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135 СЕКЦІЯ «ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ» 

кальцифікованому шарі хряща, який займає 6-8%, хондроцити розташовуються дуже 

розрізнено та поодинці. 

Хондроцити, які розташовуються найбільш поверхнево, мають дископодібну форму. 

Клітини по мірі заглиблення у міжклітинний матрикс набувають спочатку сферичної, а потім 

еліпсоїдної форми. У шарі кальцифікованого хряща деякі хондроцити некротизовані. 

Всі клітини знаходяться у міжклітинному матриксі, який розподілений на 3 відділи: 

перицелюлярний (знаходиться біля хондроцитів), територіальний (проміжний) та між 

територіальний, який складає більшу частину матриксу. У кальцифікованому шарі хряща 

клітини оточені некальцифікованим матриксом, міжклітинний простір – кальцифікований. 

Висновки. Синовіальний хрящ суглобової поверхні кісток має складну гістологічну 

будову з проявом значної варіабельності будови у міру зміни пошаровості розташування 

клітин та якісного складу міжклітинного матриксу, що треба враховувати при реакції цієї 

тканини при різних патологічних станах. 
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Кістковий мозок у ссавців є найбільшим органом гемопоезу, в якому відбувається 

утворення всіх клітин крові. За умови впливу різних екзогенних факторів у ньому в першу 

чергу виникають різні морфо-функціональні зміни. Тому знання про особливості 

гістологічної будови кісткового мозку важливі для майбутнього вивчення змін під впливом 

різних факторів зовнішнього середовища. 

Мета дослідження: вивчення гістологічних особливостей стромального компоненту 

кісткового мозку статевозрілих щурів. 

Методи дослідження. Дослідження проведено на стегнових кістках білих 

статевозрілих щурів-самців. Матеріал після фіксації протягом 24 годин у 10% забуференому 

розчині формаліну підлягав декальцинації у розчині ЕДТА. З  парафінових  блоків готували 

зрізи завтовшки 5 мкм, які після процесу зневоднювання в ксилолі та спиртах зростаючої  

концентрації  підлягали  фарбуванню  гематоксилін-еозином. 

Результати дослідження. При гістологічному дослідженні встановлено, що 

стромальний компонент кісткового мозку щурів представлений сполучною, кістковою та 

жировою  тканинами. Внутрішня поверхня пластинчатої кістки та поверхня трабекул 

губчастої кістки вистелені одним рядом остеогенних клітин, які представлені остеоцитами та 

остеобластами. Поміж гемопоетичних клітин розташовуються сітчасті структури з 

ретикулярних  та  колагенових  волокон. Кровопостачання органа відбувається за рахунок 

висхідної та низхідної гілок живильної артерії, від яких відходить розгалужена мережа 

тонкостінних синусоїдів. Загальна кількість стромального компоненту кісткового мозку 

щурів складає близько 20% на рівні діафізу стегнової кістки, близько 50% – на рівні 

проксимального та дистального епіфізів, де значна її частина представлена трабекулами 

губчастої кістки. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що 

стромальний компонент кісткового мозку складається з різного виду тканин. 

Співвідношення між стромальним та паренхіматозним компонентами кісткового мозку на 

рівні діафіза складає 1:4, а на рівні епіфізів – 1:1. 

 

 

 

 


