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Досліджували кісткові органи осьового скелета та скелета кінцівок новонароджених телят, 

поросят і цуценят з використанням морфологічних методів. Встановлено, що в кісткових органах 
новонароджених тварин відбувається інтенсивне формування та ремоделяція. Енхондральним 
остеогенезом формується первинна губчаста кісткова тканина, на трабекулах якої ремоделю-
ється вторинна губчаста кісткова тканина. Компактна кісткова тканина довгих трубчастих кіс-
ток формується ендесмальним остеогенезом. В кісткових органах осьового скелету відбувається 
ремоделяція трабекул вторинної кісткової тканини. 
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Актуальність питання. Визначення мор-
фофункціонального стану кісткової системи ново-
народжених тварин є важливим питанням сього-
дення. Значимість кісткової системи визначається 
не тільки забезпеченням біомеханічної функції, 
але й функцією гемоімунопоезу, обміну мінераль-
них речовин, утворення п’єзоелектричної енергії 
та інших. Дослідження підтверджують, що “скелет 
визначає благополуччя всього організму” [7, 3, 1]. 
У новонароджених ссавців відбувається інтенсив-
ний формоутворюючий остеогенез. У процесі 
остеогенезу вони мають енходральне та ендесма-
льне походження [4]. В кісткових органах виявля-
ються значні росткові зони, утворення остеоїда в 
яких відбувається одночасно із руйнуванням клі-
тин кальциферуючої зони метафізарного хряща 
[8, 9]. Діаметафізарна субхондральна кістка прок-
симальної і дистальної ділянок діафіза займає 
майже 50,0 % довжини кісткового органу. Дослі-
дження показують, що первинна кісткова тканина 
межує із вторинною, комірки якої заповнює гемоі-
мунопоетичний (червоний) кістковий мозок [3, 5, 6]. 
Кісткові трабекули первинної кісткової тканини 
зазнають з одного боку руйнування, а з другого – 
відновлення відповідно біомеханічним наванта-
женням та потребам всього організму. 

Мета – дослідити морфологічні особливості 
формування та ремоделяції кісткових органів 
новонароджених ссавців. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджу-
вали кісткові органи (стегнову кістку, груднину, 7 
ребро) добових телят червоної степової породи, 
поросят білої великої української породи і безпо-
родних цуценят (по n=15). При проведенні дослі-
джень використовували анатомічне препаруван-
ня, макро- і мікроскопію нативних об’єктів, світло-
ву мікроскопію гістотозрізів забарвлених гематок-
силіном Ерліха та еозином, фукселіном і імпрег-
нованих азотнокислим сріблом за В.В. Купріяно-

вим [2].  
Результати власних досліджень та їх 

обговорення. Аналіз досліджень кісткових орга-
нів новонароджених тварин проведених на різних 
рівнях структурної організації доводить, що у 
новонароджених добових ссавців остеогенез у 
найбільшій мірі проявляється у стенові кістці, в 
меншій – в ребрах та груднині. У стегновій кістці 
остеогенез відбувається енхондрольно та ендес-
мально. Енхондральний формоутворюючий 
остеогенез відбувається в зоні росту стегнової 
кістки. Остеоїд (не мінералізована кісткова тка-
нина) формується на залишках волокнистих 
структур хряща при руйнуванні хондроцитів. У 
проміжках між остеоїдом виявляються дугоподіб-
ні кровоносні капіляри, в яких містяться еритро-
цити. Зовні від остеоїда міститься остеобластич-
ний кістковий мозок утворений остеобластами, 
розміщеними моношаром (рис. 1). 

Структура первинної кісткової тканини ре-
модулюється – руйнується і відновлюється у вто-
ринну. У ділянках руйнування первинної губчастої 
кісткової тканини виявляються структури властиві 
вторинній губчастій кістковій тканині, трабекули 
якої приймають направленість дії зжимання і натя-
гу. В комірках між трабекулами вторинної губчас-
тої кісткової тканини міститься червоний кістковий 
мозок, утворений гемоімунопоетичними клітинами, 
що знаходяться на різних етапах диференціації 
(рис. 2). Джерелом гемопоетичних клітин є стовбу-
рні клітини. В кістково-мозкових комірках серед 
клітин червоного полягає в забезпечені проник-
нення зрілих клітин крові імунної системи в зага-
льний кровообіг кісткового мозку виявляються 
синусоїдні капіляри, поперечником від 60,0 до 
350,0 мкм, основна функція яких. Синусоїдні капі-
ляри із грубоволокнистою кістковою тканиною 
створюють мікрооточення для забезпечення інте-
нсивної функції червоного кісткового мозку.  
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Рис. 1. Проксимальнаділянка діафіза стегнової 
кісткидобової телички. Гематоксилін та еозин.  

Мікмед. 10х10. 

Рис. 2.Кістково-мозкова ділянка діафіза стегнової кістки 
добової телички. Гематоксилін та еозин.  

Мікмед. 10х10. 
 

У напрямку до середини діафіза стегнової 
кістки трабекули вторинної кісткової тканини руй-
нуються і утворюється ділянка кісткового лізісу, 
площа якої коливається у межах 0,2-0,5 %. В 
епіфізах довгих трубчатих кісткових органів кінці-
вок остеогенез відбувається переважно в субхо-
ндральній кістці суглобового хряща і значно в 
менше у епіметафізарній. Утворення субхондра-
льного остеоїда суглобового хряща відбувається 
також на залишках міжклітинної речовини зони 
кальциферуючого хряща. Характерно, що в тра-
бекулах первинної кісткової тканини на дисталь-
них кінцях кісткових органів виявляються нерівні 
поверхні, які свідчать, що поряд з їх утворенням 
відбувається і руйнування. У цих ділянках спо-
стерігається формування трабекул вторинної 
губчастої речовини, які направлені радіально по 
відношенню до суглобового хряща. Первинна 
губчаста кісткова тканина епіметафізарної субхо-
ндральної кістки утворена косо-горизонтальним 
або фронтальним розташуванням остеоїда на 
випинаннях метафізарного хряща що руйнується. 
На поверхні остеоїда у вигляді моношару розташо-
вані остеобласти. Комірки вторинної губчастої тка-
нини заповнені остеобластичним і червоним кістко-
вим мозком з наявністю синусоїдних капілярів. 

Компактна кісткова тканина формується 
шляхом енденсмального остеогенезу, остеоблас-
тами камбіального шару окістя. Серед сполучної 
тканини виявляється острівець із скупченням 
остеобластів та утворюється пластинка остеоїда, 
який розміщений внутрішньо від скупчень остео-
бластів. Пластинки остеоїда апозиційно потов-
щуються, а сполучна тканина розміщена між ни-
ми потоншується. Вони розміщуються концентри-
чно і поздовжньо по відношенню до довжини ді-
афіза кісткового органу. У напрямку до ендоосту 
пластинки насичуються мінеральними речовина-
ми набуваючи структури грубоволокнистої кістко-
вої тканини. Серед пластинок компактної кістко-
вої тканини руйнівних не виявляється. Ремоде-
ляція компактної кісткової тканини у новонаро-

джених ссавців протікає менш інтенсивно, що 
зумовлено статичними навантаженями під час 
локомоторних актів. 

У хребцевій ділянці кісткових ребер руйну-
вання кісткових трабекул первинної губчастої 
кісткової тканини відбувається одночасно з утво-
ренням. Частина таких трабекул (по центру) ре-
моделюється в трабекули вторинної губчастої 
тканини, а інша заміщається кістковими пластин-
ками ендесмального остеогенезу. Між пластин-
ками в комірках міститься червоний кістковий 
мозок із синусоїдними капілярами (рис. 3). Між 
іншими кістковими пластинками містяться про-
шарки пухкої волокнистої сполучної тканини. У 
вентральній ділянці кісткового ребра відбуваєть-
ся енхондральний остеогенез. Тонкі пластинки 
остеоїда утворюються не тільки на залишках 
міжклітинної речовини. Хондроцити, що руйну-
ються заповнені просвітленою пузирчастою ци-
топлазмою. Одночасно відбувається ремоделя-
ція таких кісткових трабекул у вторинну губчасту 
кісткову тканину.  

Ремоделяція губчастої кісткової тканини 
частин груднини відбувається шляхом енхондра-
льного остеогенезу. Формування компактної кіст-
кової тканини частин грудини відбувається енде-
смальним остеогенезом у вигляді 1-2 пластинок 
розміщених по периферії вторинної губчастої 
кісткової тканини. У ділянках груднини на межі з 
руйнівним хрящем утворюється остеоїд на зали-
шках міжклітинної речовини формуючи первинну 
губчасту кісткову тканину із наявністю остеоблас-
тичного кісткового мозку і дугоподібних капілярів 
(рис. 4). Такий остеогенез відбувається з обох 
сторін частин груднини. У центральній ділянці 
частин груднини виявляється вторинна губчаста 
кісткова тканина. Ремоделяція її трабекул прояв-
ляється в потовщенні та збільшенні кістково-
мозкових комірок в яких міститься червоний кіст-
ковий мозок з наявністю синусоїдних капілярів, 
забезпечуючих проникнення зрілих клітин кров у 
загальний кровообіг.  
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Рис. 3. Компактна кісткова тканинакісткового ребра 

добового поросяти. Гематоксилін та еозин.  
Мікмед. 10×10. 

Рис. 4. Губчаста кісткова тканина груднини добового 
цуценяти. Гематоксилін та еозин.  

Мікмед. 10×10. 
 

Висновки. 1. В кісткових органах осьового 
скелету та скелету кінцівок новонароджених сса-
вців відбувається формуючий і ремоделюючий 
остеогенез. Структурно-функціональні особливо-
сті первинної губчастої кісткової тканини свідчать, 
що одночасно з її утворенням відбувається і руй-
нування.  

2. Формуючим остеогенезом утворюється 
первинна губчаста кісткова тканина енхондраль-
но, яка одночасно ремоделюється у вторинну з 
наявністю гемоімунопоетичного кісткового мозку 
з синусоїдними капілярами. Гемоімунопоетичний 
(червоний) кістковий мозок міститься в комірках 

вторинної губчастої тканини ремодельованої 
енхондральним остеогенезом. 

3. Компактна кісткова тканина діафізів тру-
бчастих кісток формується ендесмальним остео-
генезом і між кістковими пластинками виявляють-
ся залишки сполучної тканини. Кісткових ребрах 
компактна кісткова тканина ремоделюється за 
рахунок трабекул вторинної губчастої кісткової 
тканини, а також ендесмальним остеогенезом.  

Перспективи подальших досліджень. У 
подальшому планується провести дослідження 
процесів ремоделяції кісткової тканини у інших 
органах скелету новонароджених ссавців. 
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Криштофорова Б.В.,Стегней Ж.Г. Структурно-функциональные особенности форми-

рования и ремоделяции костных органов новорожденных млекопитающих 
Исследовали костные органы осевого скелета и скелета конечностей новорожденных те-

лят, поросят и щенков с использованием морфологических методов. Установлено, что в костных 
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органах новорожденных млекопитающих происходят процессы интенсивного образования и ремо-
деляции. Энхондральным остеогенезом формируется первичная губчатая костная ткань, на тра-
бекулах которой ремоделируется вторичная губчатая костная ткань. Компактная костная ткань 
длинных трубчатых костей формируется эндесмальным остеогенезом. В костных органах осево-
го скелета происходит ремоделяция трабекул вторичной костной ткани.  

Ключевые слова: остеогенез, ремоделяция, остеоид, губчатая и компактна костная 
ткань, хрящевая тканнь, костный мозг, неонатальные млекопитающие 

 
Krishtoforova B., Stegney Zh. Structural and functional features of formation and remodulation 

of bone organs of newborn mammals 
Bone organs of the axial skeleton and skeleton of limbs of newborn calves, piglets and puppies were 

investigated, using a complex of morphological methods. Established, that in bone organs of newborn ani-
mals intense formation and remodulation take place. With enhondral osteogenesis primary spongy bone 
tissue is formed, on its trabeculae secondary spongy bone tissue is remodulated. The compact bone tissue 
in long tubular bone organs of animals is formed with endesmalniy osteogenesis. In bone organs remodula-
tion of the trabeculae of secondary bone tissue partly takes place. 
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МОРФОГЕНЕЗ ПЛЯМКИ ПЕЙЄРА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ КАЧОК ВІКОМ 150-240 ДІБ 
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У стінці дванадцятипалої кишки качок виявляється тільки одна плямка Пейєра. Її довжина та 

найбільша ширина у птиці досліджених вікових груп зменшуються. Лімфоїдна тканина в плямці 
Пейєра дванадцятипалої кишки качок виявляється у слизовій та м’язовій оболонках. У слизовій обо-
лонці вона представлена дифузною формою та вторинними лімфоїдними вузликами. У м’язовій 
оболонці виявляються тільки вторинні лімфоїдні вузлики. Вміст лімфоїдної тканини та окремих її 
форм у плямці Пейєра дванадцятипалої кишки зменшується із збільшенням віку качок. 

Ключові слова: качки, дванадцятипала кишка, плямка Пейєра, лімфоїдна тканина, дифузна 
лімфоїдна тканина, вторинні лімфоїдні вузлики. 

Актуальність проблеми. Особливої акту-
альності на сьогоднішній день набуло детальне 
вивчення морфології, фізіології та біохімії органів 
травного каналу свійських птахів. Знання законо-
мірностей їх розвитку, як органів, що безпосере-
дньо забезпечують обмін речовин в організмі, є 
біологічною основою для розробки повноцінної 
годівлі та підвищення продуктивних якостей цих 
тварин [1]. Крім того травна трубка в своїй стінці 
містить лімфоїдні утворення, які асоційовані з її 
слизовою оболонкою і представлені агреговани-
ми (плямки Пейєра, мигдалики) та поодинокими 
лімфоїдними вузликами. Вони входять до складу 
периферичних органів імуногенезу [2]. В них, 
лімфоцити під впливом антигенної стимуляції 
диференціюються в ефекторні клітини, які та їх 
секреторні речовини зумовлюють розвиток міс-
цевого (клітинного) і загального (гуморального) 
імунітету. Разом з цим, існує гіпотеза, що у пери-
феричних органах імуногенезу, асоційованими з 
слизовими оболонками, можуть утворюватися В-
лімфоцити у ссавців, а також у птахів після реду-
кції їх клоакальної сумки [3, 4]. 

Структура та особливості функцій імунних 
утворень органів травлення свійських птахів до 

цього часу вивчені ще недостатньо. Літературні 
джерела про топографію, будову і розвиток пля-
мок Пейєра (ПП) кишечнику качок поодинокі [5, 
6]. Морфогенез ПП дванадцятипалої кишки качок 
віком від вилуплення до 20 діб описаний у нашій 
попередній роботі [7, 8]. 

Завдання дослідження. Вивчити морфо-
генез ПП 12-палої кишки качок віком 150-240 діб. 

Матеріали і методи досліджень. Матері-
ал для досліджень відібрали від 16 голів бройле-
рних качок Благоварського кросу віком 150, 180, 
210 і 240 діб (по чотири голови кожного віку). Ка-
чок утримували в умовах, наближених до таких 
промислових комплексів. Їх годували спеціально 
приготовленими для такого віку стандартними 
комбікормами. При виконанні роботи використо-
вували загальноприйняті методи морфологічних 
досліджень [9, 10]. 

Результати власних досліджень. Загаль-
новідомо, що дванадцятипала кишка у качок фо-
рмує петлю, яка починається від переднього слі-
пого мішка м’язової частини шлунка і приблизно 
на рівні дуги 6-7 ребра переходить у порожню 
кишку. Макроскопічно в стінці цієї кишки качок 
виявляється тільки одна ПП, яка розташована на 


