця, як шип. Проте етап розрос-
тання м’язів уявляється абсолютно штучним і сумнівним.

У давніх акулоподібних риб — акантодів — між грудними і че-
ревними плавцями існували ще кілька пар (до 7) проміжних неве-
ликих плавців. Первинно парні плавці служили горизонтальними
стабілізуючими кілями, що запобігали обертанню тіла навколо осі.
Основа примітивних плавців була широкою (так звані еврибазальні
плавці). Викопні панцирні риби мали парні плавці з довгим кістко-
вим шипом в основі. У безщелепних (щиткових і круглоротих) парні
плавці відсутні. Проте палеонтологами було з’ясовано, що серед різ -
нощиткових немає й натяку на парні вирости, а в деяких кістково-
щиткових у передній частині тулуба виявлені ластоподібні утворення.
У бесщиткових окремі форми мали стабілізуючі бічні згортки.

Парні плавці сучасних риб мають відносно вузькі основи, що
передбачає досить широку амплітуду їх рухів. Грудний плавець
хрящових риб складається з трьох базальних хрящів — базалій, до
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яких радіально прикріплені дво-тричленисті радіалії, а до них —
ниткоподібні еластотрихії. Плавці скатів вторинно змінені на ши-
рокі бічні згортки. Черевний плавець складається з однієї довгої ба-
залії, до зовнішньої поверхні якої прикріплений ряд одночленистих
радіалій, а до них — еластотрихії. Базалії самців потовщені та по-
довжені, а на їх бічній поверхні розміщена борозна. Дані утвори на-
зивають птеригоподіями. Під час парування вони виконують фун-
кцію копулятивного органу.

У кісткових риб, з їх різноманітнішими пристосуваннями до
умов середовища, плавці стали виконувати функцію зміни напрямку
руху, роль органів опори (особливо у дводишних), і, навіть, органів
планеруючого польоту (летючі риби). Такі адаптації супроводжува-
лися посиленням поясу, що охоплює тіло з усіх боків, і утворенням
на його бічній поверхні виступу для з’єднання з осьовим променем
плавця. Плавець відносно осі тулуба став займати не горизонтальне,
а нахилене або поперечне положення. Збільшення функціонального
навантаження на плавці призвело до додаткового посилення їх хря-
щової основи кістковими утвореннями шкірного походження, які
потім поступово заміщають хрящової скелет. Одночасно ускладню-
ється кісткова основа плавця, де відбувається диференціація окре-
мих ділянок. Черевні плавці, що мають менше функціональне на-
вантаження, тривалий час зберігають примітивнішу будову.

Більшість костистих риб у процесі еволюції втратила базалії
в грудних плавцях, а в черевних — ще й радіалії. Еласмобранхії хря-
щових риб заміщені кістковими променями шкірного походження —
лепідотрихіями, які підтримують вільну поверхню парних і непар-
них плавців. У деяких риб лепідотрихії перетворені на гострі ко-
лючки, біля основи яких іноді розміщені отруйні залози.

Крім власне кінцівок в тілі тварини розташовуються скелетні
елементи — пояса кінцівок, які є опорою для кінцівок. Припускають,
що у панцирних риб всередині тіла був наявний справжній пояс,
а бічні стінки головогрудного панцира служили додатковим покрив-
ним плечовим поясом.

Пояс грудних плавців має вигляд хрящової дуги, що лежить
у товщі м’язів позаду зябрового апарату. Складається дуга з парних
лопаткового та коракоїдного відділів. Зливаючись знизу, обидві по-
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ловини утворюють дугоподібну конструкцію. Пояс лежить вільно
в тулубових м’язах і з осьовим скелетом не з’єднаний. Лише у ска-
тів він приєднаний до хребта у зв’язку з необхідністю створювати
надійну опору для великих грудних плавців. З обох боків на повер-
хні плечового поясу розміщений виріст — місце прикріплення ске-
лета плавця. Пояс черевних плавців (тазовий) утворений хрящовою
пластиною, яка лежить у черевних м’язах перед клоакою. 

Плечовий пояс у всіх основних груп риб, крім хрящових, є комп -
лексним утворенням, що включає покривні і хондральні скелетні утво-
рення, що надають додаткову міцність. Плечовий пояс кісткових риб
складається з первинного поясу грудних плавців і масивнішого вто-
ринного поясу. Первинний пояс утворений парними лопаткою і кора-
коїдом (відіграють роль втрачених базалій), а вторинний пояс склада-
ється з клейтрумів, супраклейтрумів, підклейтрумів і задньотім’яних
покривних кісток. Останні прикріплені до нейрокраніуму. Варто від-
значити, що в деяких ганоїдних риб базалії зберігаються. Тазовий пояс
представлений непарною кістковою пластиною в товщі м’язів.

Кінцівки тетрапод. Скелет кінцівок наземних хребетних сут-
тєво відмінний від скелета кінцівок риб. Якщо кінцівки останніх
становлять прості одночленні важелі, що переміщуються тільки
відносно тулуба тіла і не несуть мускулатури, кінцівки наземних хре-
бетних є багаточленними важелями з потужними м’язами. У цьому ви-
падку не тільки вся кінцівка переміщується відносно тіла, але й окремі
елементи кінцівки змінюють своє положення відносно один іншого.

Елементи скелета передньої та задньої кінцівок тетрапод об’єд-
нані серіальною гомологією, вони є гомодинамними, у зв’язку з чим
для них є правомочною загальна схема (архетип). Найпроксималь-
ніший відділ, утворений одним елементом (плечем або стегном), —
це стилоподіум; наступний за ним (передпліччя або гомілку), що
типово складається з двох кісток, — зейгоподіум; нарешті, дисталь-
ний відділ (кисть або стопа) — аутоподіум. Останній, своєю чергою,
поділяється на базіподіум (зап’ясток або заплесно), метаподіум
(п’ясток або плесна) та акроподіум (фаланги пальців). Базіподіум
включає не менше двох рядів елементів, в найпримітивнішому ва-
ріанті — до чотирьох. У проксимальному ряді назви двох крайніх
кісток є похідними від назв прилеглих до них кісток зейгоподіума,
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а між ними розташована проміжна кістка. Кістки дистального ряду
так і названі, а неповні або зачаткові проміжні ряди бувають утворені
центральними кістками — проксимальними і дистальними. Вен-
тральна сторона передньої кінцівки, насамперед кисті, називається
долонною (пальмарною, волярною), а задньої кінцівки — підошовною
(плантарною). Тильний бік в обох кінцівках називається дор саль -
ним. Передній або внутрішній край кінцівки (на стороні I-го пальця)
називається преаксіальним (передвісьовим), а задній (з V-м паль-
цем) — постаксіальним (завісьовим) (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Гомодинамна схема будови кінцівок тетрапод 

(зліва показана задня кінцівка, справа — передня) (за Kardong, 2012)

Передня кінцівка хвостатих амфібій майже повністю відпові-
дає наведеній схемі. Часто редукований V палець (рідше інші);
можна припустити, що це обумовлено характерним для цієї групи
широко розставленим положенням кінцівок, при якому латеральні
пальці практично не контактують з ґрунтом і нерідко редукуються як
неефективні. У безхвостих відбулися наступні зміни: обидва елементи
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передпліччя зростаються в одну кістку, зливається між собою і час-
тка кісток зап’ястка. Ці особливості мають вторинний характер
і пов’язані із пристосуванням жаб до пересування стрибками (пе-
редні кінцівки виконують роль амортизатора під час приземлення).
Злиття довгих кісток виключає їх нерівномірне та небезпечне на-
вантаження, вони не можуть бути зламані поодинці у разі невдалого
приземлення. Проте таким злиттям знята особливість ліктьового
суглоба, що поєднує згинально-розгинальну рухливість із ротацій-
ною на фоні захищеності суглоба зв’язками від вивиху. У жаб лік-
тьовий суглоб є кулеподібним і не піддається захисту зв’язками або
тугою суглобової сумкою. Вихід був знайдений у м’язовому за-
хисті: жаби мають товсте та мускулисте передпліччя.

Порівняно з амфібіями, передні відділи у рептилій подовжені,
а кістки кисті, навпаки, вкорочені. Плечова кістка (os humerus) ви-
довжена, з розширеними кінцями. Її проксимальний кінець несе
суглобову поверхню для зчленування з плечовим поясом. Поряд
знаходиться відросток для прикріплення м’язів, а з протилежного
боку — суглобова поверхня для з’єднання з передпліччям.

Ліктьова (os ulna) і променева (os radius) кістки формують пе-
редпліччя. Перша займає зовнішньозаднє положення, є масивні-
шою і дещо сплощеною; друга — займає передньовнутрішнє поло-
ження, вона тонка та округла. 

Кисть утворює наступні підвідділи: зап’ясток, п’ясток і фаланги
пальців. У зап’ястку кістки розташовані у три ряди. Іноді кількість
елементів може зменшуватися за рахунок їх злиття або редукції.
У зап’ястку розвинена горохоподібна кістка (os pisiforme), типова
також для ссавців. Існують дві версти походження цієї кістки: вона,
можливо, являє собою залишок VI пальця або могла виникнути як се-
самоподібна кістка в сухожилку ліктьового згинача зап’ястка, яка під-
вищує механічну ефективність цього м’яза. П’ясток складається
з кількох видовжених кісток. Тонкі фаланги п’яти пальців спрямовані
вперед від п’ясткових кісток, останні фаланги несуть кігті. Для репти-
лій характерне своєрідне розташування деяких суглобів. Так, суглоб,
який забезпечує рухомість кисті, у плазунів знаходиться не між кіс-
тками передпліччя и зап’ястка (як у земноводних), а між проксималь-
ним і дистальним рядами кісток зап’ястка. Такий суглоб називається
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інтеркарпальним (від carpus — зап’ясток). Він забезпечує згиналь -
но-розгинальну рухомість, тоді як передплічнозап’ястний суглоб спе-
ціалізований на ротаційних рухах у разі широкої постановки кінцівок.

Специфічна фалангова формула ящірок (2–3–4–5–3) забезпечує
контакт з ґрунтом латеральних пальців, незважаючи на труднощі,
пов’язані з широкою постановкою кінцівок. У черепах фалангова
формула інша: 2–3–3–3–3, як у ссавців, що обумовлено іншою по-
становкою кінцівок у зв’язку з тим, що через наявність панцира
тулуб є дуже розширеним. Кисть крокодилів несе сліди глибоких
перетворень — часткової редукції, витягування базіподіума, що
мало місце у предків, які, ймовірно, були двоногими.

Перетворення на крило, хоча й змінило будову кінцівки птахів,
проте не порушило гомодинамного принципу конструкції. 

Плечова кістка трубчаста, пневматизована, її проксимальний бік
формує суглобову голівку для з’єднання з плечовим поясом. Характер
суглобових поверхонь суттєво обмежує можливість ротаційних рухів,
що обумовлює стійкість крила у польоті. На поверхні кістки є ряд гре-
бенів і отворів для пневматизації. Передпліччя складається з двох еле-
ментів. Променева кістка є тонкою і відносно прямою, ліктьова — ма-
сивнішою і зігнутою. На поверхні останньої кістки у вигляді горбків
можна побачити місця прикріплення очинів другорядних махових
пер. Особливості будови ліктьового суглобу забезпечують міцне з’єд-
нання елементів та обмежують обертальні рухи у ньому. Втім зберіга-
ється значна рухомість у площині крила, що надає можливість птахам
складати крило у стані спокою і змінювати його площу у польоті. 

Найзначніші перебудови відбулися у кисті птахів. Зап’ясток у них
сильно редукований (залишились лише дві самостійні кісточки) і на -
був значної жорсткості завдяки зростанню елементів. Дві проксималь -
ні кістки зап’ястка за допомогою зв’язок майже нерухомо з’єднуються
з передпліччям. Саме між проксимальними кістками та іншими еле-
ментами зап’ястка розташований рухомий суглоб. Як і у рептилій,
такий суглоб називають інтеркарпальним. Інші кістки зап’ястка та усі
елементи п’ястка зливаються в єдине утворення — пряжку. Її призна-
чення полягає у збільшенні поверхні для прикріплення махових пер.
Скелет пальців птахів також редукований. Залишається лише три паль -
ця, причому два крайніх із них представлені однією фалангою, а серед-
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ній — двома. За традицією їм надають номери з I по III, проте такий
підхід до нумерації є дискусійним; існує думка, що це II, III і IV пальці.
Рудимент зовнішнього пальця утворює скелетну основу крильця.

У ссавців, так само як і у птахів, кінцівки підведені під тулуб,
розташовані вертикально, тіло постійно піднесено над субстратом.
Така конструкція енергетично є більш вигідною та відкриває мож-
ливості більшого різноманіття способів пересування. Це призво-
дить до відповідних змін конкретної форми кінцівок у різних видів,
не порушуючи проте вихідного принципу їх будови.

Плече утворене однією плечовою кісткою: її проксимальний
відділ закінчується голівкою, яка входить у суглобову ямку лопатки,
а дистальний — блокоподібним виступом, що з’єднується з перед-
пліччям. До складу передпліччя входить променева і ліктьова кіст -
ки. Променева кістка розміщена у напрямку першого, внутрішнього
пальця, а ліктьова спрямована до останнього, зовнішнього пальця.
У своєму проксимальному відділі вона формує великий ліктьовий
відросток. Кисть поділяється на три відділи: проксимальний —
зап’ясток — 8–10 кісток, розташованих у три ряди; проміжний —
п’ясток — 5 кісток в один ряд; дистальний — фаланги пальців.

На відміну від плазунів і птахів, суглоб, що забезпечує рухомість
кисті, розташовані у ссавців між кістками передпліччя і зап’ястка
(замість інтеркарпального суглоба). У багатьох ссавців у зв’язку зі
специфічним способом пересування відбувається зростання і редук -
ція кісткових елементів (копитні), зрідка, навпаки, збільшення їх
кількості (гіперфалангія китоподібних). 

У наземних форм значно подовжені проксимальні відділи кінці-
вок, як передніх, так і задніх. У водних видів, навпаки, ці відділи вко-
рочені, проте збільшені дистальні відділи — п’ясток, плесно і особ -
ливо фаланги пальців. Перетворені на ласти кінцівки у такому випадку
переміщуються відносно тіла як єдине ціле. Переміщення окремих
відділів кінцівок відносно один іншого виражено слабо. У кажанів
лише перший палець передніх кінцівок розвинутий нормально, а інші
гіпертрофовані — між їхніми елементами розташована шкірна пере-
тинка, яка утворює основну частину поверхні крила. У швидких бігу-
нів заплесно, плесно, зап’ясток і п’ясток розташовуються вертикаль -
но відносно тулуба (наприклад, як у собаки). У най досконаліших
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бігунів — копитні — скорочується кількість пальців. Перший па-
лець атрофується і тварини спираються або на однаково розвинуті
третій і четвертий палець, між якими проходить вісь кінцівки (пар-
нокопитні), або переважний розвиток стосується одного третього
пальця, через який і проходить аналогічна вісь (непарнокопитні).

Зустрічаються приклади вторинного спрощення скелета перед-
ньої кінцівки (крім редукції пальців). У коня редукується ліктьова
кістка: від неї залишається тільки ліктьовий відросток, який при-
ростає до променевої кістки. Зрощення п’ясткових кісток у парно-
копитних у структуру, схожу на цівку, допомагає мінімізувати масу
кістки та рівномірно розподілити навантаження.

Задня кінцівка хвостатих амфібій найчастіше зберігає всі
5 пальців. У безхвостих зрощені кістки гомілки (причина та ж, що
й для передпліччя), окремі елементи заплесно видовжені та утво-
рюють додаткову ланку в багатоважельній кінцівці-катапульті.

Стегнова (os femur) кістка рептилій округла і дещо зігнута, її про -
ксимальна частина має голівку для зчленування з вертлюжною запади-
ною, а дистальна утворює колінний суглоб з гомілкою. Для укріплення
його передньої поверхні тут розташована колінна чашеч ка — маленька
кісточка, яка утворилася у товщі сухожилку на місці перегину через
суглоб. Велика (os tibia) і мала (os fibula) гомілкові кістки складають
гомілку. Перша розташована вздовж переднього краю і відрізняється
товщиною, друга — розміщена вздовж заднього краю і є тоншою.
У заплесно проксимальний ряд кісточок зростаються між собою і май -
же нерухомо з’єднуються з гомілковими кіст ками. Дистальні елементи
заплесно також щільно пов’язані й част ково зрощенні з кістками
плесно. Завдяки цьому суглобова поверхня розташована не між гоміл-
кою і стопою, а між проксимальним і дистальним рядами кісток за-
плесно. Такий суглоб має назву інтертарзального (від tarsus — за-
плесно). Це забезпечує поєднання згинально-розгинальної рухомості
з ротаційною. Плесно складається з видовжених кісток, до яких при-
кріплюються фаланги пальців. Кінцеві фаланги озброєні кігтями.

Скелет задньої кінцівки птахів представлений видовженими
трубчастими кістками. Стегнова кістка несе масивну округлу голівку
для з’єднання з тазовим поясом. На протилежному кінці утворюються
складні за рельєфом суглобові поверхні для з’єднання з гомілкою.
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В області колінного суглоба розташована сесамоподібна колінна ча-
шечка. Основним елементом гомілки є велика гомілкова кістка. З її
нижнім дистальним кінцем зростаються дві передні кістки заплесно,
в результаті чого утворюється так званий тібіотарзус. Зростання
в цьому місці настільки повне, що у дорослої тварини зникають
шви. Мала гомілкова кістка зазнала часткової редукції. Як наслідок,
вона стала, порівняно з великою гомілковою кісткою, майже на тре-
тину коротшою. У дистальному напрямку мала гомілкова кістка по-
тоншується. Проте вона має розвинутий дистальний бік, який бере
участь у зчленуванні зі стегновою кісткою.

Дистальні елементи заплесно та всі елементи плесно зливаються
у птахів у єдину кістку — цівку (tarsometatarsus). Завдяки цьому
з’яв ляється додатковий важіль, що збільшує довжину кроку (є спе-
цифічною рисою птахів). Рухоме зчленування розташоване між
двома рядами кісток заплесно, тобто між тими, що зрослися з го -
міл кою, та елементами, що злилися з плесно (як і у плазунів, суглоб
інтертарзальний). У більшості птахів в задній кінцівці розвиваються
чотири пальця, один з яких (перший) спрямований назад (зрідка на-
явні три пальця, а в африканського страуса їх два).

Стегно ссавців представлене масивною стегновою кісткою. Стег -
но зчленовується з гомілкою колінним суглобом, на передній повер-
хні якого розташована невелика колінна чашечка. Гомілка утворена
двома кістками: великою і малою гомілковими. Вони однакові за
довжиною, проте відрізняються за товщиною та положенням. Круп -
ніша велика гомілкова займає більш внутрішнє положення і спря-
мована до першого пальця. Більш тонка мала гомілкова кістка роз-
ташована ззовні і орієнтована до останнього (зовнішнього) пальця.
Серед трьох рядів кісток заплесно особливо виділяється проксималь-
ний, утворений двома кістками: таранною та п’ятковою, із спрямо-
ваним назад п’ятковим виростом.

На відміну від плазунів і птахів, суглоб, що забезпечує рухо-
мість стопи, розташований у ссавців між кістками гомілки і прокси-
мальними елементами заплесно — гомілковостопний суглоб.

Пояси кінцівок тетрапод значно змінюються як у зв’язку зі збіль-
шенням розмірів кінцівок, так і в результаті розподілу маси муску-
латури, що починається на поясі.
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Плечовий пояс земноводних має вигляд дуги, зверненої вер-
хівкою до черевної поверхні тіла. Кожна половина дуги складається
із наступних основних елементів. Верхня (спинна) частина пред-
ставлена лопаткою (scapula) з широким надлопатковим хрящем.
Нижня (черевна) частина включає коракоїд (coracoideum) і прокора -
коїд (procoracoideum), що розміщується попереду від нього. Хвостаті
амфібії позбавлені покривного («вторинного») поясу, а первинний
у них складається в основному з хряща. У безхвостих між перед-
грудниною і лопаткою розташована тонка паличкоподібна ключиця
(clavicula). Зазначені елементи поясу сходяться у точці прикріп-
лення плечової кістки і формують зчленівну ямку. Попереду від
місця з’єднання лівого і правого коракоїдів знаходиться передгруд-
нина, а позаду — груднина (sternum). Обидві кістки закінчуються
хрящами. Плечовий пояс, на відміну від кісткових риб, вільно ле-
жить у товщі мускулатури і не пов’язаний із черепом. 

Плечовий пояс рептилій складається з лопаткового і коракоїд-
ного відділів, також до нього включається груднина і декілька покрив-
них елементів. Через груднину і ребра пояс сполучається з груд ним
відділом хребта. Дорзальну частину плечового поясу утворює ло-
патка. Її кісткова частина орієнтована вертикально і має розширені
кінці. Нижня частина лопатки межує з коракоїдом і приймає участь
у створенні суглобової ямки для плечової кістки. До верхнього
кінця приєднується широкий надлопатковий хрящ.

Вентральну частину поясу утворюють парні коракоїди, які з’єд -
нуються швом з лопаткою. Задня частина коракоїду також бере участь
у створенні суглобової ямки. До передньої частини примикає спло-
щена хрящова пластинка (прокоракоїд). Поряд з надгруднинником
розміщуються ключиці — парні покривні кістки. Їх зовнішні кінці
приєднуються до лопаток, а внутрішні — зростаються з відростками
надгруднинника. Цей комплекс зміцнює з’єднання правої і лівої
частин плечового поясу.

Плечовий пояс черепах, на відміну від усіх інших хребетних,
розташований всередині грудної клітки. Паличкоподібна лопатка роз-
міщується вертикально і поєднується зв’язкою з карапаксом. Ак ро -
міальний відросток лопатки великий, позаду горизонтально розта-
шований коракоїд. Лопатка підвішена в черепах до панцира і може
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повертатися навколо осі, що проходить через точки кріплення. При
цьому вона бере участь у зміні об’єму порожнини тіла, що необ-
хідно для дихання, та поздовжньо переміщує плечовий суглоб; тим
самим подовжуючи крок, що частково компенсує обмежену рухли-
вість кінцівок. У крокодилів ключиці відсутні, плечовий пояс скла-
дається з лопатки, коракоїду і міжключиці, яка з’єднує праву і ліву
половини поясу (рис. 2.21).

Адаптація до польоту суттєво позначилася на конструкції пле-
чового поясу птахів. Він складається з трьох парних кісток, що
з’єднуються своїми проксимальними кінцями і формують ділянку
для прикріплення плечової кістки.

Коракоїд птахів має значну довжину і виносить плечовий суг-
лоб майже на рівень хребта. Ця кістка має вигляд прямого і міцного
стрижня, задня частина якого приєднується до тіла груднини. Ру-
хомо з’єднуючись з лопаткою, він утворює з нею гострий кут. По-
тужні коракоїди отримують велике навантаження з боку м’язів, які
рухають крилами, тому їх довжина збільшує простір для розташу-
вання таких м’язів. Одночасно коракоїди зміщують плечовий суг-
лоб далеко вперед, що є важливим для суміщення точок прикла-
дання підйомної сили з центром маси тіла, а також уможливлюють
складання крил у стані спокою.

Лопатка характеризується специфічною шаблеподібною формою.
Вона розташована позаду плечового суглоба, лежить на ребрах,
вздовж яких може рухатися, не обмежуючи крила. Ключиці птахів
представлені тонкими дужками, що злиті та утворюють вилочку.
Злиття ключиць у вилочку укріплює їх проти обертання вздовж по-
вздовжньої осі, завдяки чому вони слугують опорою для м’язів та
амортизують поштовхи, які виникають при маханні крилами.

Висока міцність плечового поясу птахів могла б вступити в про-
тиріччя з вимогами вільної рухливості грудної клітки, що необхідно
для інтенсивного дихання. Проте цього не відбувається завдяки іс-
нуванню в межах поясу кількох рухомих з’єднань. По-перше, це
рухливість коракоїду відносно груднини, по-друге, унікальна рух-
ливість лопатки відносно коракоїду, нарешті, це свобода ключиць
відносно груднини (вилочка лише у рідкісних випадках приростає
вершиною до її кіля, наприклад, у журавлів).
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Рис. 2.21. Плечовий пояс тетрапод: 

А — аксолотль, Б — варан, В — птеродактиль, Г — ворона, 
Д — качконіс, 1 — ключиця, 2 — груднина, 3 — лопатка, 4 — коракоїд,

5 — надлопатковий хрящ, 6 — лопаткокоракоїд, 7 — коракоїдна пластинка,
8, 11 — надгруднина, 9 — верхньолопатковий хрящ, 10 — прокоракоїдний

хрящ, 12 — прокоракоїд, 13 — тіло груднини, 14 — кіль груднини, 
15 — акроміон, 16 — суглобова западина лопатки (за Kardong, 2012)

Плечовий пояс ссавців має порівняно просту будову. Його ос-
новою є парні лопатки, які вільно лежать у товщі м’язів на спинно-
бічних поверхнях грудної клітки і з’єднані з осьовим скелетом лише
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м’язами та зв’язками. Широка й тонка лопатка на латеральній повер-
хні несе високий гребінь для прикріплення м’язів і закінчується акро-
міальним відростком. У плацентарних ссавців коракоїд зростається
з лопаткою, утворюючи коракоїдний відросток. В дистальному від-
ділі лопатки розташована суглобова ямка, в яку входить голівка пле-
чової кістки. Ключиці є лише у тих ссавців, чиї кінцівки рухаються
у різних площинах і існує необхідність укріплення причленування
плечової кістки та зміцнення всього плечового поясу (сумчасті, при-
мати, комахоїдні, гризуни, кажани та інші). В загальному вигляді клю-
чиця є паличкоподібною кісточкою, що поєднує плече з грудниною.
У видів, які переміщують кінцівки переважно у площині, паралельній
до головної осі тіла, ключиці відсутні (більшість хижих, копитні та ін.).

У однопрохідних у складі плечового поясу є архаїчний набір
компонентів — як у древніх синапсідних рептилій. Це дві кістки по -
кривного плечового поясу (ключиця, надгруднинник), лопатка та дві
пари коракоїдів (передня з них — прокоракоїди). У сумчастих і пла-
центарних обидві ці кістки редуковані, рудимент власне коракоїду
приростає до лопатки у вигляді однойменного відростка, рудимент
прокоракоїду виявляється в медіальному кінці ключиці або у складі
рукоятки груднини. Все це є наслідком підгонки конструкції передньої
кінцівки ссавців під певну оптимальну для парасагітальної кінцівки
схему. Така Z-подібна триважільна кінцівка характерна для типових
ссавців (як передні, так і задні кінцівки) і птахів (задні кінцівки).

Згадана підгонка досягнута за рахунок функціонального уподіб -
нення лопатки стегну, що відобразилось у кількох перетвореннях.
По-перше, лопатка звільнена від зв’язку з грудниною ціною втрати
коракоїду, а нерідко й ключиці. В наслідок цього плечовий суглоб
можна порівнювати з колінним. По-друге, форма лопатки ускладнена
через гіпертрофію м’язів у зв’язку з потребою в активному розги-
нанні плечового суглоба.

Тазовий пояс хвостатих амфібій утворений трьома парними
елементами, що сходяться в області вертлюжної западини, яку вони
і утворюють. Довгі клубові (os ilium) кістки своїми проксималь-
ними кінцями прикріплені до поперечних відростків єдиного кри-
жового хребця. Спрямований вперед і униз лобковий елемент поясу
залишається хрящовим. Позаду від нього розташована сіднична
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кістка (os ischium). Таке розташування елементів тазового поясу ха-
рактерне для всіх наземних хребетних. Для безхвостих характерні
аналогічні скостеніння, проте форма таза є своєрідною.

По-перше, медіально наближені вертлюжні западини (це цен-
трує силу поштовху, що передається на таз з кінцівки через голівку
стегна), що призвело до втрати горизонтальної тазової пластинки.
По-друге, витягнута клубова кістка в функціональному плані утво-
рює додаткову ланку багатоважільної кінцівки завдяки рухливості
крижового зчленування та наявності особливого м’яза.

Тазовий пояс рептилій складається з двох симетричних половин,
з’єднаних хрящем вздовж середньої лінії (закритий таз). Кожну по-
ловину, як і в інших наземних хребетних, утворюють три кісткові
елементи, які можуть зростатися навіть до зникнення швів. Всі вони
беруть участь в утворенні вертлюжної западини, в яку входить го-
лівка стегнової кістки. Таз плазунів полегшується за рахунок вели-
ких отворів у кістках, проте забезпечує міцне з’єднання з хребтом.

Витягнута клубова кістка розташована майже горизонтально,
паралельно хребту. Її передня частина прикріплюється до попереч-
них відростків двох крижових хребців. Передню частину вентраль-
ної половини таза утворюють лобкові кістки (os pubis), які схо-
дяться не горизонтально, а під певним кутом. Лобкові кістки легко
ідентифікувати за наявністю так званого замикального отвору. Сід-
ничні кістки формують задню частину вентральної області таза та
розмежовані між собою хрящовим прошарком.

Незважаючи на відсутність кінцівок від тазового поясу, в де -
яких змій (удавів, сліпозмійок) зберігаються кісткові рудименти.
Кіст ки таза черепах зростаються з карапаксом або прикріплені до
нього зв’язками.

Доцільно згадати особливості будови таза у вимерлих рептилій.
У птахотазових динозаврів, на відміну від ящеротазових, лобкова
кістка двогілляста; задня гілка є крупнішою за передню і сильно від-
хилена каудально, що надає тазу схожість з пташиним. Можливо,
цей варіант пов’язаний з біпедальністю та переходом кінцівок з ши-
роко розставленого положення в парасагітальне. У цьому випадку
зміна форми та деяке зміщення лобкової кістки могло обумовити
перенесення назад місця відходження важливих м’язів-аддукторів,
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які втратили топографічні передумови до ефективного функціону-
вання. В результаті нової орієнтації вони могли стати ефективними
ретракторами стегна. Відповідно до іншої ідеї, нахил лобкової кіс-
тки пов’язаний з положенням стінки тіла у рослиноїдних тварин
з об’ємним кишечником і, відповідно, черевом.

Головною особливістю тазового поясу птахів є відсутність вент -
рального симфізу і втрата кільцеподібної форми. Такий таз називаєть -
ся відкритим — він дає можливість відкладати великі яйця та збільшує
рухомість черевної стінки тіла у цій області, сприяючи інтенсифікації
дихання. Клубова кістка витягнута вздовж хребта, своїм внутріш-
нім краєм вона зростається зі складними крижами. До її зовніш-
нього краю примикає сіднична кістка. Вздовж останньої розмі щується
тонка паличкоподібна лобкова кістка, яка з’єднується із сідничною
сполучнотканинним прошарком і відокремлюється від неї вікном.
Усі три кістки приймають участь в утворенні вертлюжної западини.
Велика поверхня тазових кісток та їх нерухоме з’єднання з осьовим
скелетом забезпечують міцну опору для м’язів. 

Лобковий симфіз утворився вторинно (задні кінці лобкових кіс-
ток зрослися вентральніше клоаки) тільки в одного птаха, причому
найбільшого із сучасних — у африканського страуса, яйця якого,
порівняно з масою тіла, невеликі. Ймовірно, цей вид характеризується
також максимальною функціональною потребою в зміцненні поло-
винок таза в зв’язку з адаптацією до бігання. Вірогідно, для всіх
птахів цієї потребою також обумовлена унікальна довжина клубо-
вої кістки, яка має протяжне з’єднання зі складними крижами.

Таз ссавців закритий (як і у рептилій): лобкова і сіднична кіс-
тки правого та лівого боків зростаються вздовж середньої лінії,
утворюю чи суцільне кісткове кільце. В однопрохідних і сумчастих
до поясу примикають сумчасті кістки. У копитних з великою масою
тіла (ко ней, биків), а також у слонів, які мають великі сідничні
м’язи, клубові кістки сильно розширюються. На межі лобкової та
сідничної кісток знаходиться замикальний отвір. У комахоїдних —
кротів і зем лерийок — кістки таза не зливаються, він залишається
відкритим.
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М’язова система
Роль мускулатури в організмі тварин є багатоплановою. Будучи

пов’язаною зі скелетом, вона забезпечує рухову активність тварини.
Крім того, в різних каналах тіла — травній трубці, кровоносних су-
динах, каналах видільної та репродуктивної систем — мускулатура
сприяє транспортуванню речовин. Серцевий м’яз бере участь у під-
триманні безперервного потоку крові. У покривах мускулатура забез-
печує роботу окремих шкірних елементів (залоз, волосяного і пір’я но -
го покривів). Особлива роль належить м’язовій системі у створенні
тепла. Гістологічно виділяють декілька типів м’язової тканини.

Волокна гладеньких м’язів мають веретеноподібну форму та
одне ядро, яке розташоване в центрі. Волокно вкрите тонкою сар-
колемою, яка складається лише з клітинної мембрани. Міофібрили
витончені, а їх кількість є меншою, порівняно з поперечносмугастим
волокном. Розташовані гладенькі м’язові волокна, головним чином,
в органах вісцерального походження: стінках кишечника та усього
травного тракту, в протоках травних залоз, у стінці трахеї і бронхів,
сечовому міхурі (тобто в органах, які є похідними первинної киш -
ки), а також — у стінці судин, в статевих органах, у сполучній тка-
нині шкіри. Вони не мають поперечної смугастості, іннервуються
вегетативними нервами. Волокна зібрані у пучечки або окремі тяжі,
де вони перемежаються зі сполучнотканинними волокнами, проте
в сполучній тканині шкіри гладенькі волокна часто розміщуються
розсіяно. Скорочуються ці м’язи відносно повільно, амплітуда їх
скорочення менша, ніж у поперечносмугастих м’язах; вони здатні
довгий час залишатися в скороченому (робочому) стані.

Волокна поперечносмугастих м’язів мають циліндричну форму,
витягнуті у довжину, крупніші від гладеньких. Зовні волокно вкрите
сарколемою; всередині розміщується велика кількість щільно упа-
кованих поздовжніх міофібрил. Останні поділені на світлі й темні
поперечні смуги (ділянки), які в усіх фібрилах розміщені на одному
рівні. Поперечносмугасті волокна багатоядерні, у більшості хребет-
них ядра розміщені в глибині волокна по всій його довжині; у пта-
хів і ссавців вони розміщені ближче до поверхні волокна. Як пра-
вило, поперечносмугасті м’язові волокна групуються, утворюючи
окремі м’язи, які прикріплюються до елементів скелета, забезпе-
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чуючи рухливість цих елементів. Класичний скелетний м’яз має
центральну частину (черевце) та два кінці — проксимальний і дис-
тальний, якими м’яз і прикріплюється до окремих частин скелета.
Найчастіше один із скелетних елементів, до якого прикріплюється
м’яз одним кінців, є менш рухливим, ніж той, до якого м’яз при-
кріплюється протилежним кінцем. Перший кінець вважається місцем
початку м’яза, протилежний — його кінцем. На кінцівках початком
м’язу вважають його проксимальний кінець. М’язові волокна на
кінцях переходять у колагенові волокна та за допомогою останніх
прикріплюються до кістки чи хряща. Оскільки м’яз складається із
багатьох волокон, то кінцеві колагенові волокна, зливаючись, утво-
рюють потужні сухожилки, якими скелетний м’яз прикріплюється
до певного елемента скелета.

М’яз, як орган, складається із певної кількості субодиниць —
пучків, кожний з яких вкритий своєю оболонкою — ендомізієм; кілька
пучків можуть об’єднуватися в пучок більш високого рангу і покри-
ваються спільною оболонкою — перимізієм. М’яз у цілому оточений
також листком сполучної тканини — епімізієм. Декілька м’язів, які
несуть схожу функцію, вкриваються спільною оболонкою, яка на-
зивається фасцією. Залежно від компоновки сполучнотканинних
елементів і м’язових волокон, розрізняють м’язи прямоволокнисті
та перисті. Перші не мають внутрішніх сухожильних пластинок, їх
волокна можуть проходити від проксимального до дистального кін-
ців м’язу, утворюючи кінцеві сухожилки. В перистих м’язах волокна
короткі, оскільки вони фіксуються на внутрішніх сухожилках.

М’язові волокна можуть бути фізіологічно різноякісними. Най-
чіткіше розрізняють білі та червоні волокна. Товстіші білі волокна
отримують енергію за рахунок гліколітичного розщеплення глюкози.
Вони відрізняються порівняно високою потужністю, але швидкою
стомлюваністю, що обумовлює імпульсний режим їх роботи. Тонкі
червоні волокна отримують енергію через окислення глюкози та жир-
них кислот. Вони менш потужні, ніж білі волокна, але витривалі,
придатні до тривалої безперервної роботи. Колір волокон визначається
вмістом дихального пігменту — м’язового гемоглобіну (міоглобіну),
а мала товщина волокон сприяє високій швидкості дифузійних проце-
сів між товщею волокна з оточуючими кровоносними капілярами.
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Серцевий м’яз відрізняється від інших типів особливою будо-
вою, яка полегшує поширення потенціалу дії між м’язовими кліти-
нами — кардіоміоцитами. Ці клітини майже прямокутної форми,
у центральній їх частині розміщуються 1–2 ядра овальної або видов-
женої форми. Міофібрили займають периферійну ділянку цитоплазми.
Характерною морфологічною ознакою серцевого м’яза є контакти
двох сусідніх міоцитів. Елементарною скорочувальною одиницею
кардіоміоцита є саркомер — ділянка міофібрили між двома так зва-
ними лініями Z. У саркомері чергуються світлі й темні смуги, саме
тому міофібрила при світловій мікроскопії виглядає поперечно по-
кресленою. Саркомер міокарда, як і скелетного м’яза, складається
з переплетених ниток — міофіламентів (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Серцевий м’яз: 

1 — капіляр, 2 — інтеркалярний вставний диск, 
3, 7 — щілиноподібне з’єднання, 4 — м’язове волокно, 

5 — ядро, 6 — десмосома (за Linzey, 2012)

Головна особливість міокарда — створення ритмічних рухів
серця. Функціональною особливістю міокарда є автоматичні скоро-
чення, що чергуються з розслабленнями, які відбуваються безупинно
протягом усього життя організму. Для серцевої м’язової тканини
характерна велика кількість мітохондрій, розташованих біля ядра.
З цим пов’язана здатність серця до безперервної діяльності, оскільки
мітохондрії — носії великої кількості ферментів, що беруть участь
в окисно-відновних процесах.
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В ембріогенезі серцевий м’яз, як і гладенькі м’язи, утворюється
із мезенхіми і, таким чином, за походженням ближче до остан ніх.
Гістологічна структура зближує його з поперечносмугастими м’язами
(посмугованість, численні міофібрили, будова сарколеми), але вва-
жають, що ці особливості виникли у зв’яз ку із спеціалізацією фун-
кції серцевого м’яза і, зокрема, з без перервною активністю серця.

У хребетних тварин розрізняють парієтальну (скелетну) муску-
латуру, яка складає основу мускулатури тулуба, в основному осьову,
мускулатуру кінцівок, а також вісцеральну — мускулатуру внут-
рішніх органів. Парієтальна мускулатура утворена поперечносму-
гастою тканиною. До її складу у первинноводних входять мускула-
тура тулуба та хвоста, у наземних — крім цього, мускулатура шиї
і кінцівок. Разом вони утворюють осьову мускулатуру.

Зручною є класифікація, яка спирається на ембріональне похо -
дження м’язів. Соматичні м’язи формуються з міотомів сомітів. Без -
посередньо з міотомів утворюється осьова мускулатура. Починаючи
з риб, у яких з’являється горизонтальна септа, ця мускулатура поді-
ляється на епаксіальну (надосьову) і гіпаксіальну (підосьову), а крім
того, — на мускулатуру тулуба і хвоста (у амніот виділяють також
мускулатуру шиї). У всіх хребетних в голові є ще дві м’язові групи,
похідні від осьової мускулатури переднього кінця тіла безчерепних
предків — очна та під’язикова (гіпобранхіальна) мускулатура. Зі
спеціальних м’язових бруньок, що походить із міотомів сомітів,
роз вивається ще одна категорія соматичних м’язів: мускулатура
плавців (парних і непарних) і кінцівок. М’язові бруньки для парних
кінцівок рано роздвоюються на верхні та нижні половинки, в зв’язку
з чим відповідна мускулатура розпадається на первинно дорсальну
і первинно вентральну (рис. 2.23).

Вісцеральні м’язи мають інше походження: з вісцерального
листка бічної пластинки мезодерми (м’язи кишкової трубки), з ін -
ших частин мезодерми (м’язи коріуму та судин), навіть з ектодерми
(м’язовий шар моноптихіальних залоз). У більшості випадків це
гладенька мускулатура, але існують два винятки — поперечносму-
гаста мускулатура глотки (бранхіальна) та серцевий м’яз. В обох
випадках потрібні швидкі рухи, які недоступні гладенькій мус -
кулатурі.
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Рис. 2.23. Розвиток мускулатури зародка акули м’яз: 

1 — рот, 2 — око, 3 — передній мозок, 4 — задній мозок, 
5 — слуховий міхур, 6 — міотоми, 7 — м’язові бруньки грудного плавця,
8 — гіпобранхіальні м’язові бруньки, 9 — вистілка целомічної порожнини

(за Miller, Harley, 2001)

Осьова мускулатура
Первинноводні тварини. У ланцетника осьова мускулатура

пред ставлена у найбільш примітивному та узагальненому вигляді,
проте вже виявляє важливі властивості. Перш за все, вона є сегменто-
ваною, що необхідно для проведення хвилі скорочення вздовж тіла. 

Важливо відмітити, що міомери правого і лівого боків розміщені
аси метрично: початок міомера правого боку знаходиться посередині
міо мера лівого. Такий різновид білатеральної симетрії називають ковз-
ною. Міосепти орієнтовані косо в парасагітальній площині — під ку том
до напрямку міофібрил. Завдяки цьому площа міосепти істотно пе ре -
ви щує площу поперечного перерізу міомерів й має запас для компенса -
ції його потовщення, неминучого у разі вкорочення (запас реалізуєть ся
шляхом збільшення кута між міосептою та спрямуванням міофібрил). 

Порівняно з осьовою мускулатурою хребетних, у ланцетника вона
унікальна тим, що утворена листоподібними клітинами, розмір яких
відповідає розміру горизонтального перетину міомерів. Кожна така
клітина посилає до бічної поверхні спинного мозку тонкий відросток,
який доставляє до неї руховий імпульс, діючи як відросток мото-
нейрону, компонента черевного корінця спинного мозку хребетних.

Соматична тулубова м’язова система круглоротих значно потуж-
ніша ніж у безчерепних, хоча і побудована подібним чином: з м’язових
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сегментів (міомерів), розділених між собою сполучнотканинними
міосептами. Міомери і міосепти мають вигляд ламаної лінії у вигляді
перевернутої на бік латинської літери W. При цьому їх серединний
кут розміщений приблизно по середині тіла і спрямований уперед.
За допомогою міохордального комплексу круглороті можуть здійс-
нювати тулубом ундулюючі рухи для переміщення в товщі води.

Осьова мускулатура риб значно ускладнюється. Міосепти не-
рідко орієнтовані настільки косо, що це могло б супроводжуватися
надмірним розтягуванням міомерів уздовж хребта. Проте розтягу-
вання міомерів обмежується їх багаторазовими вигинами: у параса-
гітальних площинах (і, зокрема, на поверхні) вони утворюють зиг-
заги, а у фронтальній площині — V-подібні фігури, в тривимірному
вигляді — сукупність вкладених один в інший конусів, спрямова-
них вершинами то вперед, то назад. Таке косе розташування міо-
септ дає їм нову властивість. Крім компенсації потовщення м’язо-
вих волокон при вкороченні, вони наближаються до орієнтації на
поздовжню вісь тіла і тому можуть брати участь у передачі м’язо-
вих сил. Ця обставина створює передумови до зміцнення міосепт
окостеніннями (м’язові кісточки костистих риб) і до дроблення
епаксіальної тулубової мускулатури на дрібні пучки (рис. 2.24).
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Рис. 2.24. Осьова мускулатура

первинноводних хребетних: 

1 — спинний мозок, 2 — хорда,
М — міомери (за Kardong, 2012)
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У пелагічних костистих риб в області бічної лінії до основної
маси білої мускулатури зазвичай прилягає поверхнева червона м’язова
смужка. Важливу роль в її з’єднанні з хребтом виконує додатково
укріплена горизонтальна септа.

Гіпаксіальна мускулатура в області бічних стінок черевної по-
рожнини при змінах об’єму останньої повинна розтягуватися та
скорочуватися не лише в напрямку поздовжньої осі тіла, але й у по-
перечній площині. У зв’язку з цим волокна там розташовані спі-
рально та диференціюються на шари — починається формування
косих м’язів живота. Необхідність задирати голову перед схоплю-
ванням здобичі акулами і хижими костистими рибами сприяє дифе-
ренціюванню епаксіальної мускулатури в області потилиці; напри -
клад, у щуки виділяють довгий м’яз спини.

Характерною особливістю мускулатури хрящових риб є її від-
носна автономність — збереження здатності до скорочення у разі
порушення зв’язку з центральною нервовою системою. Своєрідним
є хімічний склад м’язів: вміст сечовини складає до 1,5–2,8%. Така
висока уремія, яка є згубною для інших хребетних, пов’язана зі спе-
цифічним осморегуляторним механізмом акулових риб.

Тетраподи. М’язова система амфібій помітно відрізняється
від такої риб. У зв’язку зі складнішими рухами, характерна для риб
метамерія порушена, а осьова мускулатура є більш диференційова-
ною. В різних групах структура тулубової мускулатури неоднакова.
У хвостатих слабо виражена метамерія міомерів. Єдиний дорсаль-
ний м’яз тулуба замінюється парними — найдовшим м’язом спини
та клубово-поперековим м’язом. Черевна стінка зміцнюється чотирма
шарами м’язів. Виділяють зовнішні косі м’язи (поверхневі та гли-
бокі), внутрішній косий, поперечний і прямий м’яз живота. У безхвос-
тих перетворення є глибшими. В редукованій хвостовій області у них
розвивається парний потужний клубово-куприковий м’яз, який забез-
печує рухливість довгих клубових кісток, що беруть участь у стрибку.
Шар черевних м’язів значно тоншає.

У рептилій метамерне розташування мускулатури майже не
зберігається. Розвиток кінцівок, поява шийного відділу та в цілому
більша диференціація тіла — все це призводить до складного дифе-
ренціювання всієї м’язової системи. Особливо слід підкреслити по-
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силення міжреберної мускулатури в зв’язку з оформленням грудної
клітки та її роллю у механізмі дихання всіх вищих хребетних.

У ящірок і крокодилів складно диференційована мускулатура
спини. Вона вкриває тіло трьома-чотирма поздовжніми смугами.
М’язи черевної стінки близькі за властивостями до таких у хвоста-
тих амфібій. Подальші зміни відбуваються в м’язах грудного від-
ділу тулуба: зовнішній косий м’яз перетворюється на зовнішній
міжреберний, а внутрішній косий — на внутрішній міжреберний
м’язи. Працюючи як антагоністи, вони беруть участь у дихальних
рухах грудної клітки. Своєрідним є розподіл м’язів у тулубі чере-
пах. Поперечний м’яз, що здавлює легені, полегшує видих, а зов-
нішній косий м’яз утворює в пахової області вгнуту стінку. У разі
скороченні він стає сплощеним і бере участь у вдиху.

У птахів мускулатура відрізняється рядом особливостей,
пов’язаних з характерними рисами способу життя. Їх м’язова сис-
тема ще більш диференційована, навіть у порівнянні з рептиліями,
що обумовлено складнішими рухами птахів. Найпотужніші м’язи,
що приводять у рух кінцівки, розташовуються на тулубі, а до самих
кінцівок спрямовані сухожилками. У зв’язку з величезним наванта-
женням крил, основна маса мускулатури розташовується в грудній
області, прикріплюючись до кіля груднини. Масивні грудні м’язи
сягають 20% загальної маси тіла та забезпечують опускання крил.
Дещо менші за розміром підключичні м’язи піднімають крила.

У тулубі епаксіальна мускулатура скорочена через нерухомість
цього відділу хребта. М’язи черевного преса не покривають всієї пло -
щі черевної стінки, ймовірно, внаслідок втрати пресом контролю над
об’ємом черевної порожнини (він здійснюється тілом груднини). Зов-
нішній косий м’яз закінчується на груднині та є важливим для видиху.
Зовнішні міжреберні м’язи завдяки характерним для птахів гачкопо-
дібним відросткам, орієнтовані уздовж ребер і не формують суціль-
ного пласта. Використання косого зусилля з опорою на шию тут не-
можливо, оскільки це заважало б управлінню довгою шиєю. Поворот
ребер у разі вдиху вперед відносно хребта неминуче супроводжується
побічним ефектом — зсувом кожного ребра вгору щодо попереднього.

Латеральні м’язи шиї, які контролюють її бічні вигини, зберіга-
ють сегментацію, хоча й ускладнену, порівняно з примітивними
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міомерами. Проте основна рухливість шиї здійснюється в сагіталь-
ній площині, такі м’язи втрачають метамерність.

М’язи, що обумовлюють рухи голови відносно шиї, займають
п’ять передніх хребців, один з таких м’язів у вигляді широкого вія -
ла розходиться від верхньої дуги епістрофея. М’язи хвоста можуть
бути поділені на три категорії: ті, які піднімають, опускають і роз-
ширюють хвіст.

Під’язикова мускулатура. У круглоротих осьова мускулатура
охоплює зябровий апарат зверху і знизу, причому її елементи не уп-
равляють рухами вісцеральних дуг. У хрящових риб встановлю-
ється зв’язок під’язикової частини осьової мускулатури з вісцераль-
ними дугами. Вона представлена особливим м’язом, що створює
систему пучків від плечового пояса до кожної дуги.

У хвостатих земноводних під’язикова мускулатура виглядає як
ростральне продовження двох м’язів — прямого м’яза живота і внут -
рішнього косого. Продовження прямого м’яза живота сегментоване
кіль кома міосептами, передня з яких з’єднана з копулою вісцерального
апарату. Цим з’єднанням встановлений типовий для тетрапод розподіл
цього м’язу на два — груднинно-під’язиковий та підборідочно-під’язи-
ковий. Продовження внутрішнього косого м’язу живота утворює лопат-
ково-під’язиковий м’яз. У безхвостих на під’язиковій пластинці місця
кріплення груднинно- та підборідочно-під’язиковий м’язів перекрива-
ються. В зв’язку з утворенням нового язика, незалежного від вісцераль -
ного скелета, з підборідочно-під’язикового м’яза відокремились два
ок ремих м’язи — підборідочно-язиковий і під’язиково-язиковий. Реп-

тилії мають схожу з амфібіями схему диференціації під’язикових м’язів.
У птахів під’язикова мускулатура видозмінена в зв’язку з фор-

муванням дзьоба, довгої шиї та нижньої гортані. Груднинно-під’я зи -
ковий м’яз починається від ключиці, далі розщеплюється на кілька
похідних м’язів, які доходять до шкіри або до поверхні трахеї. Також
волокна тягнуться від трахеї до перснеподібного хряща гортані,
ріжок під’язикового апарату. М’язи нижньої гортані птахів, похідні
від груднинно-під’язикового, в примітивному варіанті представлені
двома парами, задня з яких тягнеться від груднини.

У ссавців добре розвинені всі зазначені вище компоненти
під’язикової мускулатури: груднинно-під’язиковий м’яз, поділений
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на дрібніші м’язи та розщеплений на два шари, похідні підборі-
дочно-під’язикового м’яза, з яких власне будується м’язовий язик
ссавців, лопатково-під’язиковий м’яз.

М’язи кінцівок. Особливість м’язової системи амфібій, як пер-
ших тетрапод, полягає в розвитку потужної та складно організованої
мускулатури поясів і вільних кінцівок. Ця мускулатура розвивається
за принципом поєднання м’язів-антагоністів (згиначів — розгиначів).
Передній пояс обслуговують дорсальний м’яз лопатки, найширший
м’яз спини, підкоракоїдно-лопатковий, грудний, надкоракоїдний, про-
коракоїдно-плечовий, коракоїдно-променевий м’язи. Значні м’язові
маси розташовані на самій кінцівці: триголовий м’яз плеча, короткий
плечовий. Специфічні групи м’язів знаходяться в області кисті.

Унікальна особливість хвостатих земноводних — наявність ко-
роткого згинача колінного суглоба — стегново-малогомілкового м’яза.
Специфіка мускулатури колінного суглоба хвостатих амфібій обу-
мовлена особливим використанням задніх кінцівок у разі пересування
субстратом. Якщо передні в напівзігнутому положенні підтриму-
ють тіло над ґрунтом, то майже випрямлені задні начебто «загріба-
ють», підтримуючи тіло та одночасно проштовхуючи його вперед.

У жаб мускулатура має кілька специфічних особливостей. Для
мускулатури плечового поясу та плеча характерний складний дель-
топодібний м’яз, що є наслідком адаптації до приземлення при стри -
банні. Крім того, збережені ключиці та з’явилася передгруднина.
У м’язах передпліччя окремі елементи додатково посилені, завдяки
чому утворюється м’язова «суглобова сумка» для захисту простого
кулястого ліктьового суглобу.

У безхвостих амфібій особливості м’язів таза та стегна обумовле -
ні змінами характеру локомоції. Клубово-великогомілковий розгинач
значно посилений і диференційований. Його елементи наближені до
тазостегнового суглоба, що демонструє схожість з розгиначем ко -
лінного суглоба (розгинання є умовою поштовху у разі стрибання).
Вентральна мускулатура гомілки спрощена у зв’язку зі спеціаліза-
цією на стрибанні та обумовленою цим одноманітністю рухливості.

У рептилій спостерігається подальше диференціювання м’язів
кінцівок і вдосконалюються механізми їх сухожильного кріплення
до кісток. Найсуттєвішими змінами мускулатури є наступні. Виникає
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двоголовий м’яз плеча. У дорсальній мускулатурі тазового поясу та
стегна формується потужний розгинальний комплекс; його кінцеве
сухожилля огинає колінний суглоб і укріплено колінною чашечкою.
Первинно вентральні м’язи тазового поясу та стегна зміщуються на
каудальний бік стегна. В цьому виявляється підвищення ролі гори-
зонтально спрямованого поштовху, порівняно з вертикальним зу-
силлям на підтримання маси тіла.

Сідничного-згинальний м’яз перетворився на зовнішній вели-
когомілковий згинач, кінцевий сухожилок якого однією гілкою до-
тягується до великої гомілкової кістки, а іншою — до стопи. Біль-
ший з двох хвостово-стегнових м’язів є основним для поштовху.
Він розташований у товщі переднього відділу хвоста та прикріплю-
ється до стегнової кістки потужним сухожилком, який посилає
довгу гілку до колінного меніска.

У птахів на будову мускулатури суттєво вплинули парасагі-
тальна орієнтація кінцівки та хапальна адаптація стопи. Оскільки
у них стегно спрямовано вперед, а не вбік, то привідні м’язи стегна
втратили роль в опорі силі тяжіння, ця роль перейшла до ретракто-
рів стегна, які одночасно здійснюють поштовх уперед. Група рет-
ракторів — так званих задньостегнових м’язів — включає дор саль ні
та вентральні компоненти. Це двоголовий м’яз стегна, латеральний
і медіальний згиначі гомілки.

Через зміщення шийки стегна всередину, його голівка та, від-
повідно, тазостегновий суглоб розташовуються у птахів медіаль-
ніше головної парасагітальної площини, в якій розташовуються
стегнова кістка. Завдяки цьому у разі стояння на одній нозі або при
поштовху, сили цих м’язів виробляють корисний ефект у попереч-
ній площині — вони відводять кінцівку убік відносно таза. Останнє
утримує таз від крену (обвисання) під впливом маси тіла.

Загалом задні кінцівки птахів нараховують до 35 м’язів. Великий
інтерес становить наявний у деяких видів обвідний м’яз ноги. Він
починається на тазі, тягнеться вздовж стегна, далі у вигляді тяжа (су-
хожилку) перекидається через коліно і потім з’єднується зі згиначем
пальців. Птах, який сів на гілку, згинає коліна і цим рухом натягує
обвідний м’яз, а отже, і згинач пальців, в результаті чого пальці
стискаються, щільно обхоплюючи гілку. Чим нижче сідає птах, тим
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сильніше натягується обвідний м’яз і тим сильніше птах обхоплює
пальцями гілку. Сплячий птах автоматично утримується на гілці.

В інших видів (наприклад, у горобиних) механізм автоматичного
згинання пальців інший. Він обумовлений дією м’яза, який назива-
ється глибоким згиначем пальців. Його сухожилки, що йдуть до кін-
ців пальців, мають дуже шорстку нижню поверхню і рухаються
у піхвах, внутрішня поверхня яких має поперечні реберця. Коли
птах сідає на гілку і обхоплює її пальцями, шорстка поверхня сухо-
жиль під вагою птаха притискається до піхви і закріплюється на його
реберцях. У результаті пальці фіксуються в зігнутому положенні
і щільно обхоплюють гілку без участі м’язів. Така система роботи
м’язів задніх кінцівок функціонує не у всіх птахів, у багатьох внут-
рішні та зовнішні пальці можуть незалежно згинатися та розгинатися.

Плечовий пояс ссавців, як і в амфібій, підвішений до осьового
скелета виключно м’язами, розташованими у сагітальній площині.
Обумовлено це тим, що функціонування кінцівок ссавців пов’язане
з вертикальними рухами і зусиллями (взаємодія з силою тяжіння),
а також поздовжніми (розгін і гальмування), які разом визначають
сагітальну площину. У разі відмови від використання поперечних
сил, суто м’язове підвішування плечового поясу є доволі ефективним.
Головний елемент такого підвішування — вентральний зубчастий
м’яз, який окремими пучечками тягнеться від рудиментарних ший-
них і передніх грудних ребер до лопатки. Його прикріплення допус-
кає вільні повертання лопатки вперед і назад відносно центру зони
прикріплення. Функцію розгинання плечового суглобу, якій фун-
кціонує аналогічно колінному, взяв на себе новий передостний
м’яз, для розміщення якого на лопатці існує додаткова поверхня.

Значного розвитку набуває підшкірна мускулатура, що рухає
ділянками шкіри. В їжаків і ящерів вона обумовлює можливість
згортання тіла у клубок. Скороченням підшкірних м’язів спричи-
нені рухи вібрис, підняття голок у їжаків і дикобразів. На обличчі
розташовані групи мімічних м’язів, які прикріплюються до шкіри
та є найрозвинутішими у приматів.

Загалом підшкірна мускулатура є складним і своєрідним утво-
ренням. У риб зі шкірою пов’язана поверхня скелетних м’язів. Поміт-
ним є відокремлення підшкірних м’язів у змій: до кожної з великих
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черевних лусок змії прикріплюється потужний підшкірний м’яз, це
полегшує рух тварини через чіпляння за ґрунт.

У ссавців підшкірна мускулатура є комбінованою. Значну її
частину в передньому кінці тіла утворює підшкірний м’яз тулуба,
який походить від грудного м’яза, що обслуговує кінцівки. Одно-
часно стискач шиї, утворюючи кільце поверхневих волокон навколо
шиї, є елементом вісцеральної мускулатури. Цей підшкірний шар,
даючи пучки від шиї на череп і щоки, разом з іншими бере участь
у формуванні мускулатури обличчя.

Вісцеральна мускулатура
Вісцеральний скелет, як і мускулатура, що його обслуговує,

є похідними передньої частини первинної кишки та розвивається не
із міотомів, а із мезенхіми вісцерального листка бічної пластинки. 

У сучасних хребетних вона представлена як гладенькими м’я зо -
вими волокнами (стінки кишечника, судин, сечовивідних шляхів та
ін.), так і поперечносмугастими (мускулатура бранхіомерів або зяб-
рового апарату нижчих хребетних, мускулатура під’язикового апа-
рату, голови, гортані і частково деяких внутрішніх органів).

Особливістю мускулатури зябрової області є її поперечна посму-
гованість. Оскільки вся система вісцеральної мускулатури пов’я зана
з пер винною кишкою, припускають, що у давніх форм хребетних вся
мускулатура травного тракту була гладенькою. У сучасних хребетних
вона поділена на дві частини: краніальну поперечносмугасту та кау-
дальну, яка залишилася гладенькою. Для захоплення їжі та дихання
(первинних функцій рота і глотки) потрібні були більш енергійні і ко-
ординовані рухи, властиві поперечносмугастим м’язам; для повільних
скорочень м’язового волокна, які задовольняють процеси травлення,
достатньо гладенької мускулатури. Не виключено, що в процесі такої
перебудови м’язів зіграло роль те, що м’язи краніальної частини киш -
ки отримали зв’язок з елементами вісцерального скелета; гладенькі
м’язи каудальної частини лежать виключно в м’яких тканинах кишки. 

Зяброва мускулатура досить добре розвинута у круглоротих у ви -
гляді м’язів, які стискують зяброві мішки і спеціалізованих м’язів язика.

Найбільш повно мускулатура зябрової області представлена
в акул, її можна вважати вихідною для всіх інших щелепноротих.
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У складі зябрового бранхіомеру знаходяться поверхневі конст -
риктори (стискачі) — дорсальний і вентральний, аддуктори, що
зменшують кути між члениками дуг, а також міждугові м’язи, що
з’єднують фарінгоелементи сусідніх дуг. М’язи щелепної дуги
включають три компоненти. По-перше, це її дорсальний констрик-
тор, або підіймач піднебінноквадратного хряща, який фактично
бере участь у його підвішуванні. Далі, гіпертрофований аддуктор
у вигляді привідного м’яза нижньої щелепи зі складною внутріш-
ньою організацією. Нарешті, це вентральний констриктор, який
злитий з констриктором під’язикової дуги та з’єднує половин -
ки нижньої щелепи. Спинний констриктор під’язикової дуги добре
розвинений та займає велику поверхню, проте він не диферен -
ційований.

У костистих риб дорсальний констриктор щелепової дуги ди-
ференційований для забезпечення рухів комплексу первинної вер-
хньої щелепи, гіомандибуляра та симплектикума. При цьому підій-
мач піднебінної дуги відводить комплекс убік, а аддуктор дуги —
наближує його до середньої лінії, звужуючи тим самим ротоглот-
кову порожнину. Спинний констриктор під’язикової дуги в зв’язку
з появою зябрової кришки диференціювався на два м’язи: відвідний
м’яз зябрової кришки та її підіймач. Крім того, наявний аддуктор,
який приєднується до кришки зсередини, від черепної коробки.
У багатьох костистих розвинутий трапецієподібний м’яз.

У безхвостих амфібій в м’язах щелепової дуги підіймач очного
яблука бере участь у вертикальних переміщеннях ока. Передній
міжщелеповий м’яз впливає на внутрішні деформації нижньої ще-
лепи у разі затискування ніздрів і викиданні язика. Дорослі жаби не
здатні до активного розширення глотки у поперечному напрямку,
під’язиковий апарат здійснює лише вертикальні руху.

Задня частина поверхневого констриктора риб у наземних тет-
рапод посилюється і вже у плазунів розростається у великий м’яз,
який вкриває шию з боків і вентральної сторони, він отримав назву
стискач шиї. У ссавців він поділяється на глибокий і поверхневий
шари. М’язові волокна обох шарів розростаються на ділянку голови
та дають початок складній системі підшкірної лицевої мускулатури.
Від глибшого констриктора шиї походять м’язи рота, губ, щік. 
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Ряд м’язів зябрового апарату риб, з втратою зябрового дихання
у наземних форм редукувався, за винятком дрібних пучків, які збе-
реглися як м’язи під’язикового апарата, глотки та гортані. Останні
мають величезне значення у людини, оскільки управляють голосо-
вими зв’язками. З цієї групи м’язів у наземних хребетних найкраще
збереглася трапецієподібна мускулатура, яка поширилася на плечо-
вий пояс і зв’язує його з головою, шиєю, частиною грудного відділу
хребта. Передні пучки трапецієподібних м’язів можуть відокрем-
люватися, утворюючи самостійні груднинно-соскоподібний і клю-
чично-соскоподібний м’язи. Останній, у разі редукції ключиці,
зростається з пучками дельтоподібного м’язу, утворюючи тонкий
і довгий м’яз від голови до грудної кінцівки.

Гладенька мускулатура. Основна частина такої мускулатури роз-
вивається за рахунок мезодерми. Лише деякі з них розвиваються з ін -
ших джерел. Так гладенькі м’язові волокна шкіри амфібій розвивають -
ся за рахунок основного шару ектодерми; ектодермальне походження
мають і гладенькі м’язи, які зовні вкривають потові залози ссавців.

Гладенька мускулатура шкіри розвивається з елементів шкір-
ного листка соміта — дерматома. Гладенька мускулатура кишки —
із вісцерального листка бічних пластинок соміта; м’язи сечостатевих
органів і стінок судин — за рахунок мезенхіми бічних пластинок,
а стінки судин шкіри — із мезенхіми самої шкіри.

Гладенька мускулатура шкіри найчастіше не організована в ок-
ремі м’язи, але до піхви пер птахів і волосяних сумок ссавців ідуть
окремі м’язові пучки. Гладенька мускулатура стінки судин утворює
суцільний кільцевий шар, на капілярах гладенькі волокна ідуть по-
здовжньо. В стінці кишки два шари гладеньких м’язових волокон:
внутрішній кільцевий і зовнішній поздовжній; їх сумісна дія спри-
чинює перистальтику (може бути й третій середній шар гладеньких
волокон, які ідуть навскіс). Стінка сечовивідних шляхів також має
кільцевий і поздовжній шари із гладеньких м’язових волокон.

Зараз існують два погляди на співвідношення між гладень -
кою і поперечносмугастою мускулатурою хребетних. Одні вчені
(І.І. Шмаль гаузен та ін.) вважають, що між цими двома типами муску-
латури існують досить глибокі відмінності, про що свідчать різні по -
ходження та джерела іннервації. Інші (А. Ромер, Т. Парсонс) вважають,
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що між цими типами мускулатури глибокі відмінності відсутні,
а поперечносмугасті м’язи утворилися з гладеньких. Як докази на-
водять приклади трансформації гладеньких м’язів у поперечносму-
гасті. Ця думка мала би більше підґрунтя, якби були наявними при-
клади і зворотних перетворень. Цілком справедливо, що різні джерела
походження гладенької (із мезенхіми вісцерального листка бічної
пластинки) і поперечносмугастої (із міотомів) мускулатури, вважають
важливими аргументами, але сам матеріал міотомів і мезенхіми віс-
церального листка є похідними середнього зародкового листка —
мезодерми. Ймовірно, глибинні процеси диференціації мезодерми
є складнішими, ніж сучасні уявлення про них.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть, які функції виконує опорно-рухова система?
2. Які існують різновиди хрящової тканини, в яких ділянках

тіла вини представлені?
3. У чому полягають відмінності у розвитку хондральних і шкір -

них кісток?
4. Охарактеризуйте основні складові елементи осьового скелета.
5. Охарактеризуйте сутність основних теорій щодо походження

хребців.
6. Назвіть характерні риси будови хребців різних типів.
7. Які відділи виділяють у хребті представників різних груп

тварин?
8. Порівняйте будову ребер і груднини серед представників різ-

них груп хребетних.
9. Охарактеризуйте головні етапи розвитку мозкового черепа.
10. Порівняйте будову нейрокраніуму первинноводних хребетних.
11. Наведіть відомі Вам класифікації типів черепів амніот.
12. У чому полягають відмінності у модифікаціях діапсидного

черепа рептилій і птахів?
13. Назвіть специфічні риси будови черепа ссавців.
14. Чим відрізняється походження елементів вісцерального че-

репа від мозкового?
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15. Які основні еволюційні напрямки перетворення зябрових дуг?
16. Які існують типи приєднання щелепної дуги до мозкового

черепа?
17. Охарактеризуйте основні типи кінетизму черепа серед птахів.
18. Охарактеризуйте основні тренди еволюційних перетворень

ротового апарату тетрапод.
19. Назвіть основні риси будови різних типів хвостових плав-

ців риб.
20. Які основні етапи розвитку парних кінцівок хребетних?
21. Порівняйте основні теорії походження парних плавців.
22. У чому полягає гомодинамність будови парних кінцівок тет -

рапод?
23. Назвіть специфіку будови интеркарпального та інтертар-

зального суглобів наземних хребетних.
24. Які риси будови пост краніального скелета птахів пов’язані

з польотом?
25. Порівняйте будову плечового поясу тетрапод.
26. Порівняйте будову тазового поясу тетрапод.
27. У чому полягає специфіка будови різних типів м’язової тка-

нини?
28. Порівняйте будову осьової мускулатури анамній.
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РОЗДІЛ 3
ТРАВНА СИСТЕМА

Будова органів травної системи у сучасних хребетних має ши-
рокий спектр відмінностей, які обумовлені, з одного боку, рівнем
організації та систематичним положенням різних груп хребетних, з
іншого — трофічними спеціалізаціями в межах кожної із груп.

Розвиток органів травлення. В ембріогенезі хребетних
першою із органів травної системи утворюється первинна кишкова
трубка — архентерон. Вона з’являється на стадії гаструли, порож-
нина якої називається гастроцелем. В цей же період утворюється й
один із отворів кишкової трубки — гастропор, але він скоро закри-
вається. Таким чином, в розвитку ембріональної кишки є такий пе-
ріод, коли вона має форму сліпозамкненої трубки. Після стадії гас-
трули розвиток кишки полягає, головним чином, в її видовженні,
диференціації відділів, утворенні похідних органів, формуванні
складної гістологічної будови її стінки (рис. 3.1).

В амфібій, яйця яких є мезолецитальними (містять середню кіль-
кість жовтка), розвиток травної системи відбувається за найпростішою
схемою: на місці бластопора утворюється клоака. Перед проривом
вторинного рота на передньому кінці зародка утворюється вгинан -
ня — стомодеум. Після прориву стомодеум формує передню, екто-
дермальну частину кишкової трубки. У тварин з полілецитальними
яйцями та у ссавців порожнина первинної кишки спочатку невід-
дільна від жовткового мішка, пізніше поступово відшнуровується
від нього. Бластопор рано закривається, а клоака або анальний отвір
проривається потім заново — аналогічно вторинному роту, з утво-
ренням ектодермального вгинання — проктодеума, який потім фор-
мує задню частину клоаки (або прямої кишки у більшості ссавців).

Поступово формуються дивертикули (сліпі вирости) первинного
кишечнику — закладки щитоподібної залози (на місці ендостиля),
легенів, печінки, підшлункової залози та алантоїса. Вхід у жовтко-
вий мішок пізніше заростає, хоча може залишатися його рудимент.

Першим відділом, який диференціюється в головному кінці пер -
винної кишки, є глотка. Глотковий відділ кишки дає початок досить
важливим органам, які пізніше увійшли до респіраторної системи.
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Порівняно на ранніх стадіях розвитку первинної кишки утворюється
печінковий виріст, який відходить від її вентральної стінки. Невдовзі
після печінкового, на дорсальній стінці кишки, утворюється основ-
ний виступ підшлункової залози.

Рис. 3.1. Розвиток травної системи:

А — зародок личинки амфібії, Б — диференціація первинної кишки амніот,
1 — стомодеум, 2 — нюховий епітелій, 3 — гіпофізарний карман, 
4 — проктодеум, 5 — печінковий виріст, 6 — ротова порожнина, 

7 — карман Ратке, 8 — глоткові кармани, 9 — глотка, 10 — стравохід, 
11 — шлунок, 12 — дванадцятипала кишка, 13 — дорсальна підшлункова

залоза, 14 — вентральна підшлункова залоза, 15 — тонка кишка, 
16 — клоака, 17 — сечовий міхур, 18 — жовтковий мішок, 

19 — жовчний міхур, 20 — печінка, 21 — легені, 22 — щитоподібна залоза
(за Ковтун та ін., 2005)

Майже одночасно з цим формується шлунок. Він з’являється як
розширення первинної кишки. З диференціацією шлунка кишкова
трубка поділяється на передню (краніальніше шлунка) і задню (кау-
дальніше) кишки. Передня частина кишкової трубки, між шлунком
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і глоткою, стає стравоходом. Проте функцію стравоходу ця частина
кишки набуває тільки після з’єднання глотки з ротовою порожниною.

Якщо первинна кишка починає формуватися на стадії гаструли,
то ротовий отвір і ротова порожнина закладаються значно пізніше —
на стадії, коли починають утворюватися зябра. Первинна ротова по-
рожнина з’являється у вигляді кармана із ектодерми на вентральній
стороні головного кінця тіла зародка.

Своїм дном цей карман прилягає до переднього кінця кишкової
трубки. Між дном кармана та глотковим кінцем кишкової трубки
довгий час зберігається роздільна перетинка, яка руйнується лише
на стадії бруньок грудних кінцівок. Після цього глотка з’єднується
з ротовою порожниною, а кишкова трубка набуває переднього отвору.
Дещо пізніше проривається анальний отвір. Оскільки і передній, і зад -
ній отвори утворювалися шляхом вп’ячування ектодерми та змикалися
з ентодермою кишкової трубки, то епітелій, який вистилає ці ділянки,
має мішану, тобто ектодермальну та ентодермальну природу.

Існують різні підходи до поділу травного тракту на відділи. Згідно
з найпростішою схемою, яка ближче відповідає ситуації у первин-
новодних хребетних, розрізняють головну кишку (ротова порож-
нина та глотка) і тулубову кишку (всі інші частини). Складніша схема
включає передню, середню та задню кишки. Передня кишка — це
ротова порожнина, глотка, стравохід і шлунок (її задня межа — пі-
лоричний сфінктер або отвір жовчної протоки). До складу середньої
кишки входять відділи тонкої кишки — дванадцятипала, порожня
та клубова (раніше сюди відносили також сліпу кишку). Задня
кишка, за сучасними уявленнями, відмежована від середньої кишки
клубово-сліпим (ілеоцекальним) клапаном, тобто включає сліпу,
товсту і пряму кишку.

Ротова порожнина та її органи. Функціонально і топо -
графічно ротова порожнина пов’язана з двома системами органів —
травною та респіраторною. В історичному аспекті розвиток, будова
і функції ротової порожнини пов’язані з еволюційними перебудо-
вами вісцерального скелета.

Ротова порожнина обмежена: спереду і з боків краями щелеп і зу -
бами, якщо вони є; покрівля ротової порожнини у риб і земноводних
утворена дном мозкової коробки, кістки якої з деякими покривними



кістками утворюють первинне піднебіння. Каудально ротова порож-
нина обмежена м’яким піднебін ням з власною мускулатурою, під-
небінно-глотковими дугами, у деяких мавп і людини ще й виступом
м’якого піднебіння — язичком; вентрально — елементами під’язи-
кового апарата та м’якими тканинами. Стінки ротової порожнини
вистелені епітелієм ектодермального походження; епітелій багато-
шаровий, іноді частково зроговілий, у земноводних — миготливий.

Отвір у ротову порожнину в більшості хребетних обмежений
губами — відносно пластичними утвореннями із епідермісу та спо-
лучної тканини. У круглоротих ротовий отвір круглий, звідки чому
походить назва цієї групи; у міксин по його краях є тактильні ор-
гани — щупальця, а у міног краї рота утворюють присосок, яким
тварина прикріплюється до жертви. Тактильні органи, здебільшого
у вигляді вусиків, наявні також у більшості костистих риб. Губи риб,
земноводних і плазунів являють собою невеликі шкіряні складки
назовні від зубів і щелеп. 

Накопичення кератину в епітелії ротового отвору та щелеп мо-
жуть перетворювати губи на роговий дзьоб, як у птахів, черепах,
деяких нижчих ссавців. У плацентарних ссавців губи добре розви-
нені та відмежовані від країв щелеп і зубів глибокими канавками,
так що утворюється невеликий простір — присінок рота. З розвитком
лицевої мускулатури, і, зокрема, кругового м’яза рота, характерного
для ссавців, губи ссавців стають дуже рухливими, що дозволяє но-
вонародженим ссав цям смоктати молоко. У ссавців також утворю-
ється певний простір між боковими поверхнями щелеп і щоками,
стінки останніх включають елементи лицевої мускулатури. В окре-
мих видів (гризуни, мавпи) простір за щоками розширився, в ре-
зультаті чого утворилися защічні мішки для накопичення їжі.

Як правило, у більшості хребетних ротовий отвір розміщений
попереду голови або зміщений на її черевну поверхню. У селяхій та
осетрових розвивається рило, у такому разі ротовий отвір знахо-
диться каудальніше переднього кінця голови. У наземних тетрапод
з’явилася тенденція до розмежування травного та повітряного шля-
хів, яка завершилася утворенням вторинного кісткового піднебіння.

У ротовій порожнині зустрічаються тверді епідермальні структу -
ри. Зокрема, це рогові зубці передротової воронки та язика круглоро-
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тих, покриви язика птахів і ссавців, нарешті, пластини вусатих китів
(китовий вус) — результат зроговіння покривів на піднебінних валиках.

Язик (lingua) круглоротих докорінно відрізняється від такого
у риб — це первинно м’язовий орган, тоді як у риб він утворений вкри-
тими шкірою вентральними кінцями вісцеральних дуг (починаючи
з під’язикової) і копули, але не містить м’язів. Язик міноги, втягую-
чись, сприяє присмоктуванню або ж скоблить роговими зубцями
тканини жертви. У разі рухів язика вперед, коли ефект присмокту-
вання зникає, мінога фіксується на жертві зубцями передротової лійки.
У міксин озброєний загнутими назад зубцями язик захоплює тка-
нини жертви та поздовжніми рухами втягує їх всередину, при зво-
ротному русі язика корм утримується зубцями ротової порожнини.

У риб з’являється складка слизової оболонки, яка підтриму-
ється переднім непарним елементом вісцерального скелета — базі-
гіале. Зв’язок з елементом під’язикового апарата свідчить, що ця
структура гомологічна язику вищих хребетних. Язик бере участь у
просуванні здобичі до стравоходу, хоча головним засобом управ-
ління кормовими об’єктами залишається рух води через зміни
об’єму ротоглоткової та оперкулярної порожнин.

Язик амфібій важливий для маніпуляції з кормом в межах і, го-
ловне, поза ротової порожнини, оскільки його рухами у повітрі вже
не можна управляти шляхом змін об’єму порожнин. Язик розвива-
ється попереду від базігіале на дні ротової порожнини як ділянка
покривів, на якій закінчуються пучки під’язичних м’язів і утворю-
ються залозисті поля. У хвостатих язик пов’язаний з під’язиковим
апаратом, а в безхвостих незалежний від нього, що повністю звіль-
няє під’язиковий апарат для обслуговування гулярного (нагнітаю-
чого) дихання. Язик жаб являє собою мішечок з м’язовими стін-
ками, який прикріплений до нижньої щелепи в області симфізу та
наповнюється лімфою. М’яз, який здійснює протракцію язика (ви-
сування вперед), є частиною підборідочно-язикового м’яза; ретрак-
тор язика відокремлюється від груднинно-під’язикового. В амфібій,
які живуть переважно або постійно у воді язик часто редукується.

Язик амніот розвивається із непарного зачатка, який розміщується
в області другої і третьої зябрових дуг. Потім до цього зачатка приєд-
нується пара валиків, що лежать з боків і спереду від під’язикової
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дуги. З непарного зачатка утворюється частина кореня язика, парні —
зливаються і дають початок тілу язика.

У багатьох рептилій додатковою функцією язика є тактильна.
Крім того, коли язик ховається у ротову порожнину, його кінчики
по трапляють у спеціальні заглиблення, багаті на особливі нервові за-
кінчення. Це так званий вомероназальний, або якобсонів орган (or-
ganum vomeronasale), який забезпечує додаткове хімічне відчуття.

У хамелеонів м’язовий язик має численні залози, здатний начебто
«охоплювати» кормовий об’єкт, вистрілює в напрямку здобичі зав-
дяки особливому механізму. Довга та порожниста основа язика, що
забезпечена кільцевими м’язовими волокнами, перед «пострілом»
зібрана в гармошку на конічному шипі, утвореному копулою під’я -
зи кового апарату. У разі скорочення кільцевих м’язів основа язика
з великим прискоренням зісковзує з цього шипа. У крокодилів і че-
репах язик малорухомий, у ящірок і змій він ви довжений, кінчик
його роздвоєний, він має підвищену чутливість і рухливість.

У переважної більшості птахів язик позбавлений розвиненої
внутрішньої мускулатури, тонкий і малорухливий, але відрізняється
дуже розвиненим роговим шаром епітелію. Списоподібний язик
здатний притискати дрібну здобич до піднебіння навіть у разі ши-
роко роззявленого дзьоба, оскільки він підвішений м’язами в області
щелепового суглоба за ріжки під’язикового апарату. У дятлів ріжки
надзвичайно сильно витягнуті у довжину, а зяброво-щелепні м’язи
одягають їх як панчоха. Це дає можливість висувати тонкий язик за
межі дзьоба на відстань до 10 см.

Язик ссавців — суто м’язовий орган; завдяки перетинанню
мускульних волокон в його товщі у всіх напрямках він характеризу-
ється складною рухливістю. Вільний від волокон простір заповне-
ний сполучною та жировою тканиною. На своїй поверхні язик несе
чутливі смакові сосочки, переміщує в ротовій порожнині корм і ви-
конує чимало інших маніпуляцій. Це і вилизування шерсті у разі
грумінгу чи догляду за дитинчатами, смоктання молока, лакання
води. У деяких звірів язик досягає значної довжини: в єхидни і му-
рахоїда тонкий покритий липкою слиною язик допомагає збирати
дрібних комах, а жирафам — захоплювати при живленні листя
в кронах дерев.
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Залози ротової порожнини. У разі живлення первинновод-
них хребетних вода змочує їжу та полегшує її проковтування, тому
в них травні залози відсутні. В роті риб наявні поодинокі секре-
торні клітини, у міног є залоза, секрет якої перешкоджає згортанню
крові жертви. Справжні слинні залози існують в ротовій порожнині
лише у наземних хребетних. Секрет слинних залоз змочує слизову
оболонку ротової порожнини та їжі, що потрапила в рот.

У наземних хребетних з’являються слинні залози, окрім слизу,
вони секретують муцин і рідину, які разом й утворюють слину. У разі
вторинного повернення тварин до водного середовища слинні за-
лози редукуються.

У земноводних у передній частині покрівлі ротової порожнини
з’являється велика міжщелепова залоза, яка секретує слину. Наявні
також піднебінні залози та дрібні залози на кінчику язика. Плазуни

мають кілька невеликих слизових залоз на язику, піднебінні, внутріш-
ній поверхні губ, під язиком. Деякі групи (змії, ядозуби) мають отруй -
ні залози, що являють собою видозмінені слинні. Вихідний отвір та -
ких залоз (найчастіше це верхні губні) знаходиться в основи отруйного
зуба, отрута в рану жертви проходить через канал або жолоб у зубі.

Рогова порожнина водно-болотних птахів бідна на залози. На
відміну від них, зерноїдним птахам секрет слинних залоз вкрай не-
обхідний, оскільки їх їжа містить крохмаль і клітковину. Деякі види
використовують секрет своїх ротових залоз при бу дівлі гнізд. У біль -
шості амфібій та рептилій секрет слинних залоз не містить хімічно
активних речовин. Лише у деяких безхвостих земноводних, деяких
рептилій та у птахів в слині виявлено фермент птіалін, який бере
участь у розщепленні крохмалю.

Найбільшого розвитку слинні залози досягають у ссавців. Крім
численних дрібних залоз (піднебінних, щічних, губних), які виділя-
ють слиз, є декілька пар слинних залоз: під’язикова, задньоязикова,
підщелепна та привушна. Ці залози знаходяться за межами ротової
порожнини, але пов’язані з нею протоками. Змішуючись, їх секрети
утворюють слину, що забезпечує змочування їжі. Альфа-амілаза
слини здатна гідролізувати вуглеводи з утворенням декстринів, а далі
дисахаридів і частково глюкози. Слина має бактерицидні власти-
вості (за рахунок наявності лізоциму), містить гормон калікреїн.
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Крім того, привушна залоза виробляє фактор росту епітеліальної
тканини, а підщелепна — продукує інсуліноподібний білок. В регу-
ляції слиновиділення бере участь гіпоталамус, лімбічна система та
кора півкуль. Відомо, що деякі землерийки мають отруйні залози.
У ротовій порожнині ссавців є й інші залози: молярні залози у ко-
питних, очноямкові залози у собак, нарешті, на межі з горлом зна-
ходяться лімфоїдні мигдалини.

Зуби (dentes) являють собою кісткові утворення, що розташо-
вані в ротовій порожнині більшості щелепноротих і служать для за-
хоплення, утримання, а іноді й подрібнення їжі. Для них характерна
близька схожість з плакоїдною лускою акулових риб — найпримі-
тивніших сучасних щелепноротих; що дає підстав саме її вважати
прототипом зубів хребетних. Насправді у кісткових риб і тетрапод
вони, ймовірно, виникли незалежно, оскільки плакоїдна луска ві-
дома для акул тільки з пермі, а забезпечені зубами кісткові риби
є давнішими: кистепері зустрічаються з нижнього девону, а найста-
ріші променепері — з середнього девону.

Розвиток зубів. Закладка зубів в ембріогенезі починається з вги -
нання ектодерми навпроти щелеп. Це вгинання згодом перетворю-
ється на суцільну зубну пластинку, яка лежить вподовж всієї щелепи.
В зубній пластинці розвиваються окремі зубні зачатки. У кісткових
риб пластинка залишається відкритою, тоді як у інших занурюється
у глибину (піддається інвагінації) і вкривається зсередини склад-
кою шкіри, так званим оперкулюмом. Після цього зубна пластинка
іменується зубним гребенем. Встановлено, що в нижчих хребетних,
у яких має місце багаторазова заміна зубів упродовж життя, мате-
ріал зачатків не використовується повністю для формування зубів.
В даному випадку зубні зачатки залишаються глибоко в тілі ще-
лепи, а зуби, що заміню ються, утворюються із фрагментів зубних
зачатків, які відбрунькувались від них і поступово переміщуються
на поверхню щелепи (рис. 3.2). 

Ці зубні бруньки мають форму ковпачка або чашечки, відкритої
в бік основи майбутнього зуба і визначають форму його коронки.
На увігнутій поверхні ковпачка розташовані спеціальні клітини —
амелобласти, які секретують емаль, таку структуру називають ема-
левим органом. Всередині накопичуються мезенхімні клітини, похо -
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дженням із нервового гребінця, із яких утворюються одонтобласти.

Із мезенхімних клітин формується також пульпа ембріонального
зуба — зубний сосочок, куди вростають судини та нерви. Одонтоб-
ласти під впливом емалевого органа почина ють відкладати дентин.

Коли зуб набуває завершеної форми, він наближається до поверхні
щелепи і врешті «прорізається», займаючи робоче положення. 

Рис. 3.2. Розвиток зуба: 
А-Д — послідовні стадії, 1 — емалевий орган, 2 — сосочок дерми, 

3 — амелобласти, 4 — емаль, 5 — дентин, 6 — зачаток постійного зуба,
7 — одонтобласти, 8 — кістка, 9 — пульпарна порожнина, 10 — цемент,

11 — періодонтальні елементи (за Lőw et al., 2016)
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Давно помічено, що зуби та шкіряні зубчики акул схо жі за своєю
природою і є, очевидно, гомологічними утвореннями. Шкіра, яка вкри-
ває тіло хребетних і вистілка ротової порожнини також мають спільне
походження — із ектодерми і сполучної тканини, яка її підстилає. Тоб -
то і шкіра, і вистілка ротової порожнини повинні мати схожі задат ки та
можна очікувати, що там можуть виникати гомологічні утворення.

Раніше вважали, що зуби походять безпосередньо від шкіряних
зубчиків, які у предків риб розмішувалися з боків рота поверх щелеп.
На основі сучасних уявлень, зуби і шкірні зубчики є видозміненими
похідними горбків, які були на покривних пластинах предкових форм
хребетних, тіло яких вкривав панцир. Ці горбки були схожими, як зі
шкіряними зубчиками акул, так і з примітивними зубами деяких
риб. Одонтобласти, які будують основну масу зуба, і кісткові кліти -
ни — остеоцити і остеобласти, схожі за своїми властивостями та фор -
мують схожі тверді скелетні тканини. Тому філогенетично одонто -
бласти являють собою спеціалізований тип остеоцитів, а дентин
виникає як спеціалізований тип кісткової тканини.

Для риб, амфібій і рептилій характерна поліфіодонтія — мно-
жинність генерацій зубів. У системі заміщення зубів таких тварин
виявляється своя специфіка. Для них характерна така зубна плас-
тинка, в якій зачатки зубів розсіяні в певному порядку (наявне чергу-
вання парних і непарних серій зубів). Л. Больк, який вивчав це пи-
тання, прийшов до висновку, що існують два різні набори зубів (два
ряди), які по черзі вступають у роботу та окремо закладаються —
один на вільному (тобто глибшому, в разі нижньої щелепи — вент -
ральному) краю зубної пластинки (ендостихозні зуби), а інший —
дещо вище за нього (екзостихозні). Пізніше було показано, що всі
зуби закладаються на вільному краю, а потім зміщуються вгору.
Крім того, з’ясувалося, що в довгих щелепах зуби в межах кожної
серії (парної або непарної) не замінюються синхронно, а формують
«хвилю заміщення», яка йде ззаду вперед.

Будова, розміщення та заміна зубів. Тверді матеріали, що вхо-
дять до складу зубів, в основному не відрізняються від матеріалів
плакоїдної луски. Вони утворені комбінацією мінерального компо-
нента (гідроксиапатиту) та органічного, в основному, колагенових
волокон і відростків одонтобластів.
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Дентин утворює основну масу зуба. По хімічному складу він
практично ідентичний кістці: біля двох третин його речо вини скла-
дають різновиди фосфату кальцію, які відкладаються в во лок нис тому
матриксі. На відміну від кістки, в товщі типового денти ну зубів
ссавців, тіла одонтобластів відсутні, вони лежать у поверхневому
шарі дентину з боку пульпарної порожнини зуба. Від них на повер-
хню зуба, пронизуючи дентин, ідуть довгі, тонкі, пара лельні відрос-
тки. Існують різні модифікації дентину. Вазодентин відрізняється
складністю внутрішньої структури, що є результатом поступового
наростання твердої речовини на пульпу з обволіканням її судин аж
до замуровування одонтобластів. Пліцидентин — складчастий ден -
тин — утворює тонкий шар, зібраний численними та глибокими по-
здовжніми складками, що, ймовірно, сприяє міцності. Зустрічається
у кистеперих риб, лабіринтодонтів (лабіринт видно на зламі зуба), іх -
тіозаврів і варанів. Матеріал, проміжний між кісткою та дентином,
прикріплює зуби до щелеп у амфібій і плазунів (крім крокодилів).

Емаль у тому вигляді, в якому вона представлена у ссавців, являє
собою надзвичайно твердий матеріал; вона вкриває тонким шаром
поверхню зовнішньої частини зуба, в ній майже відсутня органічна
речовина. У ссавців дві третини речовини емалі складають видовже -
ні, призмоподібні кристали фосфату кальцію, орієнтовані своєю по-
вздовжньою віссю перпендикулярно поверхні зуба. Прикріплюються
зуби до щелеп за допомогою губчастого кісткоподібного матеріалу —
цементу. Він покриває дентин коренів і пов’язаний з кістковими стін -
ками альвеол радіальними колагеновими волокнами. У ссавців це-
мент нерідко відкладається між горбками коронки (рис. 3.3).

В будові зубів хребетних існує багато варіантів. Наприклад, у ба -
гатьох ссавців емаль не утворює суцільного поверхневого шару;
у пла зунів вона не характеризується призматичною структурою. На
думку дослідників, тверда речовина, що вкриває зуби нижчих хребет-
них не є справжньою емаллю, а являє собою вітродентин, утворений
як і справжній дентин, із мезодерми (справжня емаль — із ектодерми).

У акул зуби прикріплюються до хрящових щелеп зв’язками, які
надають зубам рухливість, пропускаючи їжу в рот і перешкоджаючи
зворотному виходу. Рухоме прикріплення відомо в деяких кісткових
риб, ящірок і змій. У більшості кісткових риб, амфібій, гатерії конічні
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зуби прикріплюються до зовнішньої поверхні щелеп. У рептилій
виділяють три типи причленування зубів: плевродонтний — зуби
приростають до внутрішньої поверхні щелепових кісток (примі-
тивні ящірки, гекони), акродонтний — зуби приростають до краю
або середини щелеп (більшість лускатих) і текодонтний — зуби
сидять в альвеолах (крокодили, стародавні викопні звірозубі й ар-
хеоптерикс). Ссавцям властивий тільки текодонтний тип (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Будова зуба:

А — одноверхівковий зуб, Б — кутній зуб, 1 — корінь, 2 — коронка, 
3 — верхівка або горбок, 4 — емаль, 5 — дентин, 6 — пульпарна порожнина, 

7 — цемент, 8 — канал кореня, 9 — отвір каналу (за Kardong, 2012)

У межах ротової порожнини різних хребетних зуби розташо-
вуються не тільки на щелепах, але й на елементах піднебіння: під-
небінних і крилоподібних кістках, на леміші, парасфеноїді. Вони
зу стрічаються на внутрішній поверхні нижніх щелеп, на елементах
вісцеральних дуг. Такі, наприклад, глоткові зуби коропових риб (у де -
яких сомів нараховують до 9 тис. таких позащелепових зубів).

Найчастіше в риб, амфібій і рептилій зуби мають однакову коніч -
ну форму, така зубна система називається гомодонтною. У зубній
системі деяких хижих риб і рептилій намічається диференціація зубів:
окремі зуби збільшуються в розмірі. 

Справжня гетеродонтність (різнозубість) властива ссавцям.
У типовому випадку в будові зуба розрізняють три частини: корінь
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(або корені) — звужену основу, яка розміщується в альвеолі щелепи;
шийку — перехват, що відокремлює верхню частину зуба — коронку.
Основну масу зуба складає дентин, поверхню коронки повністю або
частково вкриває емаль. Усередині зуба знаходиться пульпарна порож-
нина, заповнена м’яким матеріалом, в якому проходять кровоносні
судини та нерви, що проникають туди через звужений канал кореня.

Рис. 3.4. Типи кріплення зубів:

А — текодонтний зуб, Б — акродонтний, В — плевродонтний, 1 — зуб,
що надходить на заміну (Kardong, 2012)

Окремі групи зубів ссавців відрізняються за формою та функ -
ціями. Розрізняють такі групи зубів: різці — прості одноверхівкові
зуби, призначені здебільшого для утримування і розрізування їжі;
ікла — як правило, великі гострокінцеві одноверхівкові зуби з глибо-
ким коренем, пристосовані для умертвіння і розірвання здобичі; пе-
редкутні і кутні зуби — мають складну будову з кількома коренями
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та верхівками, складним рельєфом зовнішньої поверхні, призначені
для пережовування. Залежно від кормової спеціалізації кількість і фор -
ма зубів варіює в широких межах. У зубному ряді хижих ссавців ви -
різняються два збільшених, з гострими ріжучими гребнями хижих
зуба — останній передкутній зуб верхньої щелепи і розміщений по-
заду відносно нього перший кутній зуб нижньої щелепи. Працюючи
в парі за принципом ножиць, вони розрубують сухожилля та кістки.

Для ссавців, крім гетеродонтності, є характерним ефект оклю-
зії (змикання), тобто постійності відносин між протиставленими та
взаємодіючими наборами зубів обох щелеп. Стабілізація цих відно-
син в еволюції спричинила відмову від поліфіодонтості. Як пра-
вило, постійному набору зубів передує лише один тимчасовий (мо-
лочний) набір, необхідний в силу раннього переходу дитинчат на
самостійне живлення, коли розміри їх щелеп ще дуже малі.

У молочній генерації розвиваються зуби від різців до передкут-
ніх. Після чого відбувається прорізування кутніх зубів. Ще до закін-
чення цього процесу починається заміна молочних зубів спереду
назад до передкутніх включно, кутні при цьому не мають наступни-
ків. Таким чином, на заміну одній повній генерації зубів приходить
друга неповна: кутні зуби, хоча і є постійними, належать до тієї ж
генерації, що і молочні. Іноді в ссавців виявляється тенденція до
монофіодонтості. Так, моляри — єдині представники свого типу.
Зовсім не замінюються зуби з відкритим коренем (наприклад, різці
гризунів). У сумчастих представлена одна заміна (ймовірно, молочна),
за винятком одного передкутнього, якій, можливо, відноситься до
постійної генерації. У ластоногих, гризунів і багатьох рукокрилих
пригнічується молочна генерація (до неї належать лише моляри).

Здебільшого заміна відбувається у вертикальному напрямку:
постійні зуби виштовхують молочних попередників. Горизонтальна
заміна зубів властива лише слонам і ламантинам. Задній зуб пере-
міщується вперед на зміну зношеному, який випадає. При цьому
відбувається переміщення альвеол за рахунок руйнування однієї
стінки остеокластами та відкладання остеобластами кісткової тка-
нини на протилежній стінці. Для дитинчат ссавців є звичайним явище
«переповзання» зубів вперед уздовж альвеолярного краю нижньої
щелепи, де скостеніння запізнюється і розвинена велика траншея,
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заповнена щільною сполучною тканиною та зачатками зубів постій -
ної зміни. Оскільки покривна зубна кістка наростає тільки з повер-
хні, а її гілка, що несе зуби приростає лише попереду, в області сим-
фізу, вже сформовані зуби можуть зайняти доданий відрізок тільки
в результаті такого переміщення.

Явище монофіодонтизму (наявність лише однієї генерації зубів)
характерне деяким гризунам і зубатим китам. Останнім також влас-
тива вторинна гомодонтність зубної системи. Окремі групи ссавців
частково (неповнозубі) або повністю (вусаті кити) втратили зуби.

У процесі еволюції ссавці засвоїли різні біотопи з різноманіт-
ними кормовими умовами. Це призвело до відповідних спеціаліза-
цій зубної системи, що завершувалися перебудовами зубних рядів.
У ссавців, які живляться грубою рослинною їжею ускладнювалися бу-
дова і рельєф зубної коронки у першу чергу передкутніх і кутніх зубів.
У багатьох копитних і гризунів утворилися так звані гіпсодонтні
зуби з призматичною формою і високою коронкою (протилежний
тип зубів називається брахіодонтним). Висота коронки такого зуба
збільшується за рахунок росту горбів і гребенів на поверхні. Піки
горбів за допомогою цементу з’єднується у єдину систему, яка ус-
пішно протистоїть швидкому стиранню зубів (рис. 3.5). 

У всеїдних ссавців на жувальній поверхні горби стають низь-
кими та округлими, загострені гребені емалі зникають. Такі зуби
називають бунодонтними. У деяких травоїдних коронка усклад-
нюється — горби набувають серпоподібної форми (селенодонтний
тип зубів — гризуни, бики). Коли окремі горби з’єднуються більш-
менш прямими гребенями утворюються лофодонтні зуби (слони,
носороги, коні).

У слонів, крім бивнів, утворених різцями, у щелепах з кожного
боку розміщується по одному щічному зубу зверху і знизу. Вони
мають високу коронку з набором поперечних дентинових гребенів,
вкритих емаллю. Після стирання коронки зуб випадає і замінюється
новим, що надходить ззаду, всього відбувається шість замін. Для
трубкозубів, броненосців і лінивців властива прискорена компенса-
ція зношування щічних зубів, оскільки ці зуби одношарові (емаль
редукована) і процес наростання обмежений лише відкладан -
ням дентину.
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Рис. 3.5. Типи будови зубів:

А — брахіодонтний зуб, Б, В — гіпсодонтний (В — зношений), 
Г — бунодонтний, Д — лофодонтний, Е — селенодонтний, 

1 — емаль, 2 — дентин, 3 — цемент (за Linzey, 2012)

Кутні зуби утворюють широку коронку з різноманітним і склад -
ним рельєфом. Походження кутніх зубів із простих конусоподібних
зубів плазунів, залишається предметом активних дискусій. Існують
дві думки: більш рання із них допускає виникнення кутніх зубів ссав-
ців шляхом злиття декількох простих зубів плазунів; відповідно
іншій думці складний рельєф таких зубів утворився шляхом дифе-
ренціації окремих простих зубів. 

Одну із гіпотез висунули американські палеонтологи Е. Коп
і Г. Осборн. Це так звана тритуберкулярна гіпотеза, яка, спираю-
чись на конкретний палеонтологічний матеріал, реконструює пара-
лельні процеси ускладнення зубів і формування оклюзії.

На першому етапі відбулося ускладнення та збільшення зубів зі
збереження вихідної схеми — наявності одного ряду гострих кону-
сів з почерговим розташуванням верхніх і нижніх. У результаті утво-
рилися так звані триконодонтні зуби. Далі система зубців поперечно
розширилася, здійснився перехід до дворядності за рахунок зміщення
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всередину середнього зубця у верхній щелепі і крайніх зубців
у ниж ній. Крайні зубці у верхній щелепі та середні в нижній зміс-
тилися назовні. В результаті виникла тритуберкулярна форма, яка
зустрічається у деяких сучасних сумчастих, комахоїдних і напів-
мавп. Наступний етап — розширення основи коронки з утворенням
так званої п’ятки з горбком, що призвело до появи квадритуберку-
лярної форми.

Згадана теорія пояснює, головним чином, шлях ускладнення ниж-
ніх кутніх зубів; для верхніх зубів вона постулює аналогічну послі-
довність перебудов коронки з тією різницею, що додаткові верхівки на
верхніх зубах зміщаються на щічний край коронки, а не на язиковий,
а задня частина — п’ятка, якщо й розвивається, то слабше. Відносно
становлення верхніх кутніх зубів, існує так звана теорія амфікона,

згідно з якою на простому конічному зубі плазунів спочатку з’яв-
ляється маленька додаткова верхівка з язикової сторони. Потім ви-
хідна верхівка — еокон, починає розділятися на передню та задню
частини; напівподілена вихідна верхівка отримала назву амфікон.
Подальше роздвоювання та значне збільшення додаткової верхівки
приводить до утворення тригона. Теорія амфікона базується на
даних щодо будови верхніх зубів вимерлих форм теріодонтів.

Кишкова трубка хребетних
Глотка (pharynx) являє собою частину травного тракту між ро-

товою порожниною та стравоходом. В її стінках відбувається розви-
ток зябрових карманів, саме із стінок глотки утворюються зачатки
легенів, органів внутрішньої секреції — щитоподібної, паращито-
подібних та зобної залоз. У наземних хребетних глотка є місцем, де
перехрещуються повітряний і трофічний канали, а потім і розділя-
ються. Стінки глотки вислані багатошаровим епітелієм і мають
добре розвинений шар поперечносмугастої мускулатури. Вен-
трально в глотку відкри вається гортанна щілина, через яку повітря
потрапляє в трахею та легені, дорсально — парні євстахієві труби,
які ведуть у порожнину середнього вуха. У ссавців в області глотки
наявні скупчення лімфоїдної тканини у вигляді мигдаликів. У риб
до глотки відноситься весь зябровий апарат, тобто глотка первинно-
водних хребетних відноситься більше до респіраторної системи.
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Стравохід (oesophagus) є частиною передньої кишки між глот-
кою і шлунком. У ранніх хребетних-мікрофагів (безщелепні) шлу-
нок не був розвинений, травлення здійснювалося у відділах кишко-
вої трубки позаду впадання жовчної протоки, а ростральна ділянка
трубки, яку можна вважати стравоходом, була побудована доволі
просто. У міног віна додатково подовжена внаслідок перетворення
глотки личинки (піскорийки) на дихальну трубку дорослої осо-
бини; передня частина стравоходу при цьому збільшена.

Шлунок відсутній також у химер, дводишних і деяких костистих
риб (коропові). Можливо, в ньому відсутня потреба у разі рівномір-
ного надходження до стравоходу їжі після її механічної обробки, на
яку здатні ці риби завдяки глотковим зубам. У риб, які мають шлу-
нок, стравохід зазвичай є коротким.

Функцією стравоходу є транспортування їжі з ротової порож-
нини в шлунок. Слизова оболонка стравоходу утворена багатошаро-
вим плоским епітелієм і здатна витримувати вплив грубих часточок
їжі (у деяких хребетних епітелій роговіє). Внутрішня поверхня стра-
воходу зібрана в поздовжні складки, завдяки чому він здатний розтя-
гуватися. Залози в слизовому шарі, як правило, розвинені слабо, але
є численні слизові клітини. У пластинозябрових риб, земноводних,
деяких плазунів епітелій буває війчастим, проте він не відіграє суттє-
вої ролі в транспортуванні їжі. Переміщення їжі стравоходом здійс-
нюється завдяки перистальтиці його стінок. Тому в його стінці під
слизовим шаром лежить розвинений м’язовий шар, представлений
гладенькими та поперечносмугастими волокнами. Гладенькі м’язові
волокна переважають у м’язовому шарі стравоходу більшості хребет-
них, але у багатьох риб і ссавців (особливо жуйних) тут розвинена
поперечносмугаста мускулатура. Найчастіше вона розміщена в кра-
ніальній частині стравоходу, проте у деяких риб тягнеться до шлунка.

В амфібій стравохід є довшим внаслідок редукції глотки, у всіх
тетрапод він починається дещо краніальніше, ніж у риб, у рептилій
він ще довше завдяки видовженій шиї.

Довжина стравоходу в різних видів птахів також залежить від до-
вжини шиї. В зв’язку з відсутністю зубів птахи заковтують великі
шматки їжі або ковтають їжу цілком, тому стінки стравоходу утворю-
ють складки і мають розвинений залозистий апарат. Стінка страво-
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ходу складається із слизової оболонки, яка поділяється на епітеліаль-
ний шар, власну та м’язову пластинку слизової оболонки та підслизо-
вий шар, а також м’язову та адвентиційну оболонки. Порожнина стра-
воходу вислана багатошаровим плоским епітелієм, його зроговіння
залежить від типу живлення. У власній пластинці слизової оболонки
знаходиться велика кількість трубчастих залоз, які продукують слиз,
що не містить ферментів. М’язова оболонка представлена гладенькою
м’язовою тканиною і складається з двох шарів: внутрішнього — кіль-
цевого та зовнішнього — повздовжнього. Дуже добре розвинений
кільцевий шар забезпечує перистальтичні скорочення. У деяких видів
птахів (хижі та ін.) в шлун ку формуються пелетки, які шляхом зворот-
них перистальтичних скорочень стравоходу викидаються через рот.

У багатьох птахів стравохід утворює розширення — воло (inglu-
vies), яке є резервуаром для тимчасового накопичення їжі. В слизовій
оболонці вола є залози, секрет яких сприяє попередньому розм’якшу-
ванню їжі. У голубів під час насиджування клітини епітелію після час-
ткового жирового переродження разом із випотом лімфи утворюють
рідку речовину, схожу з молоком, яку вони використовують для виго-
довування пташенят («пташине молочко»). У гоацина непропорційно
велике воло зміщує назад головні літальні м’язи та кіль грудини. Згини
вола поділяють його на три послідовні камери, які служать фермента-
тивними камерами для зброджування клітковини (єдиний випадок
травлення за допомогою симбіотичних мікроорганізмів серед птахів).

У ссавців стравохід додатково подовжений завдяки обмеженню
діафрагмою плевральної порожнини, що зміщує шлунок назад. Їх
стравохід відрізняється від наступних відділів наявністю попереч-
носмугастої мускулатури, що поширюється сюди з глотки.

Шлунок (gaster) — зазвичай розширений відділ кишечнику, який
зовнішньо чітко відмежований від стравоходу тільки в ссавців, але й
у цьому випадку межа є певною мірою умовною, оскільки фізіоло-
гічна межа між цими відділами може не збігатися із зовнішньою.

Фізіологічно шлунок характеризується як орган, у якому відбува-
ється перша фаза травлення в кислому середовищі. Вважають, що пер-
винною функцією шлунка була резервуарна, тобто в ньому накопичува-
лися та зберігалися надлишки їжі, які не могли бути відразу задіяними
в процесі травлення в кишечнику. Потім з’явилась здатність до меха-
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нічного оброблення їжі, а пізніше і, частково, хімічної. Захисна функ -
ція шлунка проявляється в бактерицидній та бактеріостатичній дії,
пов’язаній з обробкою мікроорганізмів, які поступають з їжею, соля-
ною кислотою та речовиною типу лізоциму. Певну роль відіграє екс -
кре торна діяльність шлунка — виділення в його порожнину продуктів
проміжного обміну. Шлунок також по в’язаний з виробленням кро в’я -
них тілець, оскільки його залози виділяють необхідний для цього про-
цесу «внутрішній фактор» (фактор Касла). Отже, діяльність шлунка
тісно пов’язана з підтриманням гомеостазу в організмі, водно-сольовим
обміном, функцією нирок, залоз внутрішньої секреції, кровообігом.

Розширення функції накладало відбиток на будову шлунка. Най -
поширенішою формою є простий, однокамерний, залозистий шлу-
нок, характерний, з одного боку, таким філогенетично давнім хре-
бетним як акули, а з іншого — ссавцям. Відповідно до топографії,
початковий відділ шлунка, який лежить ближче до стравоходу і серця,
називається кардіальним, розширена середня частина — фундаль-
ним, або дном, кінцевий відділ, із якого відкривається вихід у тон-
кий кишечник — пілоричним. Від топографічних назв відділів
шлунка походять назви типів шлункового епітелію (рис. 3.6). 

Стравохідний епітелій ідентичний багатошаровому позбавле-
ному залоз епітелію стравоходу; він вистилає початкову частину
шлунка, яка фактично є розширеною частиною стравоходу. Карді-
альний епітелій одношаровий, циліндричний, має складні труб-
часті залози, які виділяють слизовий секрет. Як правило, він висти-
лає кардіальну частину шлунка, або так званий проміжний відділ,
притаманний ссавцям. Кардіальний епітелій може утворювати
складки і тоді виглядає як багатошаровий.

Донний епітелій багатий на трубчасті залози, які, окрім слизу,
секретують травні ферменти — пепсин і ліпазу. Вони також вироб-
ляють соляну кислоту, яка закислює шлунковий сік. У більшості
хребетних і соляна кислота, і ферменти виробляються клітинами
одного типу. У ссавців розрізняють два типи клітин, одні з них ви-
робляють ферменти — це головні клітини, інші виробляють соляну
кислоту (обкладочні клітини). Пілоричний епітелій знаходиться
в кінцевій частині шлунка, має розгалужені трубчасті залози, схожі
на залози кардіального епітелію.
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Рис. 3.6. Будова шлунка:

1 — фундальний відділ, 2 — м’язи, 3 — сфінктер, 4 — канал, 
5 — пілорус, 6 — шлункові артерії та вени, 7 — складки, 8 — гладенькі
м’язи, 9 — підслизова оболонка, 10 — мускулатура слизової оболонки,
11 — канал залози, 12 — отвір, 13 — шлункова поверхня, 14 — крипти,
15 — шлункова залоза, 16 — парієнтальні клітини, 17 — головні клітини,

18 — пілоричний відділ (за Kardong, 2012)

У круглоротих і деяких риб шлунок не диференційований. У риб
він, як правило, підковоподібно зігнутий. У кардіальному відділі під
дією пепсину в кислому середовищі розпочинається перетравлення
їжі; у пілоричному їжа обробляється трипсином, що поступає сюди
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з передньої частини кишечнику, пов’язаної з підшлунковою залозою.
У деяких риб (коропові, бички) шлунок відсутній. У таких риб пепсин
не виробляється, його функцію виконує трипсин у тонкому кишечнику.
В області шлунка в кісткових риб зазвичай розвиваються пілоричні
придатки, які служать для збільшення травної поверхні кишечнику та
нейтралізації їжі при її переході з кислого середовища шлунка в лужне.

В амфібій та рептилій шлунок відокремлюється чіткіше, особ-
ливо в крокодилів, у яких у межах самого шлунка спостерігається
подальше диференціювання: за великим мішкоподібним залозис-
тим відділом із значною мускулатурою йде ясно відокремлена піло-
рична частина.

У птахів шлунок складається з двох відділів — залозистого
і мускульного, кожний з яких іноді описують як самостійне утво-
рення. Насправді ж мускульна частина є видозміненою частиною пі-
лоричного відділу шлунка. Вважають, що така особливість цього від-
ділу птахів компенсує втрату зубів. У стінці залозистого відділу
розташовані прості трубчасті, а дещо глибше — складні трубчасті та
альвеолярні залози. У цьому відділі їжа довго не затримується, а лише
перемішується з великою кількістю секрету травних залоз. У мус-
кульному відділі відсутні складні залози. Проте є залози, секрет яких
здатний до твердіння та утворює на поверхні слизової оболонки кути-
кулу для механічного оброблення їжі. У зв’язку зі специфічною фун-
кцією, мускульному відділу властива товста м’язова оболонка, яка ба-
гата на сполучну тканину і складається із пучечків гладеньких м’язів.
Перетиранню їжі також сприяє заковтування рослиноїдними птахами
дрібних камінців (гастролітів), які затримуються у цьому відділі.

Ускладнення шлунка ссавців пов’язано зі спеціалізацією живлен -
ня, наприклад, із споживанням великої маси грубих кормів, або недос-
татньою переробкою їжі в ротовій порожнині. Специфічною будовою
шлунка відрізняються жуйні. У них перед справжнім шлун ком, так
званим сичугом, розташовується розширення стравоходу, що значно
перебільшує його за розмірами і складністю. Тут рослинний корм на-
копичується і потім інкубується за участю симбіотичних мікроорга-
нізмів, після бродіння клітковина стає доступною для засвоєння. 

Перший відділ — рубець, є найоб’ємнішим і безпосередньо утво-
рює бродильний ферментатор. Наступний відділ — сітка — віджи-
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має порції збродженої маси перед відригуванням у ротову порож-
нину для додаткового пережовування. Третій відділ — книжка,
приймає після пережовування рідку кашицю, яка стікає вздовж спе-
ціального каналу стравоходу, і тому не потрапляє у рубець. Процід-
жена між широкими тонкими складками книжки маса потрапляє
в сичуг для подальшого травлення вже за допомогою власних фер-
ментів тварини.

Симбіотичні мікроорганізми, які постачають ферменти для роз -
щеплення клітковини у складному шлунку жуйних, — це анаеробні
бактерії та найпростіші, серед яких переважають інфузорії. Кількість
мікроорганізмів у рубці може перевищувати кілька сотень тисяч на
1 мл. У результаті їх ферментативної діяльності утворюються про-
дукти гідролізу клітковини, доступні для засвоєння твариною. Не
менш важливою є здатність симбіотичних організмів синтезувати
білки на основі неорганічних азотистих сполук, наприклад сечо-
вини, яка у типових випадках видаляється з організму як кінцевий
продукт білкового розпаду. Експериментально показано, що дода-
вання сечовини у корм коровам дає можливість тваринам додатково
отримати за рахунок діяльності шлункових мікроорганізмів до 100 г
білка на добу. Особливо важливу роль відіграє синтез білка за раху-
нок симбіотичних мікроорганізмів у тварин, які існують на збідне-
ній білковій дієті, наприклад, у верблюдів і овець. Виявлено, що
у сечі верблюда сечовина практично відсутня. З’ясувалося, що у цих
тварин традиційний азотистий метаболіт не видаляється з організ -
му, а заново надходить у шлунок або через його стінку, або через
слину. Тут сечовина гідролізується до вуглекислоти і аміаку, який
потім використовується у синтезі білка. Нарешті, практично всі ві-
таміни групи В (особливо В12) жуйні отримують завдяки синтезу
цих сполук симбіотичними мікроорганізмами. 

У стінці рубця та сітки верблюдів є особливі виступи — водяні
клітини з кардіальними залозами. Водяні клітини надовго затриму-
ють воду, сприяючи надзвичайній витривалості цих тварин в арид-
них умовах. Складний шлунок зустрічається також у деяких нежуйних
тварин, таких як лінивці, тонкотілі мавпи і рослиноїдні сумчасті.
У частини рослиноїдних нежуйних форм, наприклад у зайцеподіб-
них, а також багатьох гризунів, ферментатором є сліпа кишка.
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Середня кишка. Стінка кишкової трубки складається з трьох ос-
новних компонентів — слизової, підслизової та м’язової оболонок.
Внутрішнім шаром є слизова оболонка. Вона вкрита переважно одно-
шаровим (у прямій кишці — багатошаровим) епітелієм, частина клі-
тин якого спеціалізована на секреції або всмоктуванні. В області тон-
кої кишки всмоктувальні клітини розташовані на ворсинках.
Поділяючись у глибоких щілинах між ними (так званих криптах),
всмоктувальні клітини переміщуються до верхівки ворсинок, де від-
падають і гинуть. Кожна клітина функціонує лише кілька діб. У вели-
кій кількості представлені трубчасті залози, що виділяють кишковий
сік з ферментами. Сполучнотканинний шар, що підстилає епітелій,
може мати нечисленні гладенькі м’язові волокна. Підслизова обо-
лонка представлена шаром сполучної тканини з численними суди-
нами та нервами. М’язова оболонка включає багато нервових волокон
і два шари гладеньких м’язових волокон. Внутрішній шар утворений
кільцевими волокнами, а зовнішній — поздовжніми (рис. 3.7). 

Оскільки найважливішою функцією кишечнику є всмоктування
поживних речовин, то її реалізація напряму залежить від площі по-
верхні всмоктування. Здатна до всмоктування поверхня повинна
бути пропорційною об’єму тканин, трофіка яких забезпечується
даною поверхнею. Збільшити таку поверхню можна різними засо-
бами. Найпростішим з них є збільшення довжини та/або діаметру
кишки. Проте розміри не можна збільшувати безмежно. Іншим за-
собом є збільшення загальної площі шляхом ускладнення макро-
і мікрорельєфу поверхні. Як відомо, складчастість любої поверхні
збільшує її загальну площу. В еволюції хребетних для збільшення
всмоктувальної поверхні були задіяні різні стратегії.

Найдоступнішим виявився засіб ускладнення макрорельєфу сли-
зового шару кишки, він і був взятий па озброєння первинноводними
предками хребетних, втілившись у структуру під назвою спіраль-
ний клапан. Риби і вищі хребетні відмовляються від спірального
клапана, компенсуючи його функцію видовженням і звивинами киш -
ки. Наземні хребетні також повністю відмови лись від спірального
клапана та пішли шляхом збільшення довжини кишечнику з утворен-
ням петель, а також подальшої диференціації кишечнику на спеціалі-
зовані відділи, що підвищує ефективність функціонування. Ссавці
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зберегли тенденцію до збільшення довжини кишечнику та дифе-
ренціації його на відділи. Проте цих заходів не вистачало для під-
тримування високої активності представників цього класу, тому
ссавці винаходять інший засіб — ускладнення мікрорельєфу.

Рис. 3.7. Поперечний переріз через дванадцятипалу кишку ссавця:

1 — підшлункова залоза, 2 — брижа, 3 — кишкові ворсинки, 
4 — ауербахове сплетення, 5 — мейнерове сплетення, 6 — лімфатичний

вузол, 7 — ліберкюнові залози, 8 — бруннерові залози, 9 — сероза, 
10 — м’язи слизової оболонки, 11 — власна пластинка слизової оболонки,

12 — епітелій, 13 — кільцеві м’язи, 14 — поздовжні м’язи, 
15 — підслизова оболонка, 16 — внутрішня складка, 17 — слизова 
оболонка, 18 — зовнішня м’язова оболонка (за Ковтун та ін., 2005)

Межі середньої кишки у водних хребетних встановлюють у різ-
них варіантах — включаючи область спірального клапана («спіральну
кишку») або ж тільки попереду, без неї. Інша точка зору базується
на тому, що в порівняльному ряду від акул до нижчих променепе-
рих риб (осетрові, панцирна щука), спіральна кишка зберігає свою
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близькість до клоака, але все сильніше віддаляється від шлунка
через вклинення між ними тонкої кишки.

Для тонкої кишки (ileum) характерним є травлення в лужному
середовищі у присутності жовчі. Травні ферменти виділяються дріб -
ними залозами стінок кишки і підшлунковою залозою, протока (про-
токи) якої впадають поблизу від жовчної протоки (або разом з нею).
Не менш важливим є всмоктування відносно простих речовин з хімусу
в кров або всмоктування гліцерину та жирних кислот у клітини епі-
телію, синтез в них жирів, виведення їх у лімфу. Поверхня цього
епітелію збільшена за рахунок ворсинок, крім того, тонкий кишеч-
ник часто укладений петлями (особливо у птахів і ссавців), що збе-
рігають зв’язок зі стінкою черевної порожнини через брижу.

Короткий кишечник круглоротих має вигляд прямої трубки; його
довжина менша довжини тіла. У міног вдовж стінки кишечнику йде
слабозакручений у спіраль невеличкий гребінь. Стосовно нього іс -
нує різні думки: він являє собою рудиментарний спіральний клапан
або ж він є зачатком справжнього спірального клапана. У міксин
такий гребень відсутній.

Відомо, що спіральний клапан був уже у давніх панцирних і ран -
ніх костистих риб. Із сучасних хребетних спіральний клапан розви-
нутий у акул, химер і осетрових риб. Він значно збільшує площу
внутріш ньої поверхні кишки та являє собою складку епі телію зі
сполучною тканиною, яка робить до 20 спіральних витків. Уповіль-
нення прохо дження їжі кишковою трубкою збільшує ефективність
всмоктування. 

Кишечник кісткових риб являє собою тонку трубку без великих
внутрішніх складок слизового шару. Не маючи складок, кишечник
значно подовжився, його довжина перевищує довжину тіла в сере д -
ньому в 1,5 рази. У більшості кісткових і нижчих променеперих утво-
рюються сліпозамкнені пілоричні вирости. Кількість таких виростів,
де відбувається всмоктування, буває значною (до 900). У кистепе-
рих предків хребетних була спіральна кишка, проте в жодного із су-
часних чотириногих від неї не залишилося сліду. Замість неї пред-
кові чотириногі паралельно з костистими рибами набули просту
трубчасту та різною мірою звивисту задню кишку, в якій помітна
диференціація на окремі відділи.
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У земноводних і плазунів тонка кишка мас невеликий діаметр,
звивиста, її довжина, як правило, перевищує довжину тіла в два
і більше разів. Межею між тонкою і товстою кишками є клубово-
сліпокишкова заслінка, яка вже помітно розвинута у земноводних.

Тонкий кишечник птахів ділиться на дванадцятипалу кишку,
порожню та клубову. Стінка кишечнику на всій довжині має однакову
будову, за винятком невеликої ділянки перехідної зони між м’язо-
вим шлунком і дванадцятипалою кишкою. Внутрішня поверхня має
характерний рельєф завдяки наявності циркулярних складок, ворси-
нок, крипт. Для птахів характерна наявність ворсинок в усіх відділах
кишечнику, але спостерігається тенденція до зменшення їх кіль -
кості в каудальному напрямку, змінюється товщина і форма вор -
синок — із тонких до товстіших. У дванадцятипалій кишці птахів,
на відміну від ссавців, відсутні бруннерові залози; у великій кількості
зустрічаються ліберкюнові залози в порожній кишці. Ці залози ви-
робляють кишковий сік разом зі слизом, що захищає оболонку
кишки від подразнень.

Тонкий кишечник ссавців диференційований схожим чином.
Слід зазначити, що в більшості видів (особливо у комахоїдних і рукок-
рилих) між відділами практично відсутні анатомічні межі. Епітелій
дванадцятипалої кишки (duodenum) характеризується наявністю
бруннерових залоз, а порожнього відділу — ліберкюнових. Внут-
рішня поверхня всіх відділів тонкого кишечнику вкрита ворсинками,
які значно збільшують його всмоктувальну поверхню (рис. 3.8). Вор-
синки відрізняються у різних тварин за формою, величиною, щіль-
ністю на одиницю площі. У деяких комахоїдних і рукокрилих зберіга-
ється складчастий зигзагоподібний рельєф слизової оболонки, але
складки утворені відповідно сконцентрованими ворсинками. У де -
яких видів ворсинки можуть частково або повністю зростатися, утво-
рюючи своєрідні пластинки, які комбінуючись в певному порядку,
також утворюють зигзагоподібний рельєф слизової оболонки.

Задня кишка. Її головним компонентом у риб, згідно з А. Ро-
мером, є потовщена кишка зі спіральним клапаном всередині, що
утворює відносно велику всмоктувальну поверхню. Її витіснення
тонким кишечником у костистих риб і тетрапод, ймовірно, обумовлено
перевагами останнього в силу більшої рухливості та ефективності
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Рис. 3.8. Будова тонкої кишки:

1 — судини, 2 — кільцеві м’язи, 3 — поздовжні м’язи, 4 — сероза, 
5 — пейєрові бляшки, 6 — ворсинки, 7 — слизова оболонка, 

8 — підслизова оболонка, 9 — келихоподібні клітини, 10 — епітелій, 
1 — артерії, 12 — вени, 13, 16 — лімфатична судина, 14 — мікроворсинки,

15 — капіляри, 17 — кишкова залоза (за Hickman et al., 2012)
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кільцевої мускулатури під час перистальтики (щілини між витками
спірального клапана не можуть аналогічно контролюватися за до-
помогою мускулатури).

В амфібій задня кишка чітко відокремлена від середньої, різко
розширена, але є дуже короткою (особливо в жаб). Задня кишка
реп тилій (ящірок і черепах) подовжена та ускладнена, її поділяють
на сліпу кишку (caecum), товсту (colon) і пряму (rectum). В товс -
тому кишечнику відбувається реабсорбція води із залишків їжі, що
має неабияке значення для тварин, що живуть в аридних зонах. На
межі між тонким і товстим кишечником спостерігається накопи-
чення лімфоїдної тканини.

Товста кишка більшості рептилій — масивний, товстостінний,
С-подібно зігнутий відділ травної трубки. Її передній відділ має дещо
більший діаметр, який позаду зменшується. Складчастість внутріш-
ньої стінки цього відділу не виражена. Від переднього краю товстої
кишки медіально відходить короткий сліпий виріст — сліпа кишка.
У справжніх ящірок сліпа кишка розвинута слабо. Останній, від-
носно тонкостінний відділ кишечнику — пряма кишка, займає задню
частину черевної порожнини і продовжується до клоаки. Межа між
ними знаходиться попереду місця відгалуження сечового міхура. 

У птахів тонка кишка переходить у порівняно коротку пряму
(товстий відділ морфологічно не виділяють). Пряма кишка у всіх лі-
таючих птахів коротка, її розмір також залежить від умов існування
(в аридних зонах вона довше). Тут також є ворсинки, а серед залозис-
тих клітин переважають ті, що виробляють слиз. Каудальний відділ
прямої кишки відкривається у верхню ділянку клоаки. У птахів з кло а -
кою пов’язана фабрицієва сумка (bursa fabricii) — лімфоїдний ор ган,
важливий для функціонування імунної системи. Вона наявна в юве -
нільних тварин, а з віком поступово дегенерує. На межі між тонкою
і прямою кишкою часто є парні невеликі сліпі відростки. Вони за-
безпечують сукупність функцій: збільшують поверхню травлення,
всмок тування води, відіграють роль лімфотично-епітеліального ор-
гану. Можливо, в сліпих кишках проходять певні бактеріальні про-
цеси, але не зброджування клітковини, як раніше вважали (рис. 3.9).

У товстій кишці ссавців відбувається бактеріальне травлення
та повільне осмотичне видалення води з рідкого вмісту тонкої кишки.
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Рис. 3.9. Травний канал тетрапод (крім ссавців):

А — жаба, Б — ящірка, В — алігатор, Г — птах, 1, 15 — сечовий міхур,
2 — тонка кишка, 3 — печінка, 4 — жовчний міхур, 5 — стравохід, 

6 — загальна жовчна протока, 7 — шлунок, 8 — пілорус, 9 — товста кишка,
10 — клоака, 11 — підшлункова залоза, 12 — м’язовий шлунок, 

13 — жовчна протока, 14 — сліпа кишка, 16 — воло, 
17 — залозистий шлунок (за Miller, Harley, 2001) 
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Пряма кишка здійснює виділення екскрементів через енергійні ско-
рочення (завдяки поздовжнім м’язовим волокнам). У багатьох рос-
линоїдних екскременти дрібні, щільно гранульовані (гризуни, зай-
цеподібні, дрібні копитні), тому пряма кишка не потрібна. Сліпа кишка
є завантажувальним відділом для товстої кишки, де хімус висушу-
ється. Крім того, це резервуар для симбіотичної мікрофлори. Вели-
чезна сліпа кишка зайцеподібних пов’язана з живленням грубими
кормами. Оскільки вона розташована в кишечнику позаду голов-
ного травного відділу — тонкої кишки — для засвоєння продуктів
цього ферментатора вони повинні бути пущені «по другому колу».
що обумовлює копрофагію — поїдання екскрементів. Такі екскре-
менти є особливими, утворюються із вмісту сліпої кишки та виді-
ляються під час відпочинку. Копрофагія (облігатна або факульта-
тивна) наявна у багатьох гризунів, які споживають грубі корми.

У деяких гризунів, хижих, приматів і людини на кінці сліпої
кишки є більш тонкий виріст, який отримав назву червоподібного
відростка — апендиксу (appendix vermiformis). Його вважають ру-
диментом дистальної частини сліпої кишки, але наявність в ньому
великої кількості лімфоїдних вузлів вказує на його значення, як лім-
фатичної залози із захисною функцією. Із ссавців виділяються да-
мани, які мають пару сліпих кишок, як це було у птахів. У товстому
кишечнику виділяють висхідну частину, поперечну та низхідну; ос-
тання переходить у пряму кишку. Пряма кишка закінчується ану-
сом, у однопрохідних зберігається клоака.

Травні залози. В ембріогенезі печінка (hepar) розвивається як
сліпий виріст, що відшнуровується від кишечнику. У нижчих хордо-
вих (ланцетники, личинки міноги — піскорийки) печінковий виріст
вистелений залозистим епітелієм і бере участь у засвоєнні їжі та регу-
ляції венозного кровообігу. У міксин печінка зберігає ще первісну бу-
дову розгалуженої трубчастої залози; у міног жовчні ходи та протоки
заростають і печінка функціонує в ролі залози внутрішньої секреції.

В ембріонів вищих хребетних на початкових етапах розвитку
печінка являє собою складну трубчасту залозу (рис. 3.10). За рахунок
численних анастомозів між елементами вона має сітчасту струк-
туру. Печінка дорослих особин складається з безлічі печінкових
клітин ентодермального походження. У дорослих амніот ці клітини
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мають багатогранну форму та зібрані в дрібні часточки, пронизані
сіткою жовчних капілярів. Вони збирають секрет печінки — жовч,
яка надходять з часточок в один або кілька печінкових проток. Жовч
може накопичуватися в жовчному міхурі (vesica fellea) та протокою
(іноді разом з протокою підшлункової залози) надходить у початко-
вий відділ тонкої кишки. Як правило, печінка поділена на дві або три
лопаті. Жовч емульгує жири та активізує ліпазу — фермент, що виді-
ляється підшлунковою залозою та розщеплює жири. Завдяки своїй
лужної реакції, жовч нейтралізує кислий шлунковий сік і збуджує пе-
ристальтику. Крім того, в печінці нейтралізуються шкідливі продукти
розпаду, що надходять у кров. Нарешті, в печінці синтезується гліко-
ген і вітамін К, який грає важливу роль у механізмі згортання крові.

Рис. 3.10. Мікроструктура печінки: 

1 — центральна вена, 2 — гепатоцити, 3 — жовчні канальці, 
4 — жовчна протока, 5 — печінкові синусоїди, 

6 — відгалуження ворітної вени печінки, 7 — відгалуження печінкової
артерії (за Kardong, 2012)
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Життєдіяльність власних клітин печінки забезпечується артері-
альною кров’ю через печінкову артерію. Проте об’єм венозної
крові, що протікає через ворітну систему печінки, набагато більший
її артеріального кровопостачання. Через ворітну систему в печінку
притікає кров від кишечнику. Клітини печінки відбирають з крові
поживні речовини для запасання та хімічної переробки, очищують
кров, звільняють її від відмерлих формених елементів. Печінка бере
участь у створені запасів вуглеводів у вигляді глікогену, який в міру
необхідності знову надходить у кров. У деяких риб — акулових, тріс -
кових — у печінці запасається рідкий жир. Так, у велетенської акули
його частка складає до 70% від маси печінки. За рахунок жирових
накопичень печінка хрящових риб виконує функцію гідростатичного
органа, тобто зменшує питому масу тіла і підвищує плавучість.

Велика печінка безхвостих амфібій несе на своїй поверхні жовч -
ний міхур, її протока впадає у дванадцятипалу кишку. В жовчну
протоку впадають і протоки підшлункової залози, яка самостійного
сполучення з кишечником не має.

Печінка рептилій (крім деяких змій) розділена на дві лопаті:
праву і ліву. На її задній поверхні можна побачити так звані печін-
кові ворота — ділянку, де в орган входять ворітна та черевна вени.
Жовчний міхур знаходиться на вентральному боці правої лопаті.
Ззовні він виглядає як тонкостінний овальний міхур зеленуватого
кольору. Протока жовчного міхура відходить від його медіальної
частини і відкривається у дванадцятипалу кишку.

У птахів дві печінкові протоки відходять від центральної ді-
лянки печінки; одна впадає у дистальну, а інша — у проксимальну
частину дванадцятипалої кишки. Жовчний міхур відсутній у голу-
бів, проте в більшості видів він добре розвинутий. У багатьох гри-
зунів, хоботних, мозоленогих жовчний міхур також відсутній і жовч
надходить прямо у дванадцятипалу кишку. Проте у більшості ссав-
ців він є та виконує функцію резервуара для жовчі. Його протока
з’єднується з печінковою і утворює спільну жовчну протоку, що
впадає в початковий відділ тонкого кишечнику. 

Підшлункова залоза (pancreas) також є похідним кишкового епі-
телію. З’являється в ембріогенезі на ранніх стадіях розвитку пер-
винної кишки у вигляді виростів дорсальної і вентральної стінок
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передньої частини кишки. Найчастіше спостерігається один дор саль -
ний виступ, який вважається головним, і два вентральних; з часом
вони об’єднуються у дорсальній брижі. У дорослих тварин під-
шлункова залоза являє собою компактний орган або має дифузну
будову (у багатьох кісткових риб, деяких ссавців), розміщаючись
тонким шаром в брижах, проникаючи в товщу печінки, селезінки,
стінки кишечнику. Часто залоза має лише одну протоку, яка може
відкриватися в тонкий кишечник на дорсальній або вентральній її
стінках. У разі відкривання на вентральній стінці, вона об’єдну-
ється з устям жовчної протоки. Зустрічається також кілька проток,
наприклад, у птахів зазвичай їх три.

Більша частина підшлункової залози має типову структуру ек-
зокринної залози — дрібні протоки пронизують тіло, збирають сек-
рет, який виробляється клітинами кінцевих відділів залози (ацину-
сами) і несуть його в крупніші протоки. Панкреатичні острівці
(або острівці Лангерганса) являють собою ендокринний компонент
підшлункової залози. Екзокринна частина залози секретує біля де-
сяти ферментів, які надходять у тонкий кишечник і служать для
травлення жирів, білків і вуглеводів.

У ланцетника компактна підшлункова залоза відсутня, але
в стінці передньої частини кишечнику концентруються групи клі-
тин, які мають характерні властивості клітин підшлункової залози.
У круглоротих компактна підшлункова залоза також відсутня,
проте характерні для неї клітини утворюють поблизу устя жовчної
протоки низку окремих дрібних залоз. Схожа ситуація спостеріга-
ється у дводишних риб — тканина підшлункової залози вмурована
в стінку кишки і деяких інших органів.

У костистих риб з’являється компактна підшлункова залоза,
хоча у багатьох із них вона залишається все ще дифузною. У назем-
них тетрапод підшлункова залоза, як правило, компактна, розмі-
щена під шлунком і вкрита брижею.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку травної системи.
2. Як відбувається розвиток зубів в ембріогенезі?
3. Назвіть основні елементи, які розміщені у ротовій порожнині.
4. Які тверді матеріали входять до складу зуба?
5. Назвіть основні типи кріплення зубів до щелепних кісток.
6. Які типи зубів виділяють на підставі особливостей рельєфу

зубної коронки?
7. Чим відрізняються функції і будова зубів різних типів у гете-

родонтній системі?
8. Порівняйте будову глотки і стравоходу у представників різ-

них груп хребетних тварин.
9. Які виділяють типи шлункового епітелію, у чому особли-

вості їх будови?
10. Назвіть основні відділи складного шлунка жуйних ссавців.
11. Чим обумовлена диференціація кишкової трубки у тетрапод? 
12. Які існують засоби для збільшення всмоктувальної повер-

хні кишкового тракту?
13. У чому полягає функція сліпих виростів (сліпої кишки)?
14. Як відбувається ембріональний розвиток травних залоз?
15. Назвіть основні функції травних залоз хребетних.
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РОЗДІЛ 4
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

Основною функцією органів дихання є газообмін між організ-
мом і навколишнім середовищем. Із середовища тварина поглинає
атмосферний (або розчинений у воді) кисень і виділяє вуглекислий
газ, який утворився в тілі у результаті окислювальних процесів ме-
таболізму. Органи дихання виконують і додаткові функції: у наземних
хребетних вони беруть участь у терморегуляції (поліпное), у деяких
рептилій, птахів і ссавців — у створенні звуків, у риб — у виділенні
аміаку та інших кінцевих продуктів білкового метаболізму, амфібії
та рептилії використовують легені для реалізації різних поведінко-
вих реакціях (наприклад, у разі роздування тіла для залякування).
Хребетним тваринам властиві органи дихання двох типів: для пер-
винноводних — зябра, для наземних — легені. У багатьох пред-
ставників доволі істотне значення може мати шкірне дихання.

Закладання органів дихальної системи відбувається в перед-
ньому відділі травної трубки — в області глотки. На ранніх стадіях
ембріогенезу в ентодермі глотки випинаються карманоподібні ви-
рости. Одночасно в зовнішніх покривах з’являються зустрічні екто-
дермальні вгинання. У результаті їх змикання прориваються наскрізні
вісцеральні щілини, які характеризуються мішаним енто-ектодер-
мальним походженням. Вісцеральні щілини закладаються в ембріо-
генезі всіх хребетних, проте у наземних вони пізніше заростають
і зникають. Зберігається тільки одна вісцеральна щілина, яка бере
участь у формуванні органів слуху.

Газообмін у безчерепних здійснюється поверхнею тіла, через
закриті лакуни під шкірою та в метаплевральних згортках, куди на-
дходить кров. Останніми дослідженнями встановлено, що найзнач-
ніша частка сумарної дифузії газів здійснюється в межах вистілки
атріальної порожнини (за киснем — до 80%) (Schmitz et al., 2000).
Оскільки кисень потрапляє в кров шляхом простої дифузії, то кро-
воносна система бере участь у його транспорті, проте вміст його
дуже низький. Частково газообмін відбувається і через стінки зяб-
рових щілин, але кількість кисню, яка потрапляє в організм таким
шляхом незначна. Участь зовнішніх покривів у процесах дихання

170



ланцетника суттєво обмежена, враховуючи те, що тварина проводить
більшу частину життя частково зануреною у ґрунт. Загалом подіб-
ний тип дихання є малоефективним, тому може забезпечити по-
треби тільки дрібних і малорухливих тварин.

Органи водного дихання. Дифузія газів у личинок круг-

лоротих відбувається у стінках зябрових щілин, а також через по-
криви. Зяброві щілини пронизують глотку та відкриваються безпо-
середньо у зовнішнє середовище. Епітелій, який вистилає їх, має
ентодермальне походження. У дорослих особин з епітелію стінок
зябрових щілин формується вистілка ентодермальних зябрових
мішків. Дана ознака є унікальною для круглоротих, оскільки в усіх
інших групах хордових тварин дихальну систему вистилає епітелій
ектодермального походження.

Дихальний апарат міноги відкривається на поверхні тіла 7 парами
зовнішніх зябрових отворів, які ведуть у зяброві мішки. Внутрішні
зяброві отвори з’єднують мішки з дихальною трубкою. Остання
сліпо закінчується позаду та являє собою похідний елемент глотки,
що в онтогенезі відмежовується від кишкової трубки. Всмоктуванню
води з дихальної трубки в ротову порожнину під час живлення пе-
решкоджає парус (велюм) — двостулковий клапан у передньому
кінці дихальної трубки, який пасивно зачиняється навіть у разі не-
значного руху води ззаду наперед. Внутрішня стінка зябрового мішка
вкрита пелюстками 1-го порядку у вигляді невисоких складок, що
проходять меридіанами від зовнішнього отвору до внутрішнього.
На поверхнях кожної складки розміщені численні дрібні пелюстки
2-го порядку, орієнтовані поперечно до перших. Між основами су-
сідніх пелюсток 1-го порядку залишається вільний канал зябрового
мішка, над яким пелюстки 2-го порядку майже змикаються.

У міног реалізується специфічний механізм дихання. Завдяки
особ ливій системі клапанів поблизу зовнішніх зябрових отворів, вода
через них виходить тільки з крайових каналів, куди вона потрапляє
з центральної порожнини мішка, проходячи щілинами між пелюст ка -
ми 2-го порядку. Таким чином, у мішку відбувається односпрямоване
проціджування води через утворений пелюстками фільтр, що забезпе-
чує інтенсивне омивання пелюсток. Така односпрямованість є важли-
вою, оскільки утворюється протиточна система газообміну між водою

171



та кров’ю. Рух води стимулюється змінами положення елементів віс-
церального скелета, які стискаються кільцевими м’язами-констрикто-
рами та пружно розходяться після їх розслаблення. У разі вільного
плавання міноги, вода входить через ротовий отвір у дихальну трубку,
потім у мішки, а далі назовні; у особини, яка присмокталася до жерт -
ви вона входить через зовнішні отвори.

У міксин кількість зябрових мішків варіює від 6 до 14, у деяких
видів наявна тенденція до групування мішків, а глотка найчастіше
не поділена на дихальну трубку і стравохід. Зяброві мішки з’єднані
з поверхнею тіла витягнутими каналами, які об’єднуються між
собою. Саме тому зовнішній отвір (або отвори) мішків зміщені далеко
назад. Оскільки міксини живляться в основному падлом і здатні вигри-
зати там ходи, куди занурюють передній кінець тіла, таке зміщення от-
ворів можна вважати адаптацією для захисту від перекривання зовніш-
ніх отворів. Проте міксина навряд чи може набирати воду через ці
отвори, оскільки позбавлена будь-якого зябрового скелета. Тварина
має перед глоткою систему рухомих м’язових лопатей, так званий ве-
лярний апарат, який, ймовірно, дає можливість активно проганяти (за
принципом вентилятора) через зяброві мішки воду. Під час живлення
міксини, скоріше за все, не дихають, а зміщена назад позиція зябрових
отворів може бути корисною лише для захисту дихальної системи від
потрапляння чужорідних елементів. Ефективність вилучення кисню
з води незначна — 10–25%. Деякі палеонтологи вважають, що мішко-
подібні органи дихання були притаманні також щитковим. 

У хрящових риб з кожного боку тіла наявні 5 (іноді 6–7) зяб-
рових отворів. Вони розділені широкими міжзябровими перегород-
ками, які зовні продовжуються у шкірні складки. Кожна складка
прикриває розташований позаду зябровий отвір. Всередині перего-
родки знаходяться опорні елементи — хрящові вісцеральні дуги.
В глотку виступають зяброві тичинки, які захищають зябра від по-
шкодження твердими частками.

У примітивних акул вертикальна довжина зябрових щілин досить
велика, а зяброві перегородки не пов’язані між собою, їх можна від-
гинати вперед, гортаючи, як сторінки книги. У катрана та більшості
інших акул боки голови прорізають сильно вкорочені зяброві щілини,
вище і нижче яких зяброві перегородки з’єднані тонким м’язовим
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шаром з поверхневих зябрових стискачів, які зберігають межі бранхіо-
мерів. Під ними у катрана по контуру кожної зябрової перегородки за-
лягають тонкі вигнуті пластинки — екстрабранхіальні хрящі, не по -
в’язані з іншим скелетом. Для таких акул можна говорити про аналог
зябрових мішків — простір між сусідніми зябровими перегородками.
Кожна зябра утворена двома серіями паралельних довгих зябрових пе-
люстків з боків перегородки — так званими напівзябрами (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Зябра акули: 

1 — зяброві пелюстки, 2 — пелюстки 2-го порядку, 3 — міжзяброва 
перегородка, 4 — шкірна частина перегородки, 5 — зяброві артерії, 

6 — м’язи, 7 — напівзябра, 8 — повна зябра, 9 — дихальна одиниця, 
10 — зяброва порожнина, 11 — позазяброва порожнина 

(за Miller, Harley, 2001)
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В ектодермальних зябрових пелюстках розгалужуються при-
носні зяброві артерії, утворюючи капілярну сітку, де відбувається
газообмін. Рух потоків крові та води відбувається зустрічно за прин -
ципом протитечії. Така взаємоспрямованість дає можливість ефек -
тивніше вилучати з води кисень. 

Позаду очей хрящових риб розташоване бризкальце (spiracu-
lum) — залишок першої зябрової щілини. Попереду від нього роз-
ташована щелепна дуга, позаду — під’язикова. Бризкальця утворю-
ють канали, які пропускають воду в глотку для дихання під час
живлення риби, що особливо важливо для видів, що збирають корм
у дна. У більшості акул і скатів у бризкальці наявна «псевдозябра»
(несправжня зябра). Свою назву вона отримала тому, що, по-перше,
розміщена не на зябровій дузі, по-друге, отримує вже окислену
кров і додатково насичує киснем її порцію, яка потім надходить до
органів чуття (переважно очей).

Механізм омивання зябер полягає у прокачуванні води крізь зяб-
рові щілини за допомогою ротоглоткової порожнини, яка виконує
функцію нагнітального насоса. Активна зміна об’єму відбувається за
рахунок вертикальних рухів дна, а наявність клапанів задає певний
напрям потоку. Для витискування води назад рот повинен бути за-
критим, що відображається в характері зубної системи, яка пристосо-
вана до відкушування фрагментів здобичі, зручних для ковтання.
У бризкальці, що відіграє роль вхідного отвору насоса, розміщений
клапан — шкірна складка з м’язом. Завдяки пружності зябрового
апарату, армованого екстрабранхіальними хрящами, він здатний під-
смоктувати воду з глотки, підтримуючи постійність потоку для оми-
вання зябер. Саме таким чином згладжуються неминучі перерви між
циклами роботи основного насоса (ротоглоткової порожнини).

Багатьом хрящовим властива таранна вентиляція — в цьому ви-
падку вода активно пропускається через відкритий рот до зябрових щі-
линах у ході стрімкого руху тварина вперед. У пелагічних видів вода
відсмоктується з ротоглоткової порожнини назовні через зяброві щі-
лини завдяки пониженому тиску в межовому шарі води, що рухається
(за законом Бернуллі). Механізм активного дихання у таких акул часто
атрофується, а бризкальце заростає, інакше, відкриваючись назовні,
воно було би одним із вихідних отворів разом із зябровими щілинами.
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На відміну від пластинозябрових у химерових риб всі зябра
прикриті суцільною складкою шкіри, схожою на зяброву кришку
костистих риб. Також заростають як бризкальце, так і V зяброва щі-
лина, інші мають по дві напівзябри, разом у них нараховують з кож-
ного боку три повні зябри та дві напівзябри — під’язикову й ту, що
розміщена на IV дузі.

У кісткових риб зяброві щілини прикриті розвиненими зябро-
вими кришками. Зяброві перегородки помітно редукуються в кістко-
вих ганоїдів, а ще більше у костистих риб; зябра тепер вільно звисають
в спільну зяброву порожнину, прикриту зовні кришкою. Зяброва
кришка відіграє важливу роль у процесі омивання зябер, оскільки
утворює оперкулярну порожнину змінного об’єму. Шкірястий край
кришки і зяброва перетинка виконують функцію роль клапана, забез-
печуючи утворення з оперкулярної порожнини всмоктувального на-
сосу. З ротоглоткової порожнини через сітку зябер вода підсмоктується
у разі відведення кришки, а у ході її приведення — вільно випуска-
ється назовні через клапан, який відкривається тиском води (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Омивання водою зябер костистих риб: 

1 — зяброві пелюстки, 2, 4 — зяброва дуга, 3 — потік води, 
5 — приносні та виносні зяброві артерії, 6 — зяброві пелюстки 2-го порядку 

(за Kardong, 2012)

Власне зябра розміщені на I–IV дугах. З розвитком кісткової
кришки під’язикова напівзябра редукується та зміщується під кришку,
де отримує назву оперкулярної зябри. Така ситуація має місце у осет -
роподібних; у них же зберігається щелепова напівзябра, яка насправді
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є псевдозяброю. У кісткових ганоїдів і костистих риб зовнішній отвір
бризкальця заростає, а псевдозябра зберігається, але переміщується
під кришку, утворивши оперкулярну зябру, яка за своєю природою
є щелепною псевдозяброю. Під’язикова напівзябра у костистих риб
редукується.

У представників певних груп риб спостерігаються суттєві зміни
в будові зябрового апарата. Так, у морських іглиць і морських кони-
ків зяброві пелюстки розміщені пучечками. Багатопери втрачають
останню пару щілин (як і химери); у деяких променеперих відсутня
зябра на передній поверхні першої перегородки; редукції зазнали
зябра в дводишних риб. Часто IV зяброва перегородка втрачає пе-
люстки, а V щілина заростає.

У костистих риб омивання зябер водою забезпечується специ-
фічним механізмом. Через відсутність зябрових перегородок пе-
люстки напівзябер розсуваються і стикаються із сусідньою напів-
зяброю, утворюючи суцільний фільтр без широких щілин. Виносна
зяброва артерія розташовується ближче до дуги, а приносна —
дещо дистальніше, завдяки чому кров рухається назустріч струму
води. Реалізується протиточна система, яка забезпечує ефективний
газообмін: у міру руху назустріч крові, вода, що віддає кисень і на-
сичується вуглекислотою, зустрічає кров, все більш близьку до ве-
нозної, де концентрація кисню ще нижче, а вуглекислоти — вище.
Таким чином, упродовж всієї зони контакту підтримується необхід-
ний для дифузії градієнт концентрацій газів.

Швидкісні плавці (скумбрії, тунці, вітрильники), як і акули, ши-
роко використовують таранну вентиляцію, тримаючи на ходу рот
відкритим. Цим суттєво знижуються енерговитрати на процес ди-
хання. Ефективність вилучення кисню у риб значно вище, ніж
у круглоротих: хрящові риби вилучають до 77%, костисті — до
85% розчиненого у воді кисню. Ефективність дихання залежить від
способу життя і типу водойми. Помічено, що у малорухомих риб,
а також у видів, що живуть в умовах дефіциту кисню, зяброві пе-
люстки подовжені. Пристосування до гіпоксії у риб виражаються
також у біохімічних показниках крові: її киснева ємність зростає
в результаті збільшення кількості еритроцитів або через зниження
парціального тиску кисню. Зябра риб мають структурні елементи,
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здатні виділяти (морські риби) або поглинати (прісноводні) сіль,
таким чином зябра виконують й функцію виділення, виводячи
аміак та інші продукти обміну.

Плавальний міхур і допоміжні органи дихання. Міхур (vesica
natatoria) виникає як дорсальний виріст передньої кишки. В дефіні-
тивному стані він має вигляд еластичного витягнутого мішка, напов-
неного сумішшю газів. Форма плавального міхура мінлива, часто
він поділений перетяжкою на передню і задню частини (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Плавальний міхур:

А — відкритоміхурні, Б — закритоміхурні риби, В — будова міхура, 
1 — глотка, 2 — канал, 3 — артеріальні капіляри, 4 — венозні капіляри,

5 — чудова сітка, 6 — овал, 7 — сфінктер, 8 — червоне тіло 
(за Kardong, 2012)

Головною функцією плавального міхура більшості риб є гідро -
статична. Наповнення або вилучення газів з міхура змінює питому
масу риби, надаючи їй нейтральної плавучості та допомагаючи утри-
муватися на різних глибинах без м’язових зусиль. У примітивних кос-
тистих і нижчих променеперих плавальний міхур зберігає зв’язок
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з кишечником через повітряний канал. У деяких променеперих цей
канал короткий і широкий, він може починатися від каудального кінця
глотки; у інших — він вузький та довгий, починається від каудальної
частини стравоходу. Таких риб називають відкритоміхурними (осе-
ледцеві, лососеві, коропові). Проте у більшості просунутих костистих
риб зв’язок міхура з травним трактом повністю втрачений, такі види
називають закритоміхурними (скорпенові, камбалові, окуневі).

Еластична сполучна тканина, яка оточує плавальний міхур до-
зволяє йому розширюватися, наповнюючись повітрям (газами), а гла-
денькі м’язові волокна здійснюють його скорочення та виштовхування
газів. У передній частині міхура у більшості костистих риб знахо-
диться червоне тіло насичене капілярами, які утворюють так звану
чудову сітку. Червоне тіло іноді називають газовою залозою, тут
відбувається, в основному, виділення газів, до складу яких входить
азот, кисень і двоокис вуглецю, але в інших співвідношеннях, ніж
в атмосферному повітрі. Колір залози визначається щільним спле-
тінням кровоносних судин, що утворюють протиточну систему.
Завдяки їй досягається локальне підвищення концентрації молочної
кислоти, що послаблює спорідненість кисню до гемоглобіну (ефект
Бора). В результаті звільняється кисень, що витискує з плазми крові
також інші розчинені в ній гази (N2, СO2). В каудальній частині міхура
знаходиться тканина, яка вилучає газ; у вищих форм вона сконцен-
трована в овалі — випинанні, яке може закриватися сфінктером.
Плавальний міхур зберігається у більшості костистих риб, але від-
сутній у риб з придонним способом життя (камбали). Слід додати,
що в ембріогенезі останніх він закладається.

Плавальний міхур виконує також інші функції: у деяких кос-
тистих риб він бере участь у проведенні звуків до внутрішнього
вуха; він також може видавати звуки, вібруючи під дією м’язів, що
прикріплені до нього. Його можна розглядати як допоміжний орган
дихання, причому цю функцію іноді розглядають як первинну. Так,
дифузія газів там можлива вже при зародковому стані міхура, чого
не можна сказати про гідростатичну функцію. Не випадково у бага-
тьох нижчих кісткових риб (багатопери, кісткові ганоїди, не кажучи
вже про дводишних) міхур за будовою є схожим на легені. Його стінка
може навіть набувати комірчастої будови. Проте за своїм дор саль -
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ним положенням і непарністю плавальний міхур відрізняється від
легенів (у дводишних легені відкриваються протокою на черевному
боці кишкової трубки). Незважаючи на це, більшість дослідників
розглядають їх як гомологічні утворення.

Специфічні органи дихання мають личинки багатоперів: пара
зовнішніх зябер тягнеться вздовж тіла над грудними плавцями. Крім
того, наявні парні легені: вони є асиметричними — більш довга права
ділянка розташована над кишкою. Розвиток легенів супроводжу-
ється в риб утворенням наскрізних ніздрів.

У риб з майже голою шкірою (вугри, соми, мулисті стрибуни та
ін.) у водному газообміні бере участь гіперемована кровоносними
судинами шкіра. Багатьом сомовим і в’юнам властиве кишкове ди-
хання. Піднявшись до поверхні води, риба заковтує атмосферне по-
вітря та пропускає його вздовж кишкового тракту, щільно забезпе-
ченого капілярами. Бронякові соми для дихання використовують
кишечник, пропускаючи через нього заковтнуті з поверхні води буль-
башки повітря. Представники родини Злитнозяброподібні (Synbran -
chiformes) мають недорозвинені зябра, вони дихають атмосферним
повітрям завдяки розвинутій кровоносній сітці в глотці та кишеч-
нику. Стрибуни набирають запас води в навколозяброві порожнини
та можуть довго полювати на поверхні водойми, пересуваючись
рослинами. У разі необхідності вони також опускають у воду хвіст
і відновлюють дефіцит кисню шкірним диханням.

Спеціальні пристосування для дихання атмосферним повітрям
мають місце у лабіринтових риб. У надзябровій області їх глотки
від першої зябрової дуги розростається складна система кісткових
пластинок — лабіринт. Слизова оболонка, яка його вкриває багата
на кровоносні судини. Риби заковтують повітря та в результаті
цього можуть триматися або в збіднених киснем водоймах, або поза
водою, використовуючи для дихання захоплений резерв повітря.
Цікаво, що збагачена киснем у надзябровій області кров надходить
у кардинальні вени, в результаті цього через їх серце протікає мі-
шана кров. Схожі утворення наявні в змієголовів. Вони постійно за-
ковтують повітря в надзябровий орган, який розвивається у вигляді
пластинчастих відростків першої зябрової дуги та підвіска, вкритих
слизовою оболонкою з капілярами.
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Різноманітні пристосування до кисневого дефіциту у воді ма ють
тропічні соми. У кларієвих сомів від зябрової порожнини також від-
ходить розгалужений парний надзябровий орган з густою сіткою
судин. Ці риби або почергово використовують зябра та надзябровий
орган, або використовують його у разі переповзання між водой-
мами. У мішкозябрових сомів допоміжні органи дихання відходять
від зябрової порожнини. Вони мають вигляд двох довгих мішків,
які тягнуться під спинною мускулатурою.

Крім внутрішніх зябер, у деяких хребетних зустрічаються також
зовнішні зябра, які відносяться до допоміжних дихальних струк-
тур. Прийнято вважати, що останні є видозміненими елементами
внутрішніх зябер. 

Зовнішні зябра з’являються у личинок риб на ранній стадії емб -
ріогенезу до утворення зябрової кришки, формуючись із верхніх
кінців зябрових перегородок. Серед риб справжні зовнішні зябра
наявні в багатопера та дводишних. Від справжніх зовнішніх зябер
слід відрізняти ниткоподібні вирости різних видів риб, які продов-
жуються назовні від внутрішніх зябер. У личинок земноводних зов-
нішні зябра розвиваються на верхніх кінцях третьої, четвертої і п’ятої
зябрових перегородок і постачаються кров’ю від відповідних арте-
ріальних дуг. Зовнішні зябра амфібій можуть мати форму простих
виростів з одним рядом бічних гілок, які відходять від осьової гілки —
у гімнофіон; з кількома рядами — у безхвостих амфібій, або дере-
воподібно розгалужених — у постійнозябрових амфібій.

Органи повітряного дихання. Вихід хребетних на суходіл
су проводжувався зменшенням значення зябрового дихання. У личи-
нок земноводних розвиваються глоткові зяброві щілини, кісткова
зяброва кришка не утворюється. Зяброві щілини в амфібій значно
редуковані: із п’яти типових щілин у личинок хвостатих земноводних
відкриваються три, у личинок безхвостих — чотири. При цьому
в перегородках цих щілин справжні внутрішні зябра ніколи не роз-
виваються. Під кінець личинкового періоду щілини зникають; тільки
у тих хвостатих амфібій, які не проходять повний метаморфоз, деякі
із них зберігаються. У зародків амніот на ранніх стадіях ембріо генезу
також спостерігається випинання із глотки зябрових карманів, як
і зустрічні вп’ячування ектодерми, проте щілини відкриваються
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тільки у зародків плазунів і птахів лише на обмежений час. У зарод-
ків ссавців щілини закладаються на ранніх стадіях ембріогенезу,
але не прорізаються. До органів дихальної системи тетрапод відно-
сять легені та дихальні шляхи. 

Легені. В анамній легені (pulmones) закладаються як гомолог
останньої пари зябрових мішків у вигляді парного випинання на че-
ревному боці глотки. З подальшим розвитком ці зачатки ростуть
назад, перетворюючись на мішкоподібні утвори. Одночасно відок-
ремлюється ділянка глотки, що сполучає обидва зачатки. Вона дає
початок непарному дихальному шляху (гортані й трахеї), а парні
мішки вростають у черевну порожнину, вкриваючись при цьому
плеврою. В амніот дихальні шляхи зазвичай закладаються раніше,
ніж легеневі мішки, розвиток починається з відокремлення непар-
ного жолоба на черевній стінці глотки позаду закладок зябрових
мішків. Пізніше на жолобі закладаються самі легені у вигляді пар-
ного випинання. Крім того, в середині легені спочатку закладаються
бронхи та їх розгалуження. Легені забезпечуються кров’ю легене-
вою артерією, яка гомологічна IV-й зябровій артерії риб. Слід до-
дати, що схожість легенів нижчих хребетних з плавальним міхуром
деяких риб, давно навела дослідників на думку про гомологію цих
утворів. Проте проблема далеко не однозначна, оскільки існує точка
зору, що легені виникли раніше, ніж плавальний міхур.

Спираючись на факт закладання легень в амфібій у вигляді пар-
них мішкоподібних випинань позаду останніх зябрових мішків, при-
пускають, що легені являють собою результат перетворення пари
зябрових мішків. Зараз визнаною є теорія, що доводить походження
легенів наземних хребетних від спеціалізованих органів дихання
давніх кистеперих риб.

Для амфібій характерна множинність органів дихання. У до-
рослому віці більшість видів дихають легенями і через шкіру, певне
значення має газообмін через слизову оболонку ротоглоткової по-
рожнини. У деяких хвостатих внутрішні стінки легень залишаються
гладенькими, але у більшості земноводних на стінках легень утво-
рюються складки та перегородки, які дещо збільшують дихальну по-
верхню і надають внутрішній поверхні легенів комірчастий вигляд.
У безногих амфібій розвинена лише права легеня, але у амфісбен
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завжди сильніше розвинена ліва легеня, часто вона буває єдиною. При
відносно малій поверхні легенів дуже велике значення має шкірне ди-
хання. Відношення поверхні легенів до поверхні шкіри у амфібій дорів-
нює 2:3 (наприклад, у ссавців внутрішня поверхня легенів в 50–100 ра -
зів більша ніж поверхня шкіри). У зелених жаб через шкіру надходить
51% кисню. Важливу роль шкіра відіграє у виділенні з організму вугле-
кислоти: через шкіру її виділяється 86%, через легені — 14%.

Легені більшості плазунів мають вигляд двох мішкоподібних
утворень, які лише на своєму нижньому кінці мають порожнину
і ко мірцеві стінки. З протилежного боку легенів порожнина змен-
шується, а комірки дрібнішають. На рівні воріт легенів вони вже
майже губчастої будови. Проте губчастість ніколи не займає всю
порожнину легень, оскільки це ускладнювало б їх вентиляцію. Роз-
винута система внутрішніх порожнин і каналів забезпечує вільне
переміщення повітря всередині. Часто всередині легенів розвива-
ється система перегородок, яка поділяє їх на відділи. Перегородки
глибоко заходять у внутрішню порожнину, їх стінки вкриті цилін-
дричним епітелієм. Обмежений такими перегородками повітронос-
ний хід має значення дихального шляху, що продовжує бронхи. 

У гатерії, змій та багатьох ящірок легені залишаються мішкопо-
дібними структурами, внутрішні стінки яких слабо диференційовані.
У безногих плазунів, як і у безногих амфібій, найчастіше розвинена
одна легеня. У деяких ящірок, черепах і крокодилів легені стають
складнішими: перегородки на внутрішній поверхні розростаються,
заповнюючи більшу частину порожнини мішка, розгалужуються
і надають легеням губчасту будову. У деяких плазунів розвинена
система великих внутрішніх порожнин і каналів, які забезпечують
вільне переміщення повітря всередині легенів. Ці порожнини мо-
жуть виходити за межі основного контуру, утворюючи випинання —
легеневі мішки (хамелеони). Ефективно використовуються губчаті
стінки каналів, що оточують основні потоки повітря. Для змій влас-
тива так звана трахейна легеня — вузька смужка пористої губчастої
тканини, яка тягнеться вздовж трахеї та контактує з потоком по-
вітря. Ця смужка може компенсувати проблеми у використанні ос-
новної легені (у більшості це права легеня, тоді як ліва рудимен-
тарна) у періоди, коли воно буває затиснуте великою здобиччю.
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Легені птахів відносно невеликі і компактні, вони являють со бою
не сліпо замкнені мішкоподібні утворення (як у амфібій і, частково,
рептилій), а щільні трубчасті тіла, прикріплені до спинної стінки
грудної клітки і мало здатні до розтягування. Бронхи входять у кожну
легеню і продовжуються у вигляді головного бронха до каудального
кінця, де переходять у порожнину повітряного мішка. Від головного
бронха відходять вторинні бронхи, що за межами легень також про-
довжуються у вигляді мішків. Між вторинними бронхами розміщу-
ються численні анастомози — парабронхи, від яких відходить безліч
радіальних каналів (бронхіол) з комірчастими стінками (рис. 4.4). 

Кожний парабронх оточений так званою мантією — губчастою
оболонкою, в якій найдрібніші повітряні трубочки переплетені
з кровоносними капілярами. Особливістю їх взаємної орієнтації
є те, що рух крові відбувається назустріч току повітря. Така система
протитечії значно збільшує ефективність дифузії газів. У невели-
кому вентролатеральному відділі легенів, у так званій новій легені
(neopulmo), яка краще виражена у співочих птахів, переплетені па-
рабронхи з’єднують первинний бронх, латеробронхи та основи до-
рсобронхов з задніми повітряними мішками.

З легенями пов’язані повітряні мішки, об’єм яких на порядок
більший. Вони розташовані в порожнині тіла між внутрішніми орга-
нами, їх відгалуження проникають під шкіру, між м’язами, у порож-
нисті кістки (плечову, коракоїд та ін.), забезпечуючи пневматизацію.
Повітряні мішки не приймають безпосередньої участі у газообміні,
проте відіграють роль повітряного насосу, збільшуючи об’єм повітря,
яке циркулює дихальними шляхами. Розрізняють такі повітряні міш -
ки: непарний міжключичний (розміщується під вилочкою), парні —
шийні (тягнуться вздовж шиї), передньогрудні, задньогрудні, черевні.
Функціонально дихальні мішки поділяють також на дві групи: передні
мішки (перші три з наведених) і задні (інші). Крім дихальної повітряні
мішки виконують ряд додаткових функцій. Вони відіграють важ-
ливу роль у терморегуляції — з їх поверхні через дихальні шляхи
випаровується волога; пневматизація кісток разом з частковою ре-
дукцією червоного кісткового мозку полегшує відносну вагу тіла;
у разі пірнання робота мішків допомагає регулювати плавучість; про-
ходячи між м’язами і органами вони сприяють зменшенню тертя.
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Рис. 4.4. Дихальна система птахів:

А — трахея, легені та повітряні мішки, Б — бронхи і неопульмо, 
1 — міжключичний мішок, 2 — головний бронх, 3 — дорсобронхи, 
4 — задньогрудний мішок, 5 — черевний мішок, 6 — латеробронхи, 

7 — передньогорудний мішок, 8 — вентробронхи, 9 — нижня гортань,
10 — трахея, 11 — парабронхи палеопульмо, 12 — неопульмо, 

13 — зона анастомозів (Константинов, 2005)

Бронхи ссавців заходять у легені, де розгалужуються на брон-
хіоли першого, другого і третього порядків. Кожна бронхіола перехо-
дить в альвеолярні ходи з тонкостінними пухирцями — альвеолами
(рис. 4.5). Стінки альвеол обплетені кровоносними капілярами, саме
тут і відбувається газообмін. Розмір альвеол дуже малий (наприклад,
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у пацюка їх радіус складає 20 мкм), відповідно, їх кількість досить
значна. Через це сумарна дихальна поверхня в багато разів перевищує
поверхню тіла, що забезпечує високий рівень газообмінних проце-
сів у ссавців. Така альвеолярна структура легень властива лише
ссавцям. Легені вільно висять на бронхах у грудній порожнині.
У більшості видів легені поділені на частки: ліва — на дві, права —
на три. Ліва легеня трохи менше правої, оскільки з лівого боку роз-
ташоване серце. Зовні легені одягнуті подвійною оболонкою —
плеврою. Проміжок між листками плеври заповнений плевральною
рідиною, яка зволожує поверхню легень і зменшує тертя листків
в процесі дихальних рухів. Грудна порожнина ссавців відділена від
черевної суцільною сухожильно-мускульною перетинкою — діаф-
рагмою. Її рухи, разом із рухами ребер, лежать в основі характер-
ного для ссавців механізму дихання.

Дихальні шляхи. Дихальні шляхи амфібій розвинуті слабо.
Через зовнішні та внутрішні ніздрі повітря надходить у ротоглоткову
порожнину. Хоани амфібій є парними отворами, що лежать в перед-
ній частині ротоглоткової порожнини та пов’язують її із зовнішнім се-
редовищем через нюхові органи. Спереду та ззаду вони обмежені хря-
щами нюхової області черепа, медіально розмежовані кістковим
лемішем. Гортанна щілина розміщується на дні порожнини між за-
дніми кістковими ріжками під’язикового хряща. Краї гортанної щі-
лини підтримуються парними черпакуватими хрящами, позаду них
розташований перснеподібний хрящ. З ними пов’язані кілька спеці-
альних гортанних м’язів. Гортанна щілина веде в гортанно-трахейну
камеру, в яку відкриваються легені. Вхідний отвір цієї порожнини на-
зивається голосовою щілиною, з країв якої натягнуті голосові зв’язки.

Одним із векторів змін дихальної системи рептилій є диферен-
ціація дихальних шляхів, що пов’язано як зі зміною механізму венти-
ляції легень, так і з відокремленням шийного відділу тіла. Дихальні
шляхи рептилій починаються зовнішніми ніздрями. Далі повітря
через носовий прохід і хоани, надходить у ротову порожнину. Між от-
ворами ніздрів і хоан дихальний шлях розширюється, утворюючи но-
сову порожнину, в який розташовані раковини, вкриті респіраторним
і нюховим епітелієм. З ротової порожнини повітря потрапляє у гор-
танну щілину, яка здатна замикатися спеціальною мускулатурою.
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Рис. 4.5. Легені ссавців:

1 — бронхіоли, 2 — бронхи, 3 — трахея, 4 — судини, 5 — кінцева 
бронхіола, 6 — альвеолярні ходи, 7 — альвеола, 8 — атріум, 

9 — альвеолярний мішок, 10 — гладенькі м’язи (за Hickman et al., 2012)

Гортань (larynx) являє собою розширену порожнину на початку
трахеї (trachea). Стінки гортані укріплені комплексом хрящів. По в’я -
зані з ними м’язи відчиняють та зачиняють гортанну щілину. Лише
у небагатьох рептилій (хамелеони, гекони) в області гортані розмі-
щуються голосові зв’язки, більшість представників їх позбавлена.
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Порівняно з амфібіями, набір гортанних хрящів у рептилій не
змінюється. Непарний перснеподібний хрящ має вигляд незамкне-
ної на одному боці трубки, з великими отворами на вентральній
і дорзальній стінках. Парні черпакуваті хрящі, розташовані з боків
передньої частини перснеподібного хряща, характеризуються дещо
витягнутою і зігнутою формою. Дорзальні краї цих хрящів утворю-
ють бічні стінки гортанної щілини.

У рептилій добре розвинута трахея, довжина якої залежить від
загальної довжини тіла і, особливо, шиї. Трахея тягнеться вздовж се-
редньої лінії вентральної частини голови і шиї, безпосередньо по-
близу стравоходу. До її боків прилягають великі судини венозної сис-
теми — зовнішні яремні вени. Просвіт трахеї підтримується
відкритим завдяки укріпленню її стінок великою кількістю хрящових
кілець (у більшості рептилій вони є незамкненими зі спинного боку).

Розгалуження трахеї на бронхи відбувається на рівні шлуночка
серця. Бронхи — невеликі трубочки, які розходяться у боки від тра-
хеї та входять у легені. Місце їх входження у легені називають во-
ротами легень. Кожний бронх входить в легені з медіального боку,
дещо на відстані від верхівки. Бронхи також підтримуються незам-
кненими хрящовими кільцями. Паралельно кожному бронху прохо-
дять легеневі артерії.

Носова порожнина птахів через хоани з’єднується з ротовою
порожниною. В цьому передньому відділі розвиваються специфічні
раковини, пов’язані із фільтрацією, зігріванням і зволоженням повітря.
Далі дихальний шлях йде через гортанну щілину у трахею. Її верхня
частина утворює гортань, яка укріплена комплексом хрящів. Персне -
подібний хрящ охоплює гортань, з вентрального боку утворюючи
трикутну пластинку. Парні черпакуваті хрящі підтримують дорзальну
частину гортані. Трахея являє собою видовжену трубку, що укріп-
лена хрящовими кільцями (останні іноді частково костеніють). Тра-
хея на рівні серця поділяється на два бронхи, кожний з яких прямує
до легені свого боку.

Нижня частина трахеї і початкові ділянки бронхів утворюють
характерну лише для птахів нижню гортань (syrinx) — основний
голосовий апарат. Між двома останніми кільцями трахеї натягнута
тонка мембрана — голосова перетинка. Від місця з’єднання бронхів
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у середину порожнини нижньої гортані вдається хрящовий виріст —
козелок. Від нього до спинної стінки трахеї проходить тонка напів-
місяцева складка слизової оболонки. Коливання цієї складки та го-
лосової перетинки, які виникають у разі проходження повітря через
гортань, є джерелом звуків.

У ссавців повітря через зовнішні ніздрі потрапляє в носову по-
рожнину з добре розвинутими носовими раковинами. У носовій по-
рожнині відбувається очищення повітря від механічних домішок
шляхом їх осадження на слизову оболонку, знезаражування за до-
помогою слизу з бактерицидними властивостями, а також зволо-
ження та зігрівання, чому сприяє сітка капілярів у стінках носових
раковин. Далі повітря через хоани потрапляє в ротову порожнину,
а потім у гортань (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Гортань тетрапод:

А — жаба, Б — козуля, В — людина, 1 — зрослі хрящі трахеї, 
2 — перснеподібний хрящ, 3 — черпакуваті хрящі, 4 — надгортанник, 

5 — щитоподібний хрящ, 6 — трахея з хрящовими напівкільцями, 
7 — роги під’язикової кістки, 8 — зв’язка між під’язиковою кісткою 

і щитоподібним хрящем (за Гуртовой и др., 1992)

В її основі у вигляді кільця лежить перснеподібний хрящ, пе-
редня та бічні стінки гортані утворені щитоподібним хрящем, влас-
тивим лише ссавцям. Над перснеподібним хрящем із боків спинної
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сторони гортані знаходяться парні черпакуваті хрящі. До переднього
краю щитоподібного хряща примикає тонкий пелюсткоподібний
надгортанник. Він відіграє важливу роль в акті ковтання, під час
якого гортань піднімається, надгортанник відгинається й прикриває
собою гортанну щілину так, що їжа проходить в стравохід. Між чер-
пакуватим і щитоподібним хрящами натягнуті голосові зв’язки —
парні складки слизової оболонки, які приводяться у рух особливими
м’язами. Повітря через гортанну щілину надходить у трахею —
довгу трубку, що складається з незамкнених на дорзальному боці
хрящових кілець. Задній кінець трахеї в грудній клітці поділяється
на два бронхи. Останні заходять у легені, де розгалужуються на
бронхіоли різних порядків.

Механізми повітряного дихання. В амфібій у зв’язку з
відсутністю грудної клітки механізм легеневого дихання досить
своєрідний. Роль насоса виконує ротоглоткова порожнина, дно якої
здійснює вертикальні рухи. Механізм такого типу називається на-
гнітальним, або гулярним. Тому череп амфібій при невеликій ви-
соті є надзвичайно широким: ефективність легеневого дихання тим
вища, чим більша відстань між гілками нижньої щелепи. Ефектив-
ність гулярного дихання є обмеженою, вона компенсується іншими
для амфібій типами дихання — шкірним і ротоглотковим. У хвос-
татих амфібій, завдяки їх витягнутому тулубу та наявності довгого
хвоста, відносна площа шкірних покривів на одиницю маси тіла є
більшою, шкірне дихання стає продуктивнішим.

Механізм вентиляції легенів рептилій значно відрізняється від
дихальних рухів амфібій. Нагнітаючий тип вентиляції замінюється
на всмоктувальний (певною мірою амфібійний тип дихання збері-
гається лише у черепах, які мають також додаткові органи дихання —
вирости глотки та клоаки). Засмоктування повітря у легені та ви-
штовхування його назовні здійснюється шляхом періодичного роз-
ширення і стискання грудної клітки, що досягається рухом ребер
під дією черевної та міжреберної мускулатури.

У крокодилів у порожнині тіла є складка, яка нагадує діаф-
рагму ссавців і може брати участь в акті дихання. У черепах з їх не-
рухомою грудною кліткою, необхідне для вдиху збільшення внут-
рішнього об’єму тіла здійснюється завдяки зміні кривизни ділянок
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м’якої шкіри, яка затягує вирізки панцира та підстилається тонкими
м’язами. При видиху легені стискає оточуюча їх плівка, що підтягу-
ється спеціальними м’язами, а також поперечним м’язом живота.
Перебуваючи в захисній позі, черепаха дихати не може, отже, три-
вале використання такого захисту потребує стійкості до гіпоксії, як
і перебування під водою у водних черепах. У черепах частково
здійснюється нагнітальний механізм вентиляції органів дихання. Ці
рептилії використовують для вдиху та видиху рухи парних кінцівок
та їх поясів.

Механізм дихання птахів є дуже своєрідним. У стані спокою
птах дихає шляхом розширення і скорочення об’єму грудної клітки
за допомогою міжреберних м’язів, які зміщують положення гру-
дини. Під час польоту, у зв’язку з напруженням грудних і підклю-
чичних м’язів, положення грудини фіксоване і роль насосу викону-
ють в основному повітряні мішки. У будь-якому разі дихальний
механізм працює за принципом всмоктування. 

Повітря всмоктується у легені і далі у повітряні мішки за допо-
могою рухів ребер і груднини, що здійснюються відповідними
м’язами, обумовлюючи варіювання об’єму грудної клітки. Робота
м’язів під час польоту також впливає, через відповідні скелетні еле-
менти, на грудну клітку. Окрім цього, махові рухи крила спричиню-
ють розтягнення і стискання черевних мішків; періодично скоро-
чуючись, грудний м’яз надавлює на передні мішки, стискаючи їх.
Більша частина повітря, яке вдихає птах, проходить через легені
трубками, що є продовженням головних бронхів, у задні мішки (за-
дньогрудні і черевні). Суттєвого газообміну на цьому шляху току
повітря не відбувається. Проте повітряні мішки, через велику кіль-
кість дрібних зворотних бронхів, пов’язані з легенями. На видиху
повітря виштовхується із задніх мішків, проходить через параб-
ронхи у бронхіоли легенів, де і відбувається його часткове окис-
лення. Під час наступного вдиху це окислене повітря надходить
у передні повітряні мішки. У разі видиху, повітря з передніх мішків
(шийних, передньогрудних і міжключичного), яке вже пройшло
скрізь легені, витискується у трахею та назовні, а свіже повітря із
задніх мішків нагнітається в легені. Такий механізм отримав назву
подвійного дихання, оскільки односпрямований рух повітря забез-
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печує безперервність газообміну впродовж всього дихального
циклу — як на вдиху, так і на видиху. Інтенсивність газообміну
також підтримується за рахунок більш швидкої циркуляції крові
в організмі птахів.

За допомогою подвійного дихання досягається висока ефектив-
ність газообміну в легенях, що дає можливість літати на висотах до
10 км, але створює небезпеку гіперпное у разі примусової вентиляції
в стані спокою, коли інтенсивність метаболізму приблизно в 10 разів
нижче, ніж в польоті. Така небезпека виникає під час співання. Ви-
явлено кілька механізмів тимчасового зниження ефективності газо-
обміну і тим самим інтенсивності вимивання вуглекислоти. По-перше,
в легенях є відносно менш ефективний відділ — парабронхі так
званого неопульмо, які вентилюються на видиху в зворотному на-
прямку і до того ж вже використаним повітрям. По-друге, вуглекисло -
ту зберігає великий мертвий простір трахеї, яка додатково подовжена
у птахів з потужною вокалізацією. Проте цих механізмів недостат-
ньо. Припускають, що в легенях є судинні анастомози, які замика-
ються гладкою мускулатурою. У разі підвищення рН крові вони
компенсують дефіцит СО2, безпосередньо пропускаючи венозну
кров з легеневої артерії в легеневу вену.

У ссавців вентиляція легенів обумовлена дією всмоктувального
механізму, що здійснюється за рахунок синхронних рухів грудної
клітки та діафрагми (diaphragma). У разі вдиху об’єм грудної по-
рожнини збільшується завдяки розширенню грудної клітки та спло-
щення діафрагми — відбувається всмоктування повітря. У разі ви-
диху стінки грудної клітки зближуються, діафрагма набуває форму
купола і вдається в грудну порожнину. Об’єм останньої зменшу-
ється, тиск збільшується і повітря виштовхується назовні. Вентиля-
ція не лише обумовлює газообмін, але й має суттєве значення для
терморегуляції: разом із повітрям, що видихається, виводяться
також пари води. Таким чином, підвищення випаровування забезпе-
чує охолодження тіла (явище поліпное). Кількість дихальних актів
залежить від розмірів тварини, що пов’язано з різницею в інтенсив-
ності обміну речовин.
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає особливість будови і функціонування органів
дихання ентобранхіат?

2. Порівняйте будову зябрового апарату водних хребетних.
3. Які елементи вісцерального скелета пов’язані з органами ди-

хальної системи хрящових і кісткових риб?
4. Чим відрізняються механізми омивання зябер водою у хря-

щових і кісткових риб?
5. Як походить плавальний міхур, які основні функції він виконує?
6. Охарактеризуйте допоміжні органи дихання первинновод-

них хребетних.
7. У чому полягає явище множинності органів дихання амфібій

та їх специфічний механізм вентиляції легенів?
8. Порівняйте будову органів дихальної системи різних груп

амніот.
9. У чому виявляється ускладнення будови легенів у наземних

хребетних?
10. Які особливості будови органів дихальної системи птахів?
11. Які дихальні мішки виділяють у птахів, у чому полягають їх

функції?
12. Охарактеризуйте ускладнення дихальних шляхів у первинно

наземних хребетних.
13. Порівняйте будову гортані ссавців і птахів.
14. Яке біологічне значення має поява вторинного кісткового

піднебіння для деяких груп хребетних?
15. Порівняйте нагнітальний (гулярний) і всмоктувальний ме-

ханізми вентиляції легенів.
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РОЗДІЛ 5
СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Метаболізм в організмі тварин можливий лише в тому випадку,
коли відбувається постійна зміна оточуючого тканини й клітини се-
редовища, тобто неперервна зміна необхідних для них поживних
речовин і кисню, а також аналогічне неперервне виділення продук-
тів метаболізму. Значення кровоносної системи важко переоцінити.
Вона здійснює доставку до органів, тканин, клітин організму пожив-
них речовин і кисню, гормонів і ферментів, видаляє з них вуглекис-
лоту та продукти обміну. Клітини крові мають здатність до внутріш -
ньоклітинного травлення та беруть участь у захисті організму від
інфекцій. Капілярна сітка в покривах сприяє терморегуляції.

Розрізняють три типи кровоносної системи: незамкнену, характер -
ну для безхребетних і нижчих хордових (покривників), напівзамк нену
(головохордові) і замкнену, характерну для деяких безхребетних і всіх
хребетних. У тварин з незамкненою кровоносною системою судини
перериваються лакунами, або синусами, що не мають власних стінок.
Кров (гемолімфа) вступає в безпосередній контакт з клітинами тіла. 

Для напівзамкненої системи характерна наявність як лакун
(справжні капіляри відсутні, а кров виливається в спеціальні порож-
нисті розширення тканин), так і анастомозів між артеріями та ве-
нами. Тому частина крові виливається в лакуни, подібно до незам-
кненої кровоносної системи, а частина переміщується виключно
судинами, як у замкненій.

У тварин із замкненою кровоносного системою кров циркулює
судинами, стінки яких мають гладенькі мускульні волокна та тонку
внутрішню ендотеліальну оболонку. Через таку систему біологічних
мембран забезпечується активний обмін речовинами між кров’ю та
тканинною рідиною. Замикання кровоносної системи і поява ендо-
теліальної вистілки судин привели до виникнення в організмі трьох
середовищ: внутрішньоклітинного, внутрішньотканинного з між-
клітинною рідиною — лімфою, і кров’яного русла з кров’ю. Така
організація внутрішнього середовища тіла хребетних забезпечує
його стійкість, необхідну для проходження біохімічних процесів
у рухливому організмі, який може швидко змінювати як зовнішні
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умови (місця перебування), так і свій внутрішній стан. Замикання
кровоносної системи, що анатомічно здається незначною подією
в еволюції, в дійсності мало велике адаптивне значення.

Розвиток кровоносної системи. Зачатки системи утворю-
ються у вигляді так званих кров’яних острівців, скупчень специфічних
клі тин мезенхіми між екто- та ентодермою. У тварин з полілециталь-
ними яйцями, острівці формуються в стінках жовткового мішка. Піз-
ніше з цих клітин виникає ретикуло-ендотеліальна система — внут-
рішня вистілка судин і стовбурові клітини кровотворних органів —
джерело походження кров’яних клітин. У результаті розростання та
часткового злиття острівців утворюється дифузна система порожнин
з ендотеліальною вистілкою. Кровотворні, а потім і кров’яні клітини,
що утворюються з них, розміщуються всередині таких порожнин.
У голобластичних зародків (наприклад, амфібій) першою формується
поздовжня судина на вентральній стороні первинної кишки. У ме-
робластичних зародків хрящових риб і амніот утворюється пара
таких судин, які проходять жовтком з боків від зародка.

Серце розвивається в передній частині такої судини з двох джерел.
Крім елементів ретикуло-ендотеліальної системи, які формують су-
дину (в серці це внутрішня вистілка — ендокард), в утворенні серця
бере участь вісцеральний листок бічної пластинки мезодерми, з якого
розвиваються середній шар стінки — серцевий м’яз (міокард) і епі-
кард, що вкриває серце ззовні (рис. 5.1). У голобластичних зародків ам-
фібій бічні пластинки правого і лівого боків наближуються вентраль-
ніше кишки, їх стінки охоплюють і, після взаємного зростання краями,
замикають внутрішню порожнину серця. У меробластичних зародків
закладка серця формується на парній судині та тривалий час залиша-
ється парною, оскільки її половинки розділені жовтковим мішком. Піз-
ніше, після звуження жовткового стебельця, вони зростаються.

З початком серцебиття встановлюється кровотік, під впливом
якого й здійснюється подальша диференціація первинної кровонос-
ної сітки. В напрямку домінуючих потоків, з неї відокремлюються
відносно широкі судини, артерії набувають деревоподібні розгалу-
ження. Аналогічні процеси відбуваються з крупними венами, проте
дрібні вени, в яких швидкість потоку та тиск крові є значно ниж-
чими, зберігають сітчасте розгалуження.
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Рис. 5.1. Розвиток серця: 

А — жаба, Б — птах, 1 — зачаток кишки, 2 — зачаток ендокарда, 
3 — зачаток міокарда та епікарда, 4 — вхід у жовтковий мішок, 

5 — перикардіальна порожнина, 6 — нервова трубка, 7 — перикард 
(за Константинов, 2005)

Локалізація кровотворення. У ранньому ембріогенезі риб,
амфібій, рептилій і птахів клітини крові формуються в кров’яних ос-
трівцях. У ссавців вони утворюються в області хоріона. У ході розвит -
ку кровотворні органи локалізуються в різних відділах тіла ембріона.

На постембріональному етапі елементи крові можуть утворюва-
тися в нирках, гонадах, печінці, тимусі, селезінці, кістковому мозку,
кишечнику, лімфатичних вузлах. Згідно з А. Ромером і Т. Парсонсом
у міног, хрящових, більшості кісткових риб і амфібій найважливішими
джерелами клітин крові упродовж життя є нирки й селезінка. У хрящо-
вих риб лейкоцити утворюються в гонадах, у осетрових кровотворна
тканина оточує серце. В акул у стравоході наявна тканина, що утворює
лімфоцити. У багатьох хребетних кровотворення відбувається в стінках
ротової порожнини та глотки, лімфоцити утворюються в стінках тон-
кої кишки (пейєрові бляшки), у людини — в апендиксі. У птахів місцем
формування лімфоцитів є нижня частина кишки — фабрицієва сумка.
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Важливим органом кровотворення у наземних хребетних є чер-
воний кістковий мозок, що заповнює порожнини трубчастих кіс-
ток. У рептилій і птахів в ньому утворюються всі типи клітин крові.
У ссавців він продукує головним чином еритроцити та окремі
форми лейкоцитів (гранулоцити та моноцити).

Спеціалізованими структурами кровотворення, властивими го-
ловним чином ссавцям, є лімфатичні вузли, які містять кровотворну
тканину та продукують лімфоцити. Вузли являють собою округлі,
вкриті капсулою скупчення ретикулярної тканини, схожі за будовою
із селезінкою; їх характерною рисою є розміщення по ходу лімфа -
тичних, а не кровоносних судин.

Органом кровотворення, накопичення та руйнування клітин
крові у хребетних є селезінка (lien). В ембріогенезі вона розвива-
ється як область зародкової кишкової трубки і забезпечує кровотво-
рення в зародка. У круглоротих і дводишних риб селезінка не утво-
рює компактного органу: її тканина розкидана вздовж кишечнику.
Селезінка інших хребетних — це оформлений компактний орган,
розташований зазвичай поряд зі шлунком і оточений сполучнотка-
нинною капсулою. Всередині селезінки сполучна тканина утворює
порожнисту (ретикулярну) сітку з білої та червоної пульпи. Біла пуль -
па містить скупчення лімфоцитів, червона — переважно еритро-
цити і гранулоцити. В селезінці клітини крові утворюються, збері-
гаються і тут же руйнуються за допомогою лімфоцитів.

Важливим органом кровотворення на ембріональному та пост -
емб ріональному етапах розвитку є тимус (загруднинна залоза). Його
кровотворні клітини розвиваються з мезенхіми, що мігрує сюди
з інших кровотворних структур. Тимус інтенсивно продукує лімфо-
цити та бере участь у становленні імунітету організму. Після досяг-
нення статевої зрілості орган дегенерує (у ссавців зникає повністю).

Кровоносні судини, як і клітини крові, розвиваються із ем-
бріональної мезенхіми. На самому початку встановлення в тілі ран-
нього зародка потоків рідини для живлення клітин і тканин, відбу-
вається концентрація мезенхіми навколо таких потоків. Мезенхімне
оточення утворює тонку суцільну стінку судини. На більш пізніх ста -
діях клітини, які утворили основне кровоносне русло, утворюють
зовнішні вирости, із яких формуються дрібні кровоносні судини.

196



197

Таким же чином відбувається відновлення судин після їх розривів
у разі пошкодження.

Внутрішня вистілка судин утворена ендотелієм — особливим
типом епітелію, який розвивається як новоутворення і не походить
із первинних епітеліїв, що є у зародка. Він представлений одним
шаром тонких листоподібних клітин, які з’єднуються між собою
краями; особливістю є відсутність пор і щілин між клітинами.

Стінка судин складається з трьох оболонок: внутрішньої, серед-
ньої та зовнішньої. Кожна із них утворена різними тканинами та може
відрізнятися в окремих судинах. Так, у типовій великій артерії ендоте-
лій внутрішньої оболонки підстилається тонким шаром волокнистої
сполучної тканини, за яким іде внутрішній шар — еластична мемб -
рана. Середня оболонка ще називається м’язовою, в ній переважає
м’язова тканина, але представлена й сполучна. М’язова оболонка може
поділятися на два шари, утворені поздовжніми волокнами і попереч-
ними. Зовнішня оболонка сформована пухкою сполучною тканиною. 

Артерії несуть кров від серця до органів. З віддаленням від серця
вони поступово віддають окремі гілки до органів, їх діаметр зменшу-
ється; в органах артерії розпадаються на артеріоли, а останні на капі-
ляри. Із зменшенням діаметра судини потрібно прикладати зусилля
для проштовхування крові через кров’яне русло та підтримування не-
обхідної швидкості кровотоку. Щоб відповідати цим вимогам, стінки
артерій є товстішими, ніж стінки вен. Стінки вен за будовою багато
в чому схожі з артеріями, але вени побудовані простіше. Співвідно-
шення м’язових і еластичних елементів до сполучнотканинних є ниж-
чим. Менші швидкість току крові та її тиск, не потребують товстої
стінки. Для стримування зворотного току крові, на внутрішній стінці
вен утворюються специфічні клапани у вигляді складок ендотелію та
сполучної тканини або карманів. Зворотний тік крові наповнює цей
карман, відтискуючи складку клапана в просвіт вени.

Капіляри є найдрібнішими судинами, які беруть початок від
артері ол і з’єднують артеріальні судини з венозними. Будова капі-
лярів проста, їх стінка утворена тонким шаром ендотелію. Звиваю-
чись, капіляри проходять між клітинами тканин тіла так, що кожна
з них вступає в контакт з капіляром. Діаметр капілярів такий, що через
його канал може пройти лише один еритроцит. Дрібні молекули та



іони вільно проходять через ендотелій, тому через стінки капілярів
відбувається активна дифузія речовин.

Капілярні сітки зазвичай з’єднують артеріальні судини з венозни -
ми. Однак капілярні розгалуження можуть виникати також по ходу
окремих судин. Наприклад, зябровий кровообіг риб, круглоротих,
личинок амфібій здійснюють розгалужені на капіляри артерії. Ар-
теріальні клубочки в мальпігієвих тільцях нирок утворені принос-
ними і виносними артеріолами. У наповненні плавального міхура
кісткових риб бере участь чудова сітка (червоне тіло) — система
дрібних капілярів артеріоли. В ямках на морді ямкоголових змій,
в дистальних відділах кінцівок довгоногих птахів, в ластах водних
ссавців, в хвостах ссавців артеріолами утворюються протиточні
системи. Розгалуження венозних судин (венул) формують так звані
ворітні системи нирок, печінки, гіпофіза, надниркових залоз.

Лімфатичні судини забезпечують відтік міжтканинної рідини
від тканин до серця, тобто за функцією вони аналогічні венам. Бу-
дова стінки лімфатичної судини також близька до стінки вен, але ще
біль ше спрощена. Вони не сполучені з артеріями або венами, бе-
руть початок в тканинах, куди проникають їх сліпі відростки, тобто
лімфатичні судини є відкритими.

Серце. Будова серця (cor) відповідає певним загальним вимо-
гам, чим, зокрема, обумовлена його багатокамерність. Необхідно
компенсувати певне протиріччя між пульсуючим просуванням
крові всередині серця та її рівномірним током у капілярах. Компен-
сація забезпечується тим, що між венами і шлуночком (насосом)
розташовуються завантажувальні пристрої-накопичувачі крові (пе-
редсердя (atrium) та венозна пазуха). Між шлуночком (ventriculus)
та артеріями розміщується амортизатор систолічних поштовхів (ар-
теріальний конус, цибулина аорти, а в амніот цю роль виконують
всі більш-менш потужні артерії). Крім того, насос імпульсної дії по-
винен бути забезпечений клапанами, які запобігають зворотному
руху рідини під час підготовчої фази циклу (рис. 5.2).

Будова стінки серця схожа на будову великої кровоносної су-
дини, але має й суттєві особливості. Тонка внутрішня оболонка сер -
ця — ендокард (endocardium) — відповідає ендотелію судини. Зов-
нішня оболонка — епікард (pericardium) — утворена сполучною
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тканиною та вкрита целомічним епітелієм. Основну масу серця утво-
рює середній шар — міокард (myocardium), що складається зі спе-
цифічної поперечносмугастої мускулатури і сполучної тканини.
Скорочення серця відбувається в автономному режимі. Імпульси
збудження виникають ритмічно в нервових вузлах, розташованих
у товщі міокарда. Між камерами серця в місцях входу й виходу цен-
тральних кровоносних судин розташовані утворені ендокардом
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Рис. 5.2. Структурні елементи серця (А) і рух крові у відділах (Б): 

1 — передсердя, 2 — шлуночок, 3 — венозний синус, 
4 — синоатріальний клапан, 5, 8 — перикардіальна порожнина, 

6 — артеріальний конус, 7 — клапан, 9 — атріовентрикулярний клапан,
10 — перикардій (за Kardong, 2012)
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клапани. Крім того, в порожнині шлуночків є тяжі сполучної або
м’язової тканини, що запобігають їх надмірному розширенню у разі
великого тиску крові. Сухожильні тяжі обмежують вдавлення кла-
панів в отвір, що закривається. Стінка серця забезпечується кров’ю
через сукупність коронарних судин, кров надходить від спинної
аорти. Серце оточене навколосерцевою сумкою, яка відмежовує
частину целому (перикардіальну порожнину). 

Кількість камер у серці тварин різних класів прогресивно зміню-
ється: 2–3–4. Відповідно змінюються й відносні розміри серця. Лінійне
розташування відділів серця (камерами зазвичай називають ли ше перед-
сердя та шлуночок) виявлено тільки в латимерії, в інших риб і навіть
у міноги, серце в цілому являє собою вигнуту трубку. Причини такого
вигинання двоякі. По-перше, до зигзагоподібного складання серця приз -
водить його зростання в довжину (впливає обмеженість простору), по-
друге, сила реакції порції крові, що викидається шлуночком, зміщує
його назад, від чого він анатомічно розташовується на рівні передсердя,
а не попереду від нього. Крім того, вигинання серця надає шлуночку
свободу невеликих переміщень під дією цієї сили.

Серце міноги (рис. 5.3) своєрідно тим, що головний вигин розта-
шований у фронтальній площині, тобто серце є асиметричним. У ньо му
всього три відділи: передсердя зліва, шлуночок справа, венозна пазуха
в центрі у вигляді довгої вертикальної трубки. Артеріальний конус
відсутній, роль амортизатора систолічних поштовхів виконує цибу-
лина аорти, яка не належить серцю, а тому не має міокарда.

Двокамерне серце хрящових риб складається з передсердя та
шлуночка (рис. 5.4). Серце зігнуто в сагітальній площині: шлуно-
чок розташований вентральніше передсердя. До складу серця нале-
жать ще тонкостінний венозний синус (пазуха), куди надходить вся
венозна кров із вен, і артеріальний конус із поперечносмугастих
м’язів, який знаходиться за шлуночком, він здатний додатково ско-
рочуватись. Відповідно серце хрящових риб складається з двох
камер — передсердя і шлуночка, але має чотири відділи — венозну
пазуху, передсердя, шлуночок і артеріальний конус. У серці знахо-
диться виключно венозна кров. Характерним є двотактове скорочення,
тобто спочатку скорочуються м’язи шлуночка, а потім артеріаль-
ного конуса. Таким чином підвищується кров’яний тиск у черевній
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аорті. Проте такий механізм вважають примітивним. Так, у проме-

неперих риб збільшення тиску в кровоносній системі досягається
зростанням потужності м’язів шлуночка та розширенням передньої
ділянки черевної аорти, або цибулини аорти.

Рис. 5.3. Серце міноги:

1 — венозний синус, 2 — передсердя, 3 — шлуночок, 4 — артеріальний
конус, 5 — півмісяцеві клапани, перикардіальна порожнина, 

6 — атріовентрикулярний клапан, 7 — синоатріальний клапан, 
8 — кардинальна вена, 9 — печінкова вена (за Kardong, 2012)

У осетрових серце побудовано аналогічно акулячому, але в он-
тогенезі виявляється тенденція заміщення артеріального конуса ци-
булиною аорти. У костистих риб ця перебудова завершується: арте-
ріальний конус, як амортизатор систолічних поштовхів, ефективно
замінений на цибулину аорти з товстими еластичними стінками
(вони запасають енергію шлуночка). Від конуса залишається лише
кілька карманоподібних клапанів між шлуночком і аортою.

У дводишних риб виникають друге коло та змішаний кровообіг,
а тому — актуальною є проблема поділу в серці артеріальної та ве-
нозної крові. Саме з цим пов’язані особливості його будови. Вини-
кає неповна перегородка в передсерді, яка висовується в шлуночок
через атріовентрикулярний отвір, легенева вена впадає прямо в пе-
редсердя, а не у венозну пазуху, як інші вени (в результаті не відбу-
вається повне змішування артеріальної крові з венозною). Нарешті,
відбулося злиття клапанів артеріального конуса (часткове у неоце-
ратода, повніше — у протоптеруса) в поздовжню, але перекручену
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на 90° перегородку (спіральний клапан). Припускають, що завдяки
такій неповній перегородці в шлуночку виникає градієнт якості
крові: зліва зібрана більш окислена. Саме вона потрапляє в канал
черевної аорти та прямує до голови та органів тіла, а менш окис-
лена потрапляє в спинний канал, а потім до зябер і легенів.

Рис. 5.4. Схема поздовжнього розрізу через серце акули (А), 

ганоїда (Б), костистої риби (В):

1 — венозний синус, 2 — передсердя, 3 — шлуночок, 4 — артеріальний
конус, 5 — клапани, 6 — цибулина аорти, 7 — початок черевної аорти

(за Ромер, Парсонс, 1992)

Серце амфібій складається з двох передсердь і одного шлуночка.
У нижчих форм (безногі та хвостаті) ліве і праве передсердя розділені
не повністю. У безхвостих перегородка між ними повна, але у всіх
земноводних обидва передсердя сполучаються з шлуночком одним
загальним отвором. Крім зазначених відділів серця є венозна пазуха.
Вона приймає венозну кров і сполучається з правим передсердям.
До правого боку шлуночка прилягає артеріальний конус. Останній має
спіральну складку, що бере участь у розподілі крові в три пари су -
дин, які виходять з нього (рис. 5.5). Серцевий індекс (від ношення маси
серця до маси тіла) варіює у різних видів і залежить від рухової ак-
тивності тварини. Так, у порівняно малорухливих трав’я ної і зеле-
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ної жаб він дорівнює 0,35–0,55%, а у повністю наземної (крім пе-
ріоду розмноження) і активної зеленої ропухи — 0,99%.

Рис. 5.5. Серце амфібії:

1 — шлуночок, 2 — праве передсердя, 3 — ліве передсердя, 
4 — венозний синус, 5 — атріовентрикулярний клапан, 6 — синоатріальний

клапан, 7 — печінкові вени, 8 — кардинальна вена, 9 — легенева вена,
10 — артеріальний конус, 11 — клапани (за Ромер, Парсонс, 1992)

У вищих — безхвостих — амфібій від артеріального конуса бе-
руть початок три пари артеріальних дуг. Перша пара (рахуючи від го-
лови до хвоста) несе кров до голови, це — сонні артерії. Вони гомоло-
гічні першій парі зябрових артерій риб. Друга пара, також відходить
від черевної сторони артеріального конуса, гомологічна другій парі
зябрових судин риб і носить назву системних дуг аорти. Від них відхо-
дять підключичні артерії, що несуть кров до плечового поясу та перед-
ніх кінцівок. Права та ліва системні дуги, описавши півколо, з’єдну-
ються разом і утворюють спинну аорту, розташовану під хребтом; від
неї відходять артерії, що йдуть до внутрішніх органів. Остання, третя,
пара, гомологічна четвертій парі зябрових артерій риб, відходить не від
черевного, а від спинного боку артеріального конуса. Вона несе кров
у легені та являє собою легеневі артерії. Від кожної легеневої артерії
відходить судина, яка несе венозну кров у шкіру: це шкірні артерії.
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Механізм часткового розподілу потоків крові наступний. У разі
систоли, кров з різним вмістом кисню входить в артеріальний конус
зі шлуночка послідовно, починаючи з правого (венозного) боку. Ос-
танньою входить найартеріальніша кров з лівого боку шлуночка.
На початку систоли шлуночка, коли тиск ще незначний, перша по-
рція прямує в найбільш широкі та тонкостінні (а тому зі зменшеним
опором) шкірно-легеневі артерії; друга порція, при більшому тиску —
в дуги аорти. Остання порція у разі максимальному тиску йде у най -
пружніші сонні артерії. Таким чином, завдяки асиметричному поло -
женню артеріального конуса весь асортимент крові, що його запов-
нює, розташований у лінійну послідовність, яка потім поступово
розподіляється артеріальними стовбурами в міру наростання тиску.
Існуючий у шлуночку градієнт якості крові міг би зумовити потрап-
ляння різної крові в правий і лівий загальні артеріальні стовбури та
різне кровопостачання правої і лівої половин тіла. Ця небезпека
усувається поворотом спірального клапана на 90°, що супроводжу-
ється вирівнюванням кровопостачання.

Серце рептилій (крім крокодилів) трикамерне, складається з двох
передсердь — правого і лівого, а також одного шлуночка. Властива
амфібіям венозна пазуха є сильно редукованою й входить до складу
правого передсердя. У всіх амніот також редукується артеріальний
конус. Серце розміщується у навколосерцевій сумці — перикардії,
що формує навколо серця порожнину.

Шлуночок серця поділений неповною, так званою горизонталь-
ною перегородкою на дві порожнини: меншу вентральну (розташова -
ну вниз и вправо від перегородки) і більшу дорзальну (знаходиться
уверх і вліво від перегородки). Ліве передсердя відкривається в ліву
частину дорзальної порожнини шлуночка, а праве передсердя —
у праву частину тієї самої порожнини (в області вільного краю пере-
городки). Дорзальна порожнина поділена на окремі камери числен-
ними мускульними гребенями. Найбільший з них має назву верти-
кальної перегородки, яка поділяє дорзальну порожнину шлуночка
на дві половини — праву і ліву (рис. 5.6). 

У більшості рептилій (черепахи, ящірки, змії) між камерами
шлуночка залишається значна щілина поблизу місць входу і виходу
потоків крові, тому відбувається їх певне змішування. Причина змі-
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шування полягає ще в тому, що обидва передсердя відкриваються
поряд одне з іншим саме у дорзальну порожнину. У крокодилів шлу -
ночок поділений повною перегородкою, яка за своїм положенням
співпадає з перегородкою між передсердями, утворюючи ніби її
продовження (проте й у крокодилів в області основ артеріальних
стовбурів існує паніцців отвір).

Рис. 5.6. Серце ящірки з поперечним перерізом шлуночка:

1 — права дуга аорти, 2 — ліва дуга аорти, 3 — легенева артерія, 
4 — праве передсердя, 5 — ліве передсердя, 6 — отвір лівої дуги аорти,
7 — отвір правої дуги аорти, 8 — отвір легеневої артерії, 9 — неповна

перегородка шлуночка, 10 — отвір між передсердями і шлуночком 
(за Джержинский, 2005)

У разі скорочення передсердь артеріальна кров, яка виштовху-
ється з лівого передсердя, головним чином збирається у лівій до-
рзальній порожнині шлуночка. Венозна кров з правого передсердя
потрапляє у праву половину дорзальної частини шлуночка. Обті-
каючи край горизонтальної перегородки, вона концентрується
у вентральній частині шлуночка. Лише у правій половині дорзаль-
ної частини шлуночка відбувається змішування артеріальної та ве-
нозної крові.

Порівняно з амфібіями, артеріальний конус рептилій редукова-
ний, тому артеріальні стовбури малого та великого кола кровообігу
відходять від шлуночка самостійно. Інша відмінність полягає у тому,
що від артеріального конуса амфібій відходили три пари артеріальних
судин. У рептилій від серця починаються лише три непарні судини.
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Серце крокодилів є чотирикамерним, шлуночок поділений по-
вною перегородкою, яка розташовується сагітально, утворюючи як
би продовження міжпередсердної перегородки. Правий атріовен-
трикулярний клапан товстий та видовжений. З появою повної пере-
городки шлуночка проблема поділу артеріальної та венозної крові
в серці остаточно вирішена.

Серце птахів являє собою практично два насоси, які окремо об -
слуговують мале та велике коло кровообігу. Між передсердями
і шлу ночками знаходяться атріовентрикулярі отвори з відповідними
клапанами. У правому отворі редукується перетинчастий клапан
і залишається лише мускульний. У лівому — перетинчастий клапан
диференціюється на три окремі стулки, які сухожильними волок-
нами зв’язані з сосочковими м’язами стінки шлуночка. Венозний
синус повністю зникає, вени відкриваються безпосередньо у праве
передсердя. Тонкостінний правий шлуночок частково прикриває
собою лівий, стінки якого значно товщі. Від правого шлуночка за-
гальним стовбуром відходять дві легеневі артерії, від лівого бере
початок єдина права дуга аорти, куди надходить виключно артері-
альна кров. Отвори артерій прикриті напівмісяцевими клапанами,
що запобігають зворотному току крові в шлуночки на фазі діастоли. 

Атріовентрикулярні клапани ссавців є перетинчастими: правий
тристулковий, лівий — двостулковий. Виходи правого шлуночка в ле-
геневу артерію та правого шлуночка в аорту забезпечені напівмісяце-
вими клапанами. Волокнисті кільця, що обрамляють ці клапани, з’єд-
нані пластинкою так званого фіброзного скелета серця з кільцями
обох атріовентрикулярних клапанів. Найсильніше укріплене фіброзне
кільце біля основи аорти: у жуйних в його периметрі наявні два скос-
теніння. Передсердя ссавців утворюють тонкостінні відокремлені від
шлуночків виступи, що нависають над ними у вигляді гребенів.

Схеми кровообігу первинноводних хребетних. У зв’язку
з еволюційними перетвореннями серця та кровоносних судин, які
пов’язані з ним, відбувалися суттєві перебудови периферійної сис-
теми судин.

Від серця круглоротих до переднього кінця тіла прямує черевна
аорта (аorta ventralis), яка розміщена під дихальною трубкою або
глоткою. Між сусідніми зябровими мішками вона розгалужується на
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парні приносні зяброві артерії. Кількість їх залежить від кількості зяб-
рових мішків. Приносні зяброві артерії несуть кров до зябрових міш-
ків, у згортках яких розпадаються на сітку кровоносних капілярів.
При цьому кожна приносна зяброва артерія забезпечує кровоносними
капілярами половини сусідніх зябрових мішків. У згортках зябрових
мішків відбуваються процеси газообміну й окислена кров капілярами
спочатку рухається в парні виносні зяброві артерії, а потім у розмі-
щену під хордою непарну спинну аорту (аorta dorsalis). Від її перед-
ньої частини відходять парні сонні артерії (arteria carotis communis),
що несуть збагачену на кисень кров до голови. Від основної частини
спинної аорти кров по артеріям проходить до міомерів, травної
трубки та інших внутрішніх органів. Там артерії розпадаються на
сітки кровоносних капілярів, де відбуваються обмінні процеси.

Венозна кров від голови рухається парними передніми карди-
нальними венами у венозну пазуху. Від мускулатури язика та нижньої
частини голови кров проходить нижньою яремною веною (vena jugu-
laris) у венозну пазуху. Кров у хвостовому відділі збирається хвосто-
вою веною (vena caudalis). На виході з хвоста вона розпадається на
дві задні кардинальні вени, які впадають у венозну пазуху. Збагачена
на поживні речовини кров від кишечнику по підкишковій вені (vena
subintestinalis) потрапляє до печінки, де розпадається на сітку капіля-
рів — ворітну систему печінки. Далі капіляри зливаються у коротку
печінкову вену, що подібно до інших вен, впадає у венозну пазуху.

Кровоносна система міксин має певні особливості. В системі їх
венозного кровообігу є великі кров’яні синуси — додаткові «сер ця».
Ці розширення розташовані в області голови — головний синус, утво-
рення в області печінки називаються портальним серцем, а в облас -
ті хвоста — каудальним. Їх функція полягає у підсиленні венозного
кровообігу.

У дихаючих зябрами первинноводних хребетних, кров від серця
прямує до переднього кінця тіла (голови) по черевній аорті. В області
дна глотки черевна аорта віддає серію парних судин, які дугопо-
дібно загинаючись, направляються з боків глотки дорсально, прохо-
дячи між зябровими щілинами. Ці судини утворюють артеріальні
зяброві дуги. В мембранах зябер кожна така артеріальна зяброва
дуга утворює капіляри, де й відбувається насичення крові киснем.
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Дорсально капіляри знову об’єднуються у виносні зяброві артерії,
які впадають у спинну аорту. В ембріогенезі хребетних артеріальні
дуги розвиваються послідовно в каудальному напрямку, тобто спо-
чатку з’являється сама передня щелепна дуга або перша, за нею —
друга і так далі. У деяких груп приносні зяброві артерії поділяються
на дві гілки, наприклад, у круглоротих; у акул і дводишних при-
носні артерії не розгалужуються. У променеперих не розгалужені
як приносні, так і виносні судини.

Еволюцію артеріальної системи хребетних можна простежити,
спостерігаючи зміни судин у процесі розвитку зародків. Зазвичай у риб
закладається 6–7 пар артеріальних дуг, а в наземних хребетних —
6 пар. У ході розвитку зародків різних хребетних відбувається пере-
творення дуг аорти. У риб перші дві пари артеріальних дуг редуку-
ються, а чотири інші пари (3, 4, 5, 6) функціонують як приносні та
виносні зяброві артерії. У наземних хребетних редукуються перша,
друга і п’ята пари дуг. Третя пара зябрових дуг перетворюється на
початкову ділянку сонних артерій.

З четвертої пари розвиваються головні судини великого кола кро-
вообігу — дуги аорти. У земноводних і плазунів формуються дві дуги
аорти, у птахів — залишається тільки права, у ссавців — тільки ліва
дуга. У хвостатих амфібій та деяких рептилій зберігається зв’язок
між сонними артеріями і дугами аорти у вигляді сонної протоки. За
рахунок шостої пари артеріальних дуг у наземних хребетних розви-
ваються головні судини малого кола — легеневі артерії (arteria pul-
monalis). До кінця ембріонального етапу вони залишаються пов’я за -
ними з аортою боталовою протокою. У хвостатих амфібій та деяких
рептилій ця протока зберігається в дорослому стані. У людини сонна
та боталова протоки редукуються і можуть зустрічатися тільки як
аномалії розвитку.

У хрящових риб від черевної аорти відгалужуються п’ять пар
приносних зябрових артерій, які забезпечують кров’ю напівзябру
під’язикової дуги і зябра I–IV зябрових дуг. Окислена в капілярах зяб-
рових пелюсток артеріальна кров збирається у виносні зяброві артерії.
Від першої пари виносних зябрових артерій відгалужується загальна
сонна артерія, яка забезпечує кров’ю голову. Виносні зяброві артерії
з обох боків зливаються у розташовану під хребтом спинну аорту.
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Від спинної аорти відходять багато артерій, які забезпечують кров’ю
всі органи тварини. Далі спинна аорта переходить у хвостову арте-
рією, що розміщується у гемальному каналі хвостових хребців. 

Венозна кров повертається до серця широкими і тонкостінними
венами. Хвостова вена збирає кров із хвостового відділу, входить
у порожнину тіла і поділяється на праву та ліву ворітні вени нирок.
Вони несуть кров до нирок і розпадаються в них на капіляри, утво-
рюючи ворітну систему нирок, де відбувається очищення крові від
продуктів метаболізму. Далі капіляри зливаються у праву та ліву задні
кардинальні вени (vena cardinalis posterior). З боків тіла тягнуться
парні бічні вени, які збирають кров від черевних плавців і стінок
тіла. Потім вони з’єднуються з підключичною веною (vena subcla-
via), що несе кров від грудних плавців. Від голови венозна кров
збирається у парні передні кардинальні вени і парні нижні яремні
вени. Задні та передні кардинальні вени, а також нижні яремні вени
з кожного боку тіла зливаються в кюв’єрові протоки і впадають у ве -
нозний синус серця. Від шлунка, кишечнику та селезінки венозна
кров збирається в кілька вен, які перед печінкою зливаються у ворітну
вену печінки. У печінці ворітна вена розпадається на капіляри, утво-
рюючи ворітну систему печінки. Там кров фільтрується й надходить
до печінкової вени (vena hepatica), що впадає у венозний синус.

Кровоносна система кісткових риб відрізняється деякими дета-
лями. У більшості променеперих кількість приносних зябрових ар-
терій дорівнює чотирьом. Для венозної системи багатьох видів ха-
рактерна безперервність правої задньої кардинальної вени. Тільки ліва
кардинальна вена утворює ворітну систему у відповідній нирці. 

Кровоносна система дводишних риб у зв’язку з розвитком леге-
невого дихання має особливості: кров надходить у легені судинами,
що відгалужуються від останньої пари зябрових артерій, які є гомо-
логами легеневих артерій. Від легенів кров надходить до серця спе-
ціальними судинами, які можна вважати гомологами легеневих вен.
У ліву частину передсердя надходить кров з легеневих вен, а в пра -
ву — вся венозна кров з тіла. На виході із серця клапан артеріаль-
ного конуса частково розділяє їх потоки. Ліва задня кардинальна
вена зберігається, а права відокремлює від себе новий венозний
стовбур — задню порожнисту вену (vena cava posterior). Вона бере
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початок від нирок, проходить скрізь печінку й несе кров до серця.
Значно збільшується венозний синус, черевні вени відсутні.

Схеми кровообігу тетрапод. Перехід до легеневого ди-
хання, який змінив місце «завантаження» кисню в кров, зробив не-
придатною колишню схему, вона була «виправлена» шляхом подачі
окисленої крові для її розподілу до серця, що анатомічно вилилося
в утворення другого кола. Перетворення в цьому напрямку властиві
не тільки тетраподам, але й дводишним рибам.

У хвостатих амфібій, передсердя яких частково розділені, збе-
рігається система зябрових артерій «риб’ячого типу». Чотири пари
цих артерій (III–VI) у дорослих амфібій представлені безперер-
вними судинами, які не утворюють капілярної сітки. Потік артері-
альної крові дещо перерозподіляється: III пара артерій спрямовує
кров до голови у внутрішні сонні артерії; IV–VI зяброві артерії не-
суть кров назад у корені спинний аорти. У хвостатих і безногих збе-
рігається зв’язок сонних артерій з коренями аорти у вигляді сонних
проток. Тенденцію до редукції має V пара зябрових артерій. Легені
забезпечуються кров’ю через VI пару, від якої відходять легеневі
артерії. У хвостатих і безногих зберігається їх зв’язок у вигляді бо-
талової протоки з системними дугами аорти.

В артеріальній системі безхвостих зберігаються три пари судин —
гомологи III, IV і VI зябрових артерій (рис. 5.7). Судини першої пари
(рахуючи від голови), гомологічні III парі зябрових артерій риб, —
це сонні артерії, що несуть кров до голови. Кожна з них майже від-
разу ж розпадається на зовнішню і внутрішню сонні артерії. На
місці їх поділу лежить сонна «залоза», що регулює тиск крові в сон-
них артеріях. Судинами другої пари (гомолог IV пари зябрових ар-
терій риб) — системними дугами аорти — кров надходить до внут-
рішніх органів і передніх кінцівок. Системні дуги огинають серце
та зливаються під хребтом у загальний стовбур — спинну аорту. Від
спинний аорти кров по відповідним артеріям надходить до внут-
рішніх органів і задніх кінцівок.

Судини, що гомологічні V парі зябрових артерій риб, у безхвос-
тих відсутні. Тому третя пара артеріальних судин є гомологом VI парі
зябрових артерій риб — це легеневі артерії. Від кожної легеневої
артерії відходить велика шкірна артерія, якою кров рухається до
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Рис. 5.7. Перетворення артеріальних дуг хребетних:

1 — вихідна схема, 2 — селяхії, 3 — костисті риби, 4 — дводишні, 
5 — протей, 6 — хвостаті амфібії, 7 — безхвості, 8 — птахи, 9 — рептилії,
10 — ссавці, Da — спинна аорта, Va — черевна аорта, Sc — підключична

артерія, ec — внутрішня сонна артерія, ic — зовнішня сонна артерія 
(за Kardong, 2012)



шкіри для забезпечення шкірного дихання, тому третю пару судин
іноді називають шкірно-легеневими артеріями.

Повний поділ потоків артеріальної та венозної крові у амфібій
відсутній. Кров, яка надходить до органів тіла містить великий від-
соток вуглекислоти. Це, безсумнівно, відбивається на рівні метабо-
лізму амфібій та їх сезонній поведінці.

Венозна система нижчих амфібій, як і артеріальна, схожа на
таку в дводишних риб. Хвостова вена розгалужується на дві ворітні
вени нирок. З них кров надходить в непарну задню порожнисту вену
і в парні задні кардинальні вени. Останні на рівні серця зливаються
з парними яремний, підключичними та шкірними венами. Через
кюв’єрові протоки кров виливається у венозний синус. Від кишеч-
нику кров збирається підкишковою та черевною венами. Зливаю-
чись, вони утворюють ворітну вену печінки (vena porta hepatis).
У безхвостих амфібій кардинальні вени не зберігаються, тому вся
кров тулубового відділу, пройшовши ворітну систему нирок, збира-
ється в задню порожнисту вену та вливається в венозний синус. Че-
ревна та підкишкова вени формують у печінці ворітну систему.

У зв’язку з відсутністю кардинальних вен, у безхвостих відсутні
й кюв’єрові протоки. Яремні вени, об’єднуючись з підключичними,
утворюють у цьому випадку парні передні порожнисті вени, що
впадають у венозний синус. У передні порожнисті вени впадають
також шкірні вени, які несуть артеріальну кров. 

В амніот подальші еволюційні перебудови артеріальної сис-
теми пов’язані з IV парою артеріальних зябрових дуг. У плазунів

легеневі артерії відходять загальним стовбуром від правої сторони
шлуночка незалежно від двох інших стовбурів, які відходять від
правого та лівого боків шлуночка, і продовженням яких є системні
дуги. Від правого стовбура відходять обидві спинні артерії, далі він
продовжується у праву дугу аорти, від якої відходять обидві під-
ключичні артерії, що прямують до грудних кінцівок. Правий стов-
бур, як і права дуга аорти, несе артеріальну кров і розвинений дещо
сильніше за лівий стовбур і ліву дугу аорти, які несуть мішану кров.
У місці злиття дуг аорти (системних дуг) та утворення спинної
аорти, від останньої відходить ряд кишкових і брижових артерій
(arteria mesenterica).
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На рівні нирок від спинної аорти відгалужуються клубові ар-
терії (arteria iliaca communis), сама вона продовжується назад у ви-
гляді хвостової артерії. Кровопостачання різних ділянок травної
системи забезпечують наступні артерії. Артерії товстої, сліпої, два-
надцятипалої кишки несуть збагачену на кисень кров до відповід-
них ділянок кишечнику. Шлунково-селезінкова артерія відгалужу-
ється каудальніше вищеназваних, прямує до шлунка, де галузиться
на дрібніші судини. Передня та задня брижові артерії відходять від
спинної аорти, відповідно, на рівні гонад і нирок. Перша забезпечує
кров’ю значну частину тонкого кишечнику, друга — пряму кишку.

Статеві артерії — парні судини, які проходять дорзальним боком
статевої залози, відгалужуючи по ходу дрібні артерії всередину
гонад. Їх гілки також прямують до надниркових залоз. Доволі вели-
кими парними судинами є клубові артерії. Вони несуть кров до за-
дніх кінцівок, по ходу створюючи цілий ряд відгалужень. Найзначні-
шими з них є наступні: надчеревна артерія, яка відгалужується до
м’язів черевної стінки тіла; сіднична — до різних ділянок тазової об-
ласті; стегнова та великогомілкова артерії — до м’язів відповідних
відділів кінцівок. Хвостова артерія тягнеться назад як продовження
спинної аорти. Вона створює відгалуження до нирок, а також сегмен-
тарні судини до стінок тіла і хвоста. В області хвоста вона проходить
всередині гемальних дуг хребців, що захищає її від перегинань.

Венозна кров від голови збирається у крупні парні яремні вени.
Після злиття з підключичними венами, вони утворюють парні пе-
редні порожнисті вени. Останні впадають у слабо виражену венозну
пазуху (може бути зовсім відсутня), яка сполучається з правим пе-
редсердям. Від хвоста венозна кров збирається у хвостову вену, яка
в області клоаки розпадається на дві тазові вени. Дуже скоро тазові
вени зливаються, утворюючи непарну черевну вену, яка несе кров
у печінку. Декілька судин від кишкового тракту зливаються у не-
парну ворітну вену печінки. Остання безпосередньо поряд з печін-
кою приймає в себе черевну вену і створює ворітну систему печінки. 

Ворітні вени нирок, які утворюються в результаті розгалуження
тазових вен, створюють систему капілярів у нирках — ворітну сис-
тему нирок. Потім кров збирається у парні ниркові вени, результа-
том злиття яких є утворення досить великої задньої порожнистої
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вени. Вона проходить наскрізь печінки, не створюючи при цьому
капілярної системи, і прямує до серця. 

Від ворітної системи печінки кров збирається у коротку печін-
кову вену, яка з’єднується з задньою порожнистою веною приблизно
на рівні переднього краю печінки.

У різних групах тварин система кровообігу дещо відрізняється.
У черепах кров у серці розподілена аналогічно ящіркам, проте
у роз галуженні великих артеріальних стовбурів є специфіка. Кожна
підключична артерія відходить від правої дуги аорти спільно із за-
гальною сонною артерією: їх об’єднання називається безіменною
артерією (аrteria innominata). Сонних проток немає, але є з’єднання
(у багатьох — рудиментарне) легеневої артерії кожного боку з від-
повідною дугою аорти — боталова протока. Артерії до шлунку, пе-
чінки і кишечнику відходять у черепах від лівої дуги аорти.

У крокодилів, які мають чотирьохкамерне серце, з лівого шлу-
ночка, що отримує артеріальну кров від легенів, вона потрапляє
у праву дугу аорти, а з правого шлуночка, куди через праве перед-
сердя приходить кров по венам великого кола, починається загальний
стовбур легеневих артерій. Таким чином, наявні всі передумови для
запобігання змішуванню кровообігу. Проте є ще й ліва дуга аорти, яка
починається разом з легеневими артеріями від правого шлуночка
і несе з нього венозну кров знову у велике коло. Вона дає велику гілку
до травної трубки і врешті зливається з правої дугою у спинну аорту,
тим самим обумовлюючи змішування артеріальної і венозної крові. 

Між дугами аорти існує ще одне з’єднання — паніцців отвір
у місці взаємного перетину на виході із серця. Отже, кров з правого
шлуночка крокодилів може бути спрямована як у мале коло, по ле-
геневій артерії, так і у велике коло — по лівій дузі аорти. Вважають,
що цей вибір визначається пропускною здатністю малого кола, яка
регулюється тонусом м’язових волокон у стінках легеневого ко-
нуса, що веде з правого шлуночка у стовбур легеневих артерій.
Стінки конуса несуть зсередини дрібні сполучнотканинні виступи,
утворюючи так званий зазубрений клапан, здатний обмежувати
кровотік. При диханні пропускна здатність малого кола велика.
Кров із правого шлуночка йде головним чином легеневими арте-
ріями, а наповнення лівої дуги зменшено, в неї через паніцців отвір
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може перетікати артеріальна кров з правої дуги. У підводному по-
ложенні легені не функціонують і зазубрений клапан послаблює
рух крові у малому колі до рівня власних потреб легенів, ліва дуга
аорти отримує велике наповнення і через паніцців отвір спрямовує
кров також у праву дугу, яка доставляє її до всіх органів. По суті,
серцево-судинна система перемикається на роботу з одним колом,
який обслуговується майже виключно правим шлуночком.

У птахів артеріальна частина великого кола кровообігу бере
початок від лівого шлуночка, звідки артеріальна кров надходить
у праву дугу аорти. Відразу за межами серця вона відділяє два потуж-
них артеріальних стовбури — праву та ліву безіменні артерії. Далі
дуга аорти повертає вправо і тягнеться вздовж хребта як спинна
аорта. Кожна із безіменних артерій, своєю чергою, поділяється на
дві гілки. Першою є загальна сонна артерія, яка прямує вздовж шиї
до голови, де розпадається на зовнішню і внутрішню сонні артерії.
Друга гілка представлена потужнішою підключичною артерією, яка
майже відразу поділяється на два стовбури — плечову артерію (аr-
teria brachialis), що несе кров у крило, і грудну артерію (arteria
pectoralis), яка забезпечує кровопостачання м’язів груднини, голов-
ним чином, великого грудного м’язу (рис. 5.8). 

Спинна аорта на своєму шляху відокремлює ряд парних і не-
парних судин, які прямують до внутрішніх органів і стінок тіла. На
рівні шлунка від аорти відходить нутрощева артерія (arteria coe-
liaca), дещо далі — брижова. Ці дві судини несуть артеріальну кров
до шлунка та кишечника. На рівні нирок спинна аорта відділяє
парні ниркові артерії (arteria renalis). У напрямку задніх кінцівок
кров несуть потужні стегнові (arteria femoralis) і сідничні арте-
рії (arteria ischidica). Після цього спинна аорта розпадається на
парні клубові та непарну хвостову артерії.

Венозну кров від голови і шиї збирають потужні яремні вени.
Кожна з них зливається з плечовою веною (vena brachialis), яка йде
від крила, і з грудною веною від грудних м’язів. У результаті злиття
цих трьох судин з кожного боку тіла птаха утворюються широкі,
але короткі передні порожнисті вени. Права передня порожниста
вена розміщується ззовні від правої безіменної артерії та впадає
у передній край правого передсердя. Ліва передня порожниста вена
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Рис. 5.8. Схема кровоносної системи птахів:

1 — сонні артерії, 2 — права дуга аорти, 3 — передня порожниста вена,
4 — плечова артерія, 5 — грудна вена, 6 — плечова вена, 7 — грудна артерія,

8 — праве передсердя, 9 — правий шлуночок, 10 — легенева артерія, 
11 — ліве передсердя, 12 — лівий шлуночок, 13 — задня порожниста вена,
14 — спинна аорта, 15 — загальна клубова вена, 16 — стегнова артерія,
17 — печінкова вена, 18 — нутрощева артерія, 19 — брижова артерія, 

20 — ниркова вена, 21 — стегнова вена, 22 — сіднична артерія, 
23 — сіднична вена, 24 — ворітна вена нирки, 25 — яремні вени, 

26 — безіменна артерія, 27 — підключична артерія, 28 — легеневі вени,
29 — підшлункова вена, 30 — брижова вена, 31 — ворітна вена печінки,

32 — куприково-брижова вена (за Hickman et al., 2012)
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розташована ззовні від безіменної артерії, проходить вздовж спин-
ного боку лівого передсердя і впадає у праве передсердя поряд із
зад ньою порожнистою веною.

Від задньої частини тіла венозна кров рухається до серця на-
ступним чином. Від хвоста та області клоаки йдуть непарна хвос-
това і парні клубові вени. Вони зливаються та дають початок трьом
судинам: брижею вздовж кишечника проходить і впадає у печінку
куприково-брижова вена (vena coccygeo-mesentirica); дві інші вени —
права та ліва ворітні нирок — входять у задні відділи нирок. Особ-
ливістю птахів є те, що лише частина крові від ворітних вен нирок
розходиться капілярами ниркової тканини. Більша ж частина крові
проходить скрізь нирки через загальні клубові вени, в які продов-
жуються ворітні вени. У цьому полягає часткова редукція ворітної
системи нирок, що властива птахам.

Проходячи скрізь нирки, загальні клубові вени приймають кров
сідничних і стегнових вен від задніх кінцівок, а також дрібних нир-
кових вен, що виносять кров від ворітної системи. Поза нирками
клубові вени зливаються разом, утворюючи основний венозний
стовбур тулубового відділу — непарну задню порожнисту вену. Ос-
тання прямує у праву лопать печінки, де проходить, не розпадаю-
чись на капіляри, та впадає у праве передсердя. Від травної трубки
кров збирається у кілька судин, які, зливаючись з куприково-брижо-
вою веною, утворюють ворітну вену печінки. Майже відразу після
свого утворення ця судина розгалужується та входить у праву і ліву
лопаті печінки, де розпадається на капіляри. В результаті злиття ка-
пілярів ворітної системи печінки утворюються парні печінкові
вени, які впадають у задню порожнисту вену.

Артеріальна система великого кола кровообігу ссавців почина-
ється, як і у птахів, від лівого шлуночка однією, але не правою, а лівою
дугою аорти. Вона йде вгору, а потім повертає уліво навколо лівого
бронха. Дуга аорти прямує до вентральної поверхні хребта й тяг-
неться повз нього, поступово зменшуючись у діаметрі. Тут вона на-
зивається спинною аортою (рис. 5.9).

Від дуги аорти відходить коротка безіменна артерія, яка не-
вдовзі поділяється на праву підключичну артерію, що йде в праву
передню кінцівку, та праву сонну артерію. Самостійним стовбуром
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Рис. 5.9. Схема кровоносної системи ссавців:

смугами позначені судини з артеріальною кров’ю, чорним кольором — 
з венозною; 1 — зовнішні сонні артерії, 2 — внутрішня сонна артерія, 

3 — підключична артерія, 4 — яремна вена, 5 — підключична вена, 
6 — праве передсердя, 7 — правий шлуночок, 8 — права непарна вена, 

9 — задня порожниста вена, 10 — печінкова вена, 11 — печінка, 
12 — ворітна вена печінки, 13 — нирка, 14 — клубова вена, 15 — ліва дуга
аорти, 16 — легенева артерія, 17 — ліва непарна вена, 18 — ліве передсердя,

19 — лівий шлуночок, 20 — спинна аорта, 21 — нутрощева артерія, 
22 — ниркові артерії, 23 — клубова артерія (за Hickman et al., 2012)
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починається від дуги аорти ліва сонна артерія, а потім ліва підклю-
чична артерія, яка гонить кров у ліву передню кінцівку. Сонні арте-
рії прямують вперед уздовж трахеї до голови, де кожна з них поді-
ляється на внутрішню та зовнішню сонні артерії.

У черевній порожнині від спинної аорти відходить нутрощева
артерія, яка постачає кров у печінку, шлунок і селезінку. Дещо далі
відгалужується передня брижова артерія, що несе кров до підшлун-
кової залози, тонкої та товстої кишок. Також відгалужується ще ряд
артерій, які йдуть до інших внутрішніх органів: ниркові, статеві,
задня брижова. В області таза спинна аорта поділяється на дві за-
гальні клубові артерії, які прямують до задніх кінцівок і тонку хвос-
тову артерію, що постачає кров у хвіст.

Характерними рисами венозної системи ссавців є її асиметрич-
ність та відсутність ворітної системи нирок. Наявна лише ворітна
система печінки.

Венозна кров від голови збирається яремними венами. З кож-
ного боку шиї проходять по дві яремні вени — зовнішня й внут-
рішня, які пізніше зливаються з підключичними, що йдуть від пе-
редніх кінцівок і утворюють праву та ліву передні порожнисті вени.
Останні впадають у праве передсердя.

Втім лише у небагатьох видів ссавців однаково розвинуті оби -
дві передні порожнисті вени і ліва впадає у серце самостійно. Най -
частіше вона зливається з правою передньою порожнистою веною,
яка й несе всю кров від переднього відділу тіла в праве передсердя.
Для ссавців також є характерним наявність так званих непарних вен —
залишків кардинальних вен нижчих хребетних. У більшості видів
лише права непарна вена самостійно впадає в передню порожнисту
вену. Ліва непарна вена втрачає зв’язок із порожнистою веною та
впадає в праву непарну.

В задній частині тіла хвостова вена зливається з парними клубо-
вими, які несуть кров від задніх кінцівок, у непарну задню порожнисту
вену. Ця велика судина тягнеться вздовж хребта й приймає в себе ряд
вен, що йдуть від стінок тіла і внутрішніх органів (статеві, ниркові
та ін.). На своєму шляху задня порожниста вена проходить крізь печін ку
й приймає в себе печінкові вени, які виходять із печінки. Задня порож-
ниста вена проходить крізь діафрагму й впадає в праве передсердя.
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Ворітна вена печінки, яка утворює ворітну систему, сформо-
вана в результаті злиття ряду судин, що несуть кров від травного
тракту. Ворітна вена печінки розпадається на систему капілярів, що
пронизують тканину печінки, а потім знову зливаються в крупніші
судини, які згодом утворюють дві короткі печінкові вени.

Ворітна система печінки властива всім хребетним без жод-
ного винятку, оскільки серед функцій печінки важливе місце займа-
ють детоксикація, хімічне перетворення та запасання поживних ре-
човин. Ворітна система печінки розвивається із заднього відділу
підкишкової вени — першої судини, що розвивається у зародка. Од-
ночасно її середня частина поглинається зростаючим зачатком пе-
чінки та поділяється всередині нього на порожнини — синусоїди.
Ділянка судини попереду від печінки (до серця) являє собою печін-
кову вену, а пізніше — передню ділянку задньої порожнистої вени,
утвореної майже виключно за рахунок печінки.

Ворітна система нирок наявна тільки в щелепноротих. Фак-
тично вона являє собою розрив кожної задньої кардинальної вени,
в який вставлена система капілярів, що оплітають стінки ниркових
канальців. Каудальні відрізки задніх кардинальних вен перетворю-
ються на ворітні вени нирок. Неповна ворітна система нирок, ха-
рактерна для костистих риб, різко виражена у прісноводних, тоді як
у морських видів, через специфіку осморегуляції, ворітна система
нирок розвинена сильніше. Неповнота ворітної системи нирок у пта -
хів встановлюється в ембріогенезі з розвитком тазової нирки за-
мість тулубової. Припускають, що вона визначається несумірністю
швидкості кровотоку птахів з пропускною спроможністю нирки.

У ссавців ворітна система нирок повністю відсутня, нирки отри-
мують виключно артеріальну кров. Пройшовши через клубочки, та ж
сама кров омиває клітини ниркових канальців. Відсутність ворітної
системи, ймовірно, визначається високою енергоємністю виділення,
а тому й високою потребою нирок в артеріальній крові з її киснем.

Лімфатична система хребетних є незамкненою, її розгалу-
ження знаходяться в міжклітинних щілинах шкіри, підшкірної кліт-
ковини кишечнику та всіх інших органів і тканин, де вони розпада-
ються на сліпозамкнені лімфатичні капіляри. За допомогою невеликих
отворів лімфатичні судини сполучаються з порожниною тіла.
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Великі судини мають сполучнотканинні стінки з м’язовими волок-
нами; їх внутрішня оболонка утворює складки — клапани, які допус-
кають рух лімфи тільки в одному напрямі. Дрібні судини (лімфатичні
капіляри) зі стінками з одношарового епітелію, закритими кінцями
знаходяться безпосередньо в міжклітинному просторі, лімфа шляхом
осмосу заходить через стінку в просвіт капіляра (рис. 5.10). До лімфа-
тичної системи входять лімфатичні вузли, розміщені по ходу судин.

Рис. 5.10. Елементи лімфатичної системи:

А — формування лімфи, Б — будова лімфатичного вузла; 1 — артерія, 
2 — капілярна сітка, 3 — вена, 4 — лімфатична судина, 5 — клапан, 

6 — інтерстиціальна рідина, 7 — серцевина, 8 — кірковий шар, 
9 — лімфатична тканина, 10 — приносна лімфатична судина 

(за Kardong, 2012)

У лімфатичних вузлах судини втрачають власні стінки й перехо-
дять у синуси вузлів. Особливо багато лімфатичних вузлів у ссавців,
у тому числі й у людини. Розміщені вони поодинці або групами, пе-
реважно біля кореня язика, в ділянці глотки, шиї, бронхів, у паху, під
руками й особливо в брижах і стінках кишок. У лімфатичних вузлах
формуються лімфоцити. Потік лімфи у вузьких синусах вузлів упо-
вільнюється, що сприяє захопленню лейкоцитами (фагоцитами) чу-
жорідних тіл, які потрапляють сюди з тканин у лімфатичних судинах.

Стінки дрібних капілярних лімфатичних судин складаються
лише з ендотелію. Більші судини та синуси мають, крім того, сполуч-
нотканинну оболонку з еластичними й гладенькими мускульними
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волокнами. Великі судини часто мають клапани, які перешкоджають
зворотному току лімфи. Проксимальні кінці відкриваються у вени.
Рух лімфи в судинах підтримується завдяки періодичному їх стис-
канню сусідніми органами, м’язами, а також за допомогою клапа-
нів, які заважають зворотному ходу лімфи. 

На відміну від вен, лімфатичні судини не зв’язані з артеріями,
тому на рідину, що в них знаходиться, не впливає артеріальний тиск,
а рух лімфи є повільним. Як правило, в лімфі мало формених елемен-
тів, окрім лімфоцитів, оскільки останні утворюються в лімфатичних
вузлах, розміщених по ходу лімфатичних судин. Рух лімфи спричи-
няється рухами тіла та органів. У амфібій, плазунів і де яких птахів
наявні так звані лімфатичні серця — дрібні двокамерні м’язові струк-
тури, розміщені в місцях впадіння лімфатичних судин у вени.

Розташування лімфатичних судин в організмі різних хребетних
є варіабельним, але всі вони впадають у кардинальні або порож-
нисті вени. Вважають, що первинні зв’язки лімфатичних судин з ве -
нами були тіснішими, проте в сучасних хребетних спостерігається
тенденція до зменшення та концентрації місць впадіння лімфатич-
них судин у венозні. 

Основною функцією лімфатичної системи є дренажна, оскільки
вона збирає тканинну рідину, відводить її в кров’яне русло та включає
в загальний обмін. Розвиток відкритої лімфатичної системи, ймовірно,
обумовлений проблематичністю відведення тканинної рідини через
кровоносні капіляри. Труднощі обумовлені наявністю високого тиску
в судинах кровоносної системи: тканинній рідині важче проникнути
в кровоносні капіляри супротив тиску, ніж в лімфатичні, де він майже
відсутній. У великих венах тиск крові є мінімальним, тому лімфатична
система саме там повертає тканинну рідину в кров’яне русло.

Лімфатична система еволюційно пов’язана з венозною системою.
У круглоротих і селяхій вона несе і лімфу, і кров, тому назива єть ся
гемолімфатичною системою. Поверхневі бічні вени тулуба акул пе-
ретворились у вищих риб на поверхневі лімфатичні судини, що
йдуть вздовж боків тіла, у хвості й плавцях. Наявні також глибокі
протоки, які супроводжують головні кровоносні судини, спереду
вони виливаються в передні кардинальні вени, а ззаду — у хвос -
тову вену.
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Лімфатична система земноводних близька до такої системи
риб, проте розвиток лімфатичних сердець (від 2 пар у безхвостих
до 20 — у хвостатих і 100 — у безногих) забезпечує активнішу цир-
куляцію лімфи. У плазунів лімфа з кишкових судин і задніх кінці-
вок збирається в лімфатичній цистерні, від якої йдуть парні грудні
протоки, що впадають у яремні вени. Лімфатичні серця збері га -
ються лише в основі хвоста, а лімфатичні вузли (крім одного в бри-
жах крокодилів) ще відсутні. Мало вузлів у птахів, у деяких з них
зберігається також лімфатичне серце біля основи хвоста, яке нака-
чує лімфу у вени нирок. Парні грудні протоки відкриваються в пе-
редні порожнисті вени. У птахів вперше з’являються клапани в лім-
фатичних судинах.

У ссавців вхід лімфи в кровоносну систему зосереджений спе-
реду: парні грудні протоки йдуть від хілусної цистерни, де збира-
ється лімфа від кишечнику та задньої частини тіла, приймають су-
дини від передньої частини тулуба та впадають у передні
порожнисті вени. Найбільшим лімфоїдним органом хребетних є се-
лезінка, яка відрізняється від лімфатичних вузлів тим, що не сполу-
чена з лімфатичними судинами.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як відбувається розвиток кровоносної системи в ембріоге-
незі хребетних?

2. Де відбувається розвиток елементів крові упродовж постем-
бріонального етапу?

3. Порівняйте будову стінки артерій і вен.
4. Які шари виділяють у товщі серцевої стінки?
5. Назвіть структурні елементи серця в різних групах хребетних.
6. Чим обумовлено зростання кількості камер серця в процесі

філогенезу хребетних?
7. Які зміни будови кровоносної системи відбулися у зв’язку

з опануванням наземного середовища?
8. Які клапани наявні у серці хребетних тварин різних груп?
9. Як відбувається перетворення зябрових дуг у хребетних?
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10. У чому полягає біологічний зміст утворення ворітних сис-
тем печінки і нирок?

11. Які особливості системи кровообігу дводишних риб?
12. Які причини обумовили появу другого кола кровообігу?
13. Порівняйте особливості розподілу крові з різною концен-

трацією кисню у серці амфібій і рептилій.
14. Порівняйте будову венозної системи кровообігу птахів

і ссав ців.
15. У чому виражається асиметрія венозної системи ссавців?
16. Які функції виконує лімфатична система?
17. Охарактеризуйте основні складові лімфатичної системи.
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РОЗДІЛ 6
ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

Будь-якому організму в процесі життєдіяльності необхідно по-
збавлятися кінцевих продуктів обміну. Травна система виводить непе-
ретравлені органічні залишки їжі, через органи дихання видаляється
вуглекислий газ. Органи виділення служать для виведення над лишку
води та розчинених в ній солей, а також токсичних біологічно ак-
тивних речовин, в тому числі й азотистих сполук, які утворилися
в процесі білкового метаболізму або надійшли з їжею. У ниж чих вод-
них хребетних функцію виділення частково виконують зябра та по-
криви тіла, у рептилій і птахів — слізні залози, у ссавців — пото ві
залози. Крім виведення води, органам виділення належить найваж -
ливіша роль у підтриманні сталості хімічного складу рідин внут -
ріш нього середовища, що є необхідною умовою ефективного функ ціо -
нування всіх органів і систем. Своєю чергою, сталість внутрішнього
середовища (гомеостаз) забезпечує організму тварини саму можли-
вість існування в мінливих умовах середовища. Разом з функцією
виділення, нирки регулюють артеріальний тиск, активізують дію
деяких вітамінів, виконують ендокринну функцію, беручи безпосе-
редню участь у синтезі багатьох гормонів. Важливою також є участь
у процесах проміжного метаболізму, особливо в глюконеогенезі,
розщепленні пептидів та амінокислот.

У порівняно простих багатоклітинних організмів (наприклад,
плоских червив) з’являється найпримітивніша протонефридійна ви -
дільна система, метаболіти також відкладаються в їх тілі у паренхіму,
яка заповнює простір між внутрішніми органами. З появою вторин-
ної порожнини тіла метаболіти в розчиненому стані переносяться
кровоносною системою через стінку целому в порожнину, а звідти
виводяться метанефридійною видільною системою назовні (кільчасті
черви). У комах метаболіти гемолімфою заносяться в міксоцель, а звід -
ти осмотично виводяться мальпігієвими трубочками в кишку, а по -
тім — назовні. В інших членистоногих і молюсків існує видозмінена
метанефридійна система виділення. Тільки в хребетних з’являється
типовий нефрон, який є результатом щільного зв’язку кровоносної
системи з видільною трубочкою (минаючи порожнини тіла).
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Поєднання кровоносного клубочка (клубочка Мальпігі) та ви-
дільної трубочки через капсулу Боумена і є власне нефроном. Проте
у хордових в ембріогенезі нирки відтворюють шлях, пройдений ран-
німи формами. У них утворюється спочатку метанефридійна система
(система лійок, які беруть початок із целому, а потім об’єднуються
в парну вивідну протоку назовні). Всередині лійки нефростому є вій -
ки, які спрямовують рідину в порожнину трубки з целому. Крім того,
поза целомом поблизу трубки наявне скупчення капілярів (так званий
тканинний валик — гломус), які також віддають певну кількість філь-
трату в цю трубочку. У філогенезі трубка з частиною целомічної по-
рожнини автономізується, пізніше зв’язок трубки з целомом зникає.

У ланцетника елементи видільної системи представлені в кож-
ному бранхіомері. Останній має з боків по протонефридію — зам-
кненій на одному кінці трубочки, яка відкривається іншим кінцем
в атріальну порожнину. Основа кожного протонефридія утворює
кілька відгалужень (нефростомів), які вдаються в целомічну порож-
нину та замикаються спеціальними клітинами циртоподоцитами.
Ці клітини відкачують з целому рідину, підганяючи її своїм джгути-
ком. Сам джгутик розташований в ґратчастій трубці з 10 жорстких
паралельних стрижнів, яка веде з целому в порожнину протонефри-
дія. Тобто циртоподоцити створюють розрідження в обмеженій камері
целому навколо нефростому; одночасно жорсткий виріст кожної
клітини у вигляді гребінця з рідкими зубцями бере участь у форму-
ванні каркаса для цієї камери, не даючи стінкам спадатися. Оскільки
в ланцетника відсутнє серце, а отже, й більш-менш значний артері-
альний тиск крові, то таке розрідження є головною передумовою
фільтрації сечі з крові.

Деяким хордовим — покривникам, плазунам (частково), як і ба -
гатьом безхребетним (нематодам, ракоподібним, павукоподібним,
комахам), властива видільна система накопичувального типу. Так,
у поодиноких покривників на внутрішній поверхні мантії утворю-
ються дрібні здуття — ниркові міхури. Вони є місцем постійного
накопичення сечової кислоти, оскільки в зовнішнє середовище вона
не виділяється (у колоніальних форм покривників виводиться аміак).
У багатьох рептилій кінцеві продукти обміну накопичуються в по-
кривах, організм позбавляється від них від час линяння.
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Нирки різних хребетних являють собою більш-менш компак-
тний орган, який має загальну вивідну протоку. Нирка розташована
дорсальніше порожнини тіла та впинається в останню, проте відго-
роджена парієтальним листком очеревини. Структурною одиницею
нирки є нефрон, основу якого становить нирковий каналець.

Будова нефрону. Ниркові канальці являють собою трубчасті
утворення, які мають значну довжину і невеликий діаметр. Форма
канальця, як і його діаметр, можуть змінюватися по його довжині,
утворюючи різні відділи зі специфічними функціями. Проксимальний
кінець канальця представлений сферичним нирковим (мальпігіє-
вим) тільцем, яке складається із двох частин — клубочка та боумено-
вої капсули, яка його охоплює (рис. 6.1). Між зовнішнім і внутрішнім
шарами капсули є порожнина. Клубочок утворений розгалуженою
системою капілярів, які утворюють петлі з анастомозами. Внутріш-
ній шар капсули щільно прилягає до стінок капілярів клубочка та
складається з подоцитів, між відростками яких є вузенькі щілини.
Подоцит є високо диференційованою клітиною овальної форми
з ядром, мітохондріями, ендоплазматичним ретикулумом, апаратом
Гольджі. Складається з тіла клітини, первинних (трабекул) і вто-
ринних (педікул) відростків, за допомогою яких клітини прикріп-
люються до базальної мембрани, у результаті чого утворюється під-
подоцитарний простір. У цьому просторі педікули сусідніх клітин
утворюють між собою щілинні контакти за допомогою білка не-
фрину, який заякорений у мембрані педікул за допомогою різних
сполук. Простір між сусідніми відростками називається щілиною
фільтрації, її діаметр може регулюватися залежно від потреб. По-
рожнина капсули переходить у просвіт звивистого канальця. 

Стінки ниркових канальців можуть складатися з трьох і більше
ділянок, різних за характером епітелію, який їх вистилає і, відпо-
відно, за функціональними властивостями. Проксимальний звивис-
тий каналець здійснює реабсорбцію з первинної сечі важливих для
організму речовин (глюкози, амінокислот, вітамінів), в невеликих кіль -
костях він може видаляти воду та електроліти. Позаду нього у птахів
і ссавців розташована тонкостінна ділянка, складена у вигляді U-по-
дібного коліна — так звана петля Генле, що видаляє з сечі значну
частину води, але головне — майже всі солі. Останні накопичуються
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в тканинній рідині поза канальцями і створюють високий осмотич-
ний градієнт, яким обумовлена інтенсивна дифузія води з канальців
і збірних трубочок. Аналогічна структура утворюється у деяких
риб, де вона називається проміжним відділом; проміжний відділ
є у всіх тетрапод, він значно коротший за петлю Генле і відрізня-
ється деякими деталями будови.

Рис. 6.1. Схема будови нефрону:

1 — приносна артеріола, 2 — виносна артеріола, 3 — клубочок, 
4 — боуменова капсула, 5 — мальпігієве тільце, 6 — проксимальний 

звивистий каналець, 7 — тонкий сегмент низхідного коліна, 8 — тонкий
сегмент висхідного коліна, 9 — товстий сегмент висхідного коліна, 

10 — петля Генле, 11 — дистальний звивистий каналець, 
12 — збиральна трубочка, 13 — нирковий сосочок (за Miller, Harley, 2001)

Дистальний відділ бере участь у вибірковій реабсорбції речо-
вин, активно здійснює транспорт електролітів з сечі в інтерстиційний
простір. Дистальним кінцем кожний каналець з’єднується (в окре-
мих групах хребетних по-різному) з протоками, що виходять на по-
верхню тіла, або впадають у збиральні трубочки. Звивисті ділянки
канальців зовні обплетені капілярами, які отримують кров від клу-
бочків, а у тварин з ворітною веною нирки — також і від неї.

Наведена схема є узагальненою, у представників різних груп
хребетних є певні відхилення. За характером таких відхилень у до-
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рослих особин хребетних виділяють три основні типи нефронів:
1) ниркове тільце є добре розвиненим, а кількість фільтрату значною
(пластинозяброві, більшість костистих риб, земноводні); 2) ниркове
тільце дрібне або зовсім відсутнє, у риб може бути відсутнім також
дистальний звивистий відділ канальця; у разі такої будови віддача
води незначна (в різних варіантах такий тип властивий деяким мор-
ським костистим рибам і плазунам); 3) ниркове тільце велике, хоча
й менше, ніж у нефронах першого типу, в середину звивистого ка-
нальця вставлена петля Генле; розвинене тільце обумовлює філь-
трацію в капсулу великої кількості води, проте через реабсорбцію
до сечового міхура її потрапляє відносно мало (птахи і ссавці).

Вважають, що еволюція ниркових елементів хребетних відбува -
лась наступним чином. Архаїчний тип ниркового канальця забезпе-
чував виведення кінцевих продуктів обміну та рідини із целомічних
порожнин. У подальшому кровоносні судини утворили в стінках
целому клубочки, що збільшило приток рідини до канальців. Піз-
ніше нирковий елемент сформував капсулу, яка охопила клубочок;
з часом каналець втратив первинний зв’язок з целомом і став отри-
мувати рідину виключно з клубочка.

Результатом функціонування ниркового тільця та проксималь-
ного звивистого канальця є утворення сечі. Рідина витягується із крові
у разі її фільтрації завдяки різниці тиску в приносних і виносних
клубочкових судинах, а також різниці швидкості току крові в них.
Головним компонентом сечі є вода, в розчиненому стані при сутні
іони різних солей, зокрема, іони натрію, калію, хлоридіони, сульфа-
тіони та побічні продукти метаболізму, особливо білкового обміну
(головним чином, прості азотисті сполуки, зокрема, сечовина або
сечова кислота). Кінцеві продукти азотистого обміну виходять із
клітин і потрапляють у кров у вигляді високотоксичного іона амонію,
який в печінці перетворюється на менш токсичні сечовину та сечову
кислоту. Сечовина скла дає більшу частину із утворених кінцевих
продуктів азотистого обміну в акул, морських костистих риб, лати-
мерії, амфібій та ссавців; малорозчинна сечова кислота — в ящірок,
деяких черепах і птахів, у яких вона виділяється в вигляді кашиці,
що дає змогу економити цим тваринам воду. Якщо б у нефронах
відбувалася тільки клубочкова фільтрація, це спричинило би швидке
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зневоднення організму. Останнє не відбувається внаслідок того, що
поряд з фільтрацією здійснюються процеси протилежного спрямо-
вування — всмоктування або реабсорбція.

Процес реабсорбції здійснюється в звивистих канальцях нефрону.
Клітинам їх внутрішньої вистілки притаманні дві функції, головною
з них у вищих хребетних є зворотне всмоктування більшої частини
фільтрату. Насамперед всмоктується багато води, окрім цього з фільт -
рату витягуються та надходять зрештою в кров’яне русло корисні
речовини — глюкоза в проксимальній частині канальця та со лі —
у дистальній. Паралельно цьому, інші клітини канальця продовжу-
ють активно виділяти в сечу непотрібні речовини. Аналіз вторинної
сечі, взятої із сечового міхура, показує величезну різницю між нею
і первинною сечею, тобто фільтратом клубочка, який не пройшов зви-
вистими канальцями. По-перше, суттєво зменшується об’єм рідини,
по-друге, змінюються кількісні співвідношення розчинених речовин. 

Не менш важливою функцією нефрону є стабілізація внутріш-
нього середовища організму. В процесі еволюції в окремих групах
хребетних утворювалися різні структури чи органи, причетні до
цієї функції. Наприклад, солевивідні залози в зябрах міног, рек-
тальна залоза в акул, носові залози морських птахів, потові залози
ссавців. Проте самі по собі вони не здатні забезпечити стабілізацію
внутрішнього середовища організму. Головну роль у виконанні цієї
функції у хребетних відіграють ниркові канальці.

В організмів, які мешкають у прісних водах, концентрація солей
в крові та тканинній рідині буде завжди вищою, ніж в оточуючому
середовищі. Тобто, за фізико-хімічними законами організм повинен
«всмоктувати» воду із оточуючого середовища до вирівнювання
концентрації. У організмів, які населяють морські води, концентра-
ція солей середовища буде вищою за концентрацію у внутрішньому
середовищі цих організмів. Таким чином, організми повинні б були
віддавати воду в середовище, поступово зневоднюючись. Проте, ві-
дома одна група осмоконформерів (на відміну від осморегуляторів),
для яких проблема регуляції складу та концентрації солей в орга-
нізмі не є актуальною. В міксин склад тканинної рідини яких прак-
тично такий же, як і в оточуючій морській воді (пояснення цьому
яви щу поки відсутнє). 
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Рис. 6.2. Походження органів видільної системи:

1 — спинна аорта, 2 — хорда, 3 — нервова трубка, 4 — соміт, 5 — не-
фротом, 6 — целом, 7 — кишка, 8 — нефричний каналець, 9 — протока,
10 — нефроцель, 11 — воронка, 12 — сечовий каналець, 13 — соматична

мезодерма, 14 — спланхноплевра, 15 — гломерулюс (за Kardong, 2012)

Походження та ембріональні покоління нирок. В емб -
ріогенезі нирки (ren) формуються в мезодермі зародка: нефрогенна
тканина утворюється на межі соміта і бічної пластинки, там же за-
кладаються й органи розмноження (рис. 6.2). В ході онто- та філоге-
незу відбувається паралельний розвиток, взаємозв’язок і взаємообслу-
говування видільної та репродуктивної систем, тому особливості їх
організації та функціонування в різних групах хребетних часто роз-
глядають разом. У хребетних тварин простежується послідовна
зміна кількох типів органів виділення.
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Для кращого розуміння еволюційних перетворень видільних
органів було запропоновано поняття голонефросу — гіпотетичної
первинної нирки. Вважають, що у предкових форм хребетних, пар-
ний метамерний утвір, розташований між сомітом і несегментова-
ною черевною частиною мезодерми (так званий нефротом), давав
початок одному нирковому елементу, який мав зв’язок з сегменто-
ваним целомом; порожнина між шарами боуменової капсули якраз
і є залишками целомічної порожнини свого сегмента.

У загальних рисах схема розвитку подій наступна. Поступово
від боуменової капсули відростав звивистий каналець, що привело
до утворення уздовж кожної сторони тулуба ряду сегментарних
ниркових елементів. Диференціація нефротомів, як і сомітів, поши-
рюється у зародків спереду назад (краніокаудально); тому у гіпоте-
тичної предкової форми «найстаріші» канальці повинні знаходи-
тись у головному кінці цього ряду канальців, а ті, що формуються
останніми — у каудальному кінці. 

Від верхівок кількох передніх канальців у каудальному напрямку
відростає поздовжня протока, куди відкриваються канальці, що розви-
ваються в наступних сегментах. Цей первинний нирковий канал отри-
мав назву архінефричний, пізніше він буде відомий як вольфів канал.

Архінефричний канал росте каудально за рахунок кінцевих ді-
лянок канальців, які формуються пізніше і розміщені каудальніше
перших. У процесі розвитку такі канальці з’єднуються з архінефрич-
ним каналом. Теоретично, з кожної сторони тіла, внаслідок описаних
процесів, виникає голонефрос — нирка, яка має в кожному тулубо-
вому сегменті по одному нирковому канальцю. Всі канальці зливають
сечу в парний архінефричний канал. Найбільшу схожість з такою
гіпотетичною ниркою серед сучасних хребетних, мають головні нирки
(пронефрос) личинок міксин і безногих амфібій. Кількість каналь-
ців зазвичай менше 10, проте у названих представників пронефрос
розвивається вздовж усього тулуба (у деяких міксин така примі-
тивна картина зберігається упродовж усього життя).

Більша частина ниркових канальців, що формується після про-
нефроса та із яких формується дефінітивна нирка анамній, отри-
мала назву опістонефрос — задня нирка. Опістонефрос відрізня-
ється від голонефроса такими ознаками: до його складу не входять
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передні канальці (пронефрос), в опістонефросі втрачена сегментальна
прив’язка ниркових канальців; у кожному сегменті із несегментова-
ної нефрогенної тканини формується багато канальців; у більшості
груп хребетних архінефричний канал використовується у самців
для виведення сперми, а сеча частково або повністю виводиться по
новоутвореному сечоводу.

Для зародків амніот характерним є послідовне формування трьох
типів нирок: пронефроса, мезонефроса та метанефроса (рис. 6.3).
Перший існує тільки на ранніх стадіях ембріогенезу, його передні
канальці, що утворилися першими, починають редукуватися ще до
того, як сформуються останні канальці цього ряду. В ссавців елементи
пронефроса прості, позбавлені клубочків, часто рудиментарні.

Рис. 6.3. Ембріональні покоління нирок:

1 — нефричний гребінь, 2 — архінефричний канал, що проростає 
у каудальному напрямку, 3 — архінефричний канал, що формується 
з канальців, 4 — пронефричні канальці, 5 — нефротоми, 6 — соміт, 

7 — метанефрос, 8 — мезонефрос, 9 — пронефрос, 10 — опістонефроса
(за Linzey, 2012)
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Одночасно зі зникненням канальців пронефроса, починають
формуватися канальці ембріональної нирки другого покоління —
тулубової, або мезонефроса. Нефрони тулубової нирки мають маль-
пігієво тільце, проксимальний і дистальний відділи звивистих ка-
нальців (у пластинозябрових, як правило, відсутні воронки, у деяких
костистих риб — ниркове тільце та проксимальний відділ канальця).
Крім того, що канальці мезонефроса розташовані каудальніше про-
нефроса, їх утворюється декілька на кожен сегмент. Функцію сечо-
воду виконує архінефрична протока. Мезонефрос функціонує
більшу частину ембріогенезу в ссавців і птахів, а у плазунів — аж
до виходу із зародкових оболонок.

У багатьох ссавців мезонефрос, як і архінефричний канал, втра-
чають свою пер винну видільну функцію задовго до народження,
але не зникають повністю, а в зміненому вигляді переходять до складу
статевої системи самця.

Найкаудальніша частина нефрогенної тканини в формуванні
мезонефроса участі не бере, а утворює несегментовану сферичну
масу в стінці поперекового відділу тулуба. В цій масі з часом дифе-
ренціюється безліч ниркових канальців, які утворюють метанефрос —
функціональну нирку пізніх зародків і дорослих особин амніот. Та-
зова нирка обслуговується так званим вторинним сечоводом, який
розвивається як відгалуження кінцевого відділу вольфова каналу,
яке вростає у відповідну ділянку нефрогенної тканини та стимулює
формування канальців метанефроса.

Встановлено, що сечовід у філогенезі з’являється досить пізно,
але в ембріогенезі він закладається раніше канальців та індукує їх
ріст. Є певні особливості в рості сечоводу: він закладається в місці
впадіння архінефричного каналу в клоаку, росте краніально назустріч
скупченню метанефричної тканини. Пізніше вростає в неї та розга-
лужується на численні збиральні трубочки, в які впадають пучечки
ниркових канальців. Подальший ріст і диференціація цієї метанеф-
ричної маси обумовлюють утворення парної дефінітивної нирки,
яка за формою, топографією і характером вивідних протоків відріз-
няється від пронефроса і мезонефроса. Раніше вважали, що всі поко-
ління нирок є самостійними утвореннями, які в філогенезі заміню-
вали одна іншу, як це відбувається в ембріогенезі. Зараз поширена
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думка, що відмінності між ними можна пояснити з функціональних
позицій: ці три типи нирок, ймовірно, являють собою регіональні
спеціалізовані частини висхідного голонефроса, які виконують спе-
ціалізовані функції на різних етапах онто- та філогенезу.

Еволюційне значення пронефроса полягає у формуванні архі-
нефричного каналу. Як елемент видільної системи він існує зовсім
недовго в амніот і хрящових риб і практично позбавлений видільної
функції; у деяких риб і земноводних, личинки яких рано починають
активно живитися, пронефрос зберігається та виконує видільну
функцію, але є дуже спеціалізованим, у дорослих форм хребетних
він зникає. Мезонефрос, в цілому, можна охарактеризувати, як дефі-
нітивну нирку риб і земноводних, хоча деякі дослідники вважають,
що поняттю «мезонефрос» більше відповідає нирка зародків амніот,
а в дорослих амніот її краще називати опістонефросом. На відміну
від мезонефроса, канальці метанефроса не впадають в архінефрич-
ний канал, а з’єднуються з новоутвореним сечоводом.

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що основна тенденція
в еволюції нирки хребетних була спрямована в бік концентрації ви-
дільної функції в каудальній частині опістонефроса. Таку тенден-
цію можна спостерігати в анамній, а завершується вона утворенням
метанефроса амніот. Перехідні типи будови спостерігаються у хря-
щових риб та амфібій. Іншим напрямком в еволюції нирки було
зростання площі фільтрації або збільшення кількості канальців. 

Слід зазначити, що відносно еволюційних перетворень органів
видільної системи, існують різні погляди. Так, Ф.Я. Дзержинський
вважає, що точка зору, згідно з якою нирки дорослих хребетних, що
прирівнюються цим трьома стадіями їх розвитку в амніот, є дещо
спрощеною та дискусійною (Дзержинский, 2005).

Видільні протоки та сечовий міхур. У свій час А. Ромер
і Т. Парсонс висунули припущення, що в процесі еволюції хребет-
них відбувалася конкуренція видільної та статевої систем щодо ви-
користання протоків. Її наслідки можна спостерігати в різних гру-
пах тварин. У безщелепних виведення сечі здійснюється парою
вольфових (архінефричний) каналів, а статеві продукти надходять
у целом і потрапляють назовні крізь статеві пори. У щелепноротих
між сім’яниками та нирковими канальцями утворилися протоки,
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в результаті сперма стала надходити у вольфів канал. Останній почав
виконувати подвійну функцію, поступово переходячи до статевої
системи. Із сучасних хребетних подвійна функція збереглася лише
у небагатьох форм: австралійської дводишної риби, деяких осетро-
вих і панцирних, трав’яної жаби, деяких безногих і хвостатих амфі-
бій. У кісткових риб вольфів канал виводить сечу. У дводишних риб
і багатопера спостерігається перехідна ситуація — сперма надхо-
дить до вольфового каналу, але лише поблизу його каудального
кінця. В інших щелепноротих (акули, більшість тетрапод) архінеф-
ричний канал перетворився фактично в сім’япровід, а для виве-
дення сечі утворилися нові структури. Амфібії в цьому плані утво-
рюють проміжну групу, де зустрічаються різні співвідношення між
двома функціями вольфового каналу. В усіх амніот утворився дефі-
нітивний сечовід, а вольфів канал повністю перейшов до статевої
системи в якості сім’япроводу.

Інший елемент видільної системи — сечовий міхур (vesica
urinaria) — наявний у більшості хребетних. Первинний сечовий
міхур утворюється з кінцевих відділів видільних проток, він харак-
терний для пластинозябрових, примітивних кісткових риб (дводиш -
ні). У самок пластинозябрових каудальні кінці вольфових каналів
утворюють парні розширення, в яких накопичується сеча. У дводиш-
них і променеперих сечовий міхур утворюється в результаті об’єд-
нання дистальних частин вольфових каналів. У костистих риб міхур
розташований попереду видільного отвору, у формуванні його стінок
бере участь карман клоаки, який наявний тільки в зародка. У міног
сечовий міхур також утворюється шляхом відокремлення від клоаки.

Характерний тетраподам тип сечового міхура з’являється в ам-
фібій. Це новоутворення, яке формується у вигляді кармана на дні
клоаки, часто без безпосереднього зв’язку з нирковими протоками.
У плазунів сечовий міхур схожий, зміями, крокодилами, деякими
ящірками міхур втрачений. Відсутній сечовий міхур і в птахів, крім
африканського страуса. В ссавців міхур щільніше пов’язаний з ви-
дільною системою — сечоводи впадають безпосередньо в нього. 

Морфологічно сечовий міхур тетрапод являє собою добре роз-
тяжний мішок з міцними стінками та розвинутим товстим шаром
гладенької мускулатури. Внутрішня поверхня його вислана так зва-
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ним перехідним епітелієм: коли міхур порожній, вистілка виглядає
як багатошаровий епітелій, у випадку наповненого міхура, епітелій
розтягується та потоншується до одного шару сплощених клітин.

Огляд будови нирок хребетних. Круглороті. У деяких
міксин витягнута вздовж тіла нирка містить лише по одному нефрону
на сегмент і дуже короткі канальці, тому вважається пронефричною.
Слід зауважити, що функції видільної системи в міксин спрощені —
це єдині представники хребетних, які активно не підтримують осмо-
тичну рівновагу з зовнішнім середовищем. У міноги наявні кілька не-
фронів на сегмент, що дає підстави відносити її нирку до мезонефрич-
ної. Проте у неї зберігається примітивна ознака: її клубочок артеріол
не поділений, а залишається спільним для всіх нефронів і тягнеться
тонким джгутом вздовж усієї нирки. Боуменові капсули, які примика-
ють до нього, розділені неповністю, всі вони щільно скон центровані.
З нижньої сторони стрічкоподібної нирки розміщені сечоводи. Вони
відкриваються в сечостатевий синус, а той закінчується сечостатевим
отвором на верхівці сечостатевого сосочка. 

Анатомічна будова нирок круглоротих демонструє перший етап
формування гломерулярного фільтрувального апарату, або мальпігіє-
вих тілець. Усією довжиною нирки проходить шнуроподібний гло-
мус — слабко впорядковане скупчення артеріальних капілярів. Функ -
цією цих капілярів є формування фільтрату, який міжклітинними
проміжками стікає у короткі ниркові канальці, де відбувається част -
кова адсорбція з фільтрату цінних для організму речовин. У круг ло ро -
тих ще не відбулося анатомічного поєднання фільтруючої (клубочків)
і провідної (капсул) частин гломерулярного апарату. Основним про-
дуктом азотистого обміну даної групи тварин є сечовина. У морських
міксин осмотичний тиск крові є аналогічним до тиску морської води.
По в’язано це з високою концентрацією в їх крові іонів неорганічних
солей та сечовини. Міноги же в прісних водоймах виділяють більший
об’єм сечовини: до 45% від маси тварини на добу. При цьому солі ре-
абсорбуються клітинами стовбчастого епітелію в ниркових канальцях
і можуть поглинатися навіть із дуже слабких розчинів за допомогою
спеціальних хлоридних клітин згорток зябрових мішків — іоноцитів.
У морській воді іоноцити разом із кишечником і нирками виділяють
із організму міног іони, підтримуючи гіпотонічність плазми крові.
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Як і в усіх анамній, нирка хрящових риб є мезонефричною. Амі -
ак, як кінцевий продукт азотистого обміну, знешкоджується шляхом
син тезу з нього сечовини, а в ниркових канальцях є відділи, спе ціа лі -
зовані на реабсорбції сечовини з первинної сечі в кров. Підтримання
ізотонічності крові та тканинних рідин забезпечується утриманням
в організмі сечовини і солей. Сприяє цьому й непроникність для них
зябрових пелюстків. Солі виводиться з організму минаючи нирки —
через ректальну залозу, яка відкривається в дистальний відділ кишеч-
нику. Вона активно концентрує солі та виводить їх надлишок через
клоаку назовні. Морські хрящові риби виділяють від 2 до 50 мл сечі на
маси тіла за добу. Для хрящових риб, які мешкають в опріснених во-
доймах, ці показники зростають до 250 мл. Видовжена передня час-
тина нирки втрачає функцію виділен ня: у самця її невеликий фрагмент
бере участь у дозріванні та виведенні чоловічих статевих продуктів, ви -
конуючи функцію посередника між сім’яником і сім’япроводом (воль -
фовим каналом). У самки ці елементи редуковані. Задня частина нирки
функціонує як орган виділення, але обслуговується не вольфовим ка-
налом, а самостійним «вторинним» сечоводом, що розвивається у ви-
гляді відростка кінцевої ділянки вольфова каналу. У самок деяких видів
редукція передньої частини нирки виражена значно менше, ніж у самців.

У костистих риб нирка не бере участі у виведенні статевих
продуктів, а вплив з боку репродуктивної системи відсутній. Стріч-
коподібні нирки розміщені під хребтом уздовж верхньої стінки по-
рожнини тіла (рис. 6.4). Їх передні збільшені відділи з’єднані між
собою і виконують функцію кровотворних органів. Інша частина
нирок відповідає за фільтрацію і виділення надлишку азотовмісних
сполук. Прісноводні риби мають гломерулярні нирки, в яких добре
розвинені боуменові капсули з великими клубочками. Натомість
у морських риб клубочки зменшені або майже редуковані. Роль сечо-
водів виконують вольфові канали, які зростаються між собою й утво-
рюють невеликий тонкостінний сечовий міхур. Останній відкрива-
ється у самців позаду анального отвору на сечостатевому сосочку,
а в самок — позаду анального та статевого отворів. Кінцевим про-
дуктом розпаду азотовмісних сполук є переважно аміак і, частково,
сечовина. Зумовлено це здатністю зябрових пелюсток інтенсивно
виводити у зовнішнє середовище аміак і надлишки солей. 
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Рис. 6.4. Вивідні канали сечостатевої системи самця щуки:

1 — сечовід, 2 — нирка, 3 — сім’яний пухирець, 4 — сім’яник,
5 — кишечник, 6 — сім’япровід, 7 — сечовий міхур, 8 — анальний отвір,
9 — статевий отвір, 10 — зовнішній сечовий отвір (за Ромер, Парсонс, 1992)

У прісноводних кісткових риб, тканини яких осмотично під-
смоктують воду із середовища, основна функція нирки — виведення
цієї надлишкової води шляхом фільтрації і подальшої реабсорбції
корисних речовин з первинної сечі. Відповідно, головними компо-
нентами нефрону є ниркове тільце та проксимальний звивистий ка-
налець. Це обумовлює підвищене артеріальне кровопостачання нирок.
Видалення продуктів азотистого обміну частково відбувається без
участі нирок — аміак просто вимивається через зябра. У відносно
примітивних кісткових риб (дводишних, осетрових, кісткових ганої-
дів) частина нирки та вольфів канал беруть участь у виведенні сперми.
Архінефрична протока поєднує функції сечоводу і сім’япроводу, не
виявляючи у самки тенденції до редукції, як і передня частина
нирки. Додаткові структури для виведення сечі не утворюються.

Нефрони морських видів риб побудовані інакше. Ці організми
втрачають воду через відсмоктування її гіпертонічним зовнішнім
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середовищем і п’ють морську воду для компенсації цих втрат. Тому
ультрафільтрація, а разом з нею й реабсорбція не так важливі, як
секреція гіпертонічного розчину, яка здійснюється в дистальних
звивистих канальцях. У деяких риб (наприклад, у морського коника
та інших іглицевих), ця секреція вичерпує функцію виділення, вони
мають агломерулярну нирку без ниркових тілець і реабсорбційних
відділів канальців. Особливим випадком серед морських кісткових
риб є латимерія. Вона, як і акули, досягає осмотичної рівноваги із
зовнішнім середовищем шляхом накопичення сечовини.

Венозне кровопостачання нирок у кісткових риб, як правило,
є асиметричним: одна із задніх кардинальних вен не розпадається
повністю на капіляри в нирці, а проходить наскрізь, шунтуючи во-
рітну систему. Припускають, що такий шунт є необхідним для ком-
пенсації різниці швидкостей кровотоку через мускулатуру хвоста
і через нирку. Слід також додати, що у виділенні продуктів обміну
й підтриманні осмотичної тиску організму риб беруть участь шкіра,
зябра, травний тракт і печінка. Внесок певного органа визначається
особливостями середовища мешкання.

У зародків амфібій органами виділення є пронефрос, у дорос-
лих — мезонефрос з їх типовими вивідними шляхами — вольфо-
вими каналами. У самців безхвостих вольфів канал і мезонефрична
нирка поєднують функцію виділення з виведенням статевих про-
дуктів. У самців хвостатих амфібій передні частини нирок обслуго-
вують сім’яники, там відбувається дозрівання статевих продуктів.
Тому передня частина нирки побудована аналогічно пластинозяб-
ровим. Вольфів канал виконує функцію сім’япроводу; поблизу за-
дньої частини нирки, яка забезпечує утворення сечі, розвиваються
додаткові сечоводи. У самок ці риси, як правило, не виражені, а ви-
дільна частина нирки є об’ємнішою. 

У вищих наземних амфібій з клоакою пов’язаний непарний се-
човий міхур. Сеча стінкою клоаки стікає від отворів сечоводів до мі -
хура. Після його наповнення сеча знову надходить у клоаку і через
клоакальний отвір виводиться назовні.

Кількість нефронів у нирках безхвостих у 4–5 разів більше, ніж
у хвостатих. Подібна різниця визначається тим, що хвостаті тісніше
пов’язані з водоймами і мають позаниркове (через шкіру і зябра)
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виділення продуктів обміну. У хвостатих, на відміну від безхвостих,
нефрони (або їх частина) мають нефростоми, що відкриваються
у порожнину тіла. Судинні клубочки у боуменових капсулах розвинені
добре, тому амфібії виділяють багато рідкої сечі. Основним продуктом
білкового обміну в земноводних є сечовина. Вона не дуже токсична,
проте для виведення з організму потребує великої кількості води. Фі-
зіологічно це цілком виправдано, тому що поглинання води організмом
земноводних найчастіше не викликає ускладнень. У деяких безхвос-
тих амфібій Австралії та Південної Африки наявні спеціальні мішки,
які впадають у клоаку та служать для накопичення значної кількості
сечі. У посушливий сезон тварини використовують сечу як джерело
вологи. Залежно від умов середовища змінюється й тип білкового об-
міну земноводних. Так, у тритона восени на суходолі частка аміаку
в загальних продуктах азотистого обміну дорівнює 13%, а в разі літ-
нього водного існування — до 26%. У той же час, у пуголовка безхвос-
тих амфібій частка аміаку дорівнює 75%, а в молодої особини — 16%.

Видільна система рептилій суттєво відрізняється від аналогіч-
ної системи анамній: мезонефрос замінюється на метанефроса, який
відрізняється не тільки своїм положенням, але й мікроструктурою.

Нирки рептилій розташовані у тазовій області з черевного боку
клоаки, дещо з боків від неї. Являють собою порівняно короткі, видов-
жені тіла, задній кінець яких заходить навіть у корінь хвоста. Нирки
вкриті очеревиною лише з нижньої сторони, тобто лежать поза порож-
нини тіла. Розвиваються вони із зачатків, що утворюються позаду ме-
зонефроса. Нирки рептилій часто зовні виглядають дрібнозернистими,
оскільки складаються з великої кількості невеликих часточок.

Порівняно з мезонефросом, метанефрос характеризується спро-
щеним гломерулярним апаратом та ускладненою будовою ниркових
канальців. Клубочки метанефроса мають 2–3 капілярні петлі, через
що зменшується здатність до процесів фільтрації. Значення ниркових
канальців, навпаки, збільшується. Тут відбуваються не тільки процеси
реабсорбції води, але й виділення сечової кислоти секреторними
клітинами стінок канальця. Збільшується довжина канальця і відбува-
ється його диференціація на відділи. Розрізняють звивистий прокси-
мальний, проміжний, звивистий дистальний та збиральний відділи.
Реабсорбція води і цінних для організму сполук, секреторні процеси
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здійснюються в перших трьох відділах, останній являє собою про-
току для виведення екскрету. Зазначені процеси регулюються анти-
діуретичним і деякими іншими гіпофізарними гормонами.

Від нирок відходять тонкі сечоводи. Вони проходять вздовж се-
редньої лінії вентрального боку нирки, потім загинаються і підходять
до бічної стінки клоаки. Сечоводи амніот — це самостійні утворення,
які безпосередньо не пов’язані з вольфовими каналами. Вольфів
канал у самців амніот завжди функціонує у ролі сім’япроводу, отри-
муючи статеві продукти від сім’яника та його придатка. 

Сечовий міхур не має безпосереднього зв’язку з сечоводами.
Він має вигляд тонкостінного, витягнутого мішка. Його задній кінець
відкривається у середній частині вентральної стінки клоаки. Основ-
ним продуктом азотистого обміну у лускатих рептилій є сечова кис-
лота. Хоча для рептилій, які вимушені запобігати надмірному втра-
чанню води, характерна здатність сильно концентрувати сечу, петля
Генле в їх нефронах відсутня. Тому вони не можуть створювати
у канальцях осмотичний тиск вищий, ніж у крові. Завдяки додатко-
вому колоїдному осмотичному тиску крові, в останню дифундує вода
з первинної сечі. В результаті її концентрація збільшується і слабо-
розчинна сечова кислота кристалізується, через що видаляється
з розчину і не може збільшувати його осмотичний тиск. Сечоводами
виводиться рідка біла кашиця, яка додатково висушується майже до
твердого стану у клоаці. Таким чином, здатність значно концентрувати
сечу визначається низькою розчинністю сечової кислоти. Добре роз-
чинні електроліти, які можуть ускладнювати цей процес, активно ре-
абсорбуються з первинної сечі у проксимальному звивистому канальні
та виводяться з організму іншими шляхами. Такий тип обміну склався
у зв’язку із принципово іншими, порівняно з амфібіями, умовами
ембріонального розвитку, а також наявністю зародкових оболонок. 

Нирки птахів мають доволі великі розміри, що пов’язано з ін-
тенсивним метаболізмом. Вони розташовані на спинному боці че-
ревної порожнини тіла, прилягаючи до тазового поясу і вдаючись
між відростками крижових хребців. Мають вигляд темно-червоних
тіл, що складаються з трьох часток: передньої, середньої і задньої
(най більшої). Вздовж країв цих часток тягнуться приносні та ви-
носні ниркові вени, а між ними — стегнові й сідничні вени та арте-
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рії. Під передньою часткою нирок розташовані сплощені наднир-
кові залози ендокринної секреції.

У будові нефронів характерними рисами є часткова редукція
і зменшення ролі ниркових клубочків, сечовиділення відбувається за
рахунок секреторної діяльності клітин звивистих канальців. У нефроні
птахів з’являється відсутня в земноводних і плазунів петля Генле, яка
щільно оплетена капілярами та функціонує як своєрідна протиточна
система. У результаті, зворотне всмоктування води з продуктів обміну
не закінчується у канальці нефрону, а продовжується в клоаці.

Від внутрішньої поверхні кожної нирки на межі передньої і се-
редньої часток відходить тонкий сечовід, що тягнеться з боку від
хребта і впадає в урогенітальний відділ клоаки. Сечовий міхур у пта-
хів відсутній (він є лише у африканського страуса). Доведено, що це
явище не пов’язано з полегшенням маси тіла, а обумовлено формою
виведення сечової кислоти у вигляді кришталиків, слабо розчинних
у воді. Основним продуктом білкового обміну птахів є сечова кислота,
що об’єднує їх з рептиліями. Такий тип екскреції обумовлений специ-
фікою розвитку яйця, коли воно майже не здатне поглинати вологу
із середовища та виводити кінцеві продукти метаболізму (сечова
кислота є найменш токсичною).

У ссавців мезонефричні нирки функціонують упродовж емб -
ріонального періоду розвитку та у подальшому редукуються (лише
в однопрохідних і сумчастих вони функціонують у молодому віці).
Метанефричні нирки дорослих розташовані у поперековій області
з боків від хребта. Вони являють собою компактні органи бобопо-
дібної форми з гладенькою (як у пацюків) або горбкуватою (жуйні,
котячи) поверхнею. Зверху нирки вкриті парієтальним листком оче-
ревини, тобто знаходиться в заочеревинному просторі. У верхній
частині кожної нирки є невеликі округлі тіла жовтуватого кольору —
надниркові залози, які відносяться до залоз внутрішньої секреції.

На поздовжньому розрізі нирки видно, що вона складається із
зовнішнього кіркового шару та внутрішнього смугастого мозкового
шару (рис. 6.5). У кірковому шарі розташовані звивисті канальці,
що закінчуються боуменовими капсулами, всередині яких знахо-
дяться мальпігієві тільця. Тут відбуваються фільтраційні процеси
і в канальці профільтровується плазма крові.
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Рис. 6.5. Будова нирки ссавців:

1 — сечовід, 2 — нирковий синус, 3 — серцевинний шар, 4 — кірковий
шар, 5 — капсула нирки, 6 — піраміда, 7 — серцевинні промені, 

8 — мала ниркова чашечка, 9 — велика ниркова чашечка, 10 — артерія,
11 — вена, 12 — ниркова миска, 13 — проксимальний каналець, 

14 — ниркова капсула, 15 — гломерулюс, 16 — дистальний каналець, 
17 — петля Генле, 18 — збиральна трубочка (за Kardong, 2012)

Вилучення корисних речовин з первинної сечі відбувається двома
шляхами — дифузією через стінки різних відділів канальців завдяки
звичайним фізичним законам (різниця концентрації у канальцях
і оточуючих тканинах нирки), а також шляхом активної реабсорбції
за участю ферментів, пов’язаних з мембранами клітин стінок ка-
нальців. Сам каналець диференційований на чотири відділи: про-
ксимальний звивистий, петлю Генле, дистальний звивистий і збираль -
ну трубочку. У першому відділі відбувається активна реабсорбція
цукру, вітамінів, амінокислот, хлоридів і, частково, іонів натрію.
Вилучення води та іонів натрію здійснюється у петлі Генле, яка
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у ссавців сягає найбільшого розвитку. Її гілки, якими йдуть проти-
лежно спрямовані потоки первинної сечі, оточені тканинами, у між-
клітинній рідині яких осмотичний тиск є максимальним у вершині
петлі (мозковий шар нирки) і мінімальним у кірковому шарі. Спо-
чатку відбувається вилучення води, яки дифундує в ін тер с тицій
тканини нирки, а звідти у капіляри, чим підвищується концентрація
сечі. За участю ферментативних систем у цьому ж від ділі відбува-
ється вилучення іоній натрію (активна реабсорбція). 

У мозковому шарі розміщені прямі збиральні канальці, які кон-
центруються у групи та відкриваються на кінці сосочків, що опус-
каються у ниркову миску (pelvis). Від внутрішнього боку нирки,
з області виїмки, починається сечовід, який тягнеться назад і впадає
у сечовий міхур. Останній є тонкостінним мішком, що розташований
у самому низу черевної порожнини. Із сечового міхура сеча виводить -
ся через протоку: у самців це сечостатевий канал, який відкривається
на кінці копулятивного органу; у самок — через сечо випускальний
канал (короткий присінок піхви).

Основним кінцевим продуктом білкового обміну у ссавців, на
від міну від рептилій і птахів, є сечовина. Такий тип білкового об-
міну утворився у зв’язку з наявністю плаценти, через яку ембріон,
що розвивається, отримує воду із крові матері. Одночасно, через
систему кровоносних судин плаценти із ембріону виводяться ток-
сичні продукти білкового обміну. Водно-сольовий обмін регулю-
ється гормонами задньої частки гіпофізу, які впливають на діурез
(сечовиділення) і реабсорбцію води із первинної сечі у ниркових
канальцях. Видільну функцію частково виконують також потові за-
лози, через які виводяться розчини солей і сечовини (до 3% продук-
тів білкового обміну).

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні функції видільної системи.
2. Охарактеризуйте будову нефрону, назвіть основні типи неф -

ронів хребетних тварин.
3. Які кінцеві продукти азотистого обміну наявні у хребетних?
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4. З чим пов’язана диференціація вивідного канальця в різних
групах тварин?

5. Чим відрізняється осморегуляція у мешканців прісних і мор-
ських вод?

6. Як відбувається процес формування нирок в ембріогенезі?
7. На яких підставах виділяють різні ембріональні покоління

нирок хребетних?
8. Назвіть основні тенденції в еволюції нирки хребетних.
9. Як утворюється і яку функцію виконує сечовий міхур?
10. Охарактеризуйте співвідношення протоків видільної і ста-

тевої систем у самців анамній.
11. Охарактеризуйте співвідношення протоків видільної і ста-

тевої систем у самців амніот.
12. У чому полягають відмінності між тулубовою і тазовою

нирками?
13. Чим обумовлена поява петлі Генле у вивідному канальці не-

фрону птахів і ссавців?
14. Як відбувається вилучення корисних речовин з первинної

сечі?
15. Охарактеризуйте зміни ворітної системи нирок в різних

групах хребетних тварин.
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РОЗДІЛ 7
РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА

До органів репродуктивної системи належать статеві залози —
гонади (сім’яники та яєчники), статеві протоки (сім’япроводи та яй-
цепроводи), копулятивні органи та додаткові утворення. В гонадах
формуються статеві клітини — гамети, які виводяться з організму
через яйцепроводи або сім’япроводи. Лише в деяких тварин гамети
виводяться через протоки органів виділення. До додаткових струк-
тур належать різні залози: у самців вони виділяють секрет, що слу-
жить фізіологічним середовищем для сперматозоїдів і підсилює їх
активність; у самок — речовини, з яких утворюються яйцеві оболонки.
До додаткових органів належать також сім’яні сумки та сім’я прий -
мачі — резервуари, де певний час зберігається сперма. У самок жи-
вородних тварин до статевих органів відносять також всі утворення
для виношування зародків.

В ембріогенезі упродовж певного часу у кожному організмі за-
кладаються та розвиваються органи статевої системи, властиві як сам-
цям, так і самкам. Такий період розвитку називають індиферентною
стадією, протягом якої гонади та їхні протоки нормально розвива-
ються, не набуваючи ознак, які б визначали майбутню стать особини.
Дещо пізніше з’являються статеві відмінності: на певній стадії онто-
генезу гонади набувають специфіку яєчників або сім’яників. Після
цього розвиваються тільки протоки та інші допоміжні структури, які
відповідають даній статі. Структури, що характерні протилежній ста -
ті, як правило, припиняють розвиток, вони можуть розсмоктуватись
або зберігатись у дорослих особин як рудименти (рис. 7.1).

Наявність індиферентної стадії пояснюється наступним. Ран-
ній розвиток зародка обумовлений, головним чином, організацією
ще незаплідненої яйцеклітини; привнесені сперматозоїдом спадкові
ознаки виявляються пізніше. До включення хромосомного набору
сперматозоїда, яйцеклітина, образно кажучи, готує ранній зародок
до обох варіантів розвитку. Після того, як під дією статевих хромо-
сом визначається певний варіант, у процес вступають відповідні
гормони. Останні визначають розвиток інших статевих органів,
властивих самцям або самкам. 
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Рис. 7.1. Ембріональна диференціація гонад: 

А-В — послідовні стадії, 1 — зачатковий епітелій, 2 — боуменова капсула,
3 — первинні статеві тяжі, 4 — зачатки сім’яних канальців, 5 — білкова

оболонка, 6 — кіркові тяжі (вторинні статеві тяжі), 7 — рудименти 
первинних статевих тяжів і білкової оболонки (за Джержинский, 2005)

У деяких хребетних механізм визначення статі може бути роз-
тягнутим. У одної особини можуть формуватися як яйцеклітини,
так і сперматозоїди. У міксин у різних ділянках одної гонади закла-
даються обидва типи гамет, під час дозрівання може «перемагати»
одна з них, але деякі особини залишаються стерильними інтерсексами
до кінця життя. Схоже явище властиве деяким костистим рибам:
одна гонада продукує чоловічі та жіночі гамети (морський карась).
Гермафродити відомі в кількох родинах морських костистих риб,
наприклад у кам’яних окунів (Serranus), смаридових (Centracanthidae),
дорад (Chrysophys). Статеві залози функціонують у них почергово
то як сім’яники, то як яєчники, самозапліднення відсутнє. Своє-
рідно виявляється гермафродитизм у морських карасів (Sparidae).
Наприклад, у червоного пагеля (Pagellus erythrinus) певна частка
самок і самців з віком змінюють свою стать на протилежну. Подібне
явище властиве деяким губаневим рибам (Labridae). В ам фібій межі
між статями також можуть бути несталими. Так, у самців звичайної
ропухи (Bufo bufo), окрім сім’яника, наявне схоже на яєчник утво-
рення — бідерів орган. Серед амніот межі статі є жорсткішими, такі
явища як гермафродитизм або партеногенез виявлені лише в окре-
мих видів (деякі ящірки, ботропс та ін.).
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Походження та розвиток гонад. У ранньому ембріоге-
незі гонади закладаються як випинання ділянок стінки порожнини
тіла, що відповідають гонотому — місцю поділу сомітів і бічної
пластинки. Парні поздовжні потовщення — генітальні складки —
з часом занурюються в порожнину тіла та виявляються підвіше-
ними на брижі, розташовуючись медіальніше нирок. З поверхні ці
складки утворені потовщеним ентодермальним епітелієм, а всере-
дині мають шар сполучної тканини. Спочатку витягнуті, вони зго-
дом зменшуються та набувають компактної форми.

Помітні розмежування між статевими і видільними елементами
відсутні. Із незадіяних для утворення гонад частин генітальної склад -
ки можуть утворюватися жирові тіла та інші структури. Із зачатко-
вого епітелію складки, який переходить у мезодермальну вистілку
целому, утворюються найважливіші структурні елементи гонад, а із
мезенхіми, що лежить під цим епітелієм — сполучна, а у вищих
хребетних й особлива інтерстиціальна тканина.

Первинні статеві клітини, або гоноцити, закладаються у хре-
бетних дуже рано. З диференціацією зародкових листків вони вияв-
ляються в складі ентодерми, але потім активно мігрують і потрап-
ляють у генітальні складки. Зачатковий епітелій, яким вкрита
поверхня гонади і де вже знаходяться гоноцити, вростає в сполуч-
нотканинну строму залози у вигляді пальцеподібних тяжів, які на-
зиваються первинними статевими тяжами.

Подальший розвиток статевої залози відрізняється в особин різ ної
статі. Якщо первинні статеві тяжі редукуються, а на їхньому місці роз-
виваються потужні вторинні, або коркові тяжі, які згодом розділяються
на округлі комплекси клітин — фолікули, то залоза розвивається як
яєчник. Якщо ж в ній відбувається дегенерація зачаткового епітелію,
посилюється розвиток тяжів сім’яника або сім’яних канальців, то за-
лоза розвивається як сім’яник. Іншими словами, яйцеклітини дорос-
лих самок утворюються в епітелії другого покоління статевих тяжів
(у вторинних тяжах), а сперматозоїди — в первинних статевих тяжах.

В яєчнику статеві клітини у вторинних тяжах багаторазово ділять -
ся та в процесі оогенезу, перетворюються на дефінітивні яйце -
клітини. Навколо кожної з них скупчуються фолікулярні клітини,
утворюючи первинні фолікули. Фолікулярні клітини забезпечують
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трофіку яйцеклітини, яка постійно росте, а сам фолікул є головним
джерелом естрогенів. У періоди репродуктивної активності фолікули
біля поверхні яєчника, дозрівають і розриваються, яйцеклітини при
цьому випадають у целом. Цей процес називається овуляцією.

У більшості нижчих хребетних матеріал фолікула швидко розсмок-
тується, але у ссавців і деяких пластинозябрових він деякий час
зберігається, а його порожнина заповнюється масою жовткового
матеріалу — утворюється жовте тіло, яке секретує прогестерон.
У більшості хребетних кількість одночасно дозріваючих яйцеклі-
тин незначна — від 2 до 10, у земноводних їх число може досягати
сотень і тисяч, а в променеперих риб — сотень тисяч і мільйонів.

Найчастіше яєчник (ovarium) є парним органом, але в кругло-
ротих і багатьох костистих риб пара гонад зливається в непарну се-
рединну структуру. У деяких пластинозябрових лівий яєчник зали-
шається недорозвинутим; у птахів і качконоса — дозріває тільки
лівий яєчник. У земноводних і плазунів яєчник тонкостінний, його
порожнини заповнені лімфою. В інших випадках його центральна
частина — мозкова речовина — представлена сполучною тканиною,
а яйцеклітини та їх фолікули, разом з поверхневим зачатковим епі-
телієм, утворюють кіркову речовину. У кісткових риб яєчник може
бути порожнистим і безпосередньо з’єднуватися з яйцепроводом.

Тканина сім’яників (testis) утворюється із первинних статевих
тяжів; інтерстиціальні клітини сполучної тканини сім’яника вироб-
ляють чоловічий статевий гормон. Матеріал первинних тяжів в тов -
щі сім’яника розділяється на численні порожнисті структури. У риб
і земноводних вони представлені сферичними сім’яними міхурцями,
а в деяких костистих риб і амніот формуються витягнуті сім’яні ка-
нальці. Ці структури вислані багатошаровим епітелієм, в якому
є статеві та опорні клітини (клітини Сертолі). Статеві клітини в епі-
телії канальців виробляють чисельні сперматозоїди.

Сім’яники більшості хребетних у дефінітивному стані зберігають
своє первинне положення на дорсальній стінці черевної порожнини.
У деяких ссавців в процесі ембріонального розвитку топографія
сім’яників змінюється. В дні черевної порожнини утворюється пара
карманів — піхвових відростків, які випинаються назовні на черев-
ному боці тіла; таке утворення отримало назву мошонки (scrotum).
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Статеві протоки. У безчерепних зрілі статеві продукти випа-
дають в атріальну порожнину, а у круглоротих у целом, тому про-
токи для виведення гамет відсутні.

У щелепноротих загальні відмінності статевих протоків самців

від таких у самок наступні. По-перше, протоки самців повністю ізо-
льовані від целому; по-друге, вони значно більшою мірою зберіга-
ють ознаки свого філогенетичного зв’язку з видільною системою.
Принцип сполучення гонади з архінефричний каналом у всіх щелеп-
норотих схожий. Зрілі сім’яні міхурці або кінці сім’яних канальців
з’єднуються між собою поздовжнім крайовим каналом сім’яника,
або — у птахів і ссавців — сіткою сім’яника, яка складається із
дрібних канальців. Від них через вузький проміжок, між краями
сім’яника та нирки, перекидається ряд паралельних канальців, які
у багатьох хребетних, досягнувши нирки, впадають у її поздовжній
канал, що з’єднується з нирковими канальцями. 

В осетрових риб і безхвостих амфібій архінефричний канал ви-
конує рівною мірою як видільну, так і статеву функції. Такий
стан протоків самця вважають найпримітивнішим. В інших хребет-
них сперма та сеча виводяться окремими новими притоками.
У більшості костистих риб сперматозоїди виводяться окремим
сім’яним каналом, який утворюється, ймовірно, з крайового каналу
сім’яника.

У більшості хребетних архінефричний канал виконує функцію
виведення сперми, при цьому в хрящових риб і наземних тетрапод
його перебудови йшли паралельно.

У пластинозябрових і багатьох земноводних сеча проходить
іноді лише по задньому кінцю архінефричного каналу, а у всіх ам-
ніот він повністю втратив видільну функцію: і у перших, і у других
він став спеціалізованим сім’япроводом; сім’яник сполучається за-
вжди з його проксимальним або переднім кінцем.

Окремі ділянки сім’япроводу можуть зазнавати певних пере-
творень. Найзначніші з них мають місце в його проксимальній час-
тині, яка у хрящових риб і амніот бере участь в утворенні придатка
сім’яника (epididymus). В акул, скатів і химер від сім’яника відходить
певна кількість вивідних канальців, які впадають у передній кінець
ембріональної нирки та досягають колишнього архінефричного

251



 каналу. Проксимальний кінець каналу дуже покручений і, ймо-
вірно, є аналогом каналу придатка сім’яника амніот.

Придаток сім’яника амніот має вигляд компактного тіла, розмі-
щеного поруч з або на самому сім’янику. У птахів і ссавців крайовий
канал нирки відсутній, сперма проходить прямо в архінефричний
канал. Дистальна частина сім’япроводу може розширюватися в ам-
пулу для накопичення сперми. Таке утворення зустрічається в хрящо-
вих риб, амфібій та амніот. У багатьох ссавців наявні сім’яні міхурці,
які секретують густу рідину сперми, а також передміхурова залоза,
що оточує сечовід і секретує рідкий компонент сперми; поблизу пе-
редміхурової залози розміщені бульбоуретальні, або куперові залози.

Яйцеклітини самок щелепноротих, як правило, випадають у по-
рожнину целому, хоча й не мають там свободи пересування, відразу
спрямовуючись у лійку, а з неї — в трубку яйцепроводу (oviductus).
Ця трубка являє собою первинний яйцепровід, або мюллєрів канал.
Останній притаманний більшості хребетних, проте відрізняється
різними модифікаціями в межах окремих груп. 

Яйцепровід і його похідні структури утворюються в стінці целому,
де фіксуються виростами брижі. В зародків яйцепровід тягнеться
паралельно архінефричному каналу. У пластинозябрових і хвоста-
тих амфібій він утворюється шляхом поздовжнього розщеплення
архінефричного каналу. У більшості тетрапод яйцепровід розвива-
ється як незалежне утворення у вигляді складки целомічного епіте-
лію або тяжа тканини, тісно пов’язаного з архінефричним каналом.
Все це свідчить, що статева протока самки є похідною видільної
системи, яка в процесі розвитку набуває спеціалізації. 

У дводишних риб і земноводних епітелій яйцепроводу має війки
та залози, які секретують слиз і драглисту оболонку яйцеклітини.
В фазі спокою ця трубка має невеликий діаметр, є прямою та корот-
кою. В період розмноження вона подовжується, стає звивистою,
збільшується в діаметрі. У примітивних кісткових риб, як і деяких
амфібій, каудальна частина яйцепроводу розширена для зберігання
яєць. У живородних земноводних там затримуються запліднені
яйця до закінчення ембріонального розвитку та появи личинок. Яй-
цепроводи відкриваються в клоаку або на поверхню тіла. Лівий
і правий яйцепроводи можуть залишатися відокремленими на всій
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довжині (деякі хвостаті та безхвості амфібії) або ж зливатися в єд -
ину трубку (дводишні риби та безхвості амфібії).

Будова яйцепроводу променеперих риб залежить від кількості
дозрілих яйцеклітин, які потрібно виводити назовні для зовніш-
нього запліднення. Зокрема, осетрові та амія мають типовий яйцеп-
ровід. У костистих же риб, які повинні виводити тисячі ікринок, ти-
повий механізм, при якому яйцеклітини вловлюються відкритою
лійкою яйцепроводу є недостатнім. Дана проблема була вирішена
шляхом повної ізоляції яєчника та яйцепроводу від порожнини тіла.
При цьому, яєчник згорнутий так, що всередині нього знаходиться
замкнута порожнина, в яку випадають яйця.

У хребетних, які продукують яйця, вкриті шкаралуповою обо-
лонкою (хрящові риби, плазуни та птахи), утворилися спеціальні
відділи яйцепроводу, де виробляється яєчний білок і шкаралупа.
У плас ти нозябрових і химер в яйцепроводі на певній відстані від
лійки є особливий розширений відділ — шкаралупова залоза. В пе-
редній частині шкаралупового відділу навколо яйцеклітини відкла-
дається білкова речовина, а в задній — формується тверда оболонка
яйця. Зрозуміло, що запліднення повинно відбутися до появи
твердої шкаралупи; тому у таких представників запліднення внут-
рішнє. Проте у міксин відомий випадок, коли яйцеклітини вкриті
тонкою роговою шкаралупою, а запліднення зовнішнє; спермато-
зоїди проникають в яйцеклітину через м’яку ділянку мікропіле на
одному кінці шкаралупи. У міксин відсутній шкаралуповий відділ
яйцепроводу, оболонка формується навколо яйцеклітини ще до
того, як вона залишить яєчник.

Більша частина яйцепроводу плазунів і птахів припадає на власне
яйцепровід, або маткову трубу; дистальний її кінець переходить
в матку (uterus). Маткова труба має потужну м’язову стінку, в період
розмноження вона розширюється та збільшується. Діаметр клоа-
кального кінця труби у фазі спокою є більшим, її стінки мають шар
гладенької мускулатури. В репродуктивний період внутрішній діаметр
яйцепроводу може значно збільшуватися. В епітелії наявні залози:
в трубі вони секретують яєчний білок, в матці — матеріал шкаралупи.
У плазунів правий та лівий яйцепроводи відкриваються в клоаку са-
мостійно. У птахів правий яйцепровід, як і яєчник, відсутній.
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У однопрохідних ссавців, які відкладають яйця, будова матки
схожа з такою у плазунів. У сумчастих і плацентарних у зв’язку з
живонародженням шкаралупа не виділяється, кінці двох яйцепро-
водів зливаються (детальна інформація буде наведена нижче). За-
пліднення яйцеклітини здійснюється в передньому кінці яйцепро-
воду, розвиток відбувається по ходу просування по трубі,
трофобласт формується ще до проникнення в матку.

Клоака та копулятивні органи. Клоака (cloaca) являє со -
бою розширену кінцеву частину задньої кишки деяких хребетних,
куди відкриваються вивідні отвори травної, видільної і статевої
систем. Клоака характеризується подвійним походженням: основна
її частина у зародків хребетних утворена ентодермальною кишко-
вою трубкою; зовні розміщений карман, що являє собою вгинання
ектодерми — проктодеум. Певний час між цими утвореннями існує
перетинка, з її зникненням утворюється справжня клоака.

У типовому вигляді клоака представлена у пластинозябрових. Із
решти риб клоака спостерігається тільки в дводишних і у самця лати-
мерії. У більшості ссавців і костистих риб клоака зникає; травна, ви-
дільна і статеві системи відкриваються на поверхню тіла самостійно.
Земноводні успадкували клоаку від предкових форм риб, але на відмі -
ну від риб, вентральна стінка клоаки амфібій утворює сечовий мі хур.
У плазунів будова клоаки схожа з земноводними, сечовий міхур утво-
рюється, як і в інших амніот, у вигляді окремого вентрального карману
клоаки, не з’єднаного з сечоводом (виключенням є черепахи) (рис. 7.2).
Серед птахів сечовий міхур наявний тільки в африканського страуса. 

Рис. 7.2. Клоака і сечовий міхур хребетних: 

А — ембріон костистої риби, Б — амфібії, рептилії, В — плацентарні
ссавці, 1 — отвір клоаки, 2 — клоака, 3 — кишечник, 4 — сечовід, 

5 — сечовий міхур, 6 — статева протока, 7 — отвір сечоводу, 8 — анус,
9 — уретра (за Kardong, 2012)
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Із ссавців клоаку мають однопрохідні, вона представлена лише
заднім відділом, який відповідає проктодеуму. Передній її відділ
розділений на прохід, в який відкривається кишечник — копродеум
і вентральну частину, з якою сполучається сечовий міхур — уро-
деум. Сечоводи впадають у передній відділ уродеуму, сеча надхо-
дить у міхур не змішуючись з фекаліями. У сумчастих ссавців клоака
зберігається лише у вигляді неглибокого проктодеуму з м’язовим
сфінктером. У плацентарних клоака існує лише у зародків, у дефі-
нітивному стані вона повністю відсутня. 

Органи, які забезпечують внутрішнє запліднення, мають різне
походження. У самців хрящових риб введенню сперматозоїдів в ста-
теві шляхи самок сприяють птерігоподії (pterygopodium), які явля-
ють собою внутрішні потовщені базальні хрящі черевних плавців.
Птерігоподій вводиться в клоаку самки; складки шкіри, згорнуті
вподовж нього у трубку, утворюють канал для сперми. У деяких кос-
тистих риб, для яких також характерне внутрішнє запліднення, наяв-
ний гоноподій (gonopodium) — рухливий непарний орган, утворений
в результаті зміни будови анального плавця. Гоноподій забезпечений
жолобом, яким сперма потрапляє в статевий отвір самки, а також гач-
ком, за допомогою якого самець може краще утримуватися біля
самки під час передачі сперми. У молодих самців анальні плавці
мають схожу з самками будову, у процесі статевого дозрівання кілька
променів анального плавця подовжуються, утворюють гачкоподібні
вирости. Гоноподій має розвинену систему кровоносних судин, м’язів
і нервів, що дозволяє самцю контролювати процес парування. 

Амфібії позбавлені копулятивних органів, винятком є червуги,
видовжена клоака їх самців здатна вивертатися та вводитися в клоаку
самки (такий орган червуг називається фаллодеумом).

У плазунів, як і всіх інших амніот, запліднення внутрішнє, тому
у самців утворилися різні допоміжні органи для введення сперми
в статеві шляхи самок. У змій та ящірок це пара копулятивних міш-
ків, які розміщені під шкірою з каудального краю клоаки. Кожний
орган є витягнутим кавернозним утворенням з жолобком вздовж се-
редньої лінії, яке може вивертатися, висовуючись з отвору у куті
клоакальної щілини. З копулятивним органом пов’язані специфічні
м’язи. У черепах і крокодилів з’являються особливі утворення, які
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можна вважати морфологічним прототипом статевого органа ссав-
ців. У них з’являється пара печеристих тіл статевого члена, утворе-
них губчастою волокнистою сполучною тканиною, а також голівка
члена. У разі ерекції ці утворення наповнюються кров’ю, розбуха-
ють, внаслідок чого голівка виходить із клоаки самця і може бути
введена в клоаку самки. Печеристі тіла при цьому змикаються
краями, перетворюючи канавку між ними в трубку для виведення
сперми. У гатерії копулятивні органи відсутні. 

Лише у небагатьох форм (страуси, тинаму, гусеподібні) наявний
копулятивний орган у вигляді непарного випинання стінки клоаки.
У більшості птахів він відсутній і сперма надходить у статеві шляхи
самки під час притискання отворів клоаки. Вважають, що втрата
птахами копулятивного органу є вторинним явищем.

Копулятивний орган однопрохідних ссавців оточений складкою
слизової оболонки та здатний висовуватися з клоаки. За деякими
ознаками він схожий на рептилійний, проте має певні «вдоскона-
лення». Так, борозна в печеристих тілах замкнена в канал для про-
ведення сперми; він починається в сечостатевому синусі та закінчу-
ється на його верхівці. У плацентарних ссавців статевий член (пеніс,
penis) розміщений зовні. У сумчастих, гризунів, комахоїдних пеніс роз-
міщений дуже близько до анального отвору. В просунутих групах ссав-
ців відстань між цими частинами тіла збільшується. Зовні статевий
член оточений складкою шкіри, яка утворює його піхву; частина
складки, яка оточує його голівку називається препуцієм (рraeputium),
або крайньою плоттю. Голівка та печеристі тіла зрощені між собою та
з додатковим еректильним тілом, що є продовженням голівки і назива-
ється губчастим тілом статевого члена (рис. 7.3). У сумчастих голівка
пеніса часто буває роздвоєною відповідно до подвійної піхви самок.
У сумчастих, хижих, ластоногих, китоподібних, гризунів, рукокрилих,
напівмавп і деяких мавп в передній частині волокнистого тіла копуля-
тивного органа розвивається кістка — бакулюм (baculum). Схожа кіс-
тка наявна у розвинутому кліторі у самок деяких ссавців. 

Зміни статевої системи в різних групах хребетних.
У круглоротих часточкові непарні гонади займають майже всю че-
ревну порожнину. Статевих проток гонади не мають, тому гамети
виходять у черевну порожнину через розриви гонад. Далі вони ви-

256



водяться через тимчасові статеві щілини у сечостатевий синус
і через сечостатевий отвір потрапляють у зовнішнє середовище, де
й відбувається запліднення.

Рис. 7.3. Копулятивний орган ссавця (собака):

1 — кавернозні м’язи, 2 — печеристе (кавернозне) тіло, 3 — уретра, 
4 — губчасте тіло, 5, 6 — ретрактор пеніса, 7 — препуцій, 8 — бакулюм,

9 — голівка пеніса, 10 — цибулина голівки (за Kardong, 2012)

На поверхні яйця міксин утворюється тонка захисна шкаралупова
оболонка. На певній ділянці вона потоншена (утворюються мікро-
піле), тому оболонка не перешкоджає заплідненню. Диференціювання
гонад у міксин відбувається перед самим статевим дозріванням,
тому раніше їх помилково розглядали як гермафродитів.

У більшості самок хрящових риб яєчники парні. Парні яйцепро-
води (мюллєрові канали) відкриваються в порожнину тіла безпосе-
редньо поблизу гонад. У верхньому відділі яйцепроводів розташовані
шкаралупові залози. Тут яйце вкривається білковою та роговою
оболонками. Розширені нижні відділи яйцепроводів відкриваються
в клоаку. Статеві та сечові шляхи у самок розділені. В порожнині
тіла самців лежать парні сім’яники; правий найчастіше є крупнішим,
іноді вони можуть зливатися. Системою сім’явиносних канальців
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сім’яники пов’язані з передніми відділами мезонефросів. Канальці
проходять через речовину нирок і впадають у вольфові канали, які
у самців хрящових риб служать сім’япроводами. Передні відділи ни -
рок не виконують видільної функції (це властивість задніх відділів)
і служать придатками сім’яників. У нижньому відділі сім’япроводи
розширені та утворюють тонкостінні сім’яні пухирці. Обидва сім’я -
проводи впадають у сечостатевої синус, який відкривається в клоаку.
Сім’яна рідина через птерігоподії вводиться в клоаку самки.

Запліднення у більшості хрящових риб внутрішнє, відбувається
у верхній частині яйцепроводу до того моменту, як яйцеклітина на-
дійде до шкаралупової залози. Існують три шляхи розвитку хрящових
риб, що призводить до різних варіантів їх народження: яйцеклад-
ності, яйцеживородіння і живородіння. У першому і другому випад-
ках зародок в яйцепроводі вкривається білковою і роговою оболон-
ками. У результаті формується яйце з великою кількістю поживних
речовин, яке відкладається назовні (яйцекладність) або затримується
в нижній розширеній частині яйцепроводу (яйцеживородіння) —
несправжній матці. В деяких акул і скатів між ембріоном і материн-
ським організмом формується безпосередній зв`язок за допомогою
ниткоподібних виростів або спеціальної оболонки — жовткової пла -
центи. Через неї відбувається зв`язок з кровоносною системою ма-
теринського організму та додаткове живлення ембріона. Даний спосіб
розвитку можна розглядати як живородіння. Живородними є моло-
тоголові (Sphyrna) та куницеві (Mustelus) акули.

Більшість костистих риб мають іншу будову органів розмно-
ження. Вона пов’язана з іншою стратегією розмноження риб: вели-
кою плодючістю, зовнішнім заплідненням, відкладанням дрібної
ікри в тонкій драглистій оболонці. Статеві продукти ніколи не по-
трапляють до целому. У самок відсутні мюллєрові канали, а у сам-
ців сім’яники не пов’язані з нирками, а вольфові канали виконують
тільки функцію виділення. Парні гонади мають всередині порож-
нини, куди й випадають статеві клітини. Порожнини відкриваються
на сечостатевому сосочку. 

Особливості будови статевої системи променеперих риб можуть
варіювати у представників різних груп. Найчастіше парні гонади
прикріплені брижею до стінок тіла під нирками. В окунів і деяких
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інших видів наявна лише одна гонада. У самців осетрових риб ка-
нальці пронизують майже всю тканину нирки та впадають у воль-
фів канал. У лососеподібних лійка яйцепроводу примикає знизу до
яєчника. Риби переважно роздільностатеві, проте трапляються ви-
падки гермафродитизму, подібно до морських окунів роду Sebastes.
Для більшості характерні нерест і зовнішнє запліднення, але є при-
клади й внутрішнього запліднення та яйцеживородіння (гупі, мечо-
носці та ін.). У разі живородіння запліднення ікринок і розвиток
мальків відбувається в порожнині яєчника (гамбузія). 

У самців амфібій парні сім’яники не мають самостійних вивідних
шляхів. Сім’явиносні канальці проходять через передній відділ нирки
та впадають у вольфів канал, який виконує функцію сечоводу і сім’яп-
роводу (рис. 7.4). Кожен вольфів канал перед впадінням у клоаку утво-
рює сім’яний пухирець для тимчасового резервування сперми. Над
сім’яниками розміщуються жовті жирові тіла, що мають непра-
вильну форму. Вони забезпечують поживними речовинами сім’яники
і сперматозоїди. Розміри жирових тіл сезонно змінюються: восени
вони великі, а навесні, під час сперматогенезу, їх речовина швидко ви-
трачається, а розміри жирових тіл суттєво зменшуються. Копулятивні
органи в переважної більшості земноводних відсутні, окрім безногих.

У самок розвиваються парні яєчники, над якими також розта-
шовані жирові тіла. Дозрілі яйця потрапляють у порожнину тіла та
захоплюються лійкоподібними розширеннями парних яйцепрово-
дів. Функцію останніх виконують мюллєрові канали. Яйцепроводи
являють собою довгі, сильно покручені трубки, задній відділ яких
відкривається у клоаку. Вольфів канал самок виконує функцію
лише сечоводу, а статеві продукти виводяться через самостійну ста-
теву протоку — яйцепровід.

Запліднення у безхвостих амфібій, за небагатьма винятками,
зовнішнє. У більшості хвостатих і всіх безногих запліднення внут-
рішнє. Проте тільки в останніх буває справжнє парування, а самці
мають копулятивні органи. У тритонів самець, після досить тривалого
залицяння до самки, виділяє сім’яну рідину в різної форми сперма-
тофорах, приклеюючи їх до підводних рослин. Після цього самка,
підпливаючи, захоплює їх клоакою. У саламандр парування найчас-
тіше відбувається на суходолі.
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Рис. 7.4. Статевовидільні протоки самців тетрапод:

А — більшість безхвостих амфібій, Б — деякі безхвості, В — рептилії 
та птахи, Г — ссавці, 1 — сім’яники, 2 — клоака, 3 — сім’япровід 

(архінефричний канал), 4 — мюллєрів канал, 5 — допоміжний сечовід, 
7 — сечовід, 8 — отвір сечостатевого каналу, 9 — пряма кишка 

(за Hickman et al., 2012)

Сім’яники амфібій є парними утвореннями, що розміщені на
рівні задніх кінців лопатей печінки. Кожний сім’яник має витягнуту
округлу форму. Правий і лівий сім’яники розташовані або на одному
рівні, або лівий розміщений дещо вище. Залежно від сезону року та
віку тварини, розміри сім’яників та їх придатків варіюють у широ-
ких межах. Від сім’яника відходять сім’яні канальці, які утворюють
придаток сім’яника. Останній пов’язаний із сім’яником спільною
брижею. За своїм походженням придаток сім’яника є похідним ме-
зонефроса. Канальці придатка сім’яника впадають у вольфів канал,
який у самців рептилій виконує функцію лише сім’япроводу. Він
починається від заднього кінця придатка й тягнеться вздовж нирки
у каудальному напрямку. Спочатку звивистий, сім’япровід перед
відкриванням у клоаку стає майже прямим і, розширюючись, утво-
рює сім’яний пухирець. У заднього відділу клоаки у кармані розта-
шований копулятивний орган (крім гатерії). 
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Статеві залози самок представлені парними яєчниками, які розта-
шовані в середній частині черевної порожнини на рівні задніх ділянок
печінки. Кожний яєчник підвішений на короткій брижі до дорзаль-
ної стінки цієї порожнини. У період розмноження у статевозрілих
особин, як правило, яєчники мають вигляд гроноподібних скупчень
яйцеклітин на різних стадіях дозрівання. Яйцепроводи лежать з боків
черевної порожнини (ближче до її дорзальної стінки) і також підві-
шені на брижі. Парні яйцепроводи є гомологами мюллєрових ка налів.
Верхній відділ яйцепроводу відкривається у порожнину тіла лійкою,
яка знаходиться на рівні кінця легень. Упродовж більшої частини
року яйцепроводи мають вигляд тонкостінної звивистої трубки. За-
пліднення у рептилій відбувається у верхніх ділянках яйцепроводів.
У репродуктивний період стінки яйцепроводу потовщуються і можна
спостерігати чітку диференціацію на окремі відділи. Верхній і се-
редній відділи, де секреторні залози формують білкові оболонки
яйця (слабо розвинуті в ящірок), є тоншими. Проте значно потов-
щується нижній відділ, де відбувається формування зовнішніх яй-
цевих оболонок. Цей товстостінний «матковий» відділ відкрива-
ється у задній відділ клоаки. У вагітних самок «матки» значно
розширені та розтягнуті яйцями, які там знаходяться.

Зі статевою системою як самців, так і самок рептилій пов’язані
жирові тіла — великі безформні утворення, що займають досить
значний простір у задній частині черевної порожнини. В жирових
тілах містяться запаси поживних речових, які забезпечують розви-
ток статевих продуктів. 

Яйця мають щільну волокнисту оболонку, яка запобігає виси-
ханню, розтіканню, механічному пошкодженню і потраплянню бакте-
рій; шкаралупова оболонка утворюється у результаті просякнен ня
волокнистої оболонки солями кальцію. В яйцях черепах і кро -
кодилів, крім того наявна білкова оболонка (подібна до білка пта-
шиного яйця), яка є основним джерелом води для зародка. В інших
плазунів необхідна для нормального розвитку ембріона вода звіль-
няється у результаті окислення жиру (метаболічна вода); часткова
вода надходить ззовні через оболонки. Волокниста, шкаралупова
та білкова оболонки продукуються відповідними ділянками яйце -
проводу.
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Разом із відкладанням яєць у деяких плазунів наявне яйцежи-
вородіння. У найпростішому випадку запліднені яйця лишаються
в статевих шляхах самки і там проходять усі стадії розвитку. Дитин-
чата вилуплюються з яєць відразу після відкладання їх у зовнішнє
середовище (гадюка, живородна ящірка, веретільниця). 

Лише небагатьом видам (деякі сцинки) властиве справжнє жи-
вородіння, у разі якого кровоносні судини жовткового мішка щільно
прилягають до судин маткового відділу яйцепроводу, живлення ем-
бріона відбувається переважно за рахунок організму матері. У деяких
змій і ящірок формується алантоїдна плацента, за наявності якої
ворсинки хоріоалантоїса зародка занурюються у слизову оболонку
статевих шляхів самки.

Парні сім’яники птахів мають овальну форму, розташовані на
рівні передніх кінців нирок. Залежно від сезону, їх розміри сильно ва-
ріюють, у період розмноження сім’яники перетворюються на великі
бобоподібні утворення. До внутрішньої поверхні сім’яника прилягає
невелике тіло — придаток сім’яника (залишок мезонефросу), а від них
відходять тонкі сім’япроводи. Вони тягнуться паралельно сечоводам
і перед впадінням у клоаку утворюють розширення — сім’яні пухирці.
Лише у небагатьох форм наявний непарний копулятивний орган.

Статева система самок у переважаючої більшості видів побудо-
вана асиметрично і складається з лівого яєчника та лівого яйцепро-
воду. Правий яєчник розвивається у деяких денних хижаків, сов,
папуг та ін. Розвиток правого яйцепроводу — явище також рідкісне.
Причина редукції правої половини статевих органів у самок птахів
полягає у відкладанні крупних яєць з жорсткою, але крихкою шка-
ралупою та їх уповільненому просуванні яйцепроводом.

Яєчник має вигляд зернистого тіла, розміри та форма якого за-
лежать від сезону і статевої активності тварини. Він прикріплений
до стінки тіла складкою очеревини, якою проходять судини. Яйцеп-
ровід являє собою довгу трубку, яка відкривається широкою лійкою
у порожнину тіла поблизу верхнього краю лівої нирки. Протилеж-
ний кінець яйцепроводу має розширення (матковий відділ) і впадає
в клоаку. В період розмноження яйцепровід потовщується і подов-
жується, одночасно збільшуються розміри лійки. Власне яйцепро-
від диференційований на різні відділи, де яйце вкривається різними
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оболонками — залозистий, білковий, матковий. Останній піхвовий
відділ характеризується розвинутою мускулатурою, завдяки якій
яйце виводиться у клоаку, а потім назовні. В інший час яйцепровід
являє собою тонку трубочку, що прилягає до спинної сторони че-
ревної порожнини. Дозріла яйцеклітина через розрив стінки фолі-
кула випадає у порожнину тіла і потрапляє у лійку. Запліднення від-
бувається у проксимальних ділянках яйцепроводу.

Будова яйця птаха. Центральну частину яйця займає жовток,
основу якого складають поживні речовини і вода (наприклад, у ку-
рячому яйці жовток містить 50% води, 16% білку, 40% ліпідів). Яйця
птахів майже не поглинають воду із середовища (на відміну від яєць
рептилій), тому весь запас води знаходиться у самому яйці; окислення
ліпідів також дає метаболічну воду. Більшу частину жовтка складають
дрібні грудки темного жовтка, пошарово розмежовані яйцевою плаз-
мою, або світлим жовтком. На анімальному полюсі знаходиться за-
родковий диск — зародок на стадії бластули або ранньої гаструли. На
вегетативному полюсі сконцентрована більшість поживних речовин.
Через різницю мас вегетативного і анімального полюсів зародковий
диск у яйці завжди знаходиться зверху. Оскільки жовток підвішений
на халазах, при перевертанні яєць під час насиджування, вони закру-
чуються так, що зародок завжди знаходиться зверху. Підвішування на
халазах також амортизує можливі поштовхи та запобігає механічних
ушкоджень. Ззовні жовток оточений тонкою оболонкою, сформова-
ною залозами стінок початкової ділянки яйцепроводу.

Білкова оболонка, або білок, являє собою вторинне утворення.
Вона також не є однорідною за своєю консистенцією. Основну масу
складає рідкий білок, щільнішими структурами є халази. У вигляді
по кручених джгутів вони прикріплюються до бічних поверхонь жовт -
ка, а протилежним кінцем — до тупого і загостреного кінців яйця.
Білок є основним джерелом води для зародка (яка становить до 90%),
вміст же протеїнів і ліпідів тут менший, ніж у жовтку.

Зовні білок оточений двома підшкаралуповими оболонками —
зовнішньою і внутрішньою, що утворені сіткою щільно сплетених
органічних волокон. Волокнистий шар зовнішньої підшкаралупової
оболонки пов’язаний з внутрішньою поверхнею шкарлупи через
маміллярні горбки, що є центрами кристалізації кальциту під час
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формування шкаралупової оболонки. Внутрішня волокниста обо-
лонка із середини вистелена тонкою плівкою. Простір між підшка-
ралуповими оболонками заповнений повітрям, біля тупого кінця
він розширюється у повітряну камеру, яка забезпечує можливість
змін об’єму вмісту яйця при коливаннях температури (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Будова яйця птаха:

1 — жовток, 2 — шкаралупа, 3 — підшкаралупові оболонки, 4 — білок,
5 — зародок, 6 — амніотичні згортки, 7 — позазародкова порожнина, 

8 — повітряна камера (за Константинов, 2005)

Найскладнішою є будова власне шкаралупи, оскільки вона не
тільки захищає яйце від механічних ушкоджень і втрат води, але й за-
безпечує доступ кисню і вільний вихід вуглекислого газу. До складу
шкаралупи входять: карбонат кальцію (до 97%), представлений стов-
пчиками кришталиків кальциту, а також невелика кількість органічної
речовини. Між кристалічними стовпчиками кальциту знаходяться дріб -
ні пори, що закладаються на ранніх стадіях формування шкаралупи ще
у яйцепроводі. Кожна пора має конусоподібну форму та містить на
своєму загостреному боці циліндричний канал діаметром кіль ка мі-
крометрів. Кількість пор на одиницю площі для кожного виду майже
постійна і пропорційна розмірам яйця. Під час розвитку емб ріо на еле-
менти шкаралупи частково витрачаються на формування скелету. 

Зовні шкаралупа вкрита тонкою надшкаралуповою оболонкою,
або кутикулою. Остання має органічне походження і не є суцільною,
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оскільки повинна забезпечувати вільне проходження газів. Разом
із шкаралупою, кутикула запобігає проникненню хвороботворних
агентів.

У багатьох ссавців парні сім’яники перед розмноженням спус-
каються в мошонку — м’язове випинання черевної стінки, яке вкрите
шкірою та з’єднується з порожниною тіла паховим каналом. У деяких
ссавців (клоачні, хоботні, китоподібні) сім’яники постійно лиша-
ються в черевній порожнині тіла (таких тварин називають крип-
торхами), у решти (хижі, примати) вони опускаються у ранньому
віці і залишаються у мошонці постійно, а паховий канал заростає.

Зовнішня частина сім’яника утворена сполучнотканинною обо-
лонкою, від якої всередину тіла сім’яника вростають тяжі, що поді-
ляють його на частки. В останніх знаходяться звивисті сім’яні каналь -
ці, стінки яких вистелені епітеліальними клітинами. На дорзальній
поверхні сім’яника розташований вузький подовжений придаток
сім’яника, що морфологічно являє собою клубок сильно покручених
сім’явиносних каналів і є гомологічним передньому відділу мезонеф-
роса. Від придатка відходить сім’япровід, який через паховий канал
прямує у черевну порожнину та біля кореня копулятивного органу впа-
дає в сечостатевий канал. Сім’япроводи у своєму нижньому відділі ут-
ворюють парні компактні тіла з ребристою поверх нею — сім’яні пу-
хирці. У ссавців вони являють собою залозу, секрет якої бере участь
у створенні рідкої частини сперми; до того ж його клейка консистенція
запобігає витіканню сперми зі статевих шляхів самки. У сечостатевий
канал також відкриваються протоки передміхурової та куперових
залоз. Їх основна функція полягає у виділенні секретів, що розріджу-
ють сім’я. Сечостатевий канал проходить всередині статевого члена. 

Яєчники самок представлені парними гроноподібними тілами,
які завжди лежать у порожнині тіла та прикріплені до спинної сто-
рони черевної порожнини брижами. Парні яйцепроводи є гомологами
мюллєрових каналів. Своїми передніми кінцями вони утворюють ши-
рокі лійки, що відкриваються безпосередньо поряд з яєчниками.

Верхній звивистий відділ яйцепроводів представлений фалло-
пієвими трубами, які продовжуються у роги матки. Саме тут у біль-
шості форм відбувається імплантація та розвиток зародка. Роги матки
зливаються в коротку матку, яка переходить у мускульну трубку
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піхви, що відкривається назовні статевим отвором. У нижню частину
піхви відкривається сечовидільний канал. На вентральному боці се-
чостатевого каналу розміщується невеликій виріст — клітор (clito-
ris) з печеристими тілами, який відповідає пенісу самця. У деяких
видів усередині клітора також є кістка. 

Слід зазначити, що будова статевих шляхів самок суттєво роз-
різняється у представників окремих груп. Так, у однопрохідних парні
яйцепроводи диференційовані лише на фаллопієві труби і роги
матки, які самостійними отворами відкриваються у клоаку. У сумчас-
тих утворюється піхва, проте вона залишається парною. У плацен-
тарних ссавців піхва завжди непарна, парність зберігають верхні
відділи яйцепроводів. У найпростішому випадку матка парна, лівий
і правий її відділи відкриваються у піхву незалежними отворами.
Такий тип матки називають подвійним; він властивий багатьом гри-
зунам, деяким неповнозубим і кажанам. Роги матки можуть з’єдну-
ватися лише у нижньому відділі, це двороздільна матка деяких гри-
зунів, кажанів і хижих. Злиття значної частини лівого і правого
рогів матки призводить до утворення дворогої матки хижих, кито-
подібних і копитних. Нарешті, у приматів і деяких кажанів матка
непарна — проста, парними залишаються лише верхні відділи яй-
цепроводів — фаллопієві труби (рис. 7.6).

Під час розвитку ембріона для його зв’язку з тілом матері утво-
рюється плацента (placenta). Вона виникає через зростання зов-
нішньої стінки алантоїса із серозною оболонкою, в результаті чого
формується губчасте утворення — хоріон. Хоріон створює вирости —
ворсинки, які сполучаються або зростаються з ділянками епітелію
матки (ендометрієм). В цих місцях кровоносні судини плода й ма-
теринського організму сплітаються, чим забезпечується газообмін у
тілі зародка, його живлення та виділення продуктів розпаду.

В однопрохідних плацента відсутня. У сумчастих вона має при-
мітивну будову: у хоріоні ворсинки не утворюються, існує лише
контактний зв’язок між кровоносними судинами матки і жовтко-
вого мішка (так звана «жовткова плацента»). У плацентарних ссав-
ців хоріон завжди утворює ворсинки, що з’єднуються зі станкою
матки. Відповідно характеру розташування ворсинок і щільності їх
контакту з ендометрієм, виділяють різні типи плацент.
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Рис. 7.6. Особливості організації яйцепроводів 

і матки деяких груп ссавців:

А — першозвірів, Б — нижчого сумчастого (опосума), В — вищого 
сумчастого (кенгуру), Г — подвійна плацентарних, Д — дворога 
плацентарних, Е — проста плацентарних; 1 — фаллопієва труба, 

2 — матка, 3 — піхва, 4 — сечостатевий синус, 5 — сечовий міхур, 
6 — клоака, 7 — пряма кишка (за Ромер, Парсонс, 1992)

Найпростішою є епітеліохоріальна плацента, в якій хоріон лише
прилягає до епітелію слизової оболонки матки, а його ворсинки роз-
ташовуються у заглибинах (криптах) оболонки. У такому випадку
джерелом живлення плода є секрет залоз матки. Цей тип плаценти
властивий більшості непарнокопитних. Десмохоріальна плацента
складається з окремих часточок — котиледонів, у які згруповані
сильно розгалужені ворсинки. Відповідно котиледонам на слизовій
поверхні матки розвиваються материнські плаценти, що мають гри-
боподібну форму з численними заглибинами на поверхні. Ворсинки
занурюються у слизову оболонку матки, руйнують її епітелій і врос -
тають у сполучнотканинний шар. Завдяки цьому зв’язок між оболон-
кою плода і маткою є щільнішим. Десмохоріальна плацента властива
жуйним ссавцям.
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Ендотеліохоріальна плацента має форму муфти або поясу. Вор-
синки руйнують епітелій слизової оболонки матки, її строму і м’язові
стінки судин. У цьому випадку епітелій хоріона безпосередньо при-
лягає до ендотелію судин (м’ясоїдні ссавці, гризуни). Гемохоріальний
тип плаценти є найдосконалішим. Зміни слизової оболонки матки
найглибші — хоріон руйнує всі її елементи, включаючи ендотелій
судин; ворсинки хоріона опиняються не тільки зануреними у кров
материнського організму, але й вільно там плавають (примати).

Після пологів на рогах матки в місцях імплантації ембріонів
лишаються так звані темні плацентарні плями, за кількістю яких мож -
на створити уявлення про кількість народжених.

У різних групах ссавців відтворення має свої особливості. Сис-
тематизуючи їх, можна відокремити наступні варіанти.

Відкладання яєць (відносно розвинутого ембріона, вкритого обо-
лонками) — найважливіша риса яйцекладних ссавців. Завершення
розвитку ембріона відбувається під час насиджування яйця у гніздовій
камері (качконіс) або у материнській сумці (єхидна). Яйцеклітини
таких представників порівняно багаті на жовток, через це мають великі
розміри (10–20 мм) і розвинуту рідку білкову оболонку. Кіль кість яйце -
клітин, що одночасно дозрівають, становить у качконоса 1–3, у єхид -
ни — 1. Важливо зазначити специфіку яйцекладності однопрохідних:
у названих представників ембріони, що розвиваються у яйці, 2/3 часу
розвитку затримуються у статевих шляхах самки, тобто проходять
більшу частину розвитку під захистом материнського організму.

Сумчасті та плацентарні мають дрібне яйце майже позбавлене
жовт ка, внаслідок чого зигота після запліднення зазнає повне і рівно-
мірне дроблення. Відсутність жовтка та необхідність раннього вступу
в контакт зі стінками матки для отримання від організму матері пожив-
них речовин зумовили спеціалізацію початкових стадій розвитку. Так,
зародкові оболонки випереджають ембріон у розвитку. Порожнисте
скупчення клітин, що виникає на перших етапах дроблення і зовні від-
повідне бластулі, насправді являє собою своєрідне утворення. Сферич на
оболонка у подальшому стає джерелом формування плаценти і назива-
ється трофобластом — зачатком позазародкових утворень, призначе-
них для живлення зародка. Зсередини до її стінки прилягає скупчення
клітин — внутрішня клітинна маса, з якої буде формуватися зародок. 
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Подальший поділ клітин трофобласту призводить до виникнення
на його поверхні специфічних ворсинок. Після початкового періоду
живлення за рахунок спеціальних виділень матки, трофобласт вступає
у тісний контакт з її слизовою оболонкою (ендометрієм). У результаті
проліферації внутрішньої клітинної маси виникає шар мезодермаль-
них клітин, який повністю підстилає трофобласт і разом з ним формує
двошаровий хоріон, замикаючи розташовану всередині нього цело-
мічну порожнину. Крім того, ще дві порожнини формуються у внут-
рішній клітинної масі. Першою є амніотична порожнина, вистелена
ектодермою. У більшості звірів вона утворюється звичайним спосо-
бом, внаслідок змикання двошарових складок, а у приматів — особ-
ливим способом — через розщеплення внутрішньої клітинної маси. 

Друга порожнина — це вистелений ентодермою і порожній у пла -
центарних жовтковий мішок, з частини якого пізніше формується
кишкова трубка. Порожнини розділені двошарової перегородкою —
це і є бластодерма, з якої розвивається зародок. Алантоїс — зарод-
ковий сечовий міхур — розвивається із задньої кишки, випинаю-
чись у порожнину позазародкового целому, і приростає до тієї ді-
лянки хоріона, де потім розвивається плацента. Зв’язок із зародком
підтримується за рахунок кровоносної системи алантоїса. У сум-
частих формується несправжня плацента, оскільки трофобласт не
розвивається, хоріон гладенький, позбавлений ворсинок. Зв’язок
з материнським організмом здійснюється через контакт з судинами
жовткового мішка (жовткова плацента).

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Чим пояснюється наявність індиферентної стадії у розвитку
гонад?

2. Охарактеризуйте процес диференціації статевих залоз.
3. Охарактеризуйте процеси походження і розвитку гонад.
4. У чому виражається «конкуренція» за вивідні протоки між

видільною і статевою системою  у водних хребетних?
5. Охарактеризуйте будову яйцепроводу у хребетних, які роз-

множуються яйцекладінням.
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6. Як відбувається внутрішнє запліднення, властиве деяким
групам риб?

7. Яке походження і значення має клоака в деяких групах хре-
бетних?

8. Охарактеризуйте органи, які забезпечують внутрішнє заплід-
нення в різних рядах хребетних тварин.

9. У чому полягають зміни статевої системи у первинноводних
хребетних?

10. Назвіть відмінності між яйцекладінням, яйцеживородінням
і живородінням.

11. Чим обумовлена поява вторинних статевих протоків кістко-
вих риб?

12. Охарактеризуйте будову яєць птахів.
13. Порівняйте будову яєць рептилій і птахів.
14. Чим обумовлено функціонування у птахів одного яєчника

та одного яйцепроводу?
15. Де відбувається запліднення в різних групах хребетних тварин?
16. Чим обумовлено відокремлення різних типів маток у ссавців?
17. Які функції виконує плацента ссавців?
18. Які типи плацент властиві представникам різних груп ссавців?
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РОЗДІЛ 8
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

Ендокринні залози та їх гормони знаходяться у тісному зв’язку
з нервовою системою, утворюючи загальний інтеграційний меха-
нізм регуляції. Регулюючий вплив ЦНС на фізіологічну активність
залоз внутрішньої секреції здійснюється через гіпоталамус.

Залози внутрішньої секреції не мають спеціальних вивідних про-
ток в органи. Секрети ендокринних залоз — гормони — надходять
у кровоносне русло та з током крові розносяться по всьому тілу. Для
більшості ендокринних залоз виділення гормонів є єдиною їх специ-
фічною функцією (паращитоподібна, щитоподібні, зобна, надниркові
залози, гіпофіз), для інших виділення гормонів є додатковою функцією
поряд з основною (підшлункова залоза, гонади). Залози внутрішньої
секреції топографічно розташовуються в різних ділянках тіла тварини. 

Щитоподібна залоза (glandula thyroidea) в ембріогенезі з’яв -
ляється як серединне карманоподібне випинання вентральної стінки
глотки. Вона наявна в усіх хребетних. У круглоротих тканина залози
розкидана вздовж глотки, в риб і деяких рептилій є компакт ним ор-
ганом. В акул вона розташована між гілками нижньої щелепи попе-
реду черевної аорти; у костистих риб охоплює черевну аорту в області
передніх зябрових дуг; у земноводних розміщена поблизу під’язико-
вого апарату; в рептилій — під трахеєю; у птахів — в основі брон-
хів; у ссавців — поблизу гортанних хрящів (рис. 8.1).

Найчастіше є непарним органом ендокринної системи, проте
складається з двох часток, перешийка та рудиментарної пірамідної
частки. Щитоподібна залоза має фіброзну оболонку, яка формує
внутрішній та зовнішній листки, між ними знаходиться жирова
клітковина, де проходять судини та гілки нервів. У ссавців спереду
залозу оточують м’язи, а задня частина примикає до перснеподіб-
ного хряща та кілець трахеї. Завдяки зв’язку з гортанню щитопо-
дібна залоза піднімається та опускається у разі ковтання, зміщу-
ється в боки під час поворотів голови. Іннервується симпатичними,
парасимпатичними та соматичними нервовими гілками.

Вважають, що щитоподібна залоза хребетних є гомологом ендо -
стиля ланцетника та покривників. Ендостиль являє собою борозну,
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яка проходить на вентральній стінці глотки та вислана війчастим
і залозистим епітелієм. В цій борозні або жолобі поряд із слизом утво-
рюються йодисті сполуки, які вносяться у травний тракт разом з їжею.
Останнє відрізняє ендостиль від щитоподібної залози, гормони якої
надходять в кров’яне русло. Перехідна структура між ендостилем
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Рис. 8.1. Щитоподібна залоза ссавців:

1 — залоза, 2 — паращитоподібна залоза, 3 — перснеподібний хрящ, 
4 — перснечерпакуватий м’яз, 5 — щитоподібний хрящ, 6 — надгортан-

ник, 7 — рідина у порожнині, 8 — головні клітини, 9 — капіляр, 
10 — парафолікулярна клітина, 11 — нерв, 12 — судина (за Kardong, 2012)
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і щитоподібною залозою хребетних має місце в круглоротих. У ли-
чинки міноги залоза закладається на вентральному боці глотки
у вигляді поздовжнього жолоба, стінка якого вистелена миготливим
епітелієм і містить декілька рядів залозистих клітин. Перед мета-
морфозом цей жолобок відшнуровується від глотки та перетворю-
ється на пухирець, епітелій якого утворює групу окремих фоліку-
лів, що характерні для щитоподібної залози.

Для мікроструктури залози є характерними велика кількість та -
ких округлих фолікулів, а також розвинена сітка кровоносних судин.
Порожнини фолікулів містять у колоїдному стані білок тиреоглобу-
лін. Його молекула включає йод, тому ця речовина має назву йодти-
реоглобулін. В результаті гідролізу цього білка в кров виділяються
гормони тироксин і трийодтиронін. Останні беруть участь у регуля-
ції загального тканинного та енергетичного обмінів. У птахів і ссав-
ців ці гормони контролюють підтримання високої температури тіла,
в амфібій — метаморфоз. Існують дані, що під час зимової сплячки
активність залози у ссавців знижується, а в амфібій, навпаки, підви-
щується. Гіпофункція щитоподібної залози сповільнює обмін речо-
вин, затримує ріст, порушує терморегуляцію. Ендокринна активність
щитовидної залози контролюється тиреотропним гормоном гіпофіза.

Паращитоподібні залози (glandula parathyroidea) в емб -
ріо генезі закладається з черевного боку глотки одночасно зі щито-
подібною у вигляді кількох часточок. Структурно вони відрізня-
ються від щитоподібної залози характером розташування клітин. Їх
паренхіма представлена різними за формою епітеліальними тяжами
(трабекулами) та скупченнями клітин — паратироцитів, між якими
розташовані капіляри. Залози мають власні волокнисті капсули, ін-
нервуються від шийних гангліїв (симпатична система) і блукаючого
нерва (парасимпатична). Паращитоподібні залози тварин вивчені
доволі слабо. Відомо, що вони не оформлені в риб, але добре роз-
винені в змій і ссавців. У останніх залози представлені зазвичай двома
парами, які утворюються із вентральних стінок зябрових карманів
і розташовані з боків щитоподібної залози. 

Гормон паращитоподібних залоз — білок паратгормон — регулює
концентрацію кальцію та фосфору в тканинах і рідинах організму.
Пев на концентрація кальцію особливо важлива для нервово-м’язових
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взаємодій. Гормон також є важли-
вим для підтримання хімічного
складу кісткової тканини: якщо не
надходить достатньої кількості фос -
фору і кальцію (для утворення фос -
фату кальцію) оновлення кіст кової
тканини гальмується, а скелет де-
генерує. Паращитоподібні залози
впливають також на нервову подраз -
ливість, проникність клітинних
мембран, здатність крові зсідатися.

Тимус, або загруднинна (зоб -
на, вилочкова) залоза (thymus) має
часточкову будову та розміщується
в області трахеї у передній частині
грудної порожнини (рис. 8. 2). В он -
тогенезі хребетних розміри та зна-
чення цієї залози змінюються: вона
збільшується до настання статевої
зрілості, з віком зазнає інволюції

та деградує, а іноді й повністю зникає (наприклад, у ссавців). Тимус
виконує імунорегуляторну, ендокринну та лімфопоетичну (вироб-
ляє лімфоцити) функції. Саме він формує Т-клітини, що є централь-
ними регуляторами відповіді імунної системи.

З’являється у вигляді випинань зябрових кишень спинного боку
глотки. У риб зачатки цієї залози закладаються поблизу зябрових
мішків, у наземних хребетних тимус розвивається з меншої кількості
зачатків і розташовується з боків шиї. 

Гіпофіз (hypophysis) в ембріогенезі формується з кількох дже-
рел: із проміжного мозку у вигляді вентрального виросту порож-
нистої пальцеподібної воронки, а також з ектодермального епітелію
первинної ротової порожнини. Цей епітелій випинається в напрямку
до проміжного мозку та формує так званий гіпофізарний карман
(карман Ратке). Останній потім відшнуровується від епітелію рото-
вої порожнини. Зв’язок з епітелієм у дорослих особин зберігається
тільки в деяких риб і круглоротих.
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Рис. 8.2. Будова тимуса:

1 — капсула, 2 — міжчасточкові
перетинки, 3 — серцевина, 

4 — тільця Гассаля, 5 — мозко-
вий шар, 6 — артерія, 7 — вена,

8 — лімфатична судина 
(за Linzey, 2012)



Відповідно до ембріонального походження у гіпофізі виділя-
ють дві основні частини: залозистий гіпофіз, або аденогіпофіз, який
складає більшу частину залози і розвивається із кармана Ратке та
нейрогіпофіз, який розвивається із проміжного мозку.

Доведено, що гормони, які накопичуються в нейрогіпофізі, ви-
робляються ядрами гіпоталамуса. Тіла клітин гіпоталамуса харак-
теризуються секреторною активністю, а їх аксони передають гормони
в нейрогіпофіз. Гормони нейрогіпофіза — вазопресин і окситоцин.
Перший стимулює реабсорбцію води в нирках і регулює водний ба-
ланс, другий впливає на процеси, пов’язані з розмноженням: він
стимулює скорочення мускулатури матки та процес лактації.

Аденогіпофіз представлений скупченнями та тяжами секретор-
них епітеліальних клітин, поділених каркасом зі сполучної тка-
нини. В ньому виділяють дистальну, горбикову та проміжну частки;
остання має тенденцію зливатися з нервовою часткою гіпофіза. За-
лозисті клітини розміщені в дистальній та проміжній частинах аде-
ногіпофіза, горбикова частка позбавлена секреторних клітин. Адено-
гіпофіз виробляє більшість гормонів гіпофіза: гормон росту стимулює
ріст скелета та мускулатури, регулює обмін жирів і вуглеводів; про-
лактин стимулює у ссавців секрецію молока, у деяких птахів —
«пташиного молочка»; гонадотропні гормони регулюють функції
яєч ників і сім’яників; тиреотропний і аденокортикотропний гор-
мони стимулюють роботу щитоподібної та надниркових залоз. Ді-
яльність аденогіпофіза регулюється мозком через ворітну систему,
розташовану на його межі з нейрогіпофізом.

Нейрогіпофіз побудований інакше, тут добре розвинена сітка
кровоносних судин і знаходяться «запаси» гормонів. Раніше вва-
жали, що гормони виробляються спеціальними клітинами з розга-
луженнями, які тут розташовані. Зараз вчені дотримуються думки,
що ці розгалужені клітини являють собою опорні елементи типу
нейроглії в структурах ЦНС. Гормони ж виробляються не в залозі,
а є секретом клітин гіпоталамуса.

У круглоротих нейрогіпофіз є недорозвиненим, він щільно по -
в’язаний з потовщеним дном проміжного мозку; аденогіпофіз зберігає
зв’язок з епітелієм ротової порожнини. У хрящових і променеперих
риб обидві частини залози добре розвинені, наявний судинний мішок.
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У дводишних риб цей мішок відсутній; нейрогіпофіз сплощений, по-
товщена лише його каудальна ділянка. Зберігається взаємне проникнен -
ня тканин нейро- та аденогіпофіза, яке характерне для костистих риб.

В амфібій та рептилій має місце збільшення нейрогіпофіза, тен-
денція ця зберігається також у ссавців, а сама залоза набуває сфе-
ричної форми. Проміжна частка гіпофіза розвинута по-різному:
вона відсутня у птахів, слабо виражена в ссавців, особливо комахо-
їдних, неповнозубих, хижих і рукокрилих.

Надниркові залози (glandula suprarenalis) виникають в ем-
бріогенезі як похідні зачатків симпатичних вузлів вегетативної не-
рвової системи, від чого у нижчих хребетних зберігають дифузний
стан. У амніот ця тканина пізніше стає мозковою речовиною ком-
пактних тіл цих залоз. Кіркова речовина залоз закладається ембріо-
нально в мезодермі міжниркової ділянки.

Парні надниркові залози знаходяться у рептилій, птахів, ссавців
зазвичай біля переднього верхнього краю нирки. У риб та амфібій їх
ділянки розкидані вздовж нирок. У круглоротих і деяких риб клітини
мозкової та кіркової речовини можуть бути розкиданими між нирками,
навколо них, вдовж великих кровоносних судин; у акул компоненти
двох шарів відособлені між собою; в амфібій, плазунів і птахів обидва
компоненти чітко не поділені; тільки в ссавців надниркові залози
являють собою компактні тіла з чітким пошаровим розмежуванням.

Клітини кіркового шару секретують стероїдні гормони, які по-різ-
ному впливають на функції організму. Сукупність гормонів цього
шару найчастіше поділяють на дві групи — глюкокортикоїди та міне-
ралокортикоїди. Окремі гормони кіркової речовини беруть участь у ре-
гуляції водно-сольового обміну, що вказує на можливий зв’язок між
кірковою речовиною та нирками. В цілому гормони кори надниркових
залоз дозволяють організму витримувати тривалі зовнішні стреси,
а гормони мозкової речовини — короткочасні критичні ситуації.

Мозкова речовина надниркових залоз складається з видозміне-
них нервових клітин — постгангліонарних нейронів. В ембріогенезі
вони утворюються із клітин, які мігрують з нервового гребеня вздовж
вісцеральних нервів, тобто мають таке ж походження, як і постганг -
ліонарні нейрони симпатичної нервової системи. Клітини мозкового
шару у разі відповідної стимуляції виділяють у кров дві хімічно
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близьких речовини: адреналін і норадреналін. Відомо, що ці речо-
вини виділяються також постгангліонарними волокнами симпатич-
ної нервової системи, проте клітини мозкового шару надниркових
залоз виділяють їх у значно більшій кількості.

Епіфіз, або шишкоподібне тіло (glandula pinealis), розташований
у глибині головного мозку. Основними функціями є регуляція циркад-
них (добових) біологічних ритмів, ендокринних функцій, метаболізму,
пристосування організму до змінних умов освітленості. Гормони епі-
фізу також певний час гальмують розвиток і функцію статевих залоз.

Підшлункова залоза (pancreas) належить до групи залоз мі-
шаної секреції (рис. 8.3). В ембріогенезі вона відгалужується від се-
редньої частини кишечнику. Більша частина тканини цієї залози ви-
робляє травні ферменти, що надходять протоками у травну трубку.
Реалізацію ендокринної функції забезпечують ділянки залозистої тка-
нини — острівці Лангерганса. Описано два типи клітин острівців,
які продукують різні гормони. У круглоротих, риб і деяких ссавців
вони розкидані вздовж кишки. Гормон залозистих клітин — інсулін —
виділяється безпосередньо у кров. Він бере участь у регуляції вуг-
леводного обміну, знижуючи рівень глюкози в крові та стимулюючи
синтез і накопичення вуглеводів у печінці. Разом з інсуліном зало-
зисті клітини підшлункової залози виробляють інший гормон —
глюкагон. Він сприяє розщепленню зарезервованого в печінці глі-
когену, що супроводжується підвищенням рівня глюкози в крові. 

Гастроінтестинальні гормони утворюються неспеціалізова-
ними клітинами. Так, у пілоричній частині шлунка виробляється
гормон гастрин, який стимулює секрецію соляної кислоти. В перед-
ній частині тонкої кишки виробляється гормон, який відповідає за
подачу в кишечник соку підшлункової залози. Інший кишковий гор-
мон — панкреохолецистокінін, стимулює утворення ферментів під-
шлункової залози та спорожнення жовчного міхура.

Гонади також характеризуються ендокринною функцією, яка,
своєю чергою, знаходиться під впливом гормонів гіпофіза. Ендок-
ринна діяльність гонад відіграє основну роль у формуванні вторинних
статевих ознак, проявах статевого диморфізму, в забарвленні шкіри
тварин, характері сезонного оперення птахів і волосяного покриву
ссавців, бере участь у регуляції процесів, пов’язаних з розмноженням.
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Рис. 8.3. Підшлункова залоза ссавців:

1 — дванадцятипала кишка, 2 — тіло залози, 3 — острівці Лангерганса,
4 — екзокринна частина залози, 5 — капіляр (за Kardong, 2012)

Статеві гормони, які виробляються гонадами, за своєю приро-
дою є стероїдами. Стероїдні гормони гонад за хімічною структурою
дуже подібні до гормонів кори надниркових залоз. Із андрогенів ві-
домі два гормони — тестостерон і андростендіон, із естрогенів —
естрадіол і естрон.

Ендокринну функцію в гонадах виконують особливі інтерсти-
ціальні клітини, які походять із мезенхіми (рис. 8.4). Вони не вияв-
лені у нижчих хордових, проте наявні в усіх хребетних. Інтерстиці-
альні клітини не входять до складу сім’яних канальців чи міхурців,
а розміщені в сполучній тканині у проміжках між канальцями і пу-
хирцями, тобто — інтерстиціально. Клітини Сертолі мають ана-
логічне походження, але розміщені, на відміну від перших, у стін-
ках канальців разом із статевими клітинами. Вони не виробляють
гормонів, проте їх секрет зв’язує андрогени, цим вони підтримують
їх високу концентрацію в сім’яниках.
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Рис. 8.4. Мікроструктура сім’яника ссавця:

1 — сім’яник, 2 — придаток сім’яника, 3 — сім’яний каналець, 
4 — інтерстиціальні клітини, 5 — базальна пластинка, 6 — сперматогоній,
7 — первинний сперматоцит, 8 — вторинний сперматоцит, 9 — клітини

Сертолі, 10 — сполучнотканинна капсула (за Kardong, 2012)

Основним джерелом естрогенів в яєчниках є фолікулярні клі-
тини; частину естрогенів можуть виробляти також інтерстиціальні
клітини, які в невеликих кількостях наявні в яєчниках. У ссавців, при
виході яйцеклітини із яєчника, фолікул, що вміщав цю яйцеклітину,
заповнюється гіпертрофованими фолікулярними клітинами, які утво-
рюють жовте тіло. Останнє секретує важливий стероїдний гормон
ссавців — прогестерон, який готує епітелій матки до імплантації за-
плідненої яйцеклітини і стимулює розвиток плаценти. Утворення
жовтого тіла описано також у пластинозябрових риб. 
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Ендокринним органом у ссавців під час виношування плоду
певною мірою є сама плацента, яка виробляє ряд стероїдів. До їх
числа, крім естрогенів і прогестерону, входить специфічний гормон
плаценти — хоріонічний гонадотропін, який відіграє важливу роль
під час вагітності.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Чим відрізняються між собою ендокринні та екзокринні
 залози?

2. У чому полягають функції щитоподібної залози?
3. Яку будову мають паращитоподібні залози хребетних?
4. Які функції виконує тимус у хребетних тварин?
5. Охарактеризуйте формування гіпофізу в ембріогенезі.
6. Охарактеризуйте будову гіпофіза в різних групах хребетних.
7. У чому полягають функціональні відмінності між нейрон- та

аденогіпофізом?
8. Охарактеризуйте будову надниркових залоз.
9. Охарактеризуйте ендокринне значення підшлункової залози.
10. Які гормони секретуються в ендокринній частині підшлун-

кової залози?
11. У чому полягає ендокринна функція гонад?
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РОЗДІЛ 9
НЕРВОВА СИСТЕМА

Нервова система являє собою морфологічну та функціональну
сукупність взаємопов’язаних структур, яка, разом з гуморальною
системою, забезпечує регуляцію діяльності всіх систем цілісного
організму та його реакцію на зміни умов середовища.

У хребетних тварин нервова система складається з двох скла-
дових — центральної та периферичної. В центральній нервовій
системі (ЦНС) чітко виділяють два відділи: головний та спинний
мозок. Від ЦНС до м’язів та органів тіла відходять нерви, які скла-
дають периферичну нервову систему (ПНС). Остання представлена
нервами, що з’єднують ЦНС із сенсорними органами, рецепторами,
афекторами (м’язами і залозами) та об’єднує їх у взаємодії. У межах
ПНС розрізняють соматичну і вегетативну системи (деякі дослід-
ники пропонують окремо виділяти сенсорну систему).

Соматична нервова система являє собою сукупність аферент них
(чутливих) і еферентних (рухових) нервових волокон, які іннервують
м’язи, шкіру, суглоби. Вегетативна система регулює діяльність внут-
рішніх органів, залоз внутрішньої і зовнішньої секреції, кровоносних
і лімфатичних судин. Анатомічно та функціонально вегетативна не-
рвова система поділяється на симпатичну, парасимпатичну та мета-
симпатичну системи. Симпатичні та парасимпатичні центри знахо-
дяться під контролем кори великих півкуль і гіпоталамічних центрів.

Центральну частину симпатичної та парасимпатичної систем
утворюють скупчення нервових клітин, які отримали назву вегета-
тивних ядер. Від ядер відходять волокна, вегетативні ганглії, які ле-
жать за межами ЦНС, а також нервові сплетення в стінках внутріш-
ніх органів, що утворюють периферичну частину вегетативної
нервової системи. Метасимпатична нервова система представлена
нервовими сплетеннями та гангліями в стінках травного тракту, се-
чового міхура, серця та деяких інших органів.

Походження та розвиток нервової системи. На стадії
нейрули ектодерма на дорсальному боці зародка формує нервову плас-
тинку, яка оточена валиком. Пізніше ці утворення занурюються в гли-
бину, а над ними змикається шкірна ектодерма. Нервова пластинка

281



згортається в трубку, а валики формують пару нервових гребенів
(гангліонарних пластинок) з боків від неї (рис. 9.1). Цей процес ін-
дукується зачатком хордомезодерми, що підстилає ектодерму. Зами-
кання нервової трубки починається з середньої ділянки, попереду
довго зберігається невропор, а пізніше на його місці залишається
заглиблення. Позаду з’являється тимчасове з’єднання з кишечни-
ком — нейрокишковий канал.

Рис. 9.1. Розвиток центральної нервової системи:

А, Б — зародок амфібії на стадії нейрули, В — сагітальний переріз
мозку, Г — сагітальний переріз каудального відділу, Д — первинна дифе-
ренціація нервової трубки, 1 — нервова пластинка, 2 — нервовий валик,
3, 10 — хорда, 4 — мезодерма, 5 — ентодерма, 6 — первинний передній

мозок, 7 — середній мозок, 8 — задній мозок, 9 — спинний мозок, 
11 — кишка, 12 — анус, 13 — нейрокишковий канал, 14 — дорсальна

пластинка, 15 — ділянка чутливих нейронів, 16 — ділянка рухових 
нейронів, 17 — вентральна пластинка (за Константинов, 2005)

Диференціація відділів головного мозку починається зі стадії
трьох мозкових пухирців: первинний передній мозок (prosencepha-
lon), середній мозок (mesencephalon) і первинний задній мозок
(rhombencephalon) (рис. 9.2). На наступній стадії п’яти мозкових
пухирців первинний передній мозок поділяється на передній (або
кінцевий, telencephalon) і проміжний мозок (diencephalon), середній —
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Рис. 9.2. Диференціація центральної нервової системи:

А-Г — стадії, 1 — вентральна борозна, 2 — невропор, 3 — зоровий міхур,
4 — гіпофізарна сумка, 5 — воронка, 6 — мозочок, 7 — нюхові частки, 

8 — міст, 9 — таламус, 11 — півкулі переднього мозку, 
12 — пінеальний комплекс, 13 — латеральний шлуночок, 14 — кора, 

15 — покришка, 16 — водопровід, 17 — довгастий мозок (за Kardong, 2012)
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зберігається єдиним, а первинний задній мозок поділяється на зад -
ній — (metencephalon), у більшості класів представлений мозочком
(cerebellum), і довгастий мозок (myelencephalon, medulla oblongata).

У процесі поділу клітин нервової трубки, дочірні клітини змі-
щуються на периферію. Внутрішній шар, що оточує невроцель,
пред ставлений епендимою — епітеліальними клітинами з джгути-
ками. Серед дочірніх клітин розрізняють дві категорії — нейроб-
ласти та гліобласти. Перші пізніше перетворюються на нейрони та,
переповзаючи в товщі стінок нервової трубки, формують скуп-
чення у вигляді ядерних або кіркових структур (шарів). Гліобласти
перетворюються на клітини нейроглії — опорні елементи (астро-
цити, олігодендроцити та ін.).

Більша частина рухових нервів формується як відростки мото-
нейронів, розташованих у базальній пластинці нервової трубки. Решта
інших утворені відростками нейронів, які розміщені поза централь-
ною нервовою системою — в гангліях.

Спінальні та вегетативні ганглії розвиваються з нервового гре-
беня, з якого походять, крім інших клітин, нейробласти та шваннов-
ські клітини. Ганглії чутливих відділів головних нервів розвиваються
з плакод — специфічних потовщень ектодерми на голові зародка.
Передня плакода — орбітальна, з неї розвиваються нейрони в ганг -
лії очноямкової гілки трійчастого нерва. Позаду ока розташовуються
епібранхіальні плакоди, які є закладками вісцеральних гангліїв. На-
решті, над ними розташована дорсолатеральна плакода; в її центрі
закладаються слуховий пухирець і ганглії слухового нерва, а у вод-
них хребетних — ганглії нервів бічної лінії.

Головний мозок. Наведені вище п’ять відділів головного
мозку характерні для всіх хребетних тварин, проте ступінь їх роз-
витку, деталі будови та функції істотно відрізняються в різних групах.

Передній, або кінцевий, мозок. Передній мозок (telencepha-
lon) у більшості хребетних представлений двома півкулями, в ево-
люційному ряду хребетних їх поділ посилюється. Попереду цього
відділу відокремлюються нюхові частки. Всередині переднього
мозку невроцель утворює два бічних шлуночка, заповнених ріди-
ною. Наявні дані свідчать, що поява парних півкуль переднього
мозку була пов’язана, головним чином, з розвитком органів нюху та
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вже на ранніх етапах еволюції тетрапод вони були важливими цен-
трами кореляції сенсорних сигналів.

Структурно нервова маса переднього мозку характеризується на-
явністю сірої та білої речовин. Перша утворена тілами нейронів. Скуп-
чення сірої речовини в товщі переднього мозку у вигляді базальних
ядер формують смугасте тіло. В поверхневих ділянках мозку зсере-
дини та зовні сіра речовина утворює кору півкуль. Значну частину пе-
реднього мозку становить біла речовина, яка утворена довгими відрос-
тками нервових клітин, що вкриті мієліновими оболонками. Базальні
ядра переднього мозку, разом з ядрами наступного відділу, часто про-
тиставляють корі у якості підкіркових утворень (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Еволюція відділів головного мозку:

А — круглороті, Б — хрящові риби, В — кісткові риби, Г — амфібії, 
Д — рептилії, Е — птахи, Ж — ссавці, 1 — передній мозок, 2 — мозочок,

3 — тектум (за Miller, Harley, 2001)

В еволюційному ряду хребетних виявляються три форми кори
переднього мозку: давня — палеокортекс (палеопаліум); стара —
архікортекс (архіпаліум); нова — неокортекс (неопаліум).
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У примітивних хребетних маса сірої речовини з’являється в ню -
хових частках переднього мозку, вона вистилає тонким шаром порож-
нини мозкових шлуночків. Ця смужка нервової тканини є дав ньою
корою (палеопаліумом). Область давньої кори залишається ділянкою
нюхових часток на всіх стадіях еволюції хребетних. Дор сальніше та
ближче до центральної осі мозку розвивається стара кора (архіпаліум).
Еволюційно вона закладається пізніше давньої кори. У нижчих хребет-
них (риби, земноводні) вона також містить нюхові нейрони та по в’я -
зана з базальними ядрами. Пізніше у рептилій стара кора виділяється
в самостійну ділянку, розташовану над проміжним мозком — гіпо-
камп. Припускають, що ця область, ра зом із відділами проміжного
мозку, має важливе значення для підтримання сталості внутрішнього
середовища організму, бере участь у координації різноманітних функ -
цій, емоційній поведінці, в процесах навчан ня та запам’ятовування.
Нова кора (неопаліум) вперше формується в рептилій. Спочатку вона
займає положення між давньою і старою корою. У ссавців нова кора
значно розростається. Вона поширюється зовнішньою поверхнею пів-
куль, відтісняє стару та давню кору в глиб і стає найважливішою час-
тиною ЦНС, що відповідає за вищі форми нервової діяльності.

У круглоротих кожна половина переднього мозку розділена на
дві частини: нюхову цибулину та півкулю великого мозку. Цибулина
являє собою кінцеве потовщення, де розміщується первинне нюхове
ядро та закінчуються волокна нюхового нерва. Нюхова цибулина та
півкуля можуть знаходитися на певній відстані одна від іншої, але їх
завжди з’єднує нюховий тракт (рис. 9.4). Передній мозок акул, дво-
дишних риб і земноводних, порівняно з круглоротими, є еволюційно
більш просунутим, хоча й зберігає деякі примітивні риси. Більша
частина тканини півкуль являє собою давню кору, в амфібій вона ди-
ференціюється з утворенням старої кори та базальних ядер. Останні
структури в процесі подальшої еволюції хребетних поступово пере-
міщаються в центральну частину півкулі, тоді як сіра речовина інших
ділянок півкуль, поступово зміщується в напрямку їх поверхні.

Більшість костистих риб має дещо «інвертований» передній
мозок: сіра речовина півкуль сконцентрована в їх товщі, а масивні
структури сірої речовини вдаються в шлуночки знизу. Покрівля пів-
куль представлена лише мембраною без нервових елементів.
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Рис. 9.4. Головний мозок круглоротих:

1, 2 — черевні і спинні корінці спинного мозку, 3 — довгастий мозок,
4 — «мозочок», 5 — тектум, 6 — передній мозок, 7 — нюхові частки, 

8, 11 — епіфіз, 9 — дорсальний мішок, 10 — парієтальний орган
(за Гуртовой и др., 1976)

Півкулі переднього мозку плазунів демонструють наявність
низки прогресивних рис будови. Дорсальна та бічна стінки півкуль
в цілому характеризуються примітивною організацією, проте сіра
речовина значно розростається в напрямку до поверхні півкуль. Ба-
зальні ядра доволі великі та зміщені всередину півкуль. У рептилій
в цій області з’являється вищий координаційний центр — неостріа-
тум, який здійснює свої важливі функції завдяки сигналам від всіх
органів чуття, крім органу нюху, що доходять до нього через тала-
мус. У деяких рептилій (особливо у черепах) аналогічна за значен-
ням ділянка, яка отримує висхідні волокна, з’являється також у пла -
щі — між давньою та старою корою. Це так звана дорсальна кора, яка
є начебто прототипом багатошарової нової кори ссавців.

Для птахів у зв’язку зі значною редукцією нюху є характерним
порівняно слабкий розвиток кори півкуль; ділянка давньої кори
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 невелика, стара кора помірно розвинена; ділянки, що відповідають
новій корі ссавців, потовщені та, разом зі смугастим тілом, утворю-
ють великий виріст. Птахам властиві складні системи стереотипних
етологічних реакцій. Припускають, що центри управління цими ре-
акціями локалізовані як раз у смугастому тілі. Специфічною особ-
ливістю переднього мозку птахів є також висхідний шлях, яким до-
тикова інформація передається з ядра трійчастого нерва в нюхову
область, частково компенсуючи слабкість нюху та формуючи
«оральне відчуття» — здатність до ближньої орієнтації безпосеред-
ньо в області дзьоба.

Розвиток переднього мозку ссавців виражається, головним чином,
у розростанні його покрівлі — мозкового склепіння, а не смугастих
тіл, як у птахів. Покрівля (кора) переднього мозку формується шля-
хом розростання стінок бічних шлуночків. Мозкове склепіння, що
утворюється, має назву вторинного, або неопаліуму. Первинне скле -
піння — архіпаліум відтискується всередину півкуль, утворюючи
складку — гіпокамп (hippocampus). У зв’язку з розвитком кори,
сіра мозкова речовина у ссавців розміщена поверх білої. Кора обох
півкуль пов’язана комісурою, так званим мозолистим тілом. 

У відносно примітивних ссавців, таких як однопрохідні, сумчасті,
а також плацентарних кількох рядів (комахоїдні, рукокрилі, гри-
зуни, зайцеподібні), кора розвинена відносно слабо, а півкулі гла-
денькі. Проте у представників інших груп кора може бути вкрита
борознами, кількість та глибина яких зростає відповідно збільшенню
ступеня розвитку нервової системи. Більшості ссавців, крім прима-
тів, ластоногих, китоподібних і сирен, притаманні надзвичайно ве-
ликі нюхові цибулини, що примикають до півкуль спереду.

Нова кора у вищих ссавців характеризується складною клітинною
архітектонікою. Вона є багатошаровою: складається з 6–7 шарів різ-
них за формою нервових клітин (пірамідних, зірчастих, веретенопо-
дібних). Пошарове розташування в корі нейронів збільшує ефектив-
ність її функціонування. У всіх вищих хребетних неопаліум здійснює
вищу координацію діяльності окремих органів, їх систем і всього
організму. У ссавців найскладніше організована асоціативна область
нової кори. Передній мозок виникнув і прогресував як мультифун-
кціональний орган ЦНС. В усіх без винятку групах тварин він об-
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робляє ольфакторну інформацію та відповідає за нюх. Від переднього
мозку відходять нюхові нерви, які утворюють першу пару черепно-
мозкових нервів. Передній мозок забезпечує баланс між різними фор-
мами емоційної поведінки. У ссавців з прогресивним розвитком нео-
паліуму переднього мозку пов’язане вдосконалення розумової
діяльності, пам’яті, здатності до навчання, мислення та мовлення.

Проміжний мозок. В ембріогенезі утворюється із задньої час-
тини першого мозкового пухирця. У проміжному мозку знаходиться
третій мозковий шлуночок. Головна маса сірої речовини розміщена
в його бокових стінках, ця сіра речовина відома як зоровий горб,
або таламус (thalamus). Тут знаходяться численні ядра, які викону-
ють функції вищих підкоркових центрів. У таламусі відбувається
переробка зорової інформації та передача її до вищих зорових цен-
трів (у хрящових риб, амфібій і рептилій — в покрівлю середнього
мозку, в ссавців — у кору великих півкуль). 

Покрівлю проміжного мозку утворює епіталамус (epithalamus).
Як мозковий центр, він не має великого самостійного значення, проте
тут розташований так званий габенулярний ганглій, що перемикає
нервове збудження від переднього відділу головного мозку в його
стовбурову частину.

Гіпоталамус (hypothalamus) за своїм походженням відноситься
до найдавніших структур проміжного мозку. Він відомий у всіх хре-
бетних і найвищого розвитку досягає у птахів і ссавців. Розміщений
на вентральній поверхні проміжного мозку, утворюючи одну із сті-
нок третього шлуночка. В передній ділянці гіпоталамуса розміщені
сірий горб із лійкою та гіпофізом, а в задній — сосочкове тіло. Функ -
ціонально гіпоталамус є вищим підкорковим автономним центром;
в ньому знаходяться центри регулювання життєво важливих функ -
цій організму: кровообігу, дихання, обміну речовин. Ця структура бере
участь у підтриманні гомеостазу, в регуляції розмноження, в реалі-
зації захисних і пристосувальних реакцій тварин. Разом з гіпофізом
він утворює єдиний гіпоталамо-гіпофізарний комплекс і здійснює
зв’язок двох регуляторних систем: нервової та гуморальної.

На тонкій покрівлі проміжного мозку розвивається два міхуро-
подібних утворення: переднє є тім’яним, або парієтальним, органом
(glandula parietalis), а заднє — пінеальним органом, або епіфізом
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(glandula pinealis). У круглоротих обидва елементи виконують роль
світлочутливих органів і характеризуються секреторною функцією.
В інших хребетних тварин епіфіз функціонує тільки як залоза внут-
рішньої секреції. Тім’яний орган зберігається у деяких риб, земно-
водних і плазунів як світлочутливий орган; в інших тетрапод він
зникає (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Головний мозок амфібії:

1 — довгастий мозок, 2 — півкулі, 3 — мозочок, 4 — тектум, 5 — епіфіз,
6 — нюхова цибулина, 7 — нюхові частки, 8 — нюховий тракт, 9 — гіпофіз

(за Kardong, 2012)

Середній мозок. В ембріогенезі утворюється з другого мозко-
вого пухирця. Разом з довгастим мозком він формує стовбур голов-
ного мозку та зберігає сліди сегментації. Невроцель не утворює тут
вираженого шлуночка, а проходить через середній мозок вузьким
каналом, який називають сільвієвим водопроводом (aqueductus ce-
rebri). Більшу частину стінок і дна середнього мозку формують міє-
лінізовані нервові волокна, які утворюють ніжки мозку.

290

 

1

3
4

5

6

78
9

2



Товща середнього мозку сформована волокнистими пучечками
білої речовини («ніжками мозку»). Покрівля середнього мозку помітно
піднята: сіра речовина, яка закладена у товщу білої, утворює над по-
рожниною невроцеля потужне потовщення — тектум (tectum).

Тектум розвивається в зв’язку із зоровим сприйняттям, його біль -
ша частина формує пару зорових часток, розмір яких у представників
різних груп варіює в широких межах. Вже на ранніх стадіях еволю-
ції хребетних тектум став місцем локалізації первинного зорового
центру. У всіх хребетних, крім ссавців, більша частина зорових воло-
кон проходить транзитом проміжний мозок і йде до покрівлі серед-
нього мозку, де розміщений цей первинний зоровий центр. У анамній
вплив тектуму визначає багато особливостей поведінки. З прогре-
сивним розвитком півкуль великого мозку в амніот, значення тек-
туму поступово зменшується.

Середній мозок круглоротих відрізняється унікальною рисою —
тонкою перетинчастою ділянкою покрівлі, що несе судинне сплетен -
ня. У риб в цій області виникає новий центр для сейсмосенсорної
системи — бічної лінії — так звані напівмісяцеві здуття. В амфібій
вони після редукції бічній лінії набувають акустичну функцію.

У рептилій до складу середнього мозку входять два великі пе-
редні горби — зорові частки та маленькі задні горби. Добре поміт-
ний перший вигін головного мозку, характерний для всіх амніот.
Покрівля середнього мозку складається із сірої речовини, яка утво-
рює так звану зорову покрівлю. Досить складна зорова покрівля (до
6–7 шарів нервових клітин) виконує функцію загального координа-
ційного центру, до якого надходять майже всі волокна зорового
нерва, а також багато інших сенсорних волокон, крім нюхових. У лус-
катих зорові частки надзвичайно розвинуті, їх ширина може навіть
перебільшувати ширину півкуль переднього мозку. У даному від-
ділі виникає важливий руховий центр — червоне ядро.

Невеликий середній мозок ссавців поділений двома перпенди-
кулярними борознами на чотири горбки (так зване чотиригорбикове
тіло). Передні горбки пов’язані з зоровою функцією, а задні, які
з’являються саме у ссавців, служать слуховими центрами.

Мозочок. У процесі ембріогенезу мозочок (cerebellum) утво-
рюється з верхньої частини третього мозкового пухирця. Зовні він
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помітно підноситься над мозковим стовбуром на межі середнього та
довгастого мозку. Анатомічно в мозочку виділяють тіло та бічні вушка.
Вважають, що у риб саме вушка забезпечують підтримання рівноваги.
Тіло є серединною та основною областю мозочка в усіх хребетних.

Цей відділ має велике значення для координації та регуляції ру-
хової активності, підтримання пози. Інформація, на якій базується
функція мозочка надходить, головним чином, із двох джерел: із акус -
тичної області у нижчих хребетних, де реєструються відчуття рів-
новаги, що надходять від вуха та бічної лінії. Від системи пропріо-
цепторів м’язів і сухожилків надходить інформація про положення
частин тіла та стан м’язів. Оцінка сенсорної ситуації, що склада-
ється в мозочку, доповнюється сигналами від чутливих ділянок по-
кривів, суглобів, зорових центрів, а у нижчих хребетних і від органа
нюху. До мозочка надходить інформація про рухи соматичних орга-
нів також із вищих мозкових центрів. Тобто рухи, які здійснюються
скелетними м’язами також знаходяться під впливом мозочка. Від
мозочка узагальнена інформація надсилається у вигляді імпульсів по
пучечкам еферентних волокон до покрівлі середнього мозку. Звідти
вони продовжуються до відповідних рухових ядер голови або тіла,
у ссавців вони надходять до таламуса та кори півкуль.

Будова мозочка у хребетних є дуже різноманітною. У круглоротих
він зовні не помітний та виявляється тільки гістологічно, в осетро-
вих і лопатеперих риб має дуже дрібні розміри. У костистих розви-
нений добре, відрізняється тим, що його вушка злиті з тілом і наяв-
ний мозочковий клапан — глибока поперечна складка, яка занурена
в порожнину зорового шлуночка середнього мозку.

В амфібій мозочок дуже малий, у рептилій крупніший, але всере-
дині має порожнину. В птахів порожнина складчастого тіла мозочка
зайнята білими провідними шляхами, що утворюють на перерізі ха-
рактерний візерунок — так зване дерево життя. Наявні мозочкові ядра,
втягнуті всередину мозочка з області вестибулярних ядер довгастого
мозку. Зовнішня форма мозочка дає можливість виділити вертикаль-
ний ряд з поперечних складок — черв’як (vermis cerebelli), з боків від
якого розташовані півкулі мозочка та невеликі бічні виступи (рис. 9.6).

Сіра речовина в мозочку, як і в півкулях переднього мозку, роз-
міщена на поверхні у вигляді кори, а біла речовина знаходиться під

292



нею. Якщо мозочок добре розвинений, його кора утворює складки.
У корі наявні клітини Пуркіньє, дендрити яких утворюють розгалу-
ження, збирають імпульси з певної ділянки кори та надсилають ефе-
рентні сигнали в центральне ядро, де відбувається їх перенаправ-
лення. Біла речовина, що лежить під корою, утворена аферентними
волокнами, які віялоподібно проходять у всіх напрямках до кори;
а також еферентними волокнами, що починаються від сірої речовини. 

Рис. 9.6. Будова головного мозку птаха (А) і ссавця (Б):

1 — довгастий мозок, 2 — зорова частка, 3 — мозочок, 4 — слухова частка,
5 — епіфіз, 6 — горби, 7 — нюхові цибулини, 8 — гіпофіз, 9 — флоккулюс,

10 — борозна, 11 — звивини, 12 — судинне сплетення, 13 — середнє
стебельце, 14 — мозкове стебельце, 15 — нюховий центр, 16 — нюхова

борозна, 17 — нюховий тракт (за Kardong, 2012)

Довгастий мозок (myelencephalon) утворюється з нижньої час -
тини третього мозкового пухирця. Разом із середнім мозком він утво-
рює стовбурову частину головного мозку, несе сліди сегментованості
та плавно переходить у спинний мозок. Тут лежать ядра більшості
черепномозкових нервів. У верхній частині відділу розташований
четвертий мозковий шлуночок. Він має потовщені дно та стінки,
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а зверху прикритий тонким епітелієм з судинним сплетенням. Порож-
нина четвертого шлуночка — ромбоподібна ямка — продовжується
безпосередньо в центральний канал спинного мозку. Значна частина
довгастого мозку представлена білою речовиною. Сіра речовина вис-
тилає дно та стінки порожнини шлуночка, утворюючи ядра. У довгас-
тому мозку виділяють дорсальну чутливу зону та вентральну рухову,
останні розмежовані горизонтальною пограничною борозною.

Велику частину довгастого мозку займають ядра оливи, вони
пов’язані з мозочком і беруть участь у регуляції рівноваги. Також
у довгастому мозку розташовані тонке та клиноподібне ядра, арко-
подібне ядро, що забезпечує зв’язок між мозочком та кортикоспі-
нальним провідним шляхом.

У центральній ділянці мозку знаходиться частина ретикулярної
формації, яка складається з великої кількості нервових волокон, що
проходять у перпендикулярних напрямах. У передній частині фор-
мації фактично відсутні тіла нейронів, через що вона називається
білою ретикулярною формацією; в латеральній частині їх, навпаки,
багато, через те вона виглядає як сіра і, відповідно, так називається. 

У нижчих хребетних неперервність стовбурів у довгастому
мозку значною мірою зберігається. У вищих вони, як правило, роз-
падаються на окремі центри (ядра черепних нервів) різних функцій
організму, які контролюються стовбуровою частиною мозку або
знаходяться під її впливом. 

Сіра речовина передньої частини довгастого мозку в амніот вкри -
та товстим шаром білої речовини, яка являє собою провідні шляхи між
спинним мозком і центрами головного мозку; до них приєднуються во-
локна, що зв’язують мозочок з переднім мозком. Разом вони утворю-
ють помітне випинання, яке називається мостом (pons). У цій частині
довгастого мозку, у вищих хребетних, велика кількість висхідних і низ-
хідних волокон переходить на протилежну сторону мозку. У нижчих
хребетних міст порівняно тонкий, оскільки тулуб і хвіст у них значною
мірою автономні, тобто вони здійснюють більшу частину рухів реф-
лекторно, без участі головного мозку. У риб і хвостатих амфібій на дні
довгастого мозку лежать пара гігантських маутнеровських клітин, ак-
сони яких проходять вдовж усього спинного мозку. Ці клітини здійс-
нюють контроль над ритмічними вигинами тіла, на яких побудована

294



локомоція риб і хвостатих земноводних. В амніот довгастий мозок міс-
тить ряд важливих нервових центрів (дихання, травлення, роботи
серця та ін.) і дає початок більшості головних нервів.

Спинний мозок (medulla spinalis) мозок є філогенетично най-
давнішим елементом центральної нервової системи хребетних. Він
розташований безпосередньо над тілами хребців в каналі, утворе-
ному невральними дугами хреб ців, зберігає вигляд нервової трубки
та характеризується вираженою сегментацію. Кауда льно він посту-
пово стає тоншим, переходячи в пучечок нервів, який отримав назву
кінський хвіст. У нижчих хребетних він тягнеться вподовж всього
тіла до кінця хвоста; у вищих хребетних спинний мозок коротший, ніж
хребет. Всередині спинного мозку зберігається невроцель, заповне-
ний рідиною. Ця спинномозкова рідина омиває спинний мозок зсере-
дини та зовні. Стінки центрального спинномозкового ка налу вистелені
епітелієм — епендимою. Поверхня мозку вкрита трьома оболон-
ками — твердою, м’якою та павутинною.

У розрізі спинний мозок має овальну форму з глибокими бороз-
нами зверху та знизу. Сіра речовина розташована в центрі (навколо
невроцеля) у вигляді метелика та утворена тілами нейронів. Сіра ре-
човина оточена білою — мієлінізованими нервовими волокнами (від-
ростками нейронів). Висхідні та низхідні провідні шляхи спинного
мозку з’єднують всі відділи ЦНС в єдину систему. Передні (вент раль -
ні) корінці, що виходять зі спинного мозку містять рухові волокна.
Вони іннервують соматичну мускулатуру, а також беруть участь в ін-
нервації гладенької мускулатури внутрішніх органів. Задні (спинні)
корінці спинного мозку містять чутливі волокна, які передають ін-
формацію в мозок від шкіри, суглобів і внутрішніх органів.

За межами спинного мозку передні та задні корінці об’єдну-
ються в єдині спинномозкові нерви. Пари спинномозкових нервів
відходять від спинного мозку посегментно. Інформація з чутливого
на руховий нейрон передається в сірій речовині мозку через встав-
ний нейрон, утворюючи рефлекторну дугу. У наземних хребетних
на рівні поясів кінцівок у спинному мозку утворюються плечове
і поперековому потовщення.

У круглоротих і деяких химер спинний мозок може мати стріч-
коподібну форму, проте вже у риб його поперечний переріз має
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 округло-трикутну форму, в тетрапод — овальну або округлу. Бічні
частини спинного мозку, як правило, симетрично розростаються,
внаслідок чого дорсально і вентрально утворюються глибокі канав -
ки: вентральна серединна щілина і дорсальна серединна борозна.

Вентральний стовп містить тіла еферентних нейронів, аксони
яких виходять через міжхребцеві отвори в складі вентральних нерво-
вих корінців. Кількість таких нейронів у певній ділянці спинного
мозку залежить від маси м’язів на даному рівні тіла. Наприклад, у тет-
рапод, на рівні кінцівок помітно розширюється не тільки вентральний
стовп, а й весь спинний мозок. Дорсальний стовп сірої речовини скла-
дається з тіл асоціативних нейронів, через які здійснюється розподіл
імпульсів від органів чуття. Ці нейрони можуть відгалужувати ви-
східні та низхідні відростки до рухових нейронів своєї сторони спин-
ного мозку, перехресні волокна до рухових нейронів протилежної сто-
рони спинного мозку та висхідні (центробіжні) волокна до головного
мозку. Більша частина асоціативних нейронів пов’язана з соматичною
чутливістю, менша — з вісцеральною. Таким чином, у сірій речовині
спинного мозку з кожного боку наявні чотири нервові компоненти, які
утворюють чотири зони (стовбури): соматично-чутливу, вісцерально-
чутливу, вісцерально-рухову та соматично-рухову. 

Біла речовина також не є гомогенною, а різною мірою поділена
дорсальним і вентральним рогами сірої речовини на три основні зони,
які отримали назву дорсального, латерального та вентрального кана-
тика. У різних хребетних маса сірої речовини неоднакова: у риб з’яв-
ляються лише вентральні роги сірої речовини, у тетрапод додаються
також дорсальні, а у ссавців — і латеральні роги сірої речовини.

Будова і розвиток внутрішніх провідних шляхів спинного мозку
відрізняється в різних групах тварин. Висхідні шляхи, які приносять
у головний мозок імпульси від тулуба та хвоста, у водних хребетних
розвинені слабо. Чутливі імпульси надходять до головного мозку
через систему вставних нейронів, аксони яких короткі та досягають
головного мозку тільки з передньої частини тулуба (вони тягнуться
до довгастого мозку, мозочку та середнього мозку). Причини сла-
бого розвитку висхідних шляхів у риб полягають у тому, що місцеві
імпульси обробляє спинний мозок, а в головний мозок важлива ін-
формація передається по головним нервам. У тетрапод, особливо
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у ссавців, аксони вставних нейронів подовжуються та утворюють
два пучка, що проходять між спинними рогами сірої речовини.

Низхідні шляхи спинного мозку утворені руховими волокнами.
У водних хребетних у разі ундуляційного плавання скоординоване
скорочення мускулатури забезпечується ланцюжками вставних нейро-
нів спинного мозку, причому локомоторна хвиля генерується у відпо-
відь на первинний стартовий сигнал з головного мозку. Під час звичай-
ного плавання розвиток цього процесу починається від голови. Для
руху заднім ходом первинний стимул передається на задній кінець
спинного мозку за допомогою гігантських аксонів. У міног вздовж
спинного мозку тягнуться кілька пар аксонів гігантських нейронів, що
лежать у довгастому мозку, так званих мюллеровських клітин. У риб,
хвостатих амфібій та личинок безхвостих є лише одна пара аксонів —
від гігантських маутнеровських нейронів. Крім того, у всіх хребетних
є пучок волокон від рухових ядер, пов’язаних з внутрішнім вухом.

У ссавців наявний особливий, так званий пірамідний шлях. Він
проходить від рухової зони кори півкуль переднього мозку прямо до
рухових нейронів спинного та довгастого мозку. Цей шлях поділе-
ний на дві частини: волокна латеральної гілки в області довгастого
мозку утворюють перехрестя, тобто перетинають середню лінію та
іннервують мускулатуру протилежного боку тіла, вентральна гілка
зберігає зв’язок зі своєю стороною.

Автономна та периферична нервові системи. Парні не-
рвові закінчення, що іннервують всі органи та тканини, утворюють
 периферичну нервову систему. До її складу входять соматичні та вісце-
ральні (вегетативні) нерви. Соматичні нерви іннервують опорно-рухо-
вий апарат і шкіру, вісцеральні — внутрішні органи, кровоносні суди -
ни, залози внутрішньої секреції. У наземних хребетних ПНС утворює
два нервових сплетення — плечове та попереково-крижове. Через них
м’язи кінцівок обслуговуються волокнами кількох спінальних нервів.

Залежно від того, де розміщені нервові центри (скупчення нер во -
вих клітин) периферичні нерви поділяють на спинномозкові, череп но-
мозкові (черепні), автономні. Автономні нерви можуть проходити
у скла ді соматичних до різних соматичних органів, або у складі вісце-
ральних нервів — до внутрішніх органів. Черепно-мозкові нерви та кож
мішані, з одного боку, вони належать до категорії спинних нервових

297



корінців, включаючи чутливі волокна, з іншого — у більшості з них
наявний вісцерально-руховий компонент (кінцевий нерв, глибокий
оковий, власно трійчастий, лицевий, язикоглотковий, блукаючий). Со-
матична ПНС утворена спинномозковими, або спінальними нервами.

Черепні нерви відходять від центрів, розміщених у стовбуровій
частині головного мозку. Такими центрами є: ядра рухових нервів —
III, IV, VI, XII пари нервів, вони відповідають вентральним рогам
спинного мозку; рухові ядра мішаних нервів — V, VII, IX, X пари,
розміщені, головним чином, біля четвертого шлуночка. Чутливі во-
локна мішаних черепних нервів, перед тим як увійти в головний
мозок, проходять через відповідні чутливі вузли: гассерів вузол,
розташований на V-й парі; колінчастий вузол — на VII парі; завит-
ковий і присінковий — на VIII парі; дистальний вузол — на IX парі;
дистальний і проксимальний вузли на X парі.

Черепні нерви вперше були детально досліджені у людини, потім
у ссавців, при цьому свої назви та номери вони отримали відповідно
до їх топографії та функцій у ссавців. Для цієї групи хребетних тва-
рин властиві 12 пар черепно-мозкових нервів, які можна розділити на
три групи. До першої відносять чутливі нерви від органів чуття —
нюхового, зорового, слуху та рівноваги. Це, відповідно, І, II, VIII пари
черепних нервів. До другої групи віднесені рухові нерви, що іннерву-
ють м’язи оч ного яблука, язика, шиї — нерви III, IV, VI, XI, XII пар,
які беруть початок від ядер головного мозку (окрім XI пари) та закін-
чуються в м’язах. До третьої групи належать мішані нерви V, VII, IX,
X пар черепних нервів, які в своєму складі мають як чутливі та рухові,
так і симпатичні та парасимпатичні волокна (рис. 9.7).

Особливістю нюхового нерва (І) є те, що його волокна належать
не «нормальним» нейронам, а клітинам чутливого (нюхового) епі-
телію, від яких вони тягнуться в нюхову цибулину. У більшості хре-
бетних нюховий нерв слабо структурований та складається із пу-
чечків волокон, які відходять від органа нюху, проходять у ссавців
через решітчасту кістку та закінчуються в нюхових цибулинах кін-
цевого мозку. Нерв є парним навіть у круглоротих, які мають тільки
один нюховий мішок. У земноводних, плазунів і багатьох ссавців
з розвиненим вомероназальним органом, від нюхового нерва відок-
ремлюється окрема гілка до цієї структури.
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Рис. 9.7. Черепні нерви ссавців (собака) (за Kardong, 2012)

Тіла клітин зорового нерва (II) лежать в гангліозному шарі сіт-
ківки ока. Він входить крізь зоровий отвір у черепну коробку та ут-
ворює зорове перехрестя.

Окоруховий нерв виходить із ніжок великого мозку і тягнеться
до орбітальної западини. Його більша части на складається із сома-
тично-рухових волокон, які іннервують орбітальні м’язи. У кругло-
ротих нижній прямий м’яз іннервується волокнами відвідного
нерва, що є винятком для хребетних.

Блоковий нерв (IV) бере початок у товщі середнього мозку, пе-
реходить на протилежну сторону, виходить з мозку в ділянці при-
кріплення мозкового паруса. В орбіту проходить крізь очноямкову
щілину. Іннервує тільки верхній косий м’яз ока, а свою назву отри-
мав завдяки блоку, через який він проходить у ссавців.

Трійчастий нерв (V) є одним з найбільших черепних нервів, по-
діляється на три головні гілки, забезпечує соматичну чутливість
шкіри та слизових оболонок голови, передає рухову інформацію
для жувальних м’язів. Одна з його гілок, у нижчих хребетних часто
має самостійний ганглій і може відходити від мозку незалежно від
основної частини трійчастого нерва. Звідси існує думка, що спочатку
це був окремий нерв зябрової серії, а з втратою передньої зябрової
щілини та розвитком щелеп він увійшов до складу трійчастого
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нерву. Дві інші головні гілки — верхньощелепна та нижньощелеп -
на — включають соматично-чутливі волокна від голови та ротової
порожнини. Жувальну мускулатуру іннервує нижньощелепна гілка.
Чутливий корінь нерва зв’язаний з трійчастим або гассеровим вуз-
лом; руховий починається від ядра довгастого мозку. Трійчастий
нерв не містить вісцерально-чутливого компонента.

Відвідний нерв (VІ) відходить від переднього кінця довгастого
мозку та іннервує задній прямий м’яз ока, який відводить око назад.
У багатьох хребетних є м’яз, який втягує око, він також іннерву-
ється відвідним нервом.

Лицевий нерв (VII) філогенетично пов’язаний з бризкальцем.
У риб його головною гілкою є під’язиково-щелепний нерв, який про-
ходить вниз вподовж гіомандибуляра позаду від бризкальця; іннер-
вує вісцеральну мускулатуру гіоїдної дуги. В його складі є також
вісцерально-чутливі волокна, які утворюють піднебінну гілку; остання
відповідає глотковим гілкам задніх нервів. Вісцерально-чутливі во-
локна цього нерва іннервують більшу частину ротової порожнини.
У тетрапод гілки цього нерва модифікуються — головний защіли-
новий стовбур у якості барабанної струни проходить через середнє
вухо до ротової порожнини, забезпечуючи чутливими волокнами
смакові цибулини та нижню щелепу. У ссавців мускулатура гіоїдної
дуги поширюється на поверхню голови, утворюючи лицеву муску-
латуру. Гілки лицевого нерва іннервують всю лицеву мускулатуру,
чим і обумовлена назва нерва.

Слуховий, або присінково-завитковий, нерв (VIII) утворений аксо-
нами завиткового та присінкового вузлів внутрішнього вуха. У вищих
хребетних він має дві головні гілки з власними гангліями: 1) присінко-
вий нерв, іннервує передню частину системи каналів і мішечків внут-
рішнього вуха; 2) завитковий нерв, іннервує частину органів рівноваги
та слуховий орган завитки. Даний нерв є виключно чутливим.

Язиково-глотковий нерв (IX) починається з довгастого мозку. По-
діляється на глоткову гілку — забезпечує іннервацію слизової оболон -
ки глотки, язикову гілку — слизової оболонки задньої частини язика та
м’якого піднебіння. У риб цей нерв пов’язаний з першою зябровою щі-
линою. Нерв, в основному, є вісцерально-чутливим; соматично-чутли-
вий компонент відсутній, окрім деяких риб і земноводних; в ньому на-
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явна незначна кількість рухових волокон до вісцеральної поперечно -
смугастої мускулатури глотки, гортані та частини слинних залоз.

Блукаючий нерв (X) є найбільшим із усіх черепних нервів, має та -
кож найширшу область іннервації. До його складу входять аферентні
соматичні, еферентні парасимпатичні та еферентні симпатичні
 волокна; на ньому знаходяться два вузли — проксимальний і дисталь-
ний. Нерв у грудній порожнині, разом з шийною частиною симпатич-
ного стовбура, утворює загальний стовбур — вагосимпатикус. У груд -
ній же порожнині вагус відокремлюється від симпатикуса та
стравоходом проходить у черевну порожнину. Чутливі волокна нерва
йдуть із слизової оболонки органів травлення, дихальних шляхів, ти-
муса та щитоподібної залози. У нижчих хребетних до складу блукаю-
чого нерва входить додатковий нерв. У риб блукаючий нерв забезпечує
серією гілок кожну із зябрових щілин, обслуговує глотку та зяброву
мускулатуру; відповідає за смакову чутливість. Остання функція у на-
земних хребетних втрачена. У всіх хребетних головний стовбур вагуса
йде в тулубову частину тіла як внутрішня гілка. Вона досягає шлунка,
серця, легень, кишечника. У риб і багатьох амфібій задній нерв біч-
ної лінії виходить із мозкової коробки разом з блукаючим нервом.

Додатковий нерв (ХІ) бере початок у ділянці 1–7-го шийного сег-
ментів спинного мозку. В області каудального кінця довгастого мозку
з’єднується з краніальними корінцями, які виходять з довгастого
мозку. Разом з блукаючим, додатковий нерв виходить з черепної ко-
робки та поділяється на дорсальну і вентральну гілки. Це руховий
нерв і в багатьох хребетних являє собою частину блукаючого нерва.

Під’язиковий нерв (XII) із сучасних хребетних вперше відокрем-
люється у плазунів. За наявністю отвору для цього нерва в черепі кисте -
перих риб і викопних земноводних, припускають, що він вже був дифе -
ренційованим у пращурів тетрапод. У риб і акул каудальна межа черепа
нестабільна, змінюється і кількість нервів, що починаються в ме жах
черепа. В амніот будова потиличної області стабілізувалася, каудальні ше
блукаючого та додаткового нервів відходить останній із черепних нер -
вів — під’язиковий. Під’язиковий нерв є руховим, іннервує підзяброву
мускулатуру риб, під’язикову та язикову мускулатуру вищих хребетних.

У представників різних таксономічних груп будова і топографія
черепних нервів може суттєво відрізнятися. Наприклад, під’язиковий
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нерв у риб відсутній; у нижчих хребетних додатковий нерв знахо-
диться у складі блукаючого нерва. У риб часто зустрічається різна
кількість додаткових, так званих «потиличних» нервів, які відходять
каудальніше мозкової коробки. Останні можуть зливатися, формую чи
підзябровий нерв, який відповідає під’язиковому нерву амніот. Одна
із гілок трійчастого нерва ссавців первинно існувала в якості само-
стійного елемента. У багатьох хребетних (у тому числі й людини)
знайдений невеликий передній кінцевий нерв. Оскільки він був ви-
явлений після того, як вже стала загальноприйнятною стандартна
система нумерації черепно-мозкових нервів (І–XII), йому був наданий
нульовий номер. Кінцевий нерв відсутній у круглоротих і птахів. Про
природу цього нерва відомо дуже мало: він проходить паралельно
нюховому нерву, від нюхового епітелію до проміжного мозку. Він
явно є чутливим, проте не має нічого спільного з нюховою рецеп-
цією. Допускають, що він є залишком переднього із зябрових нервів,
який іннервував область первинної ротової порожнини.

Вегетативна (автономна) нервова система розвинена в усіх хре-
бетних тварин, крім круглоротих, найкраще вивчена в ссавців. В ній
виділяють симпатичний та парасимпатичний відділи. Нерви симпа-
тичної системи виходять з спинного мозку в області від 1-го груд-
ного до 4-го поперекового сегментів. Парасимпатичні нерви вихо-
дять із середнього та довгастого відділів головного мозку, а також із
крижової частини спинного мозку. Вегетативна нервова система ві-
діграє провідну роль у підтриманні сталості внутрішнього середо-
вища організму, здійснює регуляцію пристосувальних реакцій
у разі охолодження, інтенсивної м’язової роботи, емоційному на-
пруженні, крововтраті та інших несприятливих факторах. Вона ре-
гулює діяльність органів кровообігу, дихання, травлення, виді-
лення, розмноження.

Симпатичні та парасимпатичні центри знаходяться під контро-
лем гіпоталамічної області проміжного мозку та кори великих пів-
куль. На більшість органів симпатична та парасимпатична системи,
будучи антагоністами, створюють протилежний вплив. Як правило,
симпатична система створює активуючий вплив, забезпечує мобілі-
зацію, підготовку до посиленої діяльності. Парасимпатична сис-
тема сприяє розслаблюючому або спокійному стану. У разі емоцій-
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них проявів під впливом вегетативної нервової системи посилю-
ється виділення в кровоносну систему гормонів залоз внутрішньої
секреції: надниркових залоз, гіпофіза, щитоподібної залози.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які компоненти входять до складу центральної та перифе-
ричної нервової системи?

2. Що відрізняє соматичну нервову систему від вегетативної?
3. Охарактеризуйте походження нервової системи.
4. Як відбувається диференціація відділів головного мозку?
5. Охарактеризуйте основні форми кори переднього мозку хре-

бетних.
6. Порівняйте зміни переднього мозку в різних групах тварин. 
7. Які компоненти ЦНС забезпечують аналіз нюхової, слухової

та зорової інформації?
8. У чому полягає прогресивний розвиток переднього мозку

ссавців?
9. Яку функцію виконує неопаліум в амніот?
10. Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості гі-

поталамусу хребетних тварин.
11. Які функції виконують мозкові шлуночки?
12. Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості

середнього мозку хребетних тварин.
13. Чим відрізняється будова мозочку в різних групах хребет-

них?
14. Які структурні елементи знаходяться у довгастому мозку?
15. Яку будову має спинний мозок хребетних?
16. У чому виявляється метамерність будови спинного мозку?
17. Охарактеризуйте будову і розвиток внутрішніх провідних

шляхів спинного мозку в різних групах тварин.
18. Наведіть коротку характеристику черепних нервів.
19. Чим відрізняється топографія черепних нервів у різних так-

сономічних групах хребетних?
20. Яку роль відіграє вегетативна (автономна) нервова система?
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РОЗДІЛ 10
ОРГАНИ ЧУТТЯ

Органи цієї системи дають можливість тваринам отримувати
інформацію про стан оточуючого середовища, його об’єктів, за їх
допомогою відбувається оцінювання властивостей середовища, а
отримана інформація використовується для пошуку їжі, партнерів
для розмноження, виявлення та запобігання ворогів і безлічі інших
життєвих функцій організмів.

Походження. Органи чуття за своїм походженням щільно
по в’я зані з центральною нервовою системою. У хребетних тварин
розрізняють два типи рецепторних клітин, походження яких має
свою спе цифіку. Первинночутливі рецепторні клітини фактично яв-
ляють собою нейрони, які здатні самостійно генерувати імпульс
і передавати його до ЦНС за допомогою своїх відростків. Такі клі-
тини вважають  філогенетично більш давніми, наприклад, у безхре-
бетних вони створюють основу всіх органів чуття. У хребетних клі-
тини цього типу заклада ються у ранньому ембріогенезі в ектодермі
одночасно з оформленням нервової пластинки у результаті інду-
куючого впливу верхньої частини бластопора і покрівлі первинної
кишки. До первинночутлививх рецепторів відносять нюхові та зо-
рові рецепторні клітини. 

Вторинночутливі (волоскові) рецепторні клітини еволюційно
молодші, властиві виключно хребетним тваринам. Такі клітини ге-
нерують імпульси, проте самостійно передавати їх не можуть і ви-
користовують для цього периферичні відростки нервових клітин.
В ембріогенезі вони також закладаються в ектодермі, проте пізніше
ніж первинночутливі, індукуючий вплив для них створює вже по-
вністю сформована нервова трубка. Вторинночутливі клітини вхо-
дять до складу сейсмосенсорної системи (бічна лінія), вестибуляр-
ного і слухового апаратів, органу смаку.

Слід відзначити, що наведена класифікація органів чуття не є єди-
ною. Відповідно до інших підходів, їх можна розподілити на такі
дві групи. Перша група — органи, що забезпечують сприйняття ме-
ханічних подразнень. Сюди належать різноманітні шкірні органи
(тільця Меркеля, Грандрі та ін.), органи бічної лінії, рівноваги,
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слуху та зору. Друга група представлена органами сприйняття хі-
мічних подразнень — органи смаку та нюху.

Орган нюху розвивається у вигляді потовщення ектодерми, яке
пізніше занурюється в шкіру, утворюючи нюховий мішок. Останній
відкривається назовні отвором — ніздрею. Епітелій нюхового мішка
складається з опорних і видовжених чутливих клітин. У передній стін -
ці кінцевого мозку назустріч потовщенням ектодерми формуються
парні випинання — нюхові частки, всередині яких наявні порожнини
бічних шлуночків. Форма нюхових часток є дуже мінливою у різних
тварин. Паралельно з нюховими частками формується скелет нюхових
капсул, які у подальшому входять до складу мозкового черепа.

Органи нюху іннервуються I-ю парою черепних нервів. Особли-
вість нюхового нерва полягає в тому, що він складається з централь-
них відростків первинночутливих клітин нюхового епітелію. Уві -
йшовши в нюхові частки переднього мозку, ці відростки вступають
у зв’язок з дендритами інших нервових клітин. Так відбувається пе-
редача ольфакторної (нюхової) інформації: нюхова клітина одно-
часно функціонує як рецептор і провідник нервового збудження.

Органи нюху в процесі еволюції хребетних суттєво ускладню-
ються. Поверхня нюхового епітелію прогресивно розростається. Це
супроводжується утворенням численних складок всередині нюхо-
вих капсул і зміною об’єму нюхових часток переднього мозку.

У ланцетників нюховий епітелій сконцентрований в області
дор сальної непарної нюхової ямки Кьолікера (а також, можливо,
вентральної ямки Гатчека) в тому місці, де невроцель сполучається
з поверхнею тіла у личинок.

Для міног характерна непарна ніздря, і хоча круглоротих вважа-
ють близькими до девонських одноніздревих, деякі дослідники до-
тримуються думки про вторинність об’єднання ніздрів. Про це свід-
чать сліди парності нюхової капсули, а також розвиток в онтогенезі
великої верхньої губи, яка утворює присмоктувальну воронку та
просторово зближує між собою ніздрі та пітуїтарний мішок. Таким
чином формується назогіпофізарний мішок, який відділений м’якою
стінкою від ротової порожнини. При створенні в ній розрідження,
він як піпетка втягує через ніздрю воду, яка завдяки спеціальній сис-
темі клапанів надходить також в носову порожнину (рис. 10.1).
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Рис. 10.1. Будова органу 

нюху круглоротих: 

А — мінога, Б — міксина, 
1 — непарна ніздря, 2 — нюховий

мішок, 3 — назогіпофізарний
мішок, 4 — воронка, 5 — ротова

порожнина, 6 — преназальний
синус (непарний аналог ніздрі) 

(за Джержинский, 2005)

У міксин наявний непарний аналог ніздрі — так званий прена-
зальний синус, а також аналог назогіпофізарного мішка, який від-
кривається в ротову порожнину. В результаті смоктальні рухи спри-
чинюють потік води цим каналом із заходом в нюховий мішок.

У хрящових риб пара наскрізних ніздрів розміщена на нижній
поверхні рила. Кожна ніздря розділена шкірною складкою на вхід-
ний і вихідний отвори. Поверхню нюхових капсул вистилає нюхо-
вий епітелій. Від ніздрів до ротового отвору тягнуться назооральні
борозни, тобто до ніздрів може надходити вода з хімічними сполу-
ками від їжі, яка знаходиться у ротовій порожнині.

У більшості кісткових риб органи нюху представлені парою
розміщених на передньому кінці голови мішків, які не відкриваються
в ротову порожнину. Із зовнішнім середовищем кожний мішок може
з’єднуватися двома отворами, як у типових костистих риб, або одним,
як в акул. Нюхові мішки зовні захищені кістковою капсулою, яка зрос-
тається з передньою частиною мозкового черепа. Дно нюхового
мішка вистелено нюховим епітелієм, його поверхня збільшується
шляхом утворення численних складок. У відносно малорухомих
риб відбувається примусове омивання мішків за рахунок зябрового
дихання — завдяки розрідженню в ротоглотковій порожнині у разі
набору чергової порції води. Серед костистих риб також зустріча-
ється принцип піпетки і навіть аналог хоан. У багатьох видів, окрім
основного нюхового мішка, можуть розвиватися додаткові кармани.
У деяких риб (багатопер, целакант) нюховий орган представлений
системою паралельних трубочок.
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Усі тетраподи мають наскріз ні
ніздрі, що пропускають атмосфер -
не повітря в ротоглоткову порож-
нину (рис. 10.2). Серед нюхових
клітин розміщені спеціальні зало -
зи, які виділяють всередину ходів
водянистий секрет і жироподібні
речовини. В результаті запахові
подразники поглинаються плівкою
рідини, що вкриває нюховий епі-
телій. Припускають, що зволо жен -
ню сприяє також надходження рі-
дини від очей через слізноносові
протоки.

В амфібій зовнішні ніздрі
продовжуються у видовжений мі -
шок, який відкривається внутріш-
ньою ніздрею — хоаною в по-
крівлі ротоглоткової порожнини.
Поверхня нюхового мішка, яка
у земноводних слугує, головним
чином, для проведення повітря
при диханні, гладенька і ча стково
вислана звичайним, а не чутли-
вим епітелієм. У личинок нюхо-
вий епітелій представлений, як
і в риб, радіальними складками.
У дорослих амфібій в нюхових
капсулах з’являються скостенін -
ня — нюхові раковини, а епітелій
набуває вигляду закручених ви-
ростів. У безногих наявні своє-
рідні нюхові щупальця, які висуваються з ніздрів.

Порожнина нюхового мішка амфібій поділена на дві частини:
внутрішню, власне нюхову, що вистелена нюховим епітелієм, і зов-
нішню — респіраторну, вистелену покривним епітелієм. Вперше
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Рис. 10.2. Положення органів

нюху у тетрапод: 

А — амфібії, Б — рептилії, 
В — ссавці, 1 — хоани, 

2 — нюховий мішок, 3 — зовнішні
ніздрі, 4 — вомероназальний орган,
5 — присінок, 6 — носоглотковий

канал, 7 — носова камера 
(за Kardong, 2012)
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намічається відокремлення від нюхової капсули спеціалізованої ді-
лянки нюхового епітелію — якобсонова (вомероназального) органа.

У хвостатих цей орган виражений слабо, проте в інших він формує
сліпий мішок, що відкривається в носову порожнину. Якобсонів
орган інформує про запах їжі, що знаходиться в роті.

У рептилій відбувається подальша диференціація наскрізних
ніздрів на присінок, середній і задній відділи. Верхня частина носо-
вої камери має кілька виростів — раковин, вистелених нюховим
епітелієм. У крокодилів і деяких черепах носова камера разом з но-
соглоткою відокремлені від рота вторинним кістковим піднебінням.
Якобсонів орган добре розвинений у ящірок і змій. У них він пар-
ний і відділений від наскрізних ніздрів. Хімічні компоненти влов-
люються кінчиком роздвоєного язика і переносяться в слиз чут -
ливого епітелію. На відміну від нюхової порожнини якобсонів
орган постійно заповнений рідиною, яка періодично викидається та
оновлюється.

У птахів отвори ніздрів розташовані зазвичай біля основи дзьоба,
іноді прикриті роговою складкою. У ківі вони знаходяться на кін-
чику дзьоба. Всередині носових ходів є три носових раковини, що
вистелені невеликими ділянками нюхового епітелію. Якобсонів орган
у них відсутній. Чутливість нюхової рецепції у птахів, порівняно
з рептиліями, суттєво знижена. Проте останніми дослідженнями по-
казано, що у птахів нюх бере участь у формуванні різних форм по-
ведінки: пошуку їжі, хомінгу тощо.

Найвищого розвитку орган нюху досягає у ссавців. Нюхові ра-
ковини закручені у кісткові спіралеподібні структури, які вкриті
чутливим епітелієм. Власне нюховими є ґратчасті раковини, що
примикають до ґратчастої кістки. До макросматиків серед ссавців
відносять сумчастих, комахоїдних, гризунів, хижих і копитних. До
мікросматиків належать вусаті кити, ластоногі, вищі примати. Біль-
шість ссавців мають якобсонів орган (рис. 10.3).

Орган зору. Світлочутливість можна вважати однією із фун-
даментальних властивостей тварин. Для всіх хребетних, як і більшості
безхребетних, характерна наявність органів сприйняття світлових
подразнень. Хребетні тварини мають спеціалізовані світлочутливі
органи, представлені парними або непарними очима.
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Рис. 10.3. Вомероназальний орган собаки: 

1 — нюхова цибулина, 2 — нюхові нерви, 3 — нюховий епітелій, 
4 — нюхова камера, 5 — носоглотковий канал, 6 — вомероназальний

орган, 7 — верхньощелепова кістка, 8 — вомероназальний нерв, 
9 — леміш (за Kardong, 2012)

Походження. Ембріональний розвиток ока починається з форму-
вання очного міхура, зачаток якого стає помітним в області майбутньо -
го проміжного мозку ще до замикання нервової трубки. Елементи ока
розвиваються із ектодерми і мезенхіми. Зачатки у вигляді двох пігмен-
тних плям з’являються з боків передньої частини нервової пластинки.
Пізніше плями занурюються вглиб і утворюють пару пігментних ямок.
Після замикання нервової пластинки в трубку, зачатки очей опиня-
ються на бічних стінках первинного переднього мозку, звідки вони ви-
пинаються назовні в вигляді круглих міхурів. Зв’язок з мозком зберіга-
ється через порожнисте нервове стебельце — майбутній зоровий нерв. 

У ході розвитку очного міхура зовнішня половина його стінки
впинається в його порожнину і міхур перетворюється на очний бокал
з подвійною стінкою. На вентральній стінці бокала утворюється ка-
навка — судинна або зорова щілина, через яку проходять кровоносні
судини. Внутрішня стінка являє собою майбутню сітківку, а зов-
нішня — її пігментний шар.
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У міру наближення очного міхура до поверхні, ектодерма, що ле-
жить навпроти нього, потовщується та занурюється назустріч бокалу.
Це потовщення відокремлює від себе в порожнину бокала структуру,
з якої пізніше буде сформований кришталик. Мезодерма, що оточує
закладку ока, дає початок зовнішнім оболонкам ока: судинній, яка ви-
конує трофічну функцію, та склері, що забезпечує опорну і захисну
функції. Судинна оболонка формує війкове тіло і райдужку.

Структурні елементи ока. Шар щільної сполучної тканини або
хряща утворює зовнішню оболонку ока — склеру. На передній повер-
хні ока склера переходить в тонку прозору рогівку, вкриту прозорим
епітелієм (рис. 10.4). Форма рогівки є мінливою: у риб вона сплощена,
у наземних і вторинноводних є опуклою. Разом з кришталиком рогівка
бере участь в заломлюванні потоку світла, яке надходить в око. Зсере-
дини до склери прилягає судинна оболонка, щільно забезпечена крово-
носними судинами. Нижче розташована темна пігментна оболонка. 

Рис. 10.4. Будова ока: 

1 — війкове (циліарне) тіло, 2 — задня камера, 3 — передня камера, 
4 — райдужка, 5 — рогівка, 6 — кришталик, 7 — м’яз, 8 — повіка, 

9 — склера, 10 — судинна оболонка, 11 — сітківка, 12 — центральна
ямка жовтої плями, 13 — зоровий нерв, 14 — склоподібне тіло 

(за Linzey, 2012)
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На межі між склерою і рогівкою краї обох оболонок утворюють
кільцеву складку — райдужку, яка обмежує отвір — зіницю. Остан-
ній може розширюватися або звужуватися, завдяки наявності в рай-
дужці радіальних і кільцевих м’язових волокон. Насичення райдужки
пігментами забезпечує різноманітне забарвлення ока.

Позаду райдужки утворюється кільцевої валик — війкове тіло,

яке являє собою скупчення м’язових волокон, прикріплених до обо-
лонки кришталика. Війкове тіло бере участь в акомодації ока, зміню -
ючи форму кришталика і, у деяких наземних хребетних, переміщаючи
його відносно сітківки. За зіницею розташоване кулеподібне (у риб)
або сплюснуте в двоопуклою лінзу прозоре тіло — кришталик. 

Внутрішній шар стінки ока — сітківка — щільно прилягає до
пігментної оболонки. Остання складається із світлочутливих, нерво-
вих та опорних клітин. До пігментного шару прилягає шар фоторе-
цепторів, зовнішні членики яких мають вигляд паличок або колбочок
і містять світлочутливий пігмент. Палички і колбочки мають різні бу-
дову та функції. Палички — рецептори, які реагують на слабке освіт-
лення, вони передають зображення в чорно-білих тонах. Палички пе-
реважають у сітківці нічних наземних тварин, в акул і глибоководних
риб. Колбочки чутливі до інтенсивного освітлення, вони краще пере-
дають дрібні деталі зображення і забезпечують кольоровий зір.

У місці виходу зорового нерва світлочутливий шар сітківки ре-
дукується, цю ділянку називають сліпою плямою. У центрі сітківки
зазвичай розташовується область підвищеної оптичної чутливості —
жовта пляма; в її центрі часто є ямка, де щільність фоторецепторів
і нервових клітин збільшена. Внутрішня порожнина очного яблука
заповнена склоподібним тілом. Усередині цього тіла у рептилій і пта -
хів наявна структура, щільно пронизана кровоносними судинами —
сосковий конус, або гребінець. Він покращує забезпечення очей по-
живними речовинами та киснем (також, можливо, сприяє гостроті
зору). Рух очей в орбіті обумовлений скороченням чотирьох прямих
і двох косих м’язів, які прикріплюються до стінок орбіти та склери.
Для отримання чіткого зображення існує механізм «наведення»
очей на різкість — акомодація.

Акомодація у хребетних може здійснюватися по-різному
(рис. 10.5). У цьому процесі беруть участь мезодермальні м’язи



 війкового тіла та ектодермальні м’язи райдужної оболонки. У круг-
лоротих, хрящових і кісткових риб, у личинок амфібій акомодація
досягається переміщенням кришталика в середині очного яблука,
у рептилій, птахів і ссавців пристосування до чіткого бачення від-
бувається за рахунок переміщення і зміни форми кришталика. У разі
розглядання віддалених предметів кришталик сплощується, при ближ -
ньому зорі він стає округлим. Ці зміни обумовлені роботою м’яза
війкового тіла. Помічено, що спокійний стан кришталика у різних
хребетних може забезпечувати досягнення різних завдань: в одних
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Рис. 10.5. Механізми акомодації у хребетних: 

А — круглороті, Б — костисті риби, В — черепахи, Г — птахи, 
Д — ссавці, 1 — стан спокою, 2 — стан акомодації, 3 — кришталик, 

4 — рогівка, 5 — війковий м’яз, 6 — сфінктер райдужки, 7 — склеральні
скостеніння, 8 — циліарний відросток (за Kardong, 2012)
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випадках проблему близького зору, в інших — далекого. Загалом
виділяють до семи різних і незалежно сформованих варіантів ако-
модації в окремих групах тварин.

З органами зору хребетних пов’язані різноманітні допоміжні
структури: повіки, слізні залози та ін. Повіки практично відсутні
у риб, в окремих випадках біля очей дещо розростаються складки
шкіри, у деяких акул можуть бути верхня і нижня повіки. 

У наземних хребетних очі завжди прикриті повіками. Їх функ ція
полягає в захисті рогівки від висихання, а також від попадання чужо-
рідних часточок і пилу. В амфібій, рептилій і птахів сильніше розви-
нена нижня повіка, у ссавців і крокодилів — верхня. Під рухливими
повіками амфібій, рептилій, птахів є третя повіка — мигальна пере-
тинка, яка прикриває око спереду назад. У змій повіки зростаються,
вони дуже тонкі, тому рогівка виявляється прикритою прозорою шкі-
рою. Слізні залози наземних хребетних розташовані в передньому
куті ока. Їх рідкий секрет змочує і промиває рогівку. У передньому
куті ока знаходиться гардерова залоза, яка секретує маслянисту рі-
дину для змочування передньої поверхні очного яблука. Гардерові
залози добре розвинені у земноводних, плазунів і птахів. Ссавцям
вони, як правило, не властиві, за виключенням китоподібних і ласто-
ногих, у яких секрет цих залоз захищає очі у воді, а над водою збіль-
шує далекозорість за принципом контактної лінзи. У наземних хре-
бетних в передньому куті ока є носослізна протока. Вона виводить
надлишок слізної рідини в носову порожнину, зволожуючи слизову
носа. У морських черепах і деяких морських птахів слізні залози ви-
водять гіпертонічний розчин солі, що дає можливість їм використо-
вувати для пиття морську воду і звільнятися від надлишку солей.

В окремих випадках спрощення або редукція очей можуть бути
обумовлені відсутністю освітлення. Це властиво глибоководним
рибам і деяким тваринам, які ведуть підземний спосіб життя — кро-
там, сліпакам, гоферам та ін. Більшість тварин мають монокулярний
бічний зір, але у деяких (птахи, примати) виникає бінокулярний зір,
при цьому очі зближуються на лицьовому диску.

Непарні очі хребетних розвиваються як порожнисті вирости
епіталамуса — покрівлі проміжного мозку. Вони представлені піне-
альним (corpus pineale) та розташованим перед ним парієтальним
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(corpus parapineale) органами (перший відомий також як епіфіз,
другий — тім’яний орган). 

Обидва органи можуть мати фоторецепторні клітини, проте
в еволюційному ряду хребетних є дуже мінливими. Світлочутлива
функція властива тім’яному органу в деяких риб, хоча у круглоротих
і безхвостих амфібій ця функція належить епіфізу. Будова тім’яного
органа значно варіює у рептилій. Наприклад, тім’яний орган гатерії
має вигляд пухирчастого ока. Його передня стінка потовщена та утво-
рює кришталик, а задня стінка сильно пігментована. У деяких без-
хвостих амфібій та ящірок на рівні проміжного мозку, на шкірі або
під нею є світлочутлива пляма. В усіх випадках непарне око сприй-
має рівень освітленості, а не образ предмета. Епіфіз, втративши зо-
рову функцію, перетворюється на залозисте утворення — шишко-
подібну залозу. У ссавців вона бере участь в регуляції роботи
статевих залоз і формуванні вторинних статевих ознак.

Бічна лінія. Еволюційне значення системи органів бічної
лінії по лягає у тому, що вона дала початок іншим сенсорним орга-
нам, зокрема органам слуху і рівноваги. Ця сейсмосенсорна сис-
тема притаманна первинноводним хребетним, личинкам земновод-
них, амфібіям, які постійно живуть у воді; була вона і у вимерлих
форм первинноводних.

В онтогенезі хребетних бічна лінія закладається в ділянці екто-
дерми зародка, розташованій поблизу нервової пластинки. Тут утво -
рюються потовщені ділянки, так звані чутливі горбки. Кожна така ді -
лянка несе клітини двох типів: опорні — довгі циліндричні, що йдуть
від поверхні до основи, і сенсорні — клітини грушоподібної форми.
Вони займають центральне положення в ділянці, але не доходять до її
основи. Сенсорні клітини на вільному кінці мають щіточку волосків,
а біля основи обплетені нервами. Скупчення чутливих клітин мають
назву невромастів. Невромасти за будовою нагадують смакові цибу-
лини (рис. 10.6). Їх волоски зверху вкриті масою драглистої субстанції,
яку секретують клітини невромастів; утворюється так звана купула.
Купули вільних невромастів (деякі амфібії) мають видовжену цилін-
дричну форму і виступають назовні у воду; купули канальних невро-
мастів (риби) більш короткі, сплощеної форми. Канали заповнені
рідиною з підвищеним вмістом калію і контактують із зовнішнім
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середовищем через пори. У деяких видів риб пори закриті мембра-
ною, коливання води передаються до сенсорних клі тин через ці мем-
брани, що нагадує передачу коливань через барабанну перетинку.

Рис. 10.6. Бічна лінія риб: 

1 — латеральний канал бічної лінії, 2 — епідерміс, 3 — луска, 
4 — пора, 5 — канал, 6 — невромаст, 7 — чутливий нерв, 

8 — чутлива волоскова клітина, 9 — купула (за Hickman et al., 2012)

Органи бічної лінії являють собою шкірні канали, розташовані
з боків тіла, а також на голові тварини. У круглоротих, нижчих при-
мітивних риб і химер, у земноводних вони лежать на поверхні шкіри
або занурюються в неглибокі ямки. У більшості риб канали занурені
глибоко в шкіру, прикриті лускою і вздовж усього каналу мають
численні виходи крізь отвори в лусочках. Головні канали бічної
лінії розташовуються з боків вздовж тіла, на голові риби бічна лінія
утворює складну сітку. У деяких хрящо вих і кісткових риб канали
являють собою відкриті жолобки або борозни. У сучасних земновод-
них невромасти розміщуються в шкірі більш-менш ізольовано, але
лінійно, як у круглоротих.

Органи бічної лінії сприймають легкі рухи і коливання води ви-
сокої частоти, в основному поблизу джерела коливань. Інформація, що
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надходить від бічної лінії, допомагає тварині в орієнтації, пошуку
їжу, уникненні перешкод, запобіганні хижаків та ін. Серед амфібій
бічна лінія властива личинкам безхвостих і хвостатих, які мешкають
у водному середовищі, а також небагатьом видам дорослих хвоста-
тих. У більшості безхвостих після метаморфозу бічна лінія втрача-
ється. У амніот, які вторинно повернулися у водне середовище, бічна
лінія не розвивається.

Клітини бічної лінії можуть брати участь в електрорецепції
(пластинозяброві, ганоїдні, сомові). Серед електрорецепторних ор-
ганів розрізняють ампульовані та горбикові. Ампульовані органи
зустрічаються у всіх морських і прісноводних електрочутливих риб;
горбикові поширені тільки серед прісноводних слабоелектричних
костистих риб (наприклад, для орієнтації в каламутній воді, де
можливості зору обмежені).

Органи рівноваги і слуху. Через первинноводність хребет-
них тварин, утворенню органа слуху, тобто органа сприймаючого зву-
кові подразники, передувала стадія, коли головною функцією відповід-
них структур було відчуття рівноваги. У всіх хребетних ця первинна
функція вуха залишається майже незмінною. Функція слуху з’явилася
пізніше, з виходом хребетних на суходіл і поступово вдосконалюва-
лася в еволюційному ряду хребетних. Комплекс структур органів рів-
новаги і слуху в найрозвинутішому вигляді (у ссавців) складається
з трьох компонентів: внутрішнього вуха, середнього і зовнішнього.
У первинноводних він представлений лише внутрішнім вухом.

У круглоротих і риб орган слуху утворений капсулами внутріш-
нього вуха, які закладаються з боків голови зародка у вигляді парних
потовщень ектодерми. Кожна з них перетворюється спочатку на ям -
ку, а потім на пухирець, що з’єднаний з поверхнею каналом. Пізніше
він відшнуровується від ектодерми. Слуховий пухирець перехватом
розділяється на два відділи: з верхнього формується овальний міше-
чок і з’єднані з ним півколові канали — орган рівноваги (вестибуляр-
ний апарат). Нижній відділ перетворюється на круглий мішечок, від
якого відходить порожнистий виступ — лагена (lagena). Остання
у вищих хребетних утворює завитку — орган слуху. Епітелій, що
вистилає перетинчастий лабіринт, на окремих ділянках круглого та
овального мішечка, а також в півколових каналах має чутливі клі-
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тини, забезпечені пружними волосками. Внутрішня порожнина пере-
тинчастого лабіринту заповнена ендолімфою. У ендолімфі мішечків,
півколових каналів і лагени зважені кристалічні включення карбо-
нату кальцію — великі (оттоліти) і дрібні (оттоконіі). Форма от-
толітів видоспецифічна і дає можливість, наприклад, у риб визначити
їх систематичну приналежність. Зміна положення голови спричинює
переміщення ендолімфи та отолітів, які подразнюють при цьому чут-
ливі клітини. Перетинчастий лабіринт, таким чином, функціонує як
орган рівноваги. Звукові хвилі, які обумовлюють коливання ендо-
лімфи і включень, що знаходяться в ній, також викликають подраз-
нення чутливих клітин. Слід зазначити, що в процесі еволюції ще-
лепноротих від риб до вищих ссавців будова вестибулярного апарату
принципово не змінюється. Можливо, це пояснюється сталістю ха-
рактеристик гравітаційного поля Землі, стабільних за напрямком і ве-
личиною та незалежних від середовища мешкання тварин.

Для більшості тварин характерна наявність у вестибулярному
апараті трьох півколових каналів. Вони лежать в трьох взаємно пер-
пендикулярних площинах у відповідності з трьома просторовими
вимірами. Часто обидва вертикальних канали починаються від вер-
хньої сторони овального мішечка спільною ніжкою. Кожний із пів-
колових каналів має на одному із своїх кінців розширення, яке на-
зивається — ампула, в кожній із ампул є чутливий гребінь. У міног
наявні лише два канали і такий стан, ймовірно, є вихідним. Вони
розташовані у взаємно перпендикулярних площинах і сприймають
кутові прискорення, які відчуває голова, щодо всіх трьох осей. Вва-
жають, що в кожному відносно невеликому за діаметром півколо-
вому каналі міноги, ендолімфа не тільки знаходиться в круговому
русі, але й підганяється джгутиковим апаратом. Міксинам власти-
вий тільки один канал. Проте, скоріше за все, така ситуація є вто-
ринною, тобто є результатом зростання двох каналів.

Спеціалізований слуховий рецептор у внутрішньому вусі риб
відсутній. Риби, земноводні та плазуни сприймають звуки всією по-
верхнею тіла, оскільки позбавлені зовнішнього вуха. Органами, що
сприймають коливання середовища, у риб і личинок земноводних
є внутрішнє вухо, бічна лінія та клітини шкірного аналізатора. Слухо -
ву функцію у внутрішньому вусі виконують окремі волоскові клітини
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круглого мішечка і лагени — рецептор тиску. Вони вловлюють звуки,
віддалені на великі відстані, а бічна лінія вловлює звуки поблизу їх
джерела. Інтенсивні звуки може сприймати шкірний аналізатор.
Виявлено, що хрящові риби сприймають поверхнею тіла звукові ко-
ливання низьких частот.

У сприйнятті звуків кістковими рибами беруть участь система
порожнин в черепі та плавальний міхур. В оселедцеподібних звукові
коливання з поверхні тіла передає трубчастий відросток плавального
міхура, який контактує з перетинчастим лабіринтом. У коропоподіб-
них механізм інший: плавальний міхур пов’язаний з перетинчастим
лабіринтом системою кісточок — похідних відростків хребців (веберів
апарат). Сполучення плавального міхура з внутрішнім вухом здійс-
нюється за допомогою чотирьох пар веберових кісточок. Рухомо
зчленовані веберові кісточки функціонально являють собою аналог
системи кісточок середнього вуха ссавців, а плавальний міхур —
функціональний аналог барабанної перетинки. 

В умовах наземного середовища характеристики звукопередачі
інші. Швидкість поширення звукової хвилі в повітрі менше, ніж
у воді, звуки швидко розсіюються і загасають. У повітряному середо-
вищі механічні звуки, які поширені серед риб, стають малоефектив-
ними. Тому системи сприйняття і створення звуків у наземних хре-
бетних суттєво змінюються.

Рецепторний апарат внутрішнього вуха амфібій характеризу-
ється появою так званих сосочків. Між овальним і круглим мішечками
розташовується амфібійний сосочок — новоутворення земновод-
них, відсутнє в інших наземних хребетних. За його участю тварини
сприймають звуки в досить вузькому діапазоні: 200–940 Гц. Вважа-
ють, що амфібійний сосочок також бере участь у системі водного
сприйняття звуків. Інший сосочок — базилярний — розташовується
в круглому мішечку поблизу лагени. Він сприймає звуки в діапазоні
3–4 Гц — 1 кГц. Передача звуків на рецепторний апарат внутріш-
нього вуха здійснюється в амфібій двома шляхами: водним (через
лімфатичні мішки, венозну систему та ендолімфу внутрішнього
вуха) і повітряним (через середнє вухо).

У рептилій амфібійний сосочок відсутній. У круглому мішечку
помітний виріст, який отримав назву — кохлеарний канал (або
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 завитка). Тут сконцентровані волоскові клітини базилярного сосочка
і лагени. У внутрішньому вусі птахів, як і у рептилій, рецепторним
органом є базилярний сосочок. На дистальному кінці завитки роз-
ташована лагена. Волоскові клітини птахів різноманітні — відріз-
няються будовою, розташуванням та іннервацією. Завитка має збіль-
шені розміри овального і круглого вікон. На базилярній мембрані
у птахів, окрім сосочка, розвивається витягнутий у довжину кортієв
орган, який складається із рецепторних і опорних клітин, покритих
(як і сосочок плазунів) мембраною. 

У внутрішньому вусі ссавців завитка спірально закручена
в 1–5 оборотів і повністю ізольована від вестибулярного апарату (в од -
нопрохідних вона має 0,5 обороту і нагадує завитку птахів). В завитці
ссавців, крім однопрохідних, зникає макула лагени і весь рецептор,
представлений базилярним сосочком, видозміненим у справжній
кортієв орган ссавців, розміщений на базилярній мембрані (рис. 10.7).
Специфічною рисою ссавців є постійна кількість рецепторних клі-
тин і однаковий характер їх розташування.

Середнє вухо є характерним утворенням наземних хребетних.
Воно забезпечене барабанною перетинкою і різною кількістю слу-
хових кісточок. На середнє вухо перетворюються IV зяброва щі-
лина — бризкальце і верхній елемент під’язикової дуги — підвісок
(гіомандібуляре). Зовні порожнина середнього вуха обмежена тонкою
мембраною — барабанною перетинкою. Остання утворена листком
сполучної тканини і прикрита з поверхні шкірою (в амфібій, бага-
тьох ящірок). Через широкий отвір або через євстахієву трубу ця
порожнина з’єднується з глоткою. Гіомандібуляре втрачає роль під-
віска щелеп і перетворюється на стремінце (stapes). 

Розширений у вигляді підошви кінець стремінця впирається
в овальне вікно внутрішнього вуха і передає коливання барабанної
перетинки на систему: перилімфатична протока — базилярна мем-
брана — лагена. У ссавців в середньому вусі формується три слу-
хові кісточки — молоточок (malleus), коваделко (incus) і стремінце,
гомологи відповідно квадратної, зчленівної кісток і підвіска. Вва-
жають, що система кісточок не тільки ефективніше передає і підси-
лює коливання, але й оберігає внутрішнє вухо від навантажень при
швидких змінах інтенсивності звуків. 

319



Рис. 10.7. Орган слуху ссавців: 

1 — завитка, 2 — овальне вікно, 3 — стремінце, 4 — півколові канали, 
5 — кругле вікно, 6 — канал завитки, 7 — сходи присінка, 

8 — рейснерова мембрана, 9 — слуховий нерв, 10 — покривна мембрана,
11 — волоскові клітини, 12 — базилярна мембрана, 13 — сходи завитки

(за Hickman et al., 2012)

Також звукові коливання можуть надходити до внутрішнього
вуха через кістки черепа. У видів, здатних до ехолокації (землерийки,
кажани, китоподібні), між молоточком і коваделком з’являється до-
датковий важіль, а молоточок жорстко приєднується до барабанної
перетинки. Це підвищує міцність системи і покращує сприйняття
і проведення специфічних сигналів. У гатерій і змій середнє вухо
повністю редуковано, його зникнення, як правило, пов’язане з по-
взанням і риючим способом життя.
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У рептилій, птахів і ссавців формується зовнішнє вухо. У бага-
тьох рептилій воно представлено зовнішнім слуховим проходом.
Він захищає барабанну перетинку, тут підтримуються постійна
температура і тиск. Ступінь розвитку цього каналу змінюється
у рептилій в широких межах. Найсильніше зовнішній слуховий про-
хід оформлений у крокодилів і деяких геконів. Кільцеві м’язи забез-
печують звуження або перекриття зовнішнього отвору. Слуховий
прохід добре виражений у ящірок, що переховуються в тісних схо-
вищах, під камінням, у вузьких щілинах (сцинки). У ящірок, які ви-
користовують просторі сховища, слуховий прохід слабо виражений
або відсутній (агами, скельні ящірки). Повністю відсутній він також
у всіх змій. У птахів зовнішнє вухо оформлено в короткий, але
складний за рельєфом слуховий прохід з розташованими біля входу
шкірними складками, валиками і вушними птериліями.

Зовнішнє вухо наземних ссавців включає слуховий прохід і вушну
раковину, форма і рухливість якої сильно варіюють. Багатофункціо-
нальність зовнішнього вуха дозволяє тваринам з його допомогою ефек -
тивніше вловлювати звуки, здійснювати терморегуляцію, демонструва -
ти емоційний стан. У напівводних (ластоногі) вушні раковини
коротшають, а спеціальні шкірні вирости у разі знаходження під водою
закривають вушний прохід. У справжніх тюленів раковина редукується,
а слуховий прохід має коліноподібний вигин. У дельфінів вушна рако-
вина редукована, а слуховий прохід закритий і заповнений повітрям.

Органи смаку. Традиційно вважають, що хребетні розрізняють
чотири основні смакові якості: гірке, солоне, кисле, солодке. Рецепція
смаку відбувається шляхом розпізнавання молекул та іонів у рідкому
середовищі: кислот — як кисле, хлоридів — як солоне, відчуття гір-
кого спричинюється алкалоїдами, відчуття солодкого — цукрами
і спиртами. В останні роки був виявлений п’ятий тип рецепторів
смаку, який відповідає за сприйняття «м’ясного» смаку (умамі). Також
було встановлено, що одна чутлива клітина експресує тільки один тип
рецепторів, тобто здатна відчувати лише один з п’яти смаків. 

Рецепторами смаку є смакові цибулини (бруньки), які складають -
ся з клітин витягнутої овальної форми, їх ядра розташовані на ба-
зальному полюсі клітини (рис. 10.8). Цитоплазма рецепторних клітин
багата на РНК, білки, містить добре розвинуті ендоплазматичний
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 ретикулум та комплекс Гольджі. На апікальній поверхні смакових клі-
тин є багато тонких мікроворсинок, які збільшують площу сприймаю-
чої поверхні. Ці мікроворсинки називаються штифтиками. До базаль-
ної та бічної поверхонь рецепторних смакових клітин підходять
закінчення безмієлінових нервових волокон. Також до складу смакової
бруньки входять опорні елементи — вузькі, високі клітини призматич-
ної форми з великим ядром і світлою цитоплазмою, в якій добре роз-
винуті ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії та елементи ком-
плексу Гольджі. Третім компонентом є базальні клітини — невеликі
клітини, які лежать на базальній мембрані, не досягають смакової пори
і не контактують з нервовими волокнами. Вони є малодиференційова-
ними елементами і служать джерелом регенерації інших клітин.

Рис. 10.8. Смакові рецептори: 

А — положення смакових бруньок на сосочках всередині поверхневого
епітелію, Б — будова смакової бруньки, 1 — сосочок, 2 — смакова

брунька, 3 — залоза, 4 — мікровілії, 5 — пора, 6 — опорна клітина, 
7 — рецепторна клітина, 8 — базальна клітина, 9 — нерви, 

10 — базальна пластинка (за Linzey, 2012)

Смакові цибулини розташовані головним чином у ротовій по-
рожнині і глотці. Проте у кісткових риб вони можуть розміщуватися
на зовнішній поверхні тіла, на зябрових дугах, на плавцях, багато їх
на губах і вусиках. Смакові бруньки в амфібій зустрічаються в шкірі.
У рептилій і птахів вони знаходяться в глотці, рідко на язику. У ссав-
ців смакові бруньки в основному розташовані на язику. У гризунів,
хижих і копитних ссавців найчастіше на його дорсальній поверхні.
Смакові сенсорні клітини кожні кілька днів замінюються новими.
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У більшості хребетних смакові бруньки іннервуються гілками ли-
цьового (VII), язикоглоткового (IX) і блукаючого (X) нервів.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає відмінність між первинно- і вторинночутли-
вими рецепторними клітинами?

2. Охарактеризуйте напрямки ускладнення органів нюху в про-
цесі еволюції.

3. Яку функцію виконує якобсонів (вомероназальний) орган,
у яких хребетних він наявний?

4. Охарактеризуйте основні етапи ембріонального розвитку ока.
5. Охарактеризуйте основні структурні елементи ока хребетних.
6. Завдяки яким механізмам здійснюється акомодація в різних

групах хребетних тварин?
7. Назвіть допоміжні структури, які пов’язані з органами зору.
8. Порівняйте будову зорового апарату у водних і наземних хре-

бетних.
9. Яким чином здійснюється сейсмосенсорна рецепція?
10. Яку будову мають органи бічної лінії в різних таксономіч-

них групах хребетних?
11. Охарактеризуйте будову вестибулярного апарату водних хре-

бетних.
12. Яку функцію виконує веберів апарат?
13. Чим відрізняються характеристики передачі та сприйняття

звуків у наземному середовищі, як це позначається на будові орга-
нів слуху?

14. Порівняйте будову структур внутрішнього вуха у різних
хребетних.

15. З чим пов’язане перетворення гіомандибуляре на слухову
кісточку — стремінце?

16. Як формуються і функціонують слухові кісточки у серед-
ньому вусі ссавців?

17. Яким чином середовище мешкання або спосіб життя позна-
чається на будові слухового апарату?

18. Охарактеризуйте будову смакових рецепторів хребетних.
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РОЗДІЛ 11
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

ЕВОЛЮЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІВ
ТА ЇХ СИСТЕМ

Будова тіла тварин, органів та їх систем доволі легко підлягає без-
посередньому дослідженню, тому анатомами накопичений величезний
об’єм емпіричних даних. В історичному аспекті вже давно з’явилася
нагальна необхідність у теоретичному узагальненні наявних фактів.
Такі спроби з різним рівнем успіху здійснювалися неодноразово.

В епоху Відродження відбувся перехід від описової анатомії до
порівняльної, в центрі уваги якої знаходиться вивчення закономір-
ностей будови й розвитку організмів, шляхом зіставлення тварин
різних систематичних груп. Такий підхід дав змогу відкрити три
шляхи інтерпретації анатомічного матеріалу. По-перше, це ідея єд-
ності плану будови, заснована на виявленні неочевидної схожості
у будові, по-друге — ідея пристосованості живих організмів, що
дала початок новому науковому напрямку — функціональній анато-
мії. Нарешті, третій шлях інтерпретації фактів був сформований на
основі природної процедури класифікації, впорядкування вивчених
об’єктів і станів, що привело до побудови порівняльно-анатоміч-
ного ряду, в основі якого знаходиться ідея розвитку.

З часом (кінець XIX — початок ХХ століття) набула актуаль-
ності проблема співвідношення форми і функції, їх взаємозв’язку
і взаємодії. Основні ідеї порівняльної анатомії сконцентрувались
у наступні положення. 1. У процесах життєдіяльності на рівні орга-
нізму, форма як матеріальний субстрат, визначає функцію. Наприклад,
конструкція певного апарату визначає його фізичні, а отже, функ -
ціональні, властивості. Тим самим форма в таких ситуаціях є первин-
ною відносно функції. 2. У процесах філогенезу на рівні популяції
майбутня доля форми визначається тим, наскільки вона може слу-
жити субстратом для функцій, що забезпечують виживання носія цієї
форми. Таким чином, первинною виявляється функція. 3. У проце-
сах ембріогенезу форма, як матеріальний субстрат, має величезне
значення, проте існують спеціальні механізми, які змінюють хід
формоутворювальних процесів під впливом функціональних наван-

324



тажень, наприклад, зростання кістки значною мірою визначається
механічним навантаженням (Дзержинский, 2005). 

Хоча пошуки шляхів філогенетичних перебудов органів і фун-
кцій почалися давно, проте реальні можливості для теоретичних
узагальнень з’явилися лише в XX столітті. Один із засновників су-
часної порівняльної анатомії та еволюційної морфології О.М. Сє-
верцов узагальнив напрацювання в даному напрямку. При цьому
він спирався на дві категорії фактів, які об’єктивно спостерігаються
в природі і зводяться до того, що: 1) всі органи поліфункціональні;
2) кожна із функцій здатна змінюватися кількісно та якісно.

О.М. Сєверцов вперше сформував систему так званих модусів
органогенезу, які лежать в основі еволюції органів та їх систем. З тих
часів кількість таких закономірностей, сформульованих у вигляді
принципів, збільшилась. Основні з них наведені нижче.

Принцип зміни функцій: у разі змін умов існування головна функ -
ція може втрачати своє значення і послаблюватися; одночасно будь-
яка із другорядних функцій може посилюватися і ставати головною.
Зміна функцій супроводжується відповідними перебудовами орга-
нів (ниркові канальці хребетних служать для виведення продуктів
азотистого обміну (головна функція), а частина з них і для виве-
дення статевих продуктів; останні з часом обособлюються у вигляді
придатка сім’яника, тобто функція виведення статевих продуктів
в цьому органі стає основною). 

Принцип розширення функцій: кількість другорядних функцій мо -
же значно збільшуватися, проте головна функція зберігається (напри -
клад, первинною і головною функцією кінцівки давніх тетрапод бу ла
опора на субстрат і пересування; опанування різних екологічних ніш
призвело до диференціації кінцівок і набуття нових функцій: рит тя, ла-
зіння, захоплювання, стрибання, плавання, захисту, нападу то що). Нові
функції так чи інакше впливають на трансформацію кінцівок, а розши-
рення функцій збільшує пластичність органа і всього ор ганізму оскіль -
ки відкриває нові можливі шляхи еволюції, включа ючи зміну функ цій.
Розширення функцій має місце у разі диференціації органа, який
в міру свого розчленування (диференціації) набуває нових функцій.

Принцип зменшення кількості функцій: у разі посилення голов-
ної функції, орган, який є її носієм, спеціалізується в напрямку
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більш ефективного виконання головної функції, навіть, за рахунок
втрати деяких другорядних функцій (кінцівки копитних спеціалізу-
ються до швидкісної локомоції: ця головна функція посилюється,
проте послаблюються або втрачаються ряд другорядних функцій,
таких, наприклад, як маніпуляторні).

Принцип посилення функцій: посилення може відбувається
кількома шляхами — збільшенням розмірів органа (наприклад ле-
генів через утворення комірчастих структур); збільшенням секре-
торної частини залози (молочні залози в період лактації); концен-
трацією тканини з однаковою функцією (утворення підшлункової
та щитоподібної залоз у вищих хребетних).

Принцип активації функцій, або перетворення пасивних орга-
нів в активні (розвиток рухомих плавців риб із малорухомих шкір-
них складок, перетворення деяких зубів змій на отруйні). 

Принцип іммобілізації частин і функцій: перетворення актив-
ного органа в пасивний, рухомого в нерухомий, супроводжується
послабленням головної функції. Саме шляхом іммобілізації відбу-
валася втрата рухливості первинної верхньої щелепи в ряду хребет-
них та втрата кінетизму черепа. Разом з цим іммобілізація створює
умови для концентрації та інтенсифікації функцій.

Принцип поділу функцій демонструє шлях і причини, за яких
відбувається диференціація органа: паралельно з поділом функцій
відбувається поділ органа. Наприклад, початкова функція хребта —
надання форми та опори тілу, почала стримувати локомоторну актив-
ність тварин. Первинна статична функція продовжує відігравати важ-
ливу роль, але в ній з’являються складові, які дозволяють, а потім
і посилюють рухливість окремих ділянок. Так, рухливість спочатку
з’являється в місці з’єднання голови з хребтом, потім тулубової час-
тини хребта з крижовою. Одночасно відбувається диференціація
хребта на відділи — шийний, грудний, поперековий, крижовий; пе-
ретворюються й хребці окремих відділів. 

Принцип субституції органів: окремий орган може заміщува-
тися іншим органом, з іншою будовою і походженням, але виконую-
чим ту ж саму функцію. Так відбувалася заміна хорди хрящовим
хребтом, а останнього — кістковим. В цілому субституція веде до
посилення функції і тенденції до диференціювання органів. 
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Принцип фізіологічної субституції пояснює ситуацію, коли орган
заміщується органом іншої будови, розміщеним в іншому місці
і виконуючим таку саму функцію. Так відбувається заміна головної
нирки тулубовою, а останньої — тазовою.

Принцип фіксації фаз: нова функція може виникати як резуль-
тат закріплення (фіксації) фази, що періодично повторюється, або
однієї із фаз попередньої загальної функції даного органа; при
цьому загальний характер функції не змінюється, але підвищується
її інтенсивність (вважають, що таким шляхом відбувався перехід
від стопоходіння до пальцеходіння, а потім і фалангоходіння).

Принцип олігомеризації або зменшення числа гомологічних ор -
ганів або їх частин. Вважають, що відповідно з цим принципом відбу-
валося зменшення кількості хребців у хребетних, зменшення голівок
складних м’язів у разі спеціалізації, кількості променів в плавцях
риб, пальців у копитних та ін.

Принцип полімеризації описує зворотний процес збільшення чис -
ла гомологічних органів або їх частин (збільшення кількості хребців
у змій, фаланг в передніх кінцівках китоподібних — гіперфалангія).

Принцип гетеробатмії відтворює виникнення різного рівня спе-
ціалізацій окремих структур чи органів організму в результаті неза-
лежності розвитку різних частин особини.

Принцип компенсації функцій біологічно координованих орга-
нів, що належать до однієї системи: відносно швидка перебудова
одних органів, в рамках однієї системи органів, компенсує тривале
відставання темпів розвитку інших органів тієї ж системи. 

Принцип еволюційної стабілізації функцій діє в ситуаціях, коли
шляхом зміни частини органа зберігається можливість його нор-
мального функціонування в змінених умовах. 

Принцип концентрації функцій відтворює процес топографіч-
ної локалізації функцій, що супроводжується паралельним утворен-
ням нового органа (виникнення швидкісного скомброїдного типу
плавання у риб, пов’язаного з концентрацією локомоторних рухів
в області хвостового плавця).

Принцип спеціалізації функцій: спеціалізація (інтенсифікація)
функції можлива без спеціалізації структури, що її забезпечує.
Функ ція підвішування до субстрату за допомогою тазових кінцівок
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у кажанів є давньою функціональною спеціалізацією, проте їх та-
зові кінцівки в морфологічному плані позбавлені рис спеціалізації,
більше того, малогомілкова кістка кажанів зберігає зв’язок з лате-
ральним виростком стегнової кістки, що є архаїчним станом (Ков-
тун, 1978; Ковтун та ін., 2005).

Наведена типологія механізмів філогенетичних змін органів та
їх функцій є прикладом теоретичних узагальнень, отриманих на
підставі даних порівняльної анатомії.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає основне завдання порівняльної анатомії тварин?
2. Які шляхи інтерпретації емпіричного матеріалу використо-

вує порівняльна анатомія?
3. У чому полягає сутність проблеми співвідношення форми

і функції, їх взаємозв’язку і взаємодії?
4. Які основні вихідні положення порівняльної анатомії скла-

лися у середині ХХ століття? 
5. Кому належить авторство у формулюванні перших модусів

органогенезу?
6. У чому полягає сутність принципу зміни функцій?
7. За допомогою яких механізмів може відбуватися посилення

функції органа (системи органів)?
8. Охарактеризуйте принцип розширення функцій, наведіть

приклади.
9. У чому полягає сутність принципу зменшення кількості функцій?
10. На підставі порівняльних анатомічних даних наведіть при-

клади реалізації принципу посилення функцій.
11. На підставі яких модусів органогенезу можна пояснити ди-

ференціацію певного органа?
12. У чому сутність принципів морфологічної або фізіологічної

субституції?
13. Які процеси описують принципи оліго- і полімеризації го-

мологічних органів? 
14. Наведіть приклади процесів, які описуються принципами

компенсації та концентрації функцій.
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