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У статті висвітлено результати проведених гістологічних та гістохімічних 

досліджень ділянки суглобового хряща стегнової кістки собак, розташованої безпосередньо 

під суглобовим хрящем зі сторони колінного суглоба. Описано методику виготовлення 

гістопрепаратів. Описано наявність у них виразних мікроскопічних змін тканини. Відзначено, 

що за остеоартрозу колінного суглоба собак, у суглобовому хрящі стегнової кістки 

виявляються руйнування поверхневих шарів суглобового хряща, невпорядковане розташування 

хондроцитів, руйнування й лізис частини хондроцитів, а також зменшення вмісту 

глікопротеїдів у міжклітинній речовині. 
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Останнім часом, у зв'язку з нераціональною селекційною роботою, значно зросла 

кількість породистих собак, що мають ряд генетично детермінованих аномалій кістково-

суглобової системи. Більшість із цих вроджених патологій призводять до нестабільного стану 

суглоба, що створює умови для розвитку остеоартрозу (ОА). Але ОА може виникати і 

внаслідок інших причин, наприклад, після травми, при віковій інволюції суглобового хряща 

тощо. Актуальним є дослідження змін суглобового хряща та кісткової тканини при лікуванні 

собак за суглобової патології. 

Мета досліджень – провести гістологічні та гістохімічні дослідження хрящової тканини 

собак із суглобовою патологією. 

Матеріали і методи. Для гістологічних досліджень відбирали шматочки суглобового 

хряща, який вкриває епіфіз стегнової кістки собак у колінному суглобі. Відібраний матеріал 

фіксували в рідині Козе. Фіксація тривала 5 – 7 діб, після чого для видалення із зразків 

фіксатора їх промивали проточною водою протягом 16 – 24 год., а потім зразки 

декальцинували [2]. Для декальцинації застосовували 5 % розчин мурашиної кислоти на 

дистильованій воді. Декальцинуючий розчин змінювали двічі на день із розрахунку 25 мл. на 

1 г зразка. Декальцинацію проводили доти, доки в розчин не переставали виділятися іони 

кальцію, що перевіряли, додаючи до 5 мл. декальцинуючого розчину 1 мл. 5 % водного 

розчину оксалату натрію. При наявності в розчині іонів кальцію в осад випадає оксалат 

кальцію [4]. 

Після декальцинації зразки для видалення залишків декальцинуючої суміші промивали 

проточною водою 24 год. і заливали в парафін [3]. Зрізи товщиною 7 – 15 мкм. одержували за 

допомогою санного мікротома із застосуванням одноразових комерційних ножів. Одержані 

зрізи зафарбовували гематоксиліном Караці та еозином; Толуїдиновим синім [1]. 

Гістопрепарати вивчали під мікроскопом MCX 100LED, виробництва фірми Micros (Австрія) 

при збільшеннях від 50 х до 1000 х та фотографували за допомогою фотоапарату Canon EOS 

550D. 
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Результати й обговорення. Нами було проведено гістологічні та гістохімічні 

дослідження суглобового хряща стегнової кістки, що вкривав її з боку колінного суглоба. При 

цьому було встановлено виразні порушення мікроскопічної будови хрящової тканини.  

Суглобова поверхня хряща характерної мікроскопічної будови виявлялася лише на 

частині його ділянок (рис. 1). Натомість, на багатьох ділянках реєстрували руйнування 

поверхневих шарів суглобового хряща (рис. 2). 

Типові для гіалінового хряща ізогенні групи хондроцитів виявлялися лише в його 

поверхневих шарах поблизу суглобової поверхні хряща. В більш глибоко розташованих 

ділянках хрящової тканини хондроцити розташовувались невпорядковано. Навколоклітинний 

матрикс хрящової тканини  виразно диференціювався лише в поверхневих шарах хрящової 

тканини (рис. 1). Оскільки компоненти міжклітинної речовини хрящової тканини 

синтезуються в тому числі хондроцитами, це може бути свідченням порушення обміну 

речовин у цих клітинах.  

 

 

 

Рис. 1. Ділянка хряща стегнової кістки колінного суглоба собаки породи німецька вівчарка за остеоартрозу: 1 – 

суглобова порожнина; 2 – суглобова поверхня хряща; 3 – ізогенна група хондроцитів; 4 – невпорядковано 

розташовані хондроцити; 5 – навколоклітинний матрикс хряща; 6 – міжклітинна речовина.  

Гематоксилін Караці та еозин, х 400. 

 

Підтвердженням порушення обміну речовин у хрящовій тканині колінного суглоба є 

зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині цієї тканини (рис. 2). Поряд з цим, 

вміст тут  глікозаміногліканів, як і в нижче розташованій кістковій тканині, не змінювався. 

Але, на відміну від нижче розташованої кісткової тканини, вміст білків у міжклітинній 

речовині суглобового хряща також не змінювався. 

Такі зміни супроводжуються руйнуванням і лізисом частини хондроцитів, внаслідок 

чого в хрящі виявляються порожні камери цих клітин. 

Таким чином проведені нами гістологічні дослідження ділянок стегнової кістки собак, 

розташованих безпосередньо під хрящем колінного суглоба, дозволили встановити, що 

остеоартроз колінного суглоба характеризується не тільки морфологічними змінами 

суглобового хряща, але й досить виразними мікроскопічними змінами нижче розташованої 

кісткової тканини. 

Одержані нами дані свідчать, що зміни гістохімічних показників хрящової тканини 

були більш значними, ніж зміни кісткової тканини, яка розташована безпосередньо під 

хрящем. На нашу думку це є свідченням того, що при остеоартрозі зміни суглобового хряща 
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зумовлені в першу чергу порушенням обміну речовин у нижче розташованій кістковій 

тканині. 

 

 

 

Рис. 2. Ділянка хряща стегнової кістки колінного суглоба собаки породи німецька вівчарка за остеоартрозу:  

1 – суглобова порожнина; 2 – руйнування поверхневих шарів суглобового хряща; 3 – порожня камера 

хондроциту; 4 – ортохроматично забарвлена міжклітинна речовина; 5 – γ-метахромазія міжклітиної речовини. 

Толуїдиновий синій, рН 4,6, х 100. 

 

В И С Н О В К И 

 

1. Остеоартроз колінного суглоба у собак характеризується виразними 

мікроскопічними змінами хрящової тканини, яка вкриває суглобову поверхню стегнової 

кістки. 

2. У суглобовому хрящі стегнової кістки виявляються руйнування поверхневих шарів 

суглобового хряща, невпорядковане розташування хондроцитів, руйнування й лізис частини 

хондроцитів, а також зменшення вмісту глікопротеїдів у міжклітинній речовині. 

Перспективи досліджень. У перспективі планується проведення досліджень зміни 

структури суглобового хряща за застосування хондропротективних препаратів при лікуванні 

собак з остеоартрозом. 
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S U M M A R Y 

 

The article shows down the results of histological researches of the femoral bone’s cartilage 

surface parts. The method of manufacture of histopreparations is described. In article also describes 

the microscopic changes of cartilage tissue, which was observe. It is noted that in the articular 

cartilage of the femur, destruction of the surface layers of the articular cartilage, disordered location 

of chondrocytes, destruction and lysis of the part of chondrocytes, as well as reduction of the content 

of glycoproteins in the intercellular substance were оbserved at knee osteoarthrosis in dogs. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

В статье описаны результаты проведенных гистологических исследований участка 

суставного хряща бедренной кости колена собак. Описано методику приготовления 

гистопрепаратов. Описано наличие в них четко выраженных микроскопических изменений. 

Отмечено, что при остеоартрозе коленного сустава у собак, в суставном хряще бедренной 

кости определяются разрушения поверхностных слоев суставного хряща, неупорядоченное 

расположение хондроцитов, разрушения и лизис части хондроцитов, а также уменьшение 

содержания гликопротеидов в межклеточном веществе. 

Ключевые слова: ГИСТОЛОГИЯ, СУСТАВ, ОСТЕОАРТРОЗ, ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ, 

ПАТОЛОГИЯ, СОБАКИ. 
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