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ПЕРЕДМОВА

Підручник написаний на основі діючих програм з медичної біології, гіс-
тології, анатомії людини, нормальної фізіології та патологічної анатомії, за-
тверджених Міністерством охорони здоров’я України і призначений для сту-
дентів фармацевтичного факультету та викладачів медичних навчальних 
закладів вищої освіти.

Матеріал підручника викладений за розділами. Перші два розділи охоплю-
ють питання медичної біології та гістології. В них описуються біологічні 
основи життєдіяльності людини і біогеоценотичний рівень організації життя 
та місце людини в ньому. Наступні розділи підручника присвячені описанню 
окремих систем організму за загальним планом: анатомія, гістологія, фізіо-
логія та найбільш поширені патологічні процеси. Такий план викладання, на 
наш погляд, є доцільним з точки зору клінічної логіки. У цих розділах акцен-
тується увага на дії тих чи інших фармацевтичних препаратів на функцію 
органів. Останній розділ присвячений вищій нервовій діяльності людини і 
завершує описання окремих систем організму.

Деталізований зміст підручника дає можливість читачу швидко знайти по-
трібну інформацію. В кінці підручника поданий словник медико-біологічних 
термінів, що дає можливість зрозуміти їх сутність та краще орієнтуватись в 
тих термінах, якими користуються лікарі та фармацевти. Ми свідомо пішли на 
більшу кількість позначень на малюнках, ніж є термінів у тексті, з метою поглиб-
лення знань студентів поза навчальною програмою, під час їх самопідготовки.

Підручник охоплює такі фундаментальні дисципліни: медичну біологію, 
нормальну анатомію і фізіологію, гістологію та патологію. Така структура є 
істотно новою, всі ці предмети вперше об’єднані та зінтегровані в межах однієї 
праці. Колектив авторів сподівається, що засвоєння матеріалу, викладеного 
у підручнику, буде основою для глибокого сприйняття клінічних дисциплін 
та фармакогнозії в цілому.

Авторський колектив із вдячністю прийме всі зауваження і побажання та 
врахує їх у подальшій роботі.

Від авторського колективу 
проф. ФЕДОНЮК Я. І.
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Біологія, медична біологія: предмет, завдання, методи

Біологія (грец. bios – життя, logos – наука) – наука про життя. Цей термін 
вперше в 1802 р. ввели незалежно французький учений Ж.Б. Ламарк і німець-
кий учений Г. Тревіранус. Предметом вивчення біології є життя, як особлива 
форма існування матерії, в усіх його проявах і на всіх рівнях організації 
живо го. Об’єктами вивчення біології є всі живі організми: віруси, бактерії, 
гриби, рослини, тварини і організм людини як біологічний об’єкт. Біологія 
досліджує їх будову, функціонування, розвиток, поширення, взаємозв’язки 
між собою та навколишнім середовищем. Основне завдання біології – ви-
вчити закономірності життєдіяльності організмів з метою управління цими 
процесами. Біологію образно називають наукою номер один. З її успіхами 
пов’язують розв’язання глобальних проблем – продовольчих, екологічних, 
космічних, боротьби із збудниками захворювань і саме існування людства на 
Землі. Для реалізації цих завдань біологія застосовує комплекс методів, з них 
основними є: описовий, порівняльний, історичний, експериментальний. Іс-
торичний метод утвердив у науці англійський учений Ч. Дарвін (1809-1882).

Разом з фізикою і хімією біологія належить до природничих наук, тобто 
наук, які вивчають природу. Відмінність між ними існує та, що фізика і хімія 
вивчають неживу, а біологія – живу природу. Сучасна біологія являє собою 
комплекс наук про живу природу, кожна з яких має свій об’єкт, предмет і 
методи дослідження. Залежно від об’єкту дослідження в біології виділилися 
дві основні її галузі – ботаніка і зоологія. У ботаніці, як самостійні науки, 
оформилися альгологія (вивчає водорості), дендрологія (вивчає деревні рос-
лини), фітопатологія (вивчає хвороби рослин і збудників цих хвороб). Пере-
думовою для виникнення ботаніки як науки були спостереження людини над 
рослинами, аптекарські городи та ботанічні сади, винайдення способу ви-
готовлення гербаріїв. Остаточно ботаніка як наука сформувалася в XVIII ст., 
коли шведський учений К. Лінней створив класифікацію рослин і тварин 
(1735), впровадивши бінарну номенклатуру (подвійна назва виду). Існує та-
кож багато зоологічних наук: протистологія (вивчає найпростіших), арахно-
логія (вивчає павукоподібних), ентомологія (вивчає комах), зоопаразитологія 
(вивчає паразитарні хвороби тварин і збудників цих хвороб). Відкриття мік-
роскопа започаткувало становлення мікробіології (вивчає мікроорганізми). 
Залежно від предмету дослідження виникли такі науки, як: систематика – ви-
вчає класифікацію організмів, анатомія – будову, фізіологія – закономірності 
функціонування, ембріологія – зародковий розвиток, генетика – спадковість 
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і мінливість, екологія – взаємозв’язки організмів та їхніх угрупувань між со-
бою та з навколишнім середовищем (довкіллям), ін.
Медична біологія – наука, яка вивчає біологічні закономірності життєді-

яльності людини. Вона досліджує ті ж питання, що і загальна біологія, але 
стосовно людини з врахуванням її біосоціальної сутності. Закономірності 
розвитку людини як особистості і людського суспільства в цілому вивчаються 
соціологічними науками.

Сучасний етап розвитку загальної та медичної біології характеризується 
поглибленням диференціації та інтеграції біологічних наук із суміжними нау-
ками, проникненням в усі її розділи молекулярно-генетичного рівня дослі-
джень. У зв’язку з цим як самостійні науки сформувалися молекулярна біологія, 
молекулярна генетика, біоніка (застосовує принципи організації і функціо-
нування живих організмів для розв’язання інженерних проблем), радіаційна 
біологія, космічна біологія (досліджує проблеми життя в космосі), біоінфор-
матика (досліджує інформаційні процеси в живих системах), біоетика (вив-
чає проблеми моралі по відношенню до живих організмів і до життя в цілому), 
біокібернетика (вивчає принципи управління в живих системах), геноміка 
(вивчає інвентаризацію генів), відбувається становлення протеоміки (вивчає 
інвентаризацію білків). Раніше сформувалися такі науки як біохімія (дослі-
джує хімічні реакції в живих організмах), біофізика (вивчає фізичні процеси 
в живих організмах). На сучасному етапі розвитку біології широко застосо-
вуються фізико-хімічні методи дослідження.

Анатомія та її зв’язок з іншими дисциплінами
Анатомія є складовою частиною науки морфології. До морфології нале-

жать також гістологія (наука про тканини), цитологія (наука про клітину), 
ембріологія (наука про розвиток зародка).

Анатомія – це наука про форму і будову організму людини і його складо-
вих – органів та систем, а також про їх розвиток і функції.

Розрізняють анатомію описову (опис органів, які вивчали під час розтинів 
трупів), системну (вивчення організму за системами – кісткова, м’язова, внут-
рішні органи тощо), топографічну (вивчення взаємозв’язків між органами в 
певній ділянці тіла) і пластичну (вивчення пропорцій тіла і його форм). 
Остання має назву прикладної анатомії для художників і скульпторів.

Функціональна анатомія вивчає окремі органи і системи органів у зв’язку 
з їх функцією. Динамічна анатомія займається вивченням не лише будови 
опорно-рухового апарату, але й динаміки рухів, і має значення для правиль-
ного розуміння фізичного розвитку людини. Вікові зміни органів і тканин 
висвітлює вікова анатомія. І, нарешті, порівняльна анатомія порівнює будову 
тварин різних класів і людини.
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Досить тісно з анатомією пов’язана антропологія, яка вивчає будову тіла 
людини в історичному аспекті.

Основним методом дослідження в нормальній анатомії є розтин і препару-
вання. В сучасній анатомії застосовують багато інших методів дослідження 
з використанням сучасної оптики, рентгенівських променів, пластичних ма-
теріалів та досягнень хімії і фізики.

Нормальну анатомію вивчають за системами:
І. Опорно-руховий апарат

1. Остеологія – вчення про кістки
2. Артросиндесмологія – вчення про з’єднання кісток
3. Міологія – вчення про м’язи

II. Спланхнологія (вчення про нутрощі)
1. Травна система
2. Дихальна система
3. Сечова система
4. Статева система

III. Серцево-судинна система (кардіоангіологія)
1. Серце
2. Артеріальна система
3. Венозна система
4. Лімфатична система

IV. Нервова система (неврологія)
1. Центральна соматична нервова система
2. Периферична соматична нервова система
3. Вегетативна нервова система

V. Органи кровотворення та імунна система
VI. Органи внутрішньої секреції (ендокринологія)
VII. Органи чуття (естезіологія)
Анатомія людини є абсолютно фундаментальною наукою для пізнання 

людського організму. Ми починаємо розуміти хто ми є, лише зрозумівши, 
що ми є. Всі зв’язки, які існують в організмі, можуть бути зрозумілими лише 
при зіставленні даних анатомії з даними суміжних дисциплін.

Людина є вищим продуктом розвитку живої матерії. Тому, щоб зрозуміти 
її будову, необхідно користуватися даними біології – науки про закони ви-
никнення і розвитку живої природи. Як людина є частиною живої природи, 
так і наука, що вивчає її будову, тобто анатомія, є складовою біології.

Щоб зрозуміти будову організму з точки зору взаємозв’язку форми і функ-
ції, анатомія користується даними фізіології. Анатомія і фізіологія розгляда-
ють один і той же об’єкт – структуру живого, але з різних позицій: анатомія – 
з точки зору форми, організації живого, а фізіологія – з точки зору функції, 
процесів, що в ньому відбуваються. Це споріднені науки, які є альфою й 
омегою медичних знань.
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Анатомія, яка вивчає не лише зовнішню, а й внутрішню форму, структуру 
органів за допомогою мікроскопа – це мікроскопічна анатомія. Вона тісно 
пов’язана з наукою про тканини – гістологією, яка вивчає закономірності 
будови і розвитку тканин та органів, а також з наукою про клітину – цитоло-
гією. Остання досліджує закономірності будови, розвитку і діяльності клітин, 
з яких побудовані тканини й органи. Ембріологія вивчає розвиток зародка.

Із винаходом електронного мікроскопа виникла можливість досліджувати 
субмікроскопічні структури і навіть молекули живої матерії, що є об’єктом 
вивчення хімії. На межі цитології й хімії розвинулась нова наука – цитохімія.

Отже, анатомія, гістологія, цитологія та ембріологія разом становлять нау-
ку про форму, будову і розвиток організму, яка має назву морфологія.

Нормальна фізіологія – наука про функції організму і механізми їх регу-
ляції. Функція – це діяльність органа чи систем організму. Під фізіологічною 
системою розуміють сукупність органів, що виконують певну функцію і мають 
загальні механізми регуляції. Регуляція – це зміна діяльності, що контролюється.

Вчення про фізіологічну регуляцію базується на принципі нервізму – ви-
знанні провідної ролі нервової системи в регуляції будь-якої функції організ-
му. Такий механізм регуляції називається нервовим чи рефлекторним. В його 
основі лежить рефлекс. Рефлексом називають реакцію-відповідь організму 
на подразнення при обов’язковій участі центральної нервової системи. Прик-
ладом рефлекторного механізму регуляції може бути відсмикування руки при 
уколі пальця, звуження зіниці ока при дії світла.

Ще одним механізмом регуляції є нейрогуморальний, який опосередкову-
ється фізіологічно активними речовинами через кров і спинномозкову рідину 
(ліквор) мозку. Наприклад, при підвищенні концентрації адреналіну в крові 
підвищується сила і частота серцевих скорочень.

Одним із принципів фізіологічної регуляції є саморегуляція, що базується 
на зворотному зв’язку, який є рефлекторним механізмом регуляції: центральна 
нервова система отримує інформацію про те, чи виконав орган свою роботу 
і в якому обсязі. У центральній нервовій системі вона зіставляється із запрог-
рамованим результатом, що очікувався.

У нейрогуморальній регуляції також важливу роль відіграє саморегуляція, 
яка відбувається за рахунок зворотного зв’язку. Наприклад, збільшення рівня 
цукру в крові вловлюється глюкозорецепторами, які сигналізують про цю 
зміну в центральну нервову систему. Це призводить до викиду в кров гормону 
підшлункової залози інсуліну, який зменшує концентрацію цукру.

Фізіологія і медицина тісно взаємопов’язані. Лікар оцінює важкість за-
хворювання за ступенем функціональних порушень, за величиною відхилень 
фізіологічних функцій від норми. Крім цього, функціональні фізіологічні до-
слідження (наприклад, електрокардіографія, електроенцефалографія, дослід-
ження крові, сечі та ін.) є основою клінічної діагностики, а також методом 
оцінки ефективності лікування і прогнозу захворювання. Мета, яку ставить 
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перед собою лікар, проводячи обстеження і лікування хворого, полягає у по-
верненні функцій і механізмів їх регуляції до вихідної норми. Оскільки фізіо-
логія вивчає функції і механізми їх регуляції у здоровому організмі, то саме 
вона є теоретичною основою медицини.

Вивчення фізіології необхідне для наукового обґрунтування і створення 
умов здорового способу життя, що попереджує захворювання. Збереження 
здоров’я людини – одне із першочергових завдань сучасної медицини. Ви-
конання цього завдання базується на фізіологічних знаннях. Таким чином, 
фізіологія є основою профілактичного напрямку в медицині.

Фізіологія тісно пов’язана із суміжними науками: анатомією, гістологією, 
біологічною хімією, біологічною фізикою, кібернетикою та в цілому з біоло-
гією. Вона широко застосовує їх методи і досягнення при вивченні функцій 
організму і в першу чергу опирається на здобутки наук, які вивчають будову 
організму, тому що структура і функція діалектично пов’язані. Не можна 
зрозуміти функцію органа, не знаючи його морфологічних особливостей.

Фізіологія – наука експериментальна. Основні положення її базуються на 
фактах, здобутих шляхом досліду. Принципово новий метод вивчення фізіо-
логічних процесів створений видатним фізіологом І.П. Павловим.

Протягом століть у фізіології використовували метод гострих експеримен-
тів над тваринами. Суть гострого досліду полягає в тому, що цілісність орга-
нізму порушується, проводиться вівісекція (розтин живого організму). При 
цьому дослідник здійснює спостереження чи за діяльністю окремих органів 
оперованої тварини, чи за діяльністю органів, ізольованих з організму, які 
продовжують функціонувати в спеціально створених умовах. Після гострого 
експерименту тварина гине. Це метод аналітичного характеру.

І.П. Павлов різко критикував вівісекцію. Він застосував у фізіології новий 
метод хронічного експерименту – синтетичний метод досліджень. Хронічний 
дослід дає можливість вивчати фізіологічні процеси, не порушуючи ціліснос-
ті організму. Суть цього методу полягає в тому, що наркотизованій тварині в 
умовах стерильності проводять хірургічне втручання. Наприклад, вставля-
ється фістульна трубка в шлунок, через яку збирають шлунковий сік і вивча-
ють механізми та регуляцію секреторної активності в шлунку. Лише після 
загоєння рани і одужання оперована тварина стає об’єктом спостереження 
протягом тривалого часу, іноді – багатьох років. Це відбувається в природних 
умовах поведінки і в цілісному організмі тварини.

Запропонований І.П. Павловим метод базується на вивченні фізіологічних 
процесів, які відбуваються у цілісному організмі, що знаходиться в нормаль-
ному зв’язку з навколишнім середовищем, і є аналітико-синтетичним. Це 
основний метод, що використовується у сучасній фізіології.

У фізіології існує метод спостереження. При цьому дослідник, не втруча-
ючись у перебіг життєвих процесів об’єкта, що спостерігається, виявляє при-
чинно-наслідкові зв’язки фізіологічних процесів.
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Поширений метод моделювання. Використовуючи модель, функціонально 
наближену до певного органа чи системи органів (штучне серце, штучна нир-
ка тощо), вивчають функції органів і систем.

Основи загальної патології
Предмет і завдання патології
Щоб пізнати сутність хвороби, запобігти її виникненню, потрібно вивчити 

характер, причину, механізм розвитку, зміни, які виникають при ній в організ-
мі. Клінічних спостережень буває недостатньо, тому на допомогу приходить 
патологія.

Патологія – це медико-біологічна наука, що розглядає закономірності ви-
никнення, розвитку і завершення захворювань. У широкому розумінні цей 
термін включає клініку захворювання, його етіологію (причину), патогенез 
(механізм розвитку), принципи лікування і профілактики, а також вивчення 
структурних змін в органах та тканинах.

Основу патології складають дві науки: патологічна фізіологія і патологіч-
на анатомія. Вони якнайтісніше пов’язані між собою і понад сто років тому 
становили одну науку. Поділ її був зумовлений тим, що лише морфологічно-
го аналізу для розуміння динаміки патологічного процесу було недостатньо. 
Функціональні зміни тісно пов’язані з морфологічними, проте між ними не 
завжди спостерігають сувору відповідність. Патологія містить два розділи: 
загальну патологію і спеціальну патологію. Загальна патологія вивчає за-
гальні для різних хвороб закономірності і типові процеси, що лежать в їх 
основі (пошкодження, запалення, пухлини, порушення лімфо-, кровообігу, 
компенсаторні та пристосувальні процеси). Спеціальна патологія вивчає 
конкретні хвороби, їх причину, механізм розвитку і характер морфологічних 
змін, ускладнення та завершення.

Для вирішення своїх завдань патологія використовує патофізіологічні й 
патологоморфологічні методи.

Патологічна анатомія вивчає морфологічні зміни, які виникають в організ-
мі хворої людини. Це клінічна дисципліна, тому патологоанатоми працюють 
у лікарнях. Вони створюють патологоанатомічну службу, яка використовує 
такі методи:

1. Розтин трупів померлих для визначення змін в органах і встановлення 
причини смерті (патологоанатомічний діагноз).

2. Прижиттєве дослідження кусочків тканин з діагностичною метою – 
біоп сія (грец. bios – життя, opsis – зір). Цей метод дуже важливий у діагнос-
тиці пухлин. Він дає можливість виявити хворобу на ранніх стадіях її розвит-
ку, коли ще немає чітких проявів захворювання.

3. Експерименти на тваринах.
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Завдання патологічної анатомії:
– вивчення морфологічних проявів захворювань на різних етапах їх роз-

витку;
– вивчення морфології процесів пристосування організму до дії навколиш-

нього середовища, яке постійно змінюється;
– вивчення структурних основ захворювань, що виникають у зв’язку зі

змінами умов життя людини (патоморфоз), а також внаслідок лікувальних та 
діагностичних маніпуляцій (патологія терапії, ятрогенія);

– вивчення організації патологоанатомічної служби та її ролі в системі
охорони здоров’я.
Патологічна фізіологія – експериментальна наука. Основним її методом є 

патофізіологічний експеримент, об’єктом вивчення – хворий організм, а 
предметом – хвороба. Завданням патологічної фізіології є вивчення функціо-
нальних змін у хворому організмі, пояснення закономірностей походження, 
виникнення та перебігу патологічних процесів, тобто є вивчення життєдіяль-
ності організму під час хвороби. Патофізіологічний експеримент дозволяє 
відтворювати у тварин не лише певні захворювання, але й ізольовані симп-
томи і синдроми, які нерідко є однаковими для різних захворювань. Отримані 
результати переносять у клініку з великою обережністю.

Поняття про здоров’я та хворобу
У практичній діяльності медпрацівника часто зустрічаються такі поняття, 

як нормальна температура тіла, нормальний тиск крові тощо. При цьому ма-
ють на увазі середній результат вимірів тих чи інших показників у визначеній 
популяції. Показники, що зустрічаються найчастіше, приймаються за нормаль-
ні, а людина, яка їх має, вважається здоровою. Всесвітня організація охорони 
здоров’я ще в 1946 році прийняла таке визначення здоров’я: «Здо ров’я – це 
стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність хвороб або фізичних дефектів». Це досить узагальнене визначен-
ня скоріше характеризує те, до чого слід прагнути, бачити бажане дійсним.

Здоров’я – це, насамперед, стан організму, в якому поєднуються відповід-
ність структури і функції, а також властивість регулюючих систем підтриму-
вати постійність внутрішнього середовища (гомеостаз). Здоров’я полягає в 
тому, що у відповідь на дію щоденних подразників виникають адекватні ре-
акції, які за характером, силою, часом і тривалістю дії властиві більшості 
людей даної популяції. Висновок про здоров’я грунтується на антропоме-
тричних, морфологічних, фізіологічних і біохімічних дослідженнях, а також 
враховуються і соціальні критерії, передусім ступінь участі людини в трудовій 
і суспільній діяльності. Фізіологічною мірою здоров’я є норма.

Хвороба – це порушення нормальної життєдіяльності організму внаслідок 
дії на нього пошкоджуючих факторів, в результаті чого знижуються присто-
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сувальні можливості. У хворобі співіснують два протилежні процеси: пер-
ший – це фізіологічний опір хворобі, другий, власне патологічний, – злам. 
Боротьба між цими процесами і творить хворобу.
Нозологія (грец. nosos – хвороба) – вчення про хвороби і їх класифікацію. 

Нозологія відповідає на питання: що таке хвороба, чим вона відрізняється від 
здоров’я, які причини і механізми розвитку хвороби, одужання або смерті. Нозо-
логія включає три великих розділи: етіологію, патогенез і морфогенез хвороби.
Етіологія (грец. aitia – причина, logos – вчення) – вчення про причини й 

умови виникнення хвороб. Хвороби розвиваються під впливом комплексу 
факторів, серед яких є причина хвороби й умови її виникнення.

Причина хвороби – це патогенний фактор, що викликає хворобу і визначає 
її особливості. Кожна хвороба має свою певну причину. Так, бактерії тубер-
кульозу викликають конкретне захворювання – туберкульоз, і без них воно 
розвинутись не може.

Хвороботворні умови – фактори, які самостійно не викликають певного 
захворювання, але сприяють його виникненню. Сапрофіти (кишкова паличка) 
присутні у всіх людей на шкірі, слизових оболонках, у кишках, але в звичай-
них умовах хвороб вони не викликають. Вплив несприятливих умов (іонізу-
юче випромінювання, недостатність інсуліну) може спричинити тяжкі форми 
захворювань (коліт, фурункульоз, стоматит тощо).

Причини хвороб можуть бути зовнішніми (екзогенними) і внутрішніми 
(ендогенними). Екзогенні хвороботворні причини – це численні зовнішні фі-
зичні, хімічні, біологічні, психогенні, патогенні дії. До ендогенних хворобот-
ворних причин належать генетичні фактори та конституційні особливості.

Хвороботворними умовами можуть бути кліматичні та інші природні фак-
тори, що знижують опірність організму, підвищують агресивність хворобот-
ворної причини. Не менш важливими в розвитку хвороб є соціальні фактори.

Патогенез (грец. pathos – страждання, genesis – походження) – вчення про 
загальні закономірності розвитку, перебігу і завершення хвороби. Етіологія 
трактує питання, що стосується причин і умов виникнення хвороби, патоге-
нез вивчає все те, що відбувається після дії причини. Іноді причина, здійснив-
ши акт агресії, зникає (травма, опік, іонізуюче випромінювання). Тоді чітко 
можна вирізнити етіологію і патогенез в часовому аспекті: спочатку етіоло-
гія, потім патогенез, спочатку «чому», а потім «як, яким чином». Патогенез 
віддзеркалює суть пошкоджень, що виникають на різних рівнях життєдіяль-
ності, механізми компенсаторно-пристосувальних реакцій і процеси одужання 
чи смерті хворого. Патогенез у цілому розглядають як ланцюг проявів, що 
змінюються в часі.

Морфогенез віддзеркалює динаміку змін морфологічних структур у про-
цесі розвитку захворювання, одужання або смерті. Хвороба завжди має те чи 
інше морфологічне вираження. Існування поняття «функціональне захворю-
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вання» можна пояснити тим, що морфологічні ознаки її поки що не встанов-
лені (наприклад, деякі розлади психіки). Про це свідчить і те, що кількість 
«функціональних» захворювань з часом зменшується.

Різноманітні пошкодження і пристосувальні реакції під час хвороби про-
являються різними відхиленнями життєдіяльності від норми. Ці прояви хво-
роби отримали назву симптомів, а сукупність симптомів, що характеризу-
ють хворобу – синдромів.

У перебігу хвороби виділяють 4 періоди: 1) латентний (прихований, інку-
баційний); 2) продромальний; 3) період розпалу; 4) завершальний період.

Латентний період (стосовно інфекційних хвороб – інкубаційний період) 
триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак захво-
рювання. Цей період може бути коротким, як при дії бойових отруйних ре-
човин, і досить тривалим, як при проказі (кілька років).

Продромальний період – відрізок часу від перших ознак хвороби до по-
вного її прояву. Іноді цей період має яскраві клінічні прояви (крупозна пнев-
монія, дизентерія), в інших випадках є нечіткі симптоми, наприклад, безпри-
чинна веселість (ейфорія) при гірській хворобі.

Період виражених проявів, або розпалу хвороби характеризується пов-
ним розвитком клінічної картини, появою специфічних симптомів і синдро-
мів захворювання: судоми при недостатності прищитоподібних залоз, лейко-
пенія при променевій хворобі, типова тріада (гіперглікемія, глюкозурія, 
поліурія) у хворих на цукровий діабет.

Кінець хвороби може бути наступним: одужання (повне й неповне), реци-
див, перехід у хронічну форму, смерть.
Одужання – процес відновлення порушеної життєдіяльності та формування 

нормальних взаємовідносин організму з довкіллям, для людини – насамперед 
відновлення її працездатності. При повному одужанні слідів хвороби не за-
лишається, а при неповному – той чи інший дефект, наприклад, вада серця, 
зберігається, але він може бути протягом тривалого часу компенсованим.
Рецидив (повернення хвороби) – це новий прояв хвороби після удаваного 

або неповного її припинення. Наприклад, патогенний фактор (мікроорганізм) 
не знищений, а лише ослаблений (малярія, коліт).

При послабленні захисних сил організму хвороба може затягуватись, 
гост рі її прояви зникають, але одужання не настає. Хвороба набуває хроніч-
ного перебігу. Для хронічних захворювань характерні періоди загострення і 
ремісії. Ремісія – тимчасове покращання стану хворого, яке проявляється 
частковим або повним зникненням клінічних проявів захворювання. Проте 
після покращання стану закономірно настає загострення хвороби (рецидив). 
Ремісія може продовжуватись від декількох днів до декількох років. Хвороба 
може закінчитись інвалідністю або смертю хворого.
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