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Морфологічні і морфометричні зміни  
кісткової тканини при остеопорозі  

та остеомаляції
Резюме. Досліджували кісткову тканину (КТ) 56 постменопаузальних жінок (середній вік — 62,30 ± 2,74 
року), із них 46 пацієнток, які працювали в несприятливих виробничих умовах, мали зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини (МЩКТ): остеопороз (ОП) — у 31 жінки, остеомаляція (ОМ) — у 15; 10 жінок були 
без метаболічних змін КТ. Фрагмент КТ отримували під час оперативного втручання щодо перелому шийки 
стегнової кістки. Готували недекальциновані зрізи КТ, функціональну активність ядер клітин КТ визначали за 
допомогою диференціального методу забарвлення ядер із різною функціональною активністю. Морфоло-
гічні зміни при ОП та ОМ мають загальні ознаки та відмінності. Спільним є витончення кісткових балок, розши-
рення каналів остеонів, наявність безклітинних ділянок і безклітинних лакун. Відмінності: при ОМ збільшення 
товщини та площі остеоїда, менш виражене зменшення оксифілії матриксу, більш висока функціональна 
активність клітин КТ. Зниження МЩКТ та виникнення низькоенергетичних переломів може бути результатом 
не тільки ОП, але й ОМ. При призначенні лікування необхідно провести диференційно-діагностичні заходи, 
що визначають причину зниження кісткової маси.
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Вступ
Зниження кісткової маси, що супроводжує старіння 

організму та різні патологічні процеси, є однією з най-
більш значущих медико-соціальних проблем сучасної 
медицини, оскільки воно пов’язане зі зменшенням 
міцності кісткових структур [1, 2] і, відповідно, зі збіль-
шенням частоти переломів [2, 3]. 

У широкій клінічній практиці втрату кісткової маси 
пов’язують з розвитком остеопорозу (ОП). Остеопо-
роз — системне метаболічне захворювання скелета, 
що характеризується зменшенням кісткової маси, по-
рушенням мікроархітектоніки кісткової тканини (КТ), 
що призводить до підвищення ламкості кісток і ризику 
переломів при мінімальній травмі [4]. Остеопоротичні 
переломи можуть виникати при падінні з висоти влас-
ного зросту, кашлі, чиханні і взагалі без будь-якого 
травматичного втручання.

Однак існує й інша причина зниження мінераль-
ної щільності кісткової тканини (МЩКТ) — остео-

маляція (ОМ), яка також супроводжується зменшен-
ням міцності кісткових структур і зростанням ризику 
переломів у міру розвитку процесу [5–7]. При цьому, 
незважаючи на однаковий клінічний результат (пе-
реломи), морфоструктурні, етіологічні та патогене-
тичні характеристики ОП та ОМ різняться якісно 
[8–10].

Остеомаляція — накопичення на поверхні кістки 
потовщених шарів немінералізованого остеоїда, що 
призводить до зниження маси мінералізованої кістки. 
В результаті, хоча загалом при остеомаляції загальний 
обсяг КТ (мінералізованої та немінералізованої) в нор-
мі, жорсткість і механічна компетентність зменшують-
ся, а ризик перелому збільшується [5, 11]. Проте ОМ 
діагностується лише шляхом використання методів 
морфологічного контролю [7, 8, 12]. У дорослих людей 
цей процес часто перебігає безсимптомно [7, 8], так 
само як і ОП, що являє собою до виникнення перелому 
«безмовну хворобу».
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Остеопороз та ОМ не є взаємовиключними проце-
сами, і втрата кісткової маси в одних пацієнтів може 
бути викликана ОП, в інших — ОМ, а в третіх — одно-
часно ОП та ОМ [8].

Мета: вивчити морфологічні та морфометричні змі-
ни кісткової тканини при остеопорозі та остеомаляції. 

Матеріали та методи 
Досліджували КТ 56 постменопаузальних жінок 

(середній вік — 62,30 ± 2,74 року) під час ендопроте-
зування з приводу перелому шийки стегнової кістки. 
Із них 46 пацієнток, які працювали в несприятливих 
виробничих умовах, мали зниження МЩКТ: ОП — у 
31 жінки, ОМ — у 15; 10 жінок були без метаболічних 
розладів КТ.

Фрагмент КТ забирали під час оперативного втру-
чання. Готували недекальциновані зрізи КТ [13]. До-
сліджували гістоморфометричні параметри утворення 
кістки: об’єм остеоїда (%) некальцифікованої кістки, 
поверхня остеобластів — частина (%) загального пе-
риметра КТ, вкрита остеобластами, та резорбції кіст-
ки: поверхня кістки з ерозіями — частина (%) поверхні 
кістки, вкрита лакунами резорбції [13, 14]. 

Функціональну активність ядер клітин КТ визнача-
ли за допомогою методу диференціального забарвлен-
ня ядер із різною функціональною активністю [13]. У 
кожному випадку досліджували по 100 клітин КТ.

Постійно гістологічні препарати досліджували мето-
дом світлової мікроскопії із застосуванням світлового 
мікроскопа «CarlZeiss», морфометричні дослідження 
проводили із застосуванням ліцензійного програм-
ного забезпечення «ВидеоТест-МастерМорфология» 
(ООО «ВидеоТест»). 

Результати та обговорення
В результаті проведених досліджень виявлені від-

мінності морфометричних показників кісткоутворен-
ня та резорбції КТ у хворих на ОП та ОМ. При ОМ тов-
щина остеоїда була в 2,2 раза (р < 0,05) більшою, ніж 
у пацієнтів з ОП, і в 1,8 раза (р < 0,05), ніж у пацієнтів 
без метаболічних розладів в КТ. Статистично вірогід-
них відмінностей товщини остеоїда у пацієнтів з ОП і у 
пацієнтів без метаболічних розладів в КТ не виявлено. 
Аналогічні зміни спостерігали відносно поверхні ос-
теоїда, тобто частини загального периметра губчастої 
КТ, вкритої остеоїдом. Вона була статистично більшою 
(р < 0,05) у пацієнтів з ОМ. В свою чергу, поверхня ос-
теобластів, тобто частина загального периметра губ-
частої КТ, вкритої активними остеобластами, суттєво 
не відрізнялася в усіх групах дослідження.

Привертає увагу те, що при ОП більша поверхня КТ 
вкрита лакунами резорбції, про що свідчила більша на 
30,7 % (р < 0,05) площа ерозованої поверхні порівняно 
з пацієнтами з ОМ. У пацієнтів з ОМ та у хворих без 
метаболічних змін в КТ не спостерігали статистично 
вірогідних відмінностей в резорбції КТ (табл. 1).

Виявлені також відмінності функціональної активнос-
ті клітин КТ: у пацієнтів без метаболічних порушень КТ 
переважали клітини з високою та проміжною функціо-
нальною активністю ядер. У пацієнтів з ОМ показники 
функціональної активності КТ були на рівні пацієнтів без 
метаболічних порушень у КТ. У пацієнтів з ОП зменшу-
валась кількість клітин з високою та проміжною функці-
ональною активністю ядер на 18,8 % (р < 0,05) та 10,0 % 
(р < 0,05) відповідно порівняно з пацієнтами з ОМ, при 
цьому збільшувалась кількість клітин з низькою функці-
ональною активністю ядер в 2,1 раза (р < 0,05) (табл. 2).

Таблиця 1. Морфометричні характеристики кісткової тканини у пацієнтів з остеопорозом  
та остеомаляцією (M ± m)

Показник

Пацієнти 
без метаболічних 
розладів кісткової 

тканини (n = 10)

Остеопороз 
(n = 31)

Остеомаляція 
(n = 15)

Товщина остеоїда, мкм 13,80 ± 0,32 11,20 ± 0,221 24,30 ± 0,581, 2

Поверхня остеоїда, % 16,30 ± 0,44 15,10 ± 0,45 27,10 ± 0,831, 2

Поверхня остеобластів, % 29,10 ± 0,89 28,70 ± 0,93 30,20 ± 0,91

Ерозована поверхня, % 15,70 ± 0,38 23,80 ± 0,481 16,50 ± 0,422

Примітки: 1 — р < 0,05 порівняно з пацієнтами без метаболічних порушень в кістковій тканині;  
2 — р < 0,05 порівняно з пацієнтами з остеопорозом.

Примітки: 1 — р < 0,05 порівняно з пацієнтами без метаболічних порушень в кістковій тканині;  
2 — р < 0,05 порівняно з пацієнтами з остеопорозом.

Таблиця 2. Функціональна активність ядер клітин кісткової тканини у пацієнтів з остеопорозом  
та остеомаляцією (M ± m)

Наявність порушень
Функціональна активність ядер

Висока Проміжна Низька

Без метаболічних розладів кісткової тканини (n = 10) 41,1 ± 1,5 46,9 ± 1,7 12,00 ± 0,29

Остеопороз (n = 31) 34,2 ± 1,31, 2 41,9 ± 1,41, 2 23,90 ± 0,371, 2

Остеомаляція (n = 15) 42,1 ± 1,8 46,4 ± 1,5 11,50 ± 0,25
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Рисунок 1. Хвора П., 53 років. Морфологічні 
ознаки остеопорозу відсутні. Забарвлення ге-

матоксилін-еозином, × 200: 1 — канал остеона; 
2 — лакуни з остеоцитами; 3 — спайні лінії; 4 — 

лакуна резорбції

Рисунок 2. Хвора З., 57 років. Морфологічні 
ознаки остеопорозу відсутні. Фібробласти.  

Забарвлення гематоксилін-еозином,  
× 200: 1 — фібробласти; 2 — кісткова  

трабекула

Рисунок 3. Хвора С., 66 років. Морфологічні озна-
ки остеопорозу, витончення трабекул, безклітин-
ні ділянки кісткової тканини. Забарвлення гема-
токсилін-еозином, × 200: 1 — лакуна резорбції; 
2 — безклітинні ділянки; 3 — витончення і мікро-

переломи трабекул

Рисунок 4. Хвора Л., 61 року. Морфологічні 
ознаки остеопорозу.  

Забарвлення гематоксилін-еозином,  
× 200: 1 — безклітинні ділянки кісткової 

 тканини

Рисунок 5. Хвора С., 65 років. Морфологічні 
ознаки остеопорозу. Забарвлення гематок-

силін-еозином, × 200: 1 — розширений канал 
остеона; 2 — безклітинні лакуни; 3 — зменшення 

оксифілії матриксу

Рисунок 6. Хвора Л., 63 років. 
 Морфологічні ознаки остеопорозу і остеомаля-

ції. Забарвлення гематоксилін-еозином,  
× 200: 1 — розширений канал остеона;  

2 — безклітинні лакуни
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В результаті проведених морфологічних досліджень у 
пацієнтів без метаболічних розладів виявлено, що губ-
часта кістка представлена широкими анастомозуючими 
кістковими балками, які містять нечисленні вузькі су-
динні канали (рис. 1). У губчастій КТ чітко видно роз-
ташовані в лакунах зрілі кісткові клітини — остеоцити 
овальної або витягнутої форми, виявлені функціональ-
но активні остеобласти (рис. 2). В окремих ділянках КТ 
помітні відростки остеоцитів. У кістковому матриксі 
чітко простежуються базофільні лінії склеювання, що 
розділяють кісткові пластинки. Кортикальний шар 
представлений компактною кісткою з рівномірно роз-
ташованими остеоцитами, рівномірно оксифільним ма-
триксом.

Губчаста кістка у пацієнтів з ОП суттєво відрізня-
лася від такої у хворих без метаболічних порушень. У 
постійних гістологічних препаратах кісток хворих на 

ОП спостерігали витончення і зменшення кількос-
ті кісткових балок. В окремих ділянках руйнувалось 
з’єднання кісткових балок між собою, балки мали 
вигляд округло-овальних структур (рис. 3). Кількість 
остеоцитів зменшувалася, місцями вони розташову-
валися нерівномірно по площі КТ. Спостерігалися 
осередки КТ з безклітинними лакунами та взагалі без-
клітинні ділянки (рис. 4, 5). Канали остеонів були роз-
ширені. Матрикс мав слабо оксифільне забарвлення, 
інтенсивність забарвлення була меншою порівняно з 
пацієнтами без метаболічних порушень. Базофільні лі-
нії склеювання, на відміну від пацієнтів без метаболіч-
них порушень, погано диференціювалися.

Щодо кортикального шару, то спостерігали ді-
лянки витончення кортикального шару, в деяких 
випадках з ознаками декомпактизації. Матрикс 
мав меншу інтенсивність оксифілії, зменшувалась 

Рисунок 7. Хвора О., 64 років. Морфологічні 
ознаки остеомаляції.  

Забарвлення гематоксилін-еозином,  
× 400: 1 — остеокласти

Рисунок 8. Хвора С., 61 року. Морфологічні 
ознаки остеомаляції. Забарвлення гематок-
силін-еозином, × 400: 1 — розширений канал 

остеона; 2 — нашарування остеоїда

Рисунок 9. Хвора Б., 60 років. Морфологічні 
ознаки остеомаляції. Забарвлення гематок-
силін-еозином, × 200: 1 — розширений канал 

остеона; 2 — нашарування остеоїда

Рисунок 10. Хвора О., 62 років. Морфологічні 
ознаки остеомаляції. Забарвлення гематок-
силін-еозином, × 200: 1 — розширений канал 

остеона; 2 — нашарування остеоїда
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кількість остеоцитів, спостерігались лакуни без ос-
теоцитів, меншою, ніж у пацієнтів без метаболічних 
порушень, була функціональна активність фібро-
бластів і їх кількість.

На постійних гістологічних препаратах кісток хво-
рих на ОП спостерігали лакуни резорбції КТ (рис. 3).

У пацієнтів з ОМ спостерігали схожі зміни в КТ 
хворих з ОП (рис. 6). У постійних гістологічних пре-
паратах кісток хворих з ОМ спостерігали витончення 
і зменшення кількості кісткових балок, розширення 
каналів остеонів, ділянки витончення кортикального 
шару. Разом з тим порівняно більшою була оксифілія 
матриксу, а також меншою поверхня КТ, вкрита лаку-
нами резорбції, ніж у пацієнтів з ОП, спостерігали по-
одинокі остеокласти (рис. 7).

Основною відмінністю КТ при ОМ порівняно з та-
кою при ОП було збільшення товщини остеоїда (рис. 8, 
9), спостерігали нашарування значних мас остеоїда на 
окремих кісткових балках. Функціональна активність 
і кількість остеобластів були співставні з показниками 
хворих без метаболічних порушень (рис. 10).

Таким чином, у результаті проведених досліджень 
встановлено, що ступінь дисбалансу між синтезом 
матриксу і його мінералізацією визначається особли-
востями розвитку ОП і ОМ. При ОМ збільшується 
товщина остеоїда та поверхня КТ, покрита остеоїдом. 
Функціональна активність остеобластів і навіть ре-
зорбція КТ вірогідно не змінюються. Отже, знижен-
ня якісних характеристик (міцність) КТ відбувається 
за рахунок метаболічних порушень. При ОП товщина 
остеоїда зменшується, а площа поверхні, покрита ос-
теоїдом, вірогідно не змінюється. Функціональна ак-
тивність остеобластів знижена, резорбція прискорена. 
У результаті міцність КТ знижується і за допомогою 
метаболічних змін, і через порушення балансу на клі-
тинному рівні при перебудові КТ.

Зниження МЩКТ і виникнення низькоенерге-
тичних переломів може бути результатом не тільки 
ОП, але й ОМ. При призначенні лікування необхідно 
провести диференційно-діагностичні заходи, що ви-
значають причину зниження кісткової маси. Біопсія, 
необхідна для діагностики ОМ, є інвазивною маніпу-
ляцією, потрібна розробка чітких критеріїв, що ви-
значають її виконання у пацієнтів зі зниженням кіст-
кової маси. 

Висновки
Морфологічні зміни при ОП і ОМ мають спільні 

ознаки і відмінності. Спільним є витончення кісткових 
балок, розширення каналів остеонів, наявність безклі-
тинних ділянок і безклітинних лакун. На відміну від 
ОП, при ОМ збільшується товщина і площа остеоїда, 
менш виражене зменшення оксифілії матриксу, спо-
стерігається більш висока функціональна активність 
клітин КТ. 
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Morphological and morphometric changes of bone tissue  
in patients with osteoporosis and osteomalation

Abstract. Bone tissue was studied in 56 postmenopausal women 
(mean age 62.30 ± 2.74 years), of which 46 patients who worked 
in unfavorable working conditions had a decreased bone mineral 
density (BMD) (osteoporosis (OP) — in 31 women, osteomalacia 
(OM) — in 13); 10 women had no metabolic changes in bone tis-
sue (BT). A BT scan fragment was obtained during surgery for a 
fracture of the femoral neck. Non-decalcified QD sections were 
prepared, the functional activity of the QD cell nuclei was deter-
mined using the method of differential staining of nuclei with dif-
ferent functional activity. Morphological changes in OP and OM 
have both common features and differences. The common is the 

thinning of the bone rods, the expansion of the canals of osteons, 
the presence of cell-free areas, and cell-free lacunae. In contrast 
to OP, OM presents with the thickness and area of the osteoid in-
crease, a less pronounced decrease in oxyphyllin matrix, a higher 
functional activity of BT cells. A decrease in BMD and the occur-
rence of low-energy fractures may result not only from OP but also 
OM. When prescribing treatment, it is necessary to carry out diffe- 
rential diagnostic measures that determine the cause of the de-
crease in bone mass.
Keywords: postmenopause; osteoporosis; osteomalacia; mor-
phometry; morphology




