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У статті наведені результати аналізу сучасних літературних джерел, що
стосується екоморфології репаративного остеогенеза.
ВСТУП
Необхідно констатувати, що в наш час відбувається різке зростання
частоти ушкоджень тканин і органів опорно-рухового апарату, зокрема
переломів кісток. Природні та антропогенні катастрофи, бурхливий
розвиток всіх видів транспорту обумовлюють високий травматизм в мирний
час. Не припиняються локальні збройні конфлікти, терористичні акти
супроводжуються застосуванням високотехнологічних видів зброї, що
спричиняє зростання санітарних втрат [1].
МЕТА РОБОТИ
Провести аналіз сучасних літературних джерел, що до морфології
загоєння переломів взагалі та в несприятливих умовах довкілля.
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ
Репаративна регенерація - це відновлення тканин та органів після того
або іншого ушкодження. У своєму розвитку процес репаративного
остеогенезу закономірно проходить декілька стадій або фаз, які
розвиваються паралельно, проте на різних стадіях переважають певні
процеси [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Травмуючий чинник призводить до порушення
цілісності кісткової тканини, що супроводжується розривом періосту,
ендосту, каналів остеонів, кісткового мозку, судин та нервів, а також
м’язової, сполучної тканин, які оточують кістку. В наслідок цього клітинні
елементи ушкоджених тканин зазнають різноманітних ступенів деструкції,
що в свою чергу служить пусковою стадією запалення. Запальний процес
виступає в якості індуктора, який запускає ряд каскад локальних і
системних механізмів загоєння кістки [4, 5]. Розрив кровоносної судини
супроводжується крововиливом і внаслідок цього активується згортаюча
система крові. Вторинний гемостаз як сукупність зовнішнього і
внутрішнього шляхів згортання крові призводе до формування фібринового
згустку, котрий підвищує щільність тромбу і закріплює його на судинної
стінки у місті ушкодження. Підчас плазміного гемостазу відбувається
утворення фібрінопептидів, тромбіну, плазміну, кінінів, які забезпечують
підвищення судинної проникливості, адгезію лейкоцитів, проліферацію
фібробластів. Компоненти комплементу, що активуються під час
запалення, підвищують проникливість судинної стінки, сприяють
фагоцитозу, хемотаксису для лейкоцитів і фібробластів, забезпечують
дегрануляцію тучних клітин і вивільнення гістаміну, активують
ліпоксигеназний шлях метаболізму арахідонової кислоти в нейтрофілах і

моноцитах, внаслідок чого утворюються лейкотрієни, які сприяють
прикріпленню лейкоцитів к ендотелію. Активація клітинних фосфоліпаз
під дією травмуючого чинника призводить до утворення арахідонової
кислоти, циклооксигеназний шлях метаболізму якої забезпечує синтез
простогландінів і тромбоксану А2. Вони в свою чергу забезпечують
скорочення або звуження судинної стінки, активують або інгібують
агрегацію тромбоцитів [8, 9], але найважливіша роль у регенерації
кісткової тканини належить саме клітинним елементам, діяльність яких
знаходяться під контролем локальної та системної регуляції [10].
Ендотеліоцити, які являють собою великий паракринний орган,
внаслідок ушкодження продукують чинники активації тромбоцитів,
інгібітори активаторів плазміногену, тромбоксан А 2, молекули адгезії, що
забезпечує активацію тромбоцитів. Останні, окрім синтезу чинників
аутокринной регуляції (призводять до судинно-тробоцитарного гемостазу),
синтезують антигепариновий чинник тромбоцитів і гепарин (стимулює
функціональну
активність
нейтрофілів),
тромбоцитарний
гістамін-регулюючий чинник (активує дегрануляцію тучних клітин), а
також росткові чинники тромбоцитів (активують проліферативні процеси в
кістковій тканини та мікросудинному руслі). Внаслідок активаційної
взаємодії між L-селектинами, В2-інтегрінами нейтрофілів, та Р, Е
селектинами і міжклітинної адгезивної молекули ендотеліоцитів
відбувається маргінація та міграція нейтрофілів за межі судинної стінки в
перші 6-24 години після перелому. Роль нейтрофілів полягає в секреції
великої
кількості
цитокінів,
які
регулюють
проліферацію
та
диференціювання клітин на початкових стадіях загоєння перелому, синтезі
інтерлейкіна – 8, що активують неоангеогенез через проліферацію
ендотеліоцитів та гладком’язових клітин, а також забезпечують фагоцитоз.
Ендотеліоцити здатні синтезувати стимулятори (чинник росту судинного
ендотелію, лужного чинника росту фібробластів, інсуліноподібного чинника
росту) і інгібітори клітинної проліферації - основного цитологічного
механізму остео- і ангіогенезу. Тучні клітини з’являються протягом 48
годин після перелому. Одна з головних властивостей тучних клітин
пов’язана з стимуляцією ангіогенезу за рахунок синтезу гістаміну,
гепарину, інтерлейкіну – 8, чинника росту ендотелію судин, чинника
некрозу пухлин, активаторів плазміногену та інших [5, 11].
Через 24-48 годин в ділянці перелому збільшується кількість моноцитів і
лімфоцитів, що пов’язано зі збільшенням мітотичної активності у тимусі,
зникненням Е-селектина та появою судинної адгезивної молекули - 1 на
ендотеліоцитах та В1-інтегріну на моноцитах і лімфоцитах. Під час
регенерації кістки моноцити потрапляють в ендост, де поповнюють
популяцію макрофагів, які є основним джерелом остеокластів. Впродовж
першого тижня збільшується рівень паратгормону в 3,5 рази, який
стимулює остеобласти до синтезу гранулоцитарного колонієстимулюючого
чиннику, що впливає на клітини макрофагального ряду, та в кінцевому
випадку, закінчується утворенням остеокластів [5, 8].
Також одним з основних механізмів міжклітинної кооперації в кістковій
тканині є взаємодія на основі зв’язування RANKL-RANK. RANKL (ліганд
рецептора активатора ядерного чинника) є ключовим стимулюючим
чинником в утворенні зрілих остеокластів і виробляється остеобластами,
активованими лімфоцитами і макрофагами і діє через спеціальний

рецептор на остеокластах RANK (рецептор активатора ядерного чинника),
внаслідок чого відбувається втрата кісткової маси.
Остеокласти це великі многоядерні клітини, основна функція яких є
резорбція міжклітинного матриксу [12]. На початковій стадії репаративного
остеогенезу остеокласти резорбують в ділянці дефекту некротизовані
фрагменти кістки та приймають участь в ремоделюванні кісткових
фрагментів. Ключовою часткою в регенерації кісткової тканини є
макрофагально-фібробластична взаємодія. Продукти розпаду колагену
стимулюють хемотаксис макрофагів, останні їх фагоцитують і починають
синтезувати чинники росту фібробластів та індуктори фібрилогенезу, а
саме макрофагальний чинник росту, інтерлейкін-1, індуктори хемотаксису
фібробластів, фібронектин та інші.
Поруч з макрофагами в активації фібробластів велика роль належить
лімфоцитам. Вони синтезують Т-клітинний чинник росту фібробластів,
фібробластактивуючий і фібробластінгібуючий чинник, лімфоцитарний
хемотаксичний чинник, колагенпродукуючий і В-клітинний інгібітор
продукції колагену та інші. Джерелом фібробластів можуть бути стовбурові
стромальні клітини, локалізовані в стромі кісткового мозку, остеогенні
клітини, що перебувають у складі внутрішнього шару періосту, каналах
остеонів та входять до складу ендоста, переваскулярні клітини, періцити. Є
данні про кровотворне походження цих клітинних елементів. При
регенерації превалюють захисно-трофічні фібробласти з високою швидкістю
поділу. Фібробласти разом з макрофагами, лімфоцитами і іншими
клітинами забезпечують формування грануляційної тканини, яка є
першою тканиною, що з’єднує кісткові уламки після перелому [11, 13].
Грануляційна тканина виконує механічну (заповнює ділянку
ушкодження), трофічну (регулює мікроциркуляцію, транспорт кисню та
метаболітів), захисну (інкапсулює інородні тіла, уламки кістки, ділянки
некрозу) і морфогенетичну (сприяє формуванню інших тканин регенерату –
фіброретикулярної, хрящової та кісткової) функції [5]. Поліпотентні
мезенхімальні
клітини
грануляційної
тканини,
які
активно
розмножуються, здатні до диференціювання в залежності від умов не
тільки в кісткові, але і в хрящові клітини, фібробласти, адіпоцити [3, 4, 14,
15], утворюючи при цьому різноманітну будови регенерату. В умовах
недостатньої оксигенації клітини центральних ділянок регенерату
диференціюються у відносно брадітрофну тканину – гіалінову хрящову.
Остеогенні клітини, що розташовані ближче до кровоносного русла
періосту, в умовах оптимального кисневого забезпечення диференціюються
в остеобласти [13]. Простагландіни Е2 активують біосинтез остеогенними
клітинами кісткових морфогенетичних білків вже через 12 годин після
перелому, які з макрофагальним чинником росту активують специфічний
чинник транскрипції остеобластів (зв’язуючий чинник ядра a-1, отрікс), що
забезпечує розвиток властивостей зрілого остеобласта [5, 11, 16].
Остеобласти синтезують переважну більшість компонентів органічного
кісткового матриксу - колаген I типу, лужну фосфатазу, остеокальцин,
кістковий сіалопротеін, остеопонтін, кісткові морфогенетичні білки,
трансформуючий чинник росту, тромбоспондін, остеонектін, колагеназу [12,
17]. Остеобластам також належить провідна роль у мінералізації органічної
основи кісткового матрикса. Кісткова тканина містить систему, що сприяє
процесу мінералізації (колаген I типу, остеонектін, остеокальцин, кістковий
сіалопротеїн,
лужну
фосфатазу,
глікозаміноглікани,
мікрота

макроелементи, матриксні пухирці, які містять високі концентрації лужної
фосфатази, фосфату кальцію, фосфопротеїнів) [4, 18], та систему інгібіторів
мінералізації - пірофосфати. Остеобласти формують звивисті балки
ретикулофіброзної кісткової тканини. Під час росту судин всередину
кісткового регенерату поліпшується кровопостачання його глибоких частин.
Перетинки кісткової тканини підростають в глибші ділянки. Граничні з
ними ділянки хряща звапнуються та гинуть. Їх місце займає новоутворена
кісткова тканина [19]. Хондроцити хондроіда гинуть шляхом апоптозу, що
являє собою багатофазний процес. На початковій фазі клітина отримує
стимули, які активують процес апоптозу. В ефекторній фазі вмикаються
механізми апоптозу, хоча процес ще зворотній, а в фазі деградації зміни
стають незворотними [20, 21]. Поступово об’єм хрящової тканини
зменшується. Відбувається так званий регенераційний енхондральний
остеогенез [5, 22].
Клітини ендосту також проліферують, але виразність цього процесу в
кістковомозковому каналі трохи менша. Поступово обидва відламка
виявляються міцно зв’язаними балками нової кісткової тканини. Істотно
доповнюється кістковий регенерат і з боку уламків: з переваскулярних
клітин зруйнованих остеонів диференціюються остеобласти, які активно
будують трабекули ретикулофіброзної кісткової тканини [13].
В процесі ремоделювання зменшується виразність періостального
регенерату,
ретикулофіброзна
кісткова
тканин
заміщується
на
пластинчасту, відновлюються зв’язки остеонів проксимального і
дистального уламків, ендостальна частина регенерату резорбується та
відновлюється прохідність кістковомозкового каналу [3, 4, 5, 23]. Узгоджене
функціонування клітин в ремоделюванні кісткової тканини пояснюється
гіпотезою механотрансдукції та гіпотетичним механізмом сприйняття
остеоцитами механічних навантажень, що базується на рецепції тиску в
кісткових каналах [23, 24, 25, 26, 27, 28].
Однією з проблем сучасності є погіршення стану навколишнього
середовища. Головну роль у регенерації кісткової тканини відіграють саме
клітинні
елементи,
проте
їх
незрілість,
висока
інтенсивність
проліферативних процесів та диференціювання підвищує їх чутливість до
дії несприятливих чинників навколишнього середовища. Як відомо,
імовірність мутагенних впливів ксенобіотиків зростає саме в інтенсивно
проліферуючих клітинах [29]. Включення в біогеохімічні цикли потоків
широкого спектру токсичних елементів в концентраціях, які не характерні
для середовища перебування людини, призводить до значної зміни
мікроелементного балансу живих організмів [30, 31]. Порушення балансу
мікроелементів в організмі приводить до структурно-функціональних змін
у кістках, а саме до розвитку остеопорозу, остеомаляції, різних видів рахіту,
негативно впливає на репаративний процес цієї тканини [32, 33]. Так
забруднення навколишнього середовища відходами алюмінію сприяє
розвитку «алюмінієвої» остеодистрофії, остеомаляції, відбуваються
спонтанні переломи кісток, зменшується швидкість репаративного процесу,
що пов’язано зі зв’язуванням алюмінію з фосфатом, а це в свою чергу
негативно впливає на метаболізм кальцію [33, 34].
При додаванні ацетату свинцю в воду в експериментах на тваринах
відбувається порушення регенерації кістки за рахунок стимуляції
хондрогенеза та затримки енхондральной осифікації, порушується апоптоз
хондроцитів, резорбція хондроїда, васкуляризація хряща та відбувається

пригнічення диференціювання стромальних клітин в остеогенні [35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43].
Кадмієва інтоксикація супроводжується сильними болями в кістках, їх
крихкістю та ламкістю, внаслідок заміщення іонів цинку в
металоферментах [31, 34].
При надмірному надходженні в організм стронцію (Sr90) відбувається
зміна механічних властивостей кісток, внаслідок конкурентного
співвідношення з іонами кальцію. При регенерації стронцій накопичується
переважно в регенераті.
Підвищене споживання фтору супроводжується ламкістю кісток,
уповільнюється процес репаративного остеогенезу, формуються несправжні
суглоби [31, 44, 45, 46].
При проведенні багатьох експериментів in vitro вчені роблять висновок,
що первинним пусковим механізмом біологічної дії проникливої радіації є
руйнування металовмісних ферментів, які каталізують біологічне
окислення, внаслідок чого в опромінених тканинах наступає незворотній
стан гіпоксії. Звісно це призводить до уповільнення регенерації та збільшує
кількість ускладнень [31, 47].
ВИСНОВОК
Загоєння кістки пов’язано, в першу чергу, з діяльністю клітинних
елементів, які мігрують в зону перелому, розмножуються, диференціюються
і забезпечують утворення тканин регенерату. Клітини, які інтенсивно
розмножуються, дуже чутливі до дії несприятливих чинників
навколишнього середовища, що в свою чергу негативно відображається на
репаративному процесі. Тому вивчення перетворень, які відбуваються під
дією несприятливих чинників навколишнього середовища і запровадження
засобів лікування цих змін є найбільш актуальним в наш час.
SUMMARY
MODERN ASPECTS OF ECOMORPHOLOGY OF REPARATIVE OSTEOGENESIS
O. Korenkov
The article contains the results of the analysis of modern literary sources concerning
ecomorphology of reparative osteogenesis. The research of the changes, that takes place under
unfavorable environmental conditions and introducing of treatment methods of these changes are
most actual nowadays.
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