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Поняття невиношування вагітності включає втрату вагітності від зачаття 

до 20-22-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Найчастіше 

спостерігається раннє невиношування вагітності, тобто таке, яке відбулось до 

12-го тижня внутрішньоутробного розвитку, а невиношування від 12-го до 22-

го тижня займає лише <4% від загальної кількості випадків. Причини раннього 

спорадичного невиношування вагітності описувались багатьма дослідниками 

та включають, в більшості випадків (85-90%), мальформації ембріона, 

викликані спонтанними хромосомними аномаліями. Щодо раннього звичного 

невиношування вагітності, то його причини – більш різноманітні і включають 

наступні: хромосомні аномалії в батьків і ембріона, ендокринні та автоімунні  

захворювання матері, порушення будови та функцій ендометрію (у т.ч. 

порушення його рецепторної функції та хронічні запальні процеси), вади 

розвитку матки, інфекційні захворювання, тромбофілії та невстановлені 

причини. Близько 50% усіх причин раннього звичного невиношування 

вагітності складають хромосомні аномалії, а ще близько в 40% випадків 

причини не є встановленими (ідіопатичне звичне невиношування вагітності). 

У доступній літературі нам не вдалось знайти досліджень вуглеводних 

детермінант структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини 



3 

 

при ранньому невиношуванні вагітності та комплексних досліджень із 

використанням загальногістологічних методик, лектиногістохімії, 

імуногістохімії та скануючої електронної мікроскопії ворсинок хоріона при 

вищезгаданій патології. Це обгрунтовує актуальність даного дослідження та 

доцільність його проведення. Результати роботи можуть бути використані для 

подальшого вивчення раннього невиношування вагітності у контексті 

морфологічних змін ворсинок хоріона, модифікації окремих компонентів їх 

глікому та локальних імунологічних змін. 

Метою дослідження було дослідити морфофункціональні, 

імуногістохімічні особливості та роль вуглеводних детермінант ворсинок 

хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та звичного 

невиношування вагітності із використанням загальногістологічних, 

електронномікроскопічних, імуно- та лектиногістохімічних методів 

дослідження. 

Мітеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження було 243 зразки 

ворсинок хоріона ембріонів людини, які були розділені на 3 групи: (1) 

контрольна група (ворсинки хоріона, отримані після проведення артифіційних 

абортів) – 52 зразка; (2) група спорадичного невиношування вагітності – 86 

зразків; (3) група звичного невиношування вагітності – 105 зразків. Для 

дослідження ворсинок хоріона використовували: загальногістологічний – для 

характеристики структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини 

при спорадичному, звичному невиношуванні вагітності та в нормі; метод 

скануючої електронної мікроскопії – для вивчення просторової морфології 

структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при 

вищезгаданих патологіях; гістохімічний – для оцінки вуглеводного складу 

структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини; 

лектиногістохімічний з використанням панелі 13-ти лектинів різної 

вуглеводної специфічності, мічених пероксидазою (WGA, GNA, PFA, PNA, 

Con-A, HPA, LABA, SBA,  SNA, CNFA (CNL), AIA, VAA, STA) – для 

ідентифікації глікокон’югатів структурних компонентів ворсинок хоріона в 



4 

 

нормі та при спорадичному і звичному невиношуванні вагітності; 

імуногістохімічний (антитіла до Ki67, VEGF, Caspase 3 та iNOS) – для 

визначення модифікації окремих рецепторів структурних компонентів 

гематоплацентарного бар’єру людини в нормі та при спорадичному і звичному 

невиношуванні вагітності; методи варіаційної статистики – для встановлення 

об’єктивності одержаних результатів і характеристики змін у структурних 

компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та патології. 

Уперше проведено комплексне загальногістологічне, лектино- та 

імуногістохімічне дослідження тонкої організації ворсинок хоріона ембріонів 

людини при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності, їх 

морфофункціональні особливості та проведено порівняльний аналіз 

отриманих результатів із нормальними ворсинками хоріона ембріонів людини. 

При зафарбуванні толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування вагітності вперше було помічено, що барвник у 

великій кількості накопичувався в ядрах синцитіо- та клітинах 

цитотрофобласта, але був відсутній у цитоплазмі. В групах спорадичного 

невиношування та контрольній групі зафарбовувались і ядра, і цитоплазма, що 

свідчило про наявність кислих субстанцій у цих структурах. 

Проведене вперше порівняльне трьохвимірне ультрамікроскопічне 

дослідження із використанням скануючої електронної мікроскопії показало 

зниження інтенсивності формування синцитіальних бруньок та 

неповноцінність мікроворсинок синцитіального шару ворсинок хоріона при 

звичному невиношуванні вагітності. Ці явища були менш вираженими у 

ворсинках із групи спорадичного невиношування та практично відсутніми у 

контрольній групі. 

На основі проведених лектиногістохімічних досліджень виявили різне 

експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах ворсинок 

хоріона 4-12-тижневих ембріонів людини. Найвища експресія рецепторів 

лектинів WGA (DGlcNАc > NeuNАc) та GNA (αDMan) виявлена у 
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досліджуваній групі звиклого невиношування вагітності, а саме – в 

синцитіальному шарі, цитотрофобласті та волокнах мезенхіми. 

Дослідження виявило різну спорідненість лектинів Con-A (α-Man), HPA 

(α-D-GalNAc), LABA (αLFuc), SBA (α-D-GalNAc),  SNA (NeuNAc(α2-6)DGal), 

CNFA (CNL) (GalNAcβ1–>4GlcNAc (LacdiNAc)), AIA (Galβ1-3GalNAcβ1), 

GalNAcα1-Ser/Thr), VAA (DGal) до структурних компонентів 

синцитіотрофобласта, цитотрофобласта та до компонентів мезенхіми, 

причому  як у дослідних, так і в контрольних зразках. Найбільшу афінність до 

структурних компонентів ворсинок хоріона показав лектин CNFA. За 

допомогою цього лектину добре візуалізувалася щіточкова облямівка СТБ, 

його цитоплазма, клітини цитотрофобласта, волокна мезенхіми та клітини 

Гофбауера, дещо слабше – цитоплазматичні мембрани клітин 

фібробластичного ряду мезенхіми. Причому, висока афінність CNFA 

проявлялася як в контрольній групі, так і в групі звичного невиношування. В 

останній – вищезгадані компоненти після зафарбування CNFA виявились 

менш сформованими і цільними, спостерігалась неповноцінна щіточкова 

облямівка, порушення її цілісності та дуже мала кількість імунних клітин в 

мезенхімі та її набряк. 

Лектин STA (GlcNAc-специфічний) був використаний для контролю 

отриманих результатів після застосування лектину CNFA та показав подібну 

афінність та активність зв’язування. 

Низька або відсутня афінність до структурних компонентів ворсинок 

хоріона усіх груп спостерігалась з лектинами Con-A, HPA, LABA, SBA, SNA, 

AIA та VAA. 

Після проведення комплексного імуногістохімічного дослідження із 

застосуванням моноклональних антитіл до Ki67, iNOS, VEGF та Caspase 3 

вперше було відмічено зниження активності експресії Ki67 в ядрах клітин 

цитотрофобласту при спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності, 

відсутність реактивності антитіл до iNOS у всіх досліджуваних групах та зміну 

активності експресії та модифікацію розподілу VEGF і Caspase 3 у 
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структурних компонентах досліджуваних та контрольних зразків та вперше 

констатовано про важливість розподілу цих маркерів при спорадичному та 

звичному невиношуванні вагітності, а не лише рівня їх експресії. 

PAS реакція, реакції альціанового і толуїдинового синього, лектини 

WGA, GNA, PFA, CNFA, STA та моноклональні антитіла до Ki67, VEGF та 

Caspase 3 можуть бути рекомендованими, як гістохімічні маркери для 

передбачення можливого перебігу подальших вагітностей у жінок із загрозою 

розвитку звичного невиношування та для подальшого вивчення 

патофізіологічних та патанатомічних механізмів розвитку спорадичного та 

звичного невиношування вагітності.  

Ключові слова: ворсинки хоріона, спорадичне невиношування 

вагітності, звичне невиношування вагітності, лектиногістохімія, 

імуногістохімія, скануюча електронна мікроскопія. 

 

SUMMARY 

Zastavnyy I., Morfofunctional features and role of glycome of human embryos 

chorionic villi, died out as a result of sporadic and recurrent pregnancy miscarriage. 

– Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for candidate of medical sciences (PhD) degree in specialty  14.03.09 

«Histology, cytology, embryology». – Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Healthcare of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

  

The concept of miscarriage includes pregnancy loss from conception to the 

20th-22nd week of intrauterine development. Most often, we can observe an early 

miscarriage of pregnancy – the one, which happened before the 12th week of fetal 

development, and the incidence of miscarriage from the 12th to the 24th week takes 

only <4% of the total number of cases. The causes of early sporadic miscarriage 

were described by many researchers and include, in most cases (85-90%), embryonic 

malformations caused by spontaneous chromosomal abnormalities. Regarding the 

early recurrent pregnancy miscarriage, its causes are more diverse and include the 
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following: chromosomal abnormalities in parents and the embryo, endocrine and 

autoimmune diseases of the mother, disruption of the structure and functions of the 

endometrium (including violation of its receptor function and chronic inflammatory 

processes), development defects of the uterus, infectious diseases, thrombophilia 

and unexplained causes. About 50% of all causes of early miscarriage are 

chromosomal abnormalities, and in about 40% of cases, the causes are not 

established (idiopathic recurrent pregnancy miscarriage). 

In the available literature, we failed to find researches on carbohydrate 

determinants of the structural components of chorionic villi of human embryos at 

the period of early pregnancy and comprehensive studies using general histological 

techniques, lectinohistochemistry, immunohistochemistry and scanning electron 

microscopy of chorionic villi during the above-mentioned pathology. This 

substantiates the relevance of this study and the feasibility of conducting it. The 

results of the work can be used to further study the early miscarriage of pregnancy 

in the context of morphological changes of the chorionic villi, modifications of 

glycoconjugates of their components and local immunological changes. 

The aim of the study was to investigate the morphofunctional, 

immunohistochemical features and role of carbohydrate determinants of chorionic 

villi of human embryos, died out as a result of sporadic and recurrent pregnancy 

miscarriage using general histological, scanning electron microscopy, immuno- and 

lectinohistochemical methods of investigation.  

Materials and methods of research. Objects, used for the study were 243 

specimens of chorionic villi of human embryos were investigated, which were 

divided into 3 groups: (1) control group (chorionic villi, obtained after artificial 

abortions) – 52 samples; (2) group of sporadic pregnancy miscarriage – 86 samples; 

(3) group of recurrent pregnancy miscarriage – 105 samples. Methods, used were: 

general histological – for the characterization of structural components of the 

chorionic villi of human embryos during sporadic, recurrent miscarriage and normal 

pregnancies; the method of scanning electron microscopy – to study the spatial 

morphology of the structural components of the chorionic villi of human embryos in 
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normal pregnancies and with the above-mentioned pathologies; histochemical – for 

the estimation of the carbohydrate composition of the structural components of the 

chorionic villi of human embryos; lectinohistochemical, using 13 lectins with 

different carbohydrate specificity (WGA, GNA, PFA, PNA, Con-A, HPA, LABA, 

SBA,  SNA, CNFA (CNL), AIA, VAA, STA) – for the identification of 

glycoconjugates of the structural components of the chorionic villi of in normal 

pregnancies and during sporadic and recurrent miscarriage of pregnancy; 

immunohistochemical (antibodies to Ki67, VEGF, Caspase 3 and iNOS) – to 

determine the modification of certain receptors of the structural components of the 

chorionic villi of human embryos in normal and with sporadic and recurrent 

pregnancy miscarriage; methods of variation statistics – to establish the objectivity 

of the results obtained and the characteristics of changes in the structural components 

of the chorionic villi of human embryos in normal and pathological pregnancies. 

For the first time, a complex study with general histological, lectin- and 

immunohistochemical methods of chorionic villi of human embryos was conducted 

for sporadic and recurrent pregnancy miscarriage, and a comparative analysis of the 

results with normal of chorionic villi of  human embryos was performed. 

After staining with toluidine blue the samples of chorionic villi from after 

recurrent miscarriage, it was observed for the first time, that the dye in large 

quantities was accumulated in the nuclei of syncytio- and cytotrophoblast cells, but 

was absent in the cytoplasm. In the groups of sporadic miscarriage and the control 

group, the nuclei, and the cytoplasm, were colored, indicating the presence of acid 

substances in these structures. 

The first comparative three-dimensional ultramicroscopic study using scanning 

electron microscopy showed a decrease in formation intencity of syncytial knots and 

inferiority of the microvilli of syncytial layer of chorionic villi during recurrent 

pregnancy miscarriage. These events were less pronounced in the villi of the group 

of sporadic miscarriages and virtually absent in the control group. 

On the basis of lectinhistochemical studies, different expressions of lectin 

receptors in the structural components of the chorionic villi of 4-12 weeks of human 
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embryos were detected. The highest expression of lectins WGA (DGlcNAc> 

NeuNAc), GNA (αDMan) and PFA (αLFuc) was detected in the studied group of 

recurrent pregnancy miscarriage, namely, in the syncytial layer, cytotrophoblast, and 

mesenchymal fibers. 

The study revealed a different affinity for lectins Con-A (α-Man), HPA (α-D-

GalNAc), LABA (αLFuc), SBA (α-D-GalNAc), SNA (NeuNAc (α2-6) DGal), 

CNFA CNL) (GalNAcβ1-> 4GlcNAc (LacDNAc)), AIA (Galβ1-3GalNAcβ1), 

GalNAcα1-Ser/Thr), VAA (DGal) to the structural components of 

syncytiotrophoblast, cytotrophoblast, and to components of mesenchyme, both in 

experimental and control samples The greatest affinity for the structural components 

of the chorionic villi was shown by CNFA lectin. With this lectin, the microvilli of 

syncytium, its cytoplasm, cytotofoblast cells, mesenchymal fibers, and Hofbauer 

cells were well visualized, and somewhat weaker – the cytoplasmic membranes of 

the fibroblast cells of the mesenchyme. Moreover, the high affinity of CNFA was 

manifested both in the control group and in the group of recurrent miscarriage. In 

the chorionic villi of recurrent miscarriage group, the aforementioned components 

after marking with CNFA were less mature and integral, there was an inferior 

microvilli, a violation of their integrity, and a very small number of immune cells in 

the mesenchyme and its edema. 

Lectin STA (GlcNAc-specific) was used to control the results after the use of 

CNFA lectin and showed similar affinity and binding activity. 

Low or absent affinity to the structural components of the chorionic villi of all 

groups was observed in lectins Con-A, HPA, LABA, SBA, SNA, AIA and VAA. 

After conducting a complex immunohistochemical study using Ki67, iNOS, 

VEGF, and Caspase 3 monoclonal antibodies, there was a decrease in Ki67 

expression activity in cytotrophoblast cell nuclei in sporadic and habitual non-

pregnancy pregnancies observed for the first time, lack of reactivity of antibodies to 

iNOS in all studied groups and change in expression activity, and modification of 

the distribution of VEGF and Caspase 3 in the structural components of the studied 

and control samples, and for the first time it was stated about the importance of the 
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distribution of these markers for the sporadic and recurrent pregnancy miscarriage, 

not just the level of their expression. 

The PAS reaction, the reaction of alcian and toluidine blue, lectins WGA, 

GNA, PFA, CNFA, STA, and monoclonal antibodies to Ki67, VEGF and Caspase 

3 can be recommended as histochemical markers to predict the possible course of 

further pregnancies in women with a risk of development of recurrent miscarriage 

of pregnancy and for the further study of pathophysiological and pathanatomic 

mechanisms of the development of sporadic and recurrent miscarriage of pregnancy. 

Key words: chorionic villi, sporadic pregnancy miscarriage, recurrent 

pregnancy miscarriage, lectinohistochemistry, immunohistochemistry, scanning 

electron microscopy. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Невиношування – це велика медико-соціальна 

проблема XXI століття і одне із найчастіших ускладнень вагітності. 

Найчастіше спостерігається раннє невиношування вагітності (РНВ), тобто 

таке, яке відбулось до 12-го тижня внутрішньоутробного розвитку [7,8]. 

Причини раннього спорадичного невиношування вагітності (СНВ) 

описувались багатьма дослідниками та включають в більшості випадків (85-

90%), мальформації ембріона, викликані спонтанними хромосомними 

аномаліями [15,16,17]. Щодо раннього звичного невиношування вагітності 

(ЗНВ), то його причини більш різноманітні і включають наступні: хромосомні 

аномалії в батьків і ембріона, ендокринні та автоімунні  захворювання матері, 

порушення будови та функцій ендометрію (у т.ч. порушення його рецепторної 

функції та хронічні запальні процеси), вади розвитку матки, інфекційні 

захворювання, тромбофілії та невстановлені причини [18,19,20,21]. Близько 

50% усіх причин раннього звичного невиношування вагітності складають 

хромосомні аномалії, а ще близько в 40% випадків причини не є 

встановленими (ідіопатичне ЗНВ) [21,22,23]. 

Захист ембріона від негативних впливів з боку організму матері в 

першому триместрі вагітності здійснюється за рахунок фізичного та 

гістохімічного бар’єрів між кров’ю матері та ембріона, який забезпечується 

ворсинками хоріона (ВХ) [55,67,68,70]. Утворення та розвиток ворсинок 

хоріона – це складний комплекс процесів, який завершується безпосередньо 

перед пологами [47]. На ранніх етапах вагітності ворсинки хоріона 

забезпечують саморегульований власний розвиток та модифікацію у 

відповідності до виконуваних функцій за рахунок клітинної проліферації, 

апоптозу, злиття клітин цитотрофобласту та структур синцитію [49,50]. Ці 

процеси здійснюються за посередництва синтезованих та експресованих 

структурами ВХ біологічно активних субстанцій, таких як хоріонічний 

гонадотропін людини (ХГЛ), каспази, синцитин 1 і 2, кадгерини, протеїни 

щільних контактів, інтегрини та ендотеліальний фактор росту судин (VEGF) 
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[49,50,51]. Генетичний аналіз ворсинок хоріона показав, що гени, які 

відповідають за метаболізм вуглеводів та амінокислот є 

високоекспресованими в першому триместрі вагітності [52]. 

Лектиногістохімічними дослідженнями ворсинок хоріона в першому 

триместрі вагітності в Україні займались Кущ О.Г., Волошин М.А., Кошарний 

В.В., Абдул-Огли Л.В. В 2011 році В.В. Кошарний і Л.В. Абдул-Огли 

дослідили розподіл рецепторів лектинів HPA, LABA, SNA та WGA у 

структурних компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини та сердець 

ембріонів. Лектиногістохімічних досліджень ворсинок хоріона при ранньому 

спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності нам знайти не вдалось. 

У контексті імунологічної теорії розвитку звичного невиношування 

вагітності можна вважати дослідження, проведене Moffet & Loke, 2006, в 

якому дослідники доказали, що велике значення для імунологічного захисту 

має той факт, що апікальна поверхня синцітиотрофобласта не експресує 

основні комплекси гістосумісності I або II класу [174]. Chai et al., 2013 

стверджували про зниження експресії VEGF на поверхні трофобласту ВХ при 

звичному невиношуванні вагітності, проте Pang et al., 2011 та Pang et al., 2013 

у своїх дослідженнях показали, навпаки, підвищення експресії цього протеїну 

в структурних компонентах ВХ при ранньому ЗНВ та пов’язали результати 

попередніх дослідників із часовою затримкою між завмиранням плода та 

проведенням вишкрібання порожнини матки для отримання гістологічного 

матеріалу. Відповідно, усі дослідження експресії VEGF структурними 

компонентами ВХ є контраверсійними та потребують подальшого вивчення 

[168,169,170]. 

Також у доступній науковій літературі досліджень ворсинок хоріона, 

отриманих після спорадичного та звичного невиношування вагітності із 

використанням скануючої електронної мікроскопії нам знайти не вдалось. 

Виходячи із всього вищесказаного, актуальність даного дослідження є 

вкрай великою, у зв’язку із недостатністю знань у цьому аспекті. Результати 

дослідження можуть бути використані як для подальших досліджень, так і для 
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передбачення можливого перебігу наступних вагітностей у жінок із загрозою 

розвитку звичного невиношування вагітності. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

проведена в рамках планової наукової теми кафедри гістології, цитології та 

ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант 

нормальних та патологічно змінених клітин і тканин» № державної реєстрації 

0113U000207, яка виконувалась впродовж 2013 – 2016 років та «Лектино- та 

імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та 

патологічно змінених клітин і тканин» № державної реєстрації 0117U001076, 

яка виконується впродовж 2017 – 2021 років. Здобувач є співвиконавцем 

зазначеної науково-дослідної роботи. Тема дисертації затверджена Вченою 

Радою медичного факультету №2 (протокол №8 від 23.05.2016 р.).  

Мета дослідження. Вивчити морфофункціональні особливості та роль 

вуглеводних детермінант ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих 

внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності із 

використанням загальногістологічних, гістохімічних, 

електронномікроскопічних, імуно- та лектиногістохімічних методів 

дослідження. 

Завдання дослідження:  

1. Із використанням загальногістологічних, морфометричних 

методів та скануючої електронної мікроскопії вивчити морфофункціональні 

особливості ворсинок хоріона ембріонів людини при спорадичному і 

звичному невиношуванні вагітності. 

2. Вивчити особливості цитотопографії нейтральних та кислих 

муцинів структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини при 

спорадичному і звичному невиношуванні вагітності. 

3. Дослідити особливості глікокон’югатів структурних компонентів 

ворсинок хоріона ембріонів людини при звичному, спорадичному 

невиношуваннях вагітності та в контрольній групі з використанням методів 
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лектиногістохімії. Визначити найбільш перспективні лектини для фарбування 

ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при вищезгаданих патологіях 

вагітності. 

4. Вивчити особливості експресії імуногістохімічних маркерів 

VEGF, Ki67, Caspase 3 та iNOS структурних компонентів ворсинок хоріона 

ембріонів людини при звичному та спорадичному невиношуваннях вагітності 

і порівняти їх із контрольними зразками. 

5. На основі проведених морфологічних, гістохімічних, електронно 

мікроскопічних, імуно- та лектиногістохімічних досліджень проаналізувати 

патофізіологічні механізми спорадичного та звичного невиношування 

вагітності. 

Об’єкт дослідження – особливості тонкої організації, експонування  

вуглеводних детермінант та імуногістохімічних рецепторів структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини. 

Предмет дослідження – морфофункціональний стан тканини та 

гістотопографія лектинових та імуногістохімічних рецепторів у структурних 

компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини у нормі та при звичному і 

спорадичному невиношуванні вагітності. 

Методи дослідження: гістологічний – для характеристики структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини при спорадичному, 

звичному невиношуванні вагітності та в нормі; метод скануючої електронної 

мікроскопії – для вивчення просторової морфології структурних компонентів 

ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при вищезгаданих патологіях; 

лектиногістохімічний – для ідентифікації глікокон’югатів структурних 

компонентів ворсинок хоріона в нормі та при спорадичному і звичному 

невиношуванні вагітності; імуногістохімічний – для визначення модифікації 

окремих рецепторів структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів 

людини в нормі та при спорадичному і звичному невиношуванні вагітності; 

методи варіаційної статистики – для встановлення об’єктивності одержаних 
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результатів і характеристики змін у структурних компонентах ворсинок 

хоріона ембріонів людини в нормі та патології. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Уперше проведено 

комплексне загальногістологічне, лектино- та імуногістохімічне дослідження 

тонкої організації ворсинок хоріона ембріонів людини при спорадичному та 

звичному невиношуванні вагітності та проведено порівняльний аналіз 

отриманих результатів із нормальними ворсинками хоріона ембріонів людини. 

При зафарбуванні толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування вагітності вперше було помічено, що барвник у 

великій кількості накопичувався в ядрах клітин синцитіо- та цитотрофобласту, 

але був відсутній у цитоплазмі. В групах спорадичного невиношування та 

контрольній групі зафарбовувались і ядра, і цитоплазма, що свідчило про 

наявність кислих субстанцій у цих структурах. 

Проведене вперше порівняльне трьохвимірне ультрамікроскопічне 

дослідження із використанням скануючої електронної мікроскопії показало 

зниження кількості синцитіальних бруньок та неповноцінність мікроворсинок 

синцитіального шару ворсинок хоріона при звичному невиношуванні 

вагітності. Ці явища були менш вираженими у ворсинках із групи 

спорадичного невиношування та практично відсутніми у контрольній групі. 

На основі проведених лектиногістохімічних досліджень виявили різне 

експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах ворсинок 

хоріона 4-12-тижневих ембріонів людини. Найвища експресія рецепторів 

лектинів WGA (DGlcNАc > NeuNАc), GNA (αDMan) та PFA (αLFuc) виявлена 

у досліджуваній групі звиклого невиношування вагітності, а саме – в 

синцитіотрофобласті, клітинах цитотрофобласту та волокнах мезенхіми. 

Дослідження, із використанням панелі лектинів із різною вуглеводною 

специфічністю, виявило різну спорідненість Con-A (α-Man), HPA (α-D-

GalNAc), LABA (αLFuc), SBA (α-D-GalNAc),  SNA (NeuNAc(α2-6)DGal), 

CNFA (CNL) (GalNAcβ1–>4GlcNAc (LacdiNAc)), AIA (Т-антиген (Galβ1-

3GalNAcβ1-), GalNAcα1-Ser/Thr), VAA (DGal) до структурних компонентів 
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синцитіотрофобласта, цитотрофобласта та до компонентів мезенхіми, 

причому  як у дослідних, так і в контрольних зразках. Найбільшу афінність до 

структурних компонентів ворсинок хоріона показав CNFA (GalNAcβ1–

>4GlcNAc (LacdiNAc) - специфічний лектин) за допомогою CNFA добре 

візуалізувалася щіточкова облямівка СТБ, його цитоплазма, клітини 

цитотрофобласта, волокна мезенхіми, клітини Гофбауера і плазмоцити, дещо 

слабше – клітини фібробластичного ряду мезенхіми. Причому, висока 

афінність CNFA проявлялася як в контрольній групі, так і в групі звичного 

невиношування. В останній – вищезгадані компоненти після зафарбування 

CNFA виявились менш сформованими і цільними, спостерігалась 

неповноцінна щіточкова облямівка, порушення її цілісності та дуже мала 

кількість імунних клітин в мезенхімі та її набряк. 

Лектин STA (GlcNAc-специфічний) був використаний для контролю 

отриманих результатів після застосування лектину CNFA та показав подібну 

афінність та активність зв’язування. 

Низька або відсутня афінність до структурних компонентів ворсинок 

хоріона усіх груп спостерігалась у лектинів Con-A, HPA, LABA, SBA, SNA, 

AIA та VAA. 

Після проведення комплексного імуногістохімічного дослідження з 

застосуванням моноклональних антитіл до Ki67, iNOS, VEGF та Caspase 3 

було відмічено зниження активності експресії Ki67 в ядрах клітин 

цитотрофобласта при спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності, 

відсутність реактивності антитіл до iNOS у всіх досліджуваних групах та зміну 

активності експресії та модифікацію розподілу VEGF і Caspase 3 у 

структурних компонентах досліджуваних та контрольних зразків та вперше 

констатовано про важливість розподілу цих маркерів при СНВ та ЗНВ, а не 

лише рівня їхньої експресії. 

Практичне значення одержаних результатів. PAS реакція, реакції 

альціанового і толуїдинового синього, лектини WGA, GNA, CNFA, STA та 

моноклональні антитіла до Ki67, VEGF та Caspase 3 можуть бути 
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рекомендованими, як гістохімічні маркери для передбачення можливого 

перебігу подальших вагітностей у жінок із загрозою розвитку звичного 

невиношування вагітності та для подальшого вивчення патофізіологічних та 

патоморфологічних механізмів розвитку спорадичного та звичного 

невиношування вагітності. 

Впровадження матеріалів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені і використовуються в навчальному процесі кафедри анатомії 

людини та  гістології медичного факультету Ужгородського національного 

університету (затв. 04.01.2018); гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (затв. 

02.11.2017); кафедри гістології Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова (затв. 10.01.2018); кафедри гістології ДЗ 

«Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України» (затв. 

05.01.2018); кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

(13.02.2018); кафедри гістології та ембріології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця (затв. 10.05.2018). Матеріали дисертації 

впроваджені і використовуються у практиці медико-генетичного 

консультування подружніх пар із невиношуванням вагітності Львівського 

міжобласного медико-генетичного центру (затв. 08.02.2018, затв. 02.03.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено 

опрацювання літературних джерел за темою дисертації, здійснено патентно-

інформаційний пошук. Спільно з науковим керівником визначені тема, мета та 

завдання дослідження. Освоєні методи гістологічних, гістохімічних та 

лектиногістохімічних досліджень. Особисто проведені статистичні та 

морфометричні обрахунки. Дослідження з використанням скануючої 

електронної мікроскопії проведені за консультативної допомоги 

співробітників кафедри фізики Землі ЛНУ ім. І.Франка. Дослідження з 

використанням імуногістохімічних методик проведені за консультативної 

допомоги і участі проф. Шпоньки І.С. із ДУ «Дніпропетровська медична 
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академія МОЗ України». Усі розділи дисертаційної роботи сформульовані та 

написані дисертантом із консультативною допомогою наукового керівника. У 

наукових статтях, надрукованих у співавторстві, автору належить фактичний 

матеріал і участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи оприлюднені на науково-практичних конференціях: «RECOOP 12th 

Bridges in Life Sсiences Annual Conference (7-8 квітня 2017, Будапешт, 

Угорщина); «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин 

людини та її значення для практичної медицини і стоматології» (Полтава 19-

20 травня, 2016); «Прикладні аспекти морфології» (20–21 жовтня 2016, 

Тернопіль). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 10 наукових працях, у 

тому числі 7 статей, 5 із яких у фахових виданнях України, 2 – в іноземних 

виданнях (США); 3 роботи оприлюднені в матеріалах науково-практичних 

конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОРУШЕННЯ СТРУКТУР 

ГЕМАТОПЛАЦЕНТАРНОГО БАР’ЄРУ ПРИ РАННЬОМУ 

НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ. 

                   АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 

 

1.1.  Загальна характеристика невиношування вагітності та його 

причин. 

Невиношування вагітності – це велика медико-соціальна проблема XXI 

століття і одне із найчастіших ускладнень вагітності. Це поняття включає 

втрату вагітності від зачаття до 20-22-го тижня внутрішньоутробного розвитку 

[1,2]. Невиношуванням завершується близько 10-31% усіх вагітностей 

[3,4,5,6]. Найчастіше спостерігається раннє невиношування вагітності (РНВ), 

тобто таке, яке відбулось до 12-го тижня внутрішньоутробного розвитку, а 

невиношування від 12-го до 24-го тижня займає лише <4% від загальної 

кількості випадків [7,8]. 

У клінічному аспекті невиношування вагітності поділяється на два 

основні типи – спорадичне та звичне невиношування (СНВ та ЗНВ). СНВ – це 

одно- або двохразова втрата плода [9]. ЗНВ – це відповідно, послідовне 

невиношування двох та більше вагітностей. Звичним невиношуванням 

завершується близько 1-2% усіх вагітностей [10,11,12,13,14]. 

Причини раннього спорадичного невиношування вагітності 

описувались багатьма дослідниками та включають в більшості випадків (85-

90%), мальформації ембріона, викликані спонтанними хромосомними 

аномаліями [15,16,17]. Щодо раннього звичного невиношування вагітності, то 

його причини більш різноманітні і включають наступні: хромосомні аномалії 

в батьків і ембріона, ендокринні та автоімунні  захворювання матері, 

порушення будови та функцій ендометрію (у т.ч. порушення його рецепторної 

функції та хронічні запальні процеси), вади розвитку матки, інфекційні 
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захворювання, тромбофілії та невстановлені причини [18,19,20,21]. Близько 

50% усіх причин раннього звичного невиношування вагітності складають 

хромосомні аномалії, а ще близько в 40% випадків причини не є 

встановленими (ідіопатичне ЗНВ)  [21,22,23]. 

 

1.2. Розвиток та будова ворсинок хоріона ембріона людини на 

ранніх етапах вагітності. 

Утворення та розвиток ворсинок хоріона (ВХ) – це складний комплекс 

процесів, який починається після утворення бластоцисти, триває протягом 

всієї вагітності та завершується безпосередньо перед пологами [24]. Із клітин 

трофобласту бластоцисти, яка готується до імплантації утворюється 

трофобласт ворсинок хоріона, частина якого в майбутньому формує їх 

структурні комнонети, а інша – вростає в ендометрій матки, руйнуючи стінки 

судин та формуючи лакуни, заповнені материнською кров’ю [25]. В 

подальшому із трофобласту ВХ формуються структури гематоплацентарного 

бар’єру [26]. Сукупність клітин та тканин, які формують бар’єр між кров’ю 

матері та плода називають гематоплацентарним і в першому триместрі 

вагітності до його складу входять наступні компонети: синцитіотрофобласт 

(СТБ) із мікроворсинками (МВ) на його поверхні, цитотрофобласт (ЦТБ), 

строма із міжклітинною речовиною, фібробластами, макрофагами (клітинами 

Гофбауера, КГ) та судинами мікроциркуляторного русла (МЦР) [27,28]. Всі ці 

структури формують ворсинки хоріона, які проходять три послідовні фази 

розвитку протягом перших трьох тижнів після запліднення. Первинні ВХ – це 

клітини цитотрофобласту, які виповнюють серцевину ворсинок хоріона та є 

вкритими синцитіальним шаром. Наприкінці 2-го тижня внутрішньоутробного 

розвитку первинні ВХ перетворюються на вторинні, клітини цитотрофобласту 

в серцевині яких заміщаються на мезенхіму. Третинні ворсинки формуються в 

кінці 3-го тижня і їх характерною ознакою є вростання судин 

мікроциркуляторного русла в мезенхіму [29]. Третинні ВХ дають можливість 

ембріону поступово перейти від гістіотрофного на гематотрофний тип 
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живлення за рахунок наявності судин мікроциркуляторного русла в складі 

мезенхіми [30]. 

Синцитіотрофобласт – це зовнішній покривний шар ворсинок хоріона. 

Латеральні мембрани між ядрами цієї структури – відсутні, внаслідок чого 

формується суцільна багатоядерна структура із спільною цитоплазмою. В 

синцитіотрофобласті виділяють два полюси – апікальний і базальний. На 

поверхні першого утворюються мікроворсинки, а під другим знаходиться 

цитотрофобласт. Синцитіотрофобласт - сильно поляризований епітеліальний 

шар. Апікальна межа має гнучке покриття мікроворсинок, що збільшує площу 

поверхні у п'яти- або семикратному розмірі, а їх будова, в основному, 

вивчалась за допомогою скануючої і трансмісійної електронної мікроскопії 

[31,32]. Вигляд мікроворсинок змінюється в залежності від гестаційного віку. 

У першому триместрі вони довгі та їх розміри коливаються від 0,75 до 1,25 µм, 

а діаметр – 0,12-0,17 µм, іноді МВ розгалужуються на дистальних кінцях та, за 

рахунок тісної упакованості, утворюють щільну сітку на поверхні 

синцитіального шару. Вони часто мають вигляд, який є подібним до медових 

сот, оскільки поверхня синцитію часто має ряд проекцій у різні сторони. На 2-

му та 3-му триместрах вагітності мікроворсинки стають коротшими та більш 

відокремленими. В зрілій плаценті вони мають довжину 0,5-0,7 µм, а діаметр 

0,08-0,14 µм [33,34].  

Fox & Agrafojo-Blanco, 1974 у своєму ранньому дослідженні із 

використанням скануючої електронної мікроскопії показали, що на деяких 

ділянках поверхні СТБ відсутні мікроворсинки [35]. Втім, Burton, 1987 

доказав, що такі спостереження були пов’язаними із надмірним висушуванням 

зразків та недосконалим приготуванням гістологічних препаратів [34]. Тим не 

менше, подальші дослідження показали присутність невеликих ділянок із 

втраченими мікроворсинками, які утворюються внаслідок механічних 

взаємодій між сусідніми ворсинками та мають не більше 10-20 µm у діаметрі 

[36].  
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Мікроворсинки покриті товстим шаром глікокаліксу, який секретується 

синцітіотрофобластом та може служити для запобігання тромбозу в 

міжворсинчастому просторі, а також має іммунорегуляторні властивості 

[37,38,39]. 

Цікаво зауважити, що проліферативна активність синцитіального шару 

– практично відсутня, а його утворення та репарація здійснюється за рахунок 

клітин ЦТБ [40,41]. Утвори, які забезпечують ще більшу розгалуженість та 

розвиток ВХ у процесі ембріогенезу називаються синцитіальними бруньками 

(СБ). СБ найбільш часто спостерігаються у ВХ на першому триместрі 

вагітності, хоча вони все ще можуть бути присутніми у зрілій плаценті, 

особливо в периферійних областях часточки та поблизу хоріонічної пластинки 

[42].   

Цитотрофобласт – це багатоклітинна гістологічна структура, яка лежить 

на базальній мембрані та є здатною до активної проліферації. В першому 

триместрі ЦТБ бере участь в утворенні синцитіальних бруньок та поступово 

втрачає свою активність на подальших етапах вагітності [43]. 

Cтрома ворсинок хоріона складається із клітин мезенхіми, фібробластів, 

міофібробластів, макрофагів (клітин Гофбауера) та судин 

мікроциркуляторного русла [44]. Фібробласти синтезують міжклітинну 

речовину строми, до складу якої входять сполучнотканинні волокна [45]. 

Макрофаги строми являють собою великі клітини округлої форми, функціями 

яких є регуляція диференціації цитотрофобласту, ангіогенезу та абсорбція 

імунних комплексів матері [46]. Судини МЦР строми ворсинок хоріона на 

першому триместрі вагітності складаються із нефенестрованого ендотелію, 

клітин перицитів та гладком’язових клітин на периферії [47,48].  

 

1.3. Функції ворсинок хоріона на ранніх етапах ембріогенезу. 

На ранніх етапах вагітності ворсинки хоріона забезпечують 

саморегульований власний розвиток та модифікацію у відповідності до 

виконуваних функцій за рахунок клітинної проліферації, апоптозу, злиття 
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клітин цитотрофобласту та структур синцитію [49,50,51]. Ці процеси 

здійснюються за посередництва синтезованих та експресованих структурами 

ВХ біологічно активних субстанцій, таких як хоріонічний гонадотропін 

людини (ХГЛ), каспази, синцитин 1 і 2, кадгерини, протеїни щільних 

контактів, інтегрини та ендотеліальний фактор росту судин (VEGF) [49,50,51]. 

Генетичний аналіз ворсинок хоріона показав, що гени, які відповідають за 

метаболізм вуглеводів та амінокислот є високоекспресованими в першому 

триместрі вагітності [52]. 

Всі вищеописані процеси спрямовані на виконання ворсинками хоріона 

наступних функцій в першому триместрі вагітності, а саме – прямий та 

зворотній транспорт всіх необхідних нутрієнтів, кисню, вуглекислого газу та 

виведення продуктів життєдіяльності ембріона, захист його від впливів 

патогенів та з боку організму матері, у тому числі – від імунних реакцій та 

виділення ряду біологічно активних речовин, які регулюють нормальний 

перебіг вагітності (глікопротеїнів, пептидів, стероїдних гормонів, цитокінів та 

факторів росту) [53,54,55,56,57,58,59,60,61]. Як вже згадувалось вище, ще 

однією важливою функцією ворсинок хоріона є здатність до активної інвазії в 

стінку матки та добре виражена проліферативна активність їх окремих 

структур, в основному – на початкових етапах вагітності [62,63]. 

Транспорт газів та нутрієнтів здійснюється через всі структурні 

компонети ворсинок хоріона. До 8-10-го тижня внутрішньоутробного 

розвитку (ВУР) активність цього транспорту є мінімальною і переважає 

гістіотрофний тип живлення [64]. Особлива роль в цьому процесі до 10-го 

тижня внутрішньоутробного розвитку належить синцитіотрофобласту. 

Експерементально доведеним є той факт, що висока концентрація кисню 

підвищує дегенеративні процеси СТБ та збільшує проліферативну активність 

клітин цитотрофобласту та структур ембріона. Такий експеремент відповідає 

перебігу вагітності до та після 10-го тижня розвитку, коли із поступовим 

підвищенням концентрації кисню за рахунок стоншення синцитіального шару 

відмічається пришвидшення інтенсивності росту та розвитку ембріона [65]. Ці 
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процеси забезпечують захист ембріона на ранніх етапах, в особливо важливі 

періоди його розвитку, за рахунок повноцінності синцитіального шару, який є 

першим компонентом гематоплацентарного бар’єру [66]. 

Захист ембріона ворсинками хоріона від негативних впливів з боку 

організму матері здійснюється за рахунок фізичного бар’єру між кров’ю 

матері та ембріона, наявності на поверхні структурних компонетів ВХ 

макромолекул, які відіграють рецепторну та маскувальну роль (наприклад 

компоненти комплексу гістосумісності), феномену трофобластної депортації 

та вивільнення екзосом трофобластом [65,67,68,69,70]. Важливим є той факт, 

що у структурах ВХ на першому триместрі вагітності відмічається підвищена 

експресія генів, які забезпечують противірусний захист (ATF/Ap1, IL10R, 

OAS) за рахунок синтезу структурними компонентами ВХ дефензинів, 

мембранних та розчинних муцинів; знижена експресія генів, які відповідають 

за імунну відповідь (STAT3, STAT5, IL12, IL13, IL15, IL27, COL1, JAK2, 

JAK3) [52]. Така ж сама картина спостерігається і в децидуальних клітинах, Т-

, В-лімфоцитах, NK-клітинах материнсько-фетального інтерфейсу [71]. Такі 

процеси дозволяють створити оптимальні умови та захист ембріону від 

імунітету матері та патогенних впливів мікроорганізмів [72]. 

Як вже згадувалось, ворсинки хоріона, особливо на ранніх стадіях свого 

розвитку, здатні виділяти цілий ряд біологічно активних субстанцій, які 

регулюють нормальний перебіг вагітності та забезпечують виконання їх ролі. 

Умовно, ці субстанції можна розділити на 3 групи – синтезовані для регуляції 

процесів апоптозу, ендокринні фактори та транспортери [53,73,74]. 

Дослідження показали підвищену експресію генів, які сповільнюють процеси 

апоптозу у структурах ВХ першого триместру вагітності (ARRB1, CHRNB1, 

FYN, MTOR/FRAP1), до прикладу шляхом зниження синтезу Glis-протеїнів 

[52]. Найважливішими ендокринними факторами, які синтезуються 

ворсинками хоріона є ХГЛ, який впливає на секреторну функцію жовтого тіла, 

хоріонічний соматомаммотропін, інсуліноподібний фактор росту та стероїдні 

гормони [74]. Дуже важлива роль в забезпечені більшості функцій ворсинок 
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хоріона належить транспортерам, які ними синтезуються. Більшість із них – 

знаходяться на мітохондріальних, клітинних або синцитіальних мембранах та 

беруть участь в метаболізмі білків, вуглеводів, ДНК, амінокислот та нітрогену 

(наприклад DDAH1, ODC, FAH, SCLY, MCCC2, BCAT1, MTHFD1, SUOX, 

SNAT1, SNAT2, SNAT4) [65].  

 

1.4. Зв’язок між морфофункціональними порушеннями ворсинок 

хоріона та ідіопатичним раннім невиношуванням вагітності. 

В той час, як більшість причин спорадичного та звичного раннього 

невиношування вагітності є встановленою та описаною, як згадувалось вище, 

близько 50% всіх випадків окреслюється поняттям ідіопатичного раннього 

невиношування вагітності. Ціла низка механізмів морфофункціональних 

порушень ворсинок хоріона, що призводять до ідіопатичного раннього 

невиношування вагітності є вивченими на сьогодні, проте жодна із них не 

може вважатись єдино правильною і не пояснює механізм РНВ до кінця, 

оскільки ця патологія має багато причин та механізмів розвитку.  

До досліджених причин розвитку раннього ідіопатичного 

невиношування вагітності відносяться: збільшення оксидативного стресу в 

першому триместрі та порушення антиоксидантного захисного механізму 

плаценти; порушення співвідношення між інвазивною та проліферативною 

активностями трофобласту; порушення протизапальної функції ВХ та 

розвиток локального запалення [47,76]. 

При нормальному перебігу вагітності плацента не вважається 

гемохоріальною до кінця першого триместру, оскільки позаворсинчастий 

трофобласт вростає в маткові артерії, створюючи ендоваскулярні корки та 

створюючи часткову перешкоду для крові матері. Внаслідок цього, в першому 

триместрі спостерігається знижена концентрація кисню в міжворсинчастому 

просторі за умов нормального перебігу вагітності [77]. До 10-го тижня ВУР 

концентрація кисню в міжворсинчастому просторі є близько 2,5% і його 

концентрація зростає до 6-8% до 14 тижня гестації. Підвищений оксидативний 
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стрес та порушення антиоксидантних захисних властивостей ворсинок 

хоріона – це один із чинників ідіопатичного раннього невиношування 

вагітності [78].  

Однією із причин ідіопатичного раннього невиношування вагітності 

визнане порушення співвідношення між інвазивною та проліферативною 

активністю трофобласту та її зміщення в сторону інвазії цих клітин в стінку 

матки матері [79]. Ці зміни відбуваються через втрату експресії мембранного 

глікопротеїну Е-кадгерину [80]. Ця молекула – білок міжклітинної адгезії, 

знаходиться на мембрані клітин ЦТБ та зменшує активність трофобластної 

інвазії [81]. При нормальному перебігу вагітності, низька концентрація кисню 

сприяє помірній інвазії позаворсинчастого ЦТБ та активації процесів 

проліферації  [82].  

При ранньому ідіопатичному невиношуванні вагітності була відмічена 

втрата протизапальних функцій ворсинок хоріона із дефектом експресії 

тромбомодуліну [83]. Порушення імунних реакцій ВХ при ранньому 

ідіопатичному НВ спостерігаються внаслідок підвищення рівня TNFα у 

тканинах ворсинок і зниження секреції IL-10 [84,85]. Також, дисрегуляція 

експресії CD-45, CD-72 і CD-100 в клітинах Гофбауера та СТБ підтверджує 

надмірний запальний процес при ранньому ідіопатичному НВ [86]. До імунних 

механізмів РНВ також відносять накопичення автоантитіл в організмі матері, 

порушення балансу Th1/Th2 цитокінів, порушення співвідношення блокуючих 

та активуючих рецепторів NK-клітин [76]. Виходячи із вищесказаного, слід 

зазначити, що одну із ключових ролей у ідіопатичному ранньому 

невиношуванні вагітності відіграє локальна, а не системна імунна відповідь 

матері на плід. Відповідно, порушення функції розпізнавання плода 

маскувальними антитілами матері та реакція на нього імунної системи матері 

відбувається на рівні гематоплацентарного бар’єру і плодово-материнського 

інтерфейсу [87,88]. 

Нам не вдалось знайти досліджень ворсинок хоріона при ранньому 

невиношуванні вагітності із використанням скануючої електронної 
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мікроскопії та відповідною оцінкою стану мережі мікроворсинок та 

синцитіальних бруньок [89]. 

 

1.5. Гліком та роль вуглеводів у фізіологічних і патологічних 

реакціях. 

Основним твердженням досліджень в галузі молекулярної біології є те, 

що біологічна інформація передається від ДНК до РНК і до білка. Перевага 

цієї теорії полягає в точності її шаблону, здатності маніпулювати одним 

класом молекул на основі знань про інші, а також закономірності гомології та 

пов'язаності. В подальшому із ретельнішим вивченням послідовності генів 

людини та багатьох інших організмів очікується отримати ще більш вражаючі 

досягнення в розумінні біології нуклеїнових кислот та білків. Ця парадигма, 

досить помилково, полягає в припущенні, що дослідження в молекулярній  

біології, які охоплюють лише вивчення цих молекул, пояснить будову та 

функції клітин, тканин та організму загалом. Це припущення не може бути 

єдино правильним, оскільки для функціонування клітини потрібні ще два 

основні класи молекул: ліпіди та вуглеводи. Ці молекули можуть служити 

проміжними сполуками у виробництві енергії, молекулами сигналізації, 

маркерами розпізнавання та структурними компонентами. З урахуванням 

того, що вони охоплюють велику кількість посттрансляційних модифікацій 

самих білків, ліпіди та вуглеводи допомагають пояснити, як відносно невелика 

кількість генів може забезпечити величезну біологічну варіабельність, 

тривалий розвиток та функціонування клітини або організму [90,91,92]. 

Вуглеводи поділяються на три великі групи – моно-, оліго- та 

полісахариди. Моносахариди – це вуглеводи, які не можна гідролізувати у 

більш прості форми. Вільні моносахариди можуть існувати у двох формах – з 

відкритим ланцюгом або у вигляді кільця. В організмі людини вони існують у 

вигляді шести основних форм – пентоз, гексоз, гексозамінів, деоксигексоз, 

уронових і сіалових кислот. Олігосахариди – лінійні або розгалужені ланцюги 

моносахаридів, які є приєднаними один до одного через глікозидні зв'язки, а 
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полісахариди – сукупність повторюваних олігосахаридних компонентів, 

об’єднаних в одну макромолекулу [93]. 

Нормальне функціонування багатоклітинних організмів вимагає 

взаємодії між їх клітинами та із навколишнім середовищем, що у свою чергу, 

потребує залучення вуглеводів. Всі клітини та численні макромолекули в 

природі несуть масив ковалентно приєднаних простих чи складних вуглеводів, 

які загалом називаються гліканами [94]. Більшість гліканів знаходяться 

всередині, на зовнішній поверхні клітин та входять до складу секретованих 

макромолекул. Вони здатні контролювати або опосередковувати різноманітні 

події в клітинах, міжклітинному просторі та брати участь у взаємодії між 

клітиною та макромолекулами, що є критичним механізмом для розвитку та 

функціонування складних організмів [95]. Вони також можуть виступати 

посередниками у взаємодії між клітинами та чужорідними організмами, 

наприклад – бактеріями, вірусами та іншими [96]. Таким чином, більш повна 

парадигма молекулярної біології повинна включати глікани, часто в 

ковалентному поєднанні з іншими макромолекулами, тобто глікокон'югатами, 

такими як глікопротеїни та гліколіпіди. 

За аналогією із геномом, транскриптомом або протеомом, гліком – це 

повний набір гліканів та глікоконьюгатів, які виробляються клітиною, 

тканиною або організмом в нормі або при патологічному процесі, а 

глікобіологія – наука, яка вивчає особливості цих процесів [97]. Одними із 

основоположників глікобіології та вивчення вуглеводів вважаються J.L.W. 

Thudichum, який відкрив глікосфінголіпіди та H.E. Fischer, який вперше 

описав стереоізомерну структуру глюкози та окремих інших моносахаридів у 

XIX столітті [98,99]. Ці вчені були біохіміками за спеціальністю, тому 

глікобіологія, як наука бере свій початок від хімічних та біохімічних 

досліджень і лише відносно нещодавно виникла як один із основних аспектів 

молекулярної та клітинної біології і фізіології.  В XX столітті такі вчені, як K. 

Landsteiner, J. MacLean, P.A. Levene, W.N. Haworth, G. Blix, E. Klenk та багато 

інших вивчали структуру, функцій моно- та олігосахаридів та їх роль у 
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функціонуванні організму, даючи таким чином початок цій науці у сучасному 

розумінні [100]. 

Роль глікобіології у вивченні фізіологічних та патологічних реакцій 

клітин та тканин є дуже великою. Модифікація протеїнів та ліпідів за 

допомогою приєднання до них вуглеводів у різних модифікаціях – це 

інструмент для забезпечення структурної різноманітності цих макромолекул. 

Дослідження показали, що 50-70% поліпептидів організму людини є 

зв’язаними із гліканами, але цей факт не враховує велику кількість ядерних і 

цитоплазматичних білків, які є модифікованими за допомогою приєднання O-

GlcNAc [101,102,103]. Така модифікація забезпечується не лише за рахунок 

приєднання одного моно- чи олігосахариду. До термінальних частин 

глікопротеїнів часто приєднуються інші вуглеводи, такі як фукоза або сіалові 

кислоти, таким чином експоненційно збільшуючи різноманітність будови та 

функцій глікокон’югатів [104].  

Як вже згадувалось, глікокон’югати забезпечують динамічну 

структурну різноманітність протеїнам та ліпідам, які відповідають у свою 

чергу, за фенотип клітини чи тканини. Ці комплекси відіграють одну із 

ключових ролей у внутрішньо- та міжклітинних процесах і взаємодіях. На 

відміну від протеїнів, структура вуглеводневих залишків не закодована в 

геномі і має значно більшу варіабельність, яка залежить від функціонування 

глікозилтрансфераз [105]. Існує щонайменше 250 глікозилтрансфераз в 

організмі людини [106]. З цього можна зробити висновок, що модифікація 

глікоконьюгатів залежить від багатьох факторів, прив’язаних до експресії 

генів та клітинного метаболізму і є відповіддю на зміни всередині та ззовні 

клітини і тканини загалом. 

Глікокон’югати часто знаходяться на поверхні клітин та в 

міжклітинному матриксі, що дозволяє їм бути першою точкою контакту при 

міжклітинній взаємодії, тому на біосинтез гліканів більший вплив має перебіг 

патологічного процесу, ніж на вироблення білків [107]. На даний момент є 

добре вивченим той факт, що зміна процесів глікозилювання спостерігається 
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у ракових клітинах, у порівнянні із незміненими [108,109]. Багато досліджень 

були скеровані на визначення змін глікозилювання в клітинах різних органів 

та тканин у випадку розвитку патологічних процесів [110,111,112,113].  

Kobata et al. були одними із перших, які розробили профілювання N-

гліканів ще до формування сучасної глікоміки. Незважаючи на відсутність 

багатьох методів досліджень, які використовуються сьогодні, їхні роботи 

характеризувались високим рівнем якості при визначенні масивів N-

гліканових структур, які є присутніми у клітинах  [114,115]. На даний момент 

застосовуються високоспецифічні методи, включаючи електрофорез, 

високоефективну рідинну хроматографію, лектиногістохімічні методики та 

низькоспецифічні, такі як реакція Шифф-йодної кислоти та альціанового 

синього [116,117,118]. 

 

1.6. Роль лектинів у вивченні глікому. 

Історія лектинів та лектиногістохімії бере початок із 1860 року, коли 

доктор S. W. Mitchell провів свій відомий експеримент із отрутою змії. Суть 

експерименту полягала в тому, що лікар наніс на предметне скло краплю 

отрути від змії Crotalus durissus і краплю крові раненого голуба та помітив, що 

вони миттєво змішались. Через три хвилини він відмітив появу коагуляції цієї 

суміші, а через десять – коагульована маса набула яскраво червоного кольору 

[119]. Вчений не зміг пояснити цього феномену. Забігаючи на перід, в 1984 

році було доведено, що аглютинаційними властивостями отрута цієї змії 

володіє завдяки наявності в нійпісля лектину С - типу [120]. 

В 1888 році H. Stillmark описав токсин з аглютинаційною активністю, 

який він виділив із бобів Ricinus communis. Він спостерігав, що після внесення 

рицину відбувалось склеювання еритроцитів і зауважив, що різні еритроцити 

реагували із різною активністю. Продовживши свої дослідження він зауважив 

наявність подібної реакції при застосуванні Croton tiglium та склеювання 

клітин печінки, епітелію та лейкоцитів у відповідь на внесення обох 

вищезгаданих речовин. У 1891 році була описана аглютинація, викликана 
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екстрактом насіння Arbus precatorius та Robinia pseudoacacia [121]. Подібна 

активність була також знайдена в речовини, отриманій із насіння Abrus 

precatorius. Всі ці токсини із подібними властивостями, отримали назву 

гемаглютинінів або фітогемаглютинінів [122]. 

Відомий імунолог P. Ehrlich в кінці ХІХ століття теж активно займався 

вивченням екстрактів із насіння рецину і абрину у світлі їх антигенної 

активності. Він виявив, що ці речовини мають більш виражені отруйні 

властивості, порівняно із дифтерійним анатоксином. Також він помітив, що 

при введенні кроликам невеликих доз екстракту абрину, вони виробляють до 

нього часткову стійкість. Винайшовши т.зв. анти-абрин та анти-рицин він 

довів наявність антидотів до цих речовин [122]. K. Landsteiner, який у 1900 

році відкрив та описав групи крові у системі АВ0 розширив поняття 

аглютинінів, відкривши неотруйні їх види у складі рослин родини бобових 

(квасоля, горох, сочевиця). Також він зауважив, що аглютинація еритроцитів 

під впливом цих речовин є зворотньою при піднятті температури до 50°С або 

при внесенні муцину шлунку свині. Незважаючи на це він не зміг описати 

причин таких явищ, але несвідомо вперше показав пригнічення 

гемаглютинації вуглеводами [122]. 

Початок ХХ століття був багатим на відкриття в лектинології. З них 

можна виокремити відкриття Flexner та Noguchi. Перший дослідник повідомив 

про присутність гемаглютинінів у фільтратах окремих мікроорганізмів 

(наприклад B. typhosus і S. aureus), а другий – в гемолімфі мечохвоста та 

американського омара. Ці дослідження вперше свідомо довели присутність 

лектинів не лише в рослинах, а і в мікроорганізмах та тварин [123]. В 1919 році 

Samner  одержав найбільш розповсюджений лектин за всю історію із рослини 

Canavalia ensiformis – конканавалін А [124].  

 Вперше термін «лектин» був запропонований Boyd et al. у 1954 році і 

він походить від літинського слова «legere», яке означає «вибирати» [125]. 

Після цього активність дослідження лектинів активно росте, включно із 

вивченням практичного їх застосування в імунології. Їх починають 
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застосовувати для вивчення структурної організації поверхні клітин та її змін 

у випадку розвитку злоякісних новоутворень [126,127,128,129]. 

Львівська лектинологічна школа бере свій початок із 70-х років ХХ 

століття, коли на базі, тоді ще Львівського медичного інституту, була створена 

наукова група із вивчення лектинів під керівництвом професора Максима 

Луцика. У 80-х роках такі дослідження почали проводитись і на базі кафедри 

гістології цього ж інституту під керівництвом професора Олександра Луцика. 

Сьогодні львівська лектинологічна школа успішно продовжує досліджувати 

безмежний світ лектинів під керівництвом професорів Максима та Олександра 

Луциків,  професора Антоніни Ященко, професора Володимира Антонюка, 

професора Ростислава Стойки та інших [122, 130]. 

Лектини – це білки або глікопротеїни, які здатні зв’язуватись із 

вуглеводами, не порушуючи їх ковалентної структури, а наука, яка вивчає 

будову, властивості зв’язування лектинів, їх цитотопографію після такого 

зв’язування в нормі та при різних патологічних процесах називається 

лектиногістохімією. Лектини знаходяться, у тій чи іншій мірі, у всіх тваринах, 

рослинах, мікроорганізмах та грибах. З нутрітивної точки зору, лектини 

бувають корисні (напр. лектини бобових) або отруйні (напр. лектин рицину) 

для людини [131].  

Існує кілька типів класифікації лектинів, найважливіші із яких 

представлені нижче.  

За походженням вони класифікуються на [122]: 

- Лектини рослин, грибів, мікроорганізмів та тварин; 

- Зв’язані та незв’язані із мембранами клітин; 

- Специфічні до певного ргану, клітини або тканини. 

За біологічною активністю поділяються на [122]: 

- Еритроаглютиніни; 

- Лейкоаглютиніни; 
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- Лектини, що аглютинують мікроорганізми, клітини пухлин 

та інші клітини; 

- Мітогени; 

- Аглютиніни статевих клітин; 

- Токсини; 

- Біфункціональні лектини (лектини-ферменти, тощо). 

За будовою молекули [122]: 

- Чисті білки; 

- Глікопротеїни; 

- Протеоглікани; 

- Металопротеїни; 

- Мономери, димери, тетрамери та молекули із більшим 

числом субодиниць. 

За специфічністю до вуглеводів лектини поділяють на чутливі до [132]: 

- 3,4-ОН цис, L-форма (L-фукози, L-галактози); 

- 3,4-ОН цис, D-форма (D-фукози, D-галактози); 

- 3,4-ОН транс, D-форма (D-глюкози, D-манози); 

- 3,4-ОН транс, L-форма (L-глюкози, L-манози). 

За структурою доменів розпізнання вуглеводів (ДРВ) [133]: 

- Кальнексин (ДРВ розпізнають Glc, Man, олігосахариди); 

- L-тип (ДРВ розпізнають різні вуглеводи); 

- P-тип (ДРВ розпізнають манозо-6-фосфат); 

- С-тип (ДРВ розпізнають різні вуглеводи); 

- S-тип (ДРВ розпізнають β-галактозиди); 

- І-тип (ДРВ розпізнають сіалові кислоти); 

- R-тип (ДРВ розпізнають різні вуглеводи). 

Функцій лектинів є доволі різноманітними. В тваринному організмі вони 

здатні контролювати адгезію клітин за участі селектинів; зв’язувати 

позаклітинні глікопротеїни, знаходячись на поверхні клітинних мембран; 

здійснювати транспорт гліканів, наприклад – манозоспецифічний лектин 
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ERGIC-53 здійснює транспорт цього моносахариду до лізосом. Також, до 

прикладу, завдяки інтелектинам імунна система людини здатна розпізнавати 

глікопротеїни на поверхні окремих мікроорганізмів, завдяки чому лектини 

беруть участь і в імунному каскаді реакцій [134,135,136,137,138]. 

У рослин лектини беруть участь в процесах росту, атракцій та адгезії 

симбіотичних мікроорганізмів, таких як різобії та процесі вироблення і 

модифікації фітогормонів [139].  

В мікроорганізмів функції лектинів, в основному, полягають у 

приєднанні глікопротеїнів мікроорганізму до лектину на поверхні клітини-

мішені, як у випадку із вірусом гепатиту С [140]. 

Застосування лектинів в дослідженнях глікокон’югатів залишається 

найбільш доступним та одним із найбільш точних методів оцінки цих 

макромолекул та модифікації глікозилювання білків і ліпідів в процесі 

розвитку патологічних процесів. Одними із найбільш досліджуваних 

напрямків в лектиногістохімії та глікобіології є патогенез злоякісних 

новоутворень, ендокринологічних порушень та змін з боку інших органів і 

систем, які є наслідком цього, зміна імунних каскадів під час патологічних 

процесів [141,142,143,144]. Лектини рослин використовуються для вивчення 

вуглеводних структур імунних клітин більше 40 років. Наприклад, 

дослідження Concanavalin A ще в 1968 році показало, що цей лектин є 

лімфоцитарним мітогеном і його активність може бути пригнічена низькими 

концентраціями манози [145]. Інший лектин, який широко використовується в 

дослідженнях – аглютинін арахісу (PNA), який має високу спорідненість до 

несіалованих O-гліканів (Galβ3GalNAc), і це дуже корисний інструмент для 

вивчення дозрівання тимоцитів [146]. Поява моноклональних антитіл значно 

розширила різноманітність вуглеводних епітопів, які можуть бути вивчені на 

поверхні клітин [147]. Лектини і антитіла продовжують залишатися 

безцінними реагентами для вивчення імунологічних реакцій до сьогодні. 

Протягом багатьох останніх років вчені досягли значного прогресу у 

використанні лектинів та антитіл у таких дослідженнях [148]. Наприклад, були 
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проведені дослідження, які стверджують те, що глікозилювання має важливу 

роль у розвитку набутого імунітету та імунної відповіді при зараженні вірусом 

грипу [149,150]. 

 

1.7. Вивчення вуглеводних детермінант ворсинок хоріона на ранніх 

етапах вагітності в нормі та патології. 

Вивчення вуглеводних детермінант ВХ на ранніх етапах розвитку 

проводилось дослідниками із використанням лектиногістохімічних та 

загальногістологічних методик [151,152] Незважаючи на те, що і до 70-х років 

ХХ століття проводились поодинокі гістологічні та гістохімічні дослідження 

ранньої плаценти людини, проте саме цей період можна вважати початком 

дослідження вуглеводних детермінант цього органу в нормі та патології. Такі 

дослідження розпочались із застосування лектиногістохімії та 

загальногістологічних методик. Martin et al. у 1974 році опублікували статтю, 

в якій описали присутність великої кількості несульфатованих 

мукополісахаридів (гіалуронової кислоти) на поверхні синцитіального шару 

ранніх ворсинок хоріона та використовуючи лектини сочевиці і ConA, 

припустили, що високе їх накопичення в ендоплазматичному ретикулумі 

синцитіотрофобласту свідчить про вміст хоріонічного гонадотропіну в цих 

структурах [153]. Johnson et al. у своєму дослідженні зрілої плаценти 

використовували лектини ConA та PHA і показали, що особлива активність 

зв’язування цих лектинів із базальною мембраною цитотрофобласту та 

периваскулярними ділянками ВХ є пов’язаною із наявністю колагенових 

волокон у цих структурах і зменшується після застосування колагеназ [154]. В 

1978 році Whyte et al. використали 6 лектинів для дослідження ворсинок 

хоріона в першому триместрі розвитку плода і показали особливу активність 

до синцитіального шару та базальної мембрани двох із них – WGA та LTL і 

підтвердили попередньо вивчену тропність лектину ConA [155]. Whyte у 1980 

році опублікував додаткове дослідження із використанням 4-ох лектинів 

(ConA, WGA, LPA та LTA) і констатував високу афінність ConA та WGA до 
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мікроворсинок синцитіального шару ворсинок хоріона ембріонів людини в 

першому триместрі вагітності, а особливо у випадку застосування останнього 

лектину, який був тропним до всього СТБ. Дослідник пов’язав таку реакцію із 

наявністю у цих структурах лужної фосфатази, 5’-нуклеотидази, клатрину та 

хоріонічного гонадотропіну людини. Застосування лектинів LPA та LTA 

показало помірну експресію сіалових кислот та незначну – фукози на поверхні 

трофобласту ворсинок хоріона в першому триместрі в нормі [156]. Після цих 

досліджень виникла необхідність збільшення кількості лектинів, які 

застосовувались для вивчення цитотопографії вуглеводів структурних 

компонетів ВХ. Lee і Demjanov у 1984 році використали у відповідних 

дослідженнях шести зразків плаценти першого триместру та шести – зрілої, 23 

лектини різної вуглеводної специфічності (ConA, Suc.ConA, LCA, PEA, WGA, 

LAA, STA, DBA, SBA, HPA, LBA, VVA, BPA, HAA, PNA, MPA, GSA-TI, GSA-

I, RCA-I, RCA-I1, UEA-1, PHA-E, PHA-L). Дослідниками були помічені 

закономірності забарвлення різними лектинами, а також деякі відмінності між 

ними щодо ВХ першого триместру і зрілої плаценти. Одинадцять лектинів 

(HPA, WA, BPA, HAA, SBA, PNA, GSA-I, MPA, RCA-I, RCA-11 та UEA-I) не 

реагували з трофобластом. Два лектини (LCA і PEA) реагували з трофобластом 

плаценти першого триместру, але не реагували із зрілою плацентою. Ще 

десять лектинів (ConA, Suc.ConA, WGA, GSA-11, LAA, STA, DBA, LBA, PHA-

E і PHA-L) реагували з трофобластом плаценти першого та третього триместру 

і два з них (ConA і Suc.ConA) реагують переважно з мікроворсинками 

синцітиотрофобласту. П'ять лектинів (LAA, STA, DBA, GSA-11 та LBA) 

реагували з ядрами клітин цитотрофобласту. Ядра деяких клітин мезенхіми і 

синцитіотрофобласту також були реактивними. Вісімнадцять лектинів 

реагували з базальною мембраною ЦТБ та всі – з клітинами Гофбауера та 

компонентами мезенхіми [157]. Thrower et al, 1991 були одними із перших 

дослідників, які вивчали зміни цитотопографії вуглеводних детермінант 

ворсинок хоріона при різних патологічних процесах (молярна та трубна 

вагітності). Вони відмітили, що всі лектини, крім UEA1 мали тропність до 
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синцітиотрофобласту нормальних ВХ. Зв'язування лектинів з 

позаворсинчастим трофобластом виявилося більш обмеженим, ніж із 

ворсинчастим трофобластом. Активність зв'язування лектинів при ектопічній 

вагітності була подібною до такої при нормальному її перебігу в першому 

триместрі. Реакційна активність при молярній вагітності була подібною до 

нормальної, однак афінність лектину GSII до ворсинчастого трофобласту була 

більш вираженою в першому випадку, а GSI показав рівномірне зв'язування з 

проліферуючими синцітальними зонами [158].  

Лектиногістохімічними дослідженнями ворсинок хоріона в першому 

триместрі вагітності в Україні займались Кущ О.Г., Волошин М.А., Кошарний 

В.В., Абдул-Огли Л.В. В 2011 році Кошарний і Абдул-Огли дослідили 

розподіл рецепторів лектинів HPA, LABA, SNA та WGA у структурних 

компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини та сердець ембріонів. Вони 

показали накопичення лектинів LABA, SNA та WGA у структурних 

компонентах ВХ, особливо в клітинах ЦТБ та синцитіальному шарі, що 

підтвердило попередні дослідження інших авторів [159]. 

Лектиногістохімічних досліджень ворсинок хоріона при ранньому 

спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності нам знайти не вдалось. 

Вивчення вуглеводів структурних компонентів ворсинок хоріона в 

першому триместрі в нормі та патології із застосуванням 

загальногістологічних методик (альціанового синього та PAS реакції) мало 

місце в кількох дослідженнях. Suster і Robinson, 1992 показали збільшення 

накопичення сульфатованих мукополісахаридів в міжворсинчастому просторі 

в першому триместрі при розвитку міхурцевого занеску, використовуючи 

зафарбування альціановим синім із рівнями pH 1,2 та 2,5. Ці дані свідчать про 

активне накопичення цього класу мукополісахаридів, а не тільки води у 

випадку розвитку набрякових процесів ворсинок хоріона [160]. Yoshida, 1964 

у своєму дослідженні констатував наявність PAS-позитивних гранул в 

синцитіотрофобласті та загальне накопичення цього барвника в 

синцитіальному шарі у ворсинках хоріона в першому триместрі та припустив 
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таку знахідку наявністю хоріонічного гонадотропіну в цих секреторних 

гранулах [161]. Ця знахідка була однією із перших, які підтверджують 

наявність великої кількості глікоген вмісних сполук в окремих компонентах 

ранніх ВХ в нормі. В 1976 році Robb and Hytten дослідили відкладання 

глікогену у ВХ на різних етапах розвитку, отримали подібний результат із 

попереднім дослідником та констатували, що в процесі розвитку ворсинок 

глікоген починає відкладатись і організовуватись не лише в 

синцитіотрофобласті, але і довкола ендотелію судин, що може свідчити про 

потребу залучення додаткової енергії, з метою забезпечення їх моторної 

функції [162].  

Федорова і Калашнікова, 1986 у своїй монографії описували підвищення 

накопичення кислих глікозаміногліканів в стромі ворсинок хоріона, 

отриманих після звичного невиношування вагітності в першому триместрі, яке 

визначалось за допомогою забарвлення альціановим синім. Також автори 

помітили загальне зниження накопичення глікогену у ВХ при цій патології та 

підвищений вміст кислих глікозаміногліканів в ендотелії судин [163]. Burton 

et al., 2002 при гістологічному дослідженні гістіотрофного живлення плода за 

участі маткових залоз в першому триместрі вагітності, показали, що ці залози 

виділяють багатий на кислі глікозаміноглікани секрет, а ворсинки хоріона у 

великій кількості накопичують глікоген в апікальній частині 

синцитіотрофобласту. Це дослідження в певній мірі підтвердило попередні 

знахідки та остаточно закріпило думку науковців про те, що вуглеводний 

склад структурних компонентів ворсинок хоріона має важливий вплив на їх 

повноцінне функціонування та подальший розвиток вагітності [164]. 

 

1.8. Імуногістохімічні дослідження ворсинок хоріона ембріонів людини 

при ранньому спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності. 

Із розвитком технології застосування моно- та поліклональних антитіл у 

дослідженнях нормальних та патологічно змінених тканин постало питання її 

використання у дослідженні раннього невиношування вагітності. Lea et al, 
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1997 дослідили інтенсивність експонування антитіл до проапоптичного 

протеїну bcl-2 в структурних компонентах ворсинок хоріона при звичному та 

спорадичному невиношуванні вагітності. Дослідники констатували більш 

інтенсивну експресію цього білка в синцитіальному шарі ВХ при нормальному 

перебігу вагітності та пов’язали це із більшою вираженістю процесів апоптозу 

та проліферації в нормальних ворсинках хоріона. При цьому, слід зауважити, 

що вони не відмітили різницю в інтенсивності експресії bcl-2 між ворсинками 

після спорадичного та звичного невиношування вагітності [165]. Lea et al., 

1997 у своєму другому дослідженні проблеми РНВ із використанням 

імуногістохімічних методих, показали, що локалізація TNF-α у структурних 

компонентах ВХ при звичному невиношуванні вагітності змінюється, а саме – 

більш виражена експресія спостерігається лише у цитотрофобласті, на відміну 

від спорадичного невиношування вагітності та нормального її перебігу, де 

експресія була відмічена і в цито-, і в синцитіотрофобласті. Автори 

припустили, що це може бути наслідком основних причин розвитку ЗНВ, а не 

первинним явищем [166]. 

Vuorela et al., 2000 у своєму дослідженні показали зниження експресії 

протеїну Vessel endothelial growth factor (VEGF) та рецептору Tie-1 на поверхні 

трофобласту ворсинок хоріона при звичному невиношуванні вагітності [167]. 

Подальші дослідження авторів Chai et al., 2013 в певній мірі підтвердили 

спостереження попередніх дослідників і також стверджували про зниження 

експресії VEGF на поверхні трофобласту ВХ при звичному невиношуванні 

вагітності, проте Pang et al. у своїх дослідженнях 2011 та 2013 років показали 

навпаки, підвищення експресії цього протеїну в структурних компонентах ВХ 

при ранньому ЗНВ та пов’язали результати попередніх дослідників із часовою 

затримкою між завмиранням плода та проведенням вишкрібання порожнини 

матки для отримання гістологічного матеріалу [168,169,170]. Відповідно, всі 

дослідження експресії VEGF структурними компонентами ВХ є 

контраверсійними та потребують подальшого вивчення [171]. 
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Kar et al., 2007 провели велике дослідження процесів проліферації та 

апоптозу у ворсинках хоріона на першому триместрі вагітності із 

використанням антитіл до цитокератину 18f, Fas, TNFR1, PCNA, Ki67 та 

TUNEL зафарбування. Вони показали, що мітотичний індекс у 

цитотрофобласті є вищим на 6 тижні, порівняно із 7 і 8 тижнями вагітності. 

Синцитіотрофобласт містить більш високу кількість позитивних апоптичних 

ядер та має більший апоптичний індекс, у порівнянні з цитотрофобластом з 

однаковим гестаційним віком. Були відмічені позитивні кореляції між 

експресією цитокератину 18f та апоптотичним індексом, Fas та апоптотичним 

індексом, кількістю позитивних ядер TUNEL та апоптотичним індексом, 

експресією цитокератину 18f та Fas, тоді як цитокератин 18f та Fas показали 

позитивну кореляцію лише із позитивними атоптичними ядерними даними 

TUNEL. Автори таким чином, показали високу активність процесів 

проліферації та апоптозу, що свідчить про те, що висока гістологічна 

активність ВХ на першому триместрі вагітності є життєво необхідною для 

нормального перебігу вагітності та клітинне ремоделювання ВХ першого 

триместру вимагає складної гомеодинаміки, що включає проліферацію в 

цитотрофобласті, пов'язану з розвитком, синциталізацією та апоптозом у 

синцитіотрофобласті [51]. Garzia et al., 2013 у своєму дослідженні експресії 

пролактину (PRL), рецептора PRL (PRL-R), IL-2, TNF-α та IFN-γ в структурних 

компонентах ворсинок хоріона на першому триместрі вагітності у випадку 

спорадичного невиношування вагітності та при порівнянні із контрольними 

зразками вказали на те, що у обох групах PRL-R та IFN-γ мають високий рівень 

експресії, а протеїн PRL був відсутній у ворсинках досліджуваної групи, на 

відміну від контрольної. Експресія TNF-α була зниженою, хоча і не 

статистично значущою у зразках досліджуваної групи [172]. 

Pang et al., 2013 при дослідженні рівнів експресії мітофузину 2 (Mfn2) та 

за допомогою використання TUNEL реакції і визначення рівнів маркерів 

апоптозу Bcl-2 і Bax показали, що Mfn2 у структурах ВХ має позаядерну 

локалізацію в трофобластних клітинах. У порівнянні з контрольною групою, 
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рівні Mfn2 та Bcl-2 помітно знизилися, тоді як рівні білка Bax та індексу 

апоптозу були збільшені в групі раннього невиношування вагітності. Рівень 

Mfn2 позитивно корелював з активністю експресії Bcl-2, але негативно – з Bax. 

Все це свідчить про очевидне погіршення мітохондріальної функції у 

трофобластних клітинах при ідіопатичному невиношуванні вагітності, а воно 

може мати зв’язок із мітохондріальними морфологічними та функціональними 

змінами клітин трофобласту, тобто дефіцит експресії Mfn2 у трофобластних 

клітинах може бути важливою причиною раннього невиношування [173]. 

В контексті імунологічної теорії розвитку звичного невиношування 

вагітності можна вважати дослідження, проведене Moffet & Loke, 2006, в 

якому дослідники доказали, що велике значення для імунологічного захисту 

має той факт, що апікальна поверхня синцітиотрофобласта не експресує 

основні комплекси гістосумісності I або II класу. Таким чином, апікальна 

частина СТБ є імунологічно інертною для імунних клітин матері, а порушення 

її цілісності може призводити до затримки внутрішньоутробного розвитку 

плода [174]. 

 

Підсумовуючи все вищесказане, слід зауважити, що в доступній 

літературі нам не вдалось знайти комплексних досліджень із використанням 

загальногістологічних, гістохімічних, лектиногістохімічних, 

імуногістохімічних методик та скануючої електронної мікроскопії ворсинок 

хоріона ембріонів людини, отриманих внаслідок спорадичного та звичного 

невиношувань вагітності. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Об’єкт дослідження 

В ході виконання роботи було досліджено 243 зразка тканин ворсинок 

хоріона ембріонів людини, отриманих на першому триместрі вагітності після 

спорадичного, звичного невиношування вагітності та після проведення 

штучного аборту за бажанням жінки. Всі фіксовані зразки були отримані в ДУ 

«Інститут спадкової патології НАМН України» на основі угод про наукову 

співпрацю. У вищезгадану установу зразки плідних яєць скеровувались із 

Львівського обласного клінічного перинатального центру та Львівської 

обласної клінічної лікарні для проведення цитогенетичних досліджень. 

Проведення гістологічних досліджень на фрагментах тканин ворсинок хоріона 

не несло додаткової загрози життю чи здоров’ю пацієнток. Забір матеріалу та 

його дослідження здійснювались згідно із основними стандартами GCP (1996 

р.), Європейської конвенції із прав людини та біомедицини від 04.04.1997, 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації із етичних принципів 

наукових медичних досліджень із залученням людей (1964-2008), Наказу МОЗ 

України № 690 від 23.09.2009 [176,177,178,179]. 

Матеріали науково-дослідної роботи розглянуті членами комісії з питань 

біоетики ЛНМУ ім. Данила Галицького, протокол засідання №2 від 15 лютого 

2016 р.; № 4 від 23 квітня 2018 р. Члени комісії зазначили, що в 

представленому дослідженні були передбачені заходи стосовно дотримання 

морально-етичних норм. 

Після отримання, зразки ворсинок хоріона були розділені на три групи – 

контрольна, групи спорадичного та звичного невиношування вагітності. 

Контрольна група включала 52 зразки ворсинок хоріона ембріонів 

людини, отриманих після проведення операції штучного переривання 

вагітності на першому триместрі шляхом вакуумної аспірації плідного яйця із 

порожнини матки. Хірургічне втручання було проведене жінкам за їх 
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письмовим бажанням та після заповнення відповідної медичної документації, 

згідно із Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 423 від 24.05.2013 

р. Всі жінки із цієї групи мали дітей після попередніх вагітностей. На базі ДУ 

«Інститут спадкової патології НАМН України» шляхом цитогенетичних 

досліджень були виключені хромосомні патології плода. 

Група спорадичного невиношування вагітності включала 86 зразків 

ворсинок хоріона ембріонів людини, отриманих після проведення вакуумної 

аспірації плідного яйця на першому триместрі, у зв’язку із вперше або вдруге 

діагностованим невиношуванням вагітності. Всі жінки із цієї групи мали дітей 

після попередніх вагітностей та встановлений заключний 

діагнозч«Ідіопатичне спорадичне невиношування вагітності у першому 

триместрі». На базі ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 

шляхом цитогенетичних досліджень були виключені хромосомні патології 

плода. 

Група звичного невиношування вагітності включала 105 зразків ворсинок 

хоріона ембріонів людини, отриманих після проведення вакуумної аспірації 

плідного яйця на першому триместрі, у зв’язку із трьох- та більше разовим 

невиношуванням вагітності. Всі жінки із цієї групи не мали дітей після 

попередніх вагітностей та встановлений заключний діагноз «Ідіопатичне 

звичне невиношування вагітності у першому триместрі». На базі ДУ «Інститут 

спадкової патології НАМН України» шляхом цитогенетичних досліджень 

були виключені хромосомні патології плода. 

 

 

 

 

 

Контрольна група 

52  

зразки ворсинок хоріона 

Група спорадичного 

невиношування 

86 

зразків ворсинок хоріона 

Група звичного 

невиношування 
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зразків ворсинок хоріона 
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2.2. Загальногістологічні та статистичні методи досліджень ворсинок 

хоріона ембріонів людини 

Отриманий біологічний матеріал плідних яєць був відмитий 

фізіологічним розчином. Із нього під збільшенням були відібрані ворсинки 

хоріона та фіксовані в розчині Буена або 10% нейтральному розчині 

формаліну, із наступним промиванням  у проточній воді (24 год), 

зневоднювали у спиртах зростаючої концентрації (70º, 80°, 96º, 100°), 

ущільнювали та заливали у парапластові блоки (Fluka BioChemica, Paraplast 

plus, Німеччина та Leica, Surgipath Paraplast, США). Зрізи товщиною 4-6 мкм 

виготовляли на санному мікротомі (марки МС-2 ТУ-64-1-1629-78) і 

переносили на  предметні скельця (Thermo Scientific, Menzel Glaser Superfrost, 

Німеччина). 

Для вивчення загальної морфології гістологічні препарати зафарбовували 

гематоксиліном та еозином за стандартною методикою  [180,181]. 

Гістологічні препарати депарафінували, занурюючи їх в три порції 

ксилолу – по 5 хв у кожному. Гідратацію зрізів проводили шляхом 

почергового занурення їх у спирти низхідної концентрації (96º, 80º, 73º) із 

наступним зануренням у дистильовану воду на 3-4 хв. На зрізи  наносили  

розчин ядерного (основного) барвника – гематоксиліну на 2-5 хв. Після цього 

зрізи переносили у водопровідну воду, до набуття синього забарвлення (10-15 

хв).  

На наступному етапі зрізи переносили на 1-6 сек у підкислений 70º спирт (5-

7 крапель HCl на 100 мл спирту). Зрізи дофарбовували розчином 

цитоплазматичного (кислого) барвника - еозину – 0,5-1 хв. Надлишок 

барвника змивали дистильованою водою.  

Для вивчення вмісту кислих сполук в структурних компонентах, тканина 

ворсинок хоріона була зафарбована толуїдиновим синім за 

загальноприйнятою методикою [182,183].  
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Гідратацію зрізів проводили шляхом почергового занурення їх у спирти 

низхідної концентрації (96º, 80º, 73º) із наступним зануренням у дистильовану 

воду на 3-4 хв. Розчин барвника являє собою 1 % толуїдиновий синій у 

розчиннику, що містить 15 % етанолу і 15 % гліцерину. Після розчинення 

фарбника (витримування 1-2 доби) нерозчинний матеріал видаляли 

центрифугуванням впродовж 15 хв. при 3000 об/хв. Для приготування 

робочого розчину барвника до 100 мкл розчину толуїдинового синього 

додавали 20 мкл 0,1 М ТРИС, незначний осад видаляли центрифугуванням 5 

хв при 1500 об/хв. На зрізи наносили барвник, так щоб вони знаходилися у 

товщі краплі барвника та витримували 70 хв. Барвник видаляли 

мікропіпеткою, зрізи споліскували водою від надлишку барвника. Забарвлені 

зрізи обезводнювали у спиртах зростаючої концентрації (73º, 80º, 96º, 100°) – 

по 5 хв. Зневоднені зрізи просвітлювали в трьох порціях ксилолу – по 5 хв у 

кожному. 

Заключення препаратів: на зріз скляною паличкою наносили маленьку 

краплю розчину канадського бальзаму і накривали знежиреним покривним 

склом, обережно опускаючи його під кутом, щоб запобігти потрапляння 

пухирців повітря.  

Мікроскопію і фотографування препаратів проводили з використанням 

мікроскопа «Swift Instruments International» та «Granum», доукомплектованих 

цифровими фотокамерами "Echoo-Imager 502000" із допомогою комп’ютерної 

програми "TopViev 3.2". 

Морфометричні дослідження товщини синцитіального шару ворсинок 

хоріона із контрольної та дослідних груп  проводили  за допомогою 

комп’ютерної програми "TopViev 3.2". 

Статистичну обробку даних  здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Office Exсel 2003 та STATISTICA 6 (USA) із визначенням  

“М” та середньої похибки “m”, які представлено в таблицях та графіках. У 

роботі використовували три рівні достовірності: р<0,05; р<0,01; р<0,001. 
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2.3. Метод скануючої електронної мікроскопії у вивченні ворсинок 

хоріона ембріонів людини 

Для вивчення тривимірної моделі та структури ворсинок хоріона ембріонів 

людини та їх поверхневих компонентів тканина ВХ була фіксована в 2% 

водному розчині глютаральдегіду. Фіксація тривала при 40С протягом 2 год. 

Фіксовані зразки тричі промивали дистильованою водою. Наступний крок – 

сублімаційне сушіння тканин методом випаровування води із зразків у вакуумі 

для збереження об’ємної форми тканин. Після сушіння зразки напиляли 

шаром міді товщиною 5-10 нм в установці ВУП-5 [184].  

Вивчення та фотографування зразків проводили в скануючому 

електронному мікроскопі JEOL JSM-T220A. Напруга електричного променя 

дорівнювала 25 кВ при збільшеннях від 35 до 5000. 

 

2.4. Гістохімічні методи дослідження 

PAS-реакція для виявлення нейтральних мукополісахаридів та глікогену 

[185] (табл. 2.1). Зрізи, товщиною 4-6 мкм, наклеювали на предметні скельця, 

обробляли в трьох порціях ксилолу впродовж 1 год, через розчини етанолу 

низхідної концентрації  доводили до води. Окислювали протягом 15 хв в 1% 

йодній кислоті (HIO4) та промивали в дистильованій воді. Отримані зрізи  

інкубували 45 хв у реактиві Шиффа. Промивали в двох порціях (по 2 хв у 

кожній) свіжоприготованого розчину метабісульфіту калію (до 5 мл 10% 

розчину K2S2O5 додавали 5 мл 1М HCl та водою доводили до 100 мл). Після 

цього зрізи промивали в двох порціях дистильованої води. Здійснювали також 

дофарбування отриманих зрізів у суміші рівних об'ємів 1% розчину 

метиленового синього та 1% розчину бури (Na2B4O7·10H2O), злегка підігрівали 

скло на спиртовому пальнику. Отримані препарати заключали в канадський 

бальзам. Контроль реакції здійснювали шляхом окислення гліканів HIO4, після 

обробки наносили реактив Шиффа. 

Забарвлення альціановим синім із різними значеннями pH для вивчення 

кислих мукополісахаридів [186] (табл. 2.1). Депарафіновані зрізи проводили 
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через спирти спадаючої концентрації до дистильованої води. Зафарбовували в 

свіжо фільтрованому в 1 % розчині альціанового синього 8 GX в 3%-вій 

оцтовій кислоті  (рН 2,5) протягом 30 хв, 1% розчині альціанового синього 

8GX в 1 N HCl (pH 1,0) та 1% розчині альціанового синього 8GX в 10% розчині 

H2SO4 (pH 0,2). Промивали у проточній воді (5 хв.) з наступним зневодненням 

в спиртах зростаючої концентрації, просвітленням у ксилолах та заключенням 

у канадський бальзам. Сильно сульфатовані кислі мукоїдні речовини (при 

використанні альціанового синього із значенням рН 2,5), сильно та слабо 

сульфатовані кислі мукополісахариди (при використанні альціанового 

синього із значенням рН 1,0) і більшість кислих муцинів (окрім деяких сильно 

сульфатованих груп) (при використанні альціанового синього із значенням рН 

0,2) зафарбовувались в голубий колір [186]. 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика вуглеводної специфічності реакцій альціанового 

синього та Шифф-йодної кислоти 

Гістологічний барвник Вуглеводна специфічність 

Альціановий синій (pH 0,2) Сильно сульфатовані кислі муцини 

Альціановий синій (pH 1,0) Сильно і слабо сульфатовані кислі 

муцини 

Альціановий синій (pH 2,5) Більшість кислих муцинів (окрім 

деяких сильно сульфатованих груп) 

PAS Нейтральні муцини, глікоген 

 

 



55 

 

2.5. Лектиногістохімічні методики дослідженнь 

Для оцінки глікокон’югатів структурних компонентів ворсинок хоріона 

ембріонів людини використовували набір із 13-ти лектинів, мічених 

пероксидазою. Назва лектинів, джерело їх отримання та їх вуглеводна 

специфічність представлені в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Лектини  та їх вуглеводна специфічність 

 

Назва 

лектину 

Джерело його отримання Вуглеводна  

специфічність  

лектинів 

PNA Лектин арахісу 

(Arachis hypogaea) 

βDGal-DGalNAc 

HPA Лектин виноградного слимака 

(Helix pomatia) 

αDGalNАc 

SNA Лектин кори бузини чорної 

(Sambucus nigra) 

NeuNAc(α2-6) DGal 

LABA Лектин кори золотого дощу 

( Laburnum anagyroides) 

αLFuc 

WGA Лектин зав’язків пшениці 

(Triticum vulgare) 

DGlcNАc > NeuNАc 

CNFA Лектин грузлика димчастого 

(Clitocibe nebularis fungus agglutinin) 

GalNAcβ1-4GlcNAc  

Con-A Лектин конвалії 

(Canavalia ensiformis) 

α-Man 

SBA Лектин сої 

(Glycine max agglutinin) 

αDGalNAc 

AIA Лектин хлібного дерева 

(Artocarpus integrifolia agglutinin) 

Т-антиген (Galβ1-

3GalNAcβ1-), 

GalNAcα1-Ser/Thr 

STA Лектин картоплі 

(Solanum tuberosum agglutinin) 

GlcNAc 

GNA Лектин підсніжника білосніжного 

(Galanthus nivalis agglutinin) 

αDMan 

 

PFA Лектин ікри окуня 

(Perca 

fluviatilis agglutinin) 

αLFuc 

VAA Лектин білої омели 

(Viscum album agglutinin) 

DGal 
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Лектини виготовлені д.фарм.н. Антонюком В. із сировини Карпатського 

регіону в лабораторії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького. Концентрацію лектинів для інкубації спочатку 

відпрацьовували на гістологічних препаратах нирки щурів. Оптимальна 

концентрація – 50 мкл лектину на 1мл забуференого 0,9% розчину NaCl (ЗФР).  

Із парапластових блоків гістологічного матеріалу ворсинок хоріона 

ембріонів людини виготовляли серійні зрізи, які поміщали на предметні 

скельця Thermo Scientific, висушували впродовж доби при 42ºС у сушильній 

шафі та  обробляли лектин-пероксидазними кон’югатами та візуалізували їхні 

рецептори діамінобензидином, згідно із стандартними методиками [187]. 

Препарати депарафінували в трьох порціях ксилолу (по 10хв в кожному), 

переносили в 96º етанол (10 хв),  розчин метанолу з додаванням 0,3 % Н2О2 -  

(30 хв), спирт 70º (10 хв). Після спиртів скельця промивали в двох порціях 

забуферного фізіологічного розчину (рН 7,3 – 7,4) по 10 хв.  Після цього на 

зрізи наносили мічений пероксидазою лектин у концентрації 50 мкг/мл та 

інкубували впродовж 60 хв.  

При цьому використовували мінікамеру для гістохімічних досліджень, 

на дно наливали невелику кількість дистильованої води, випаровування якої 

при закритій скляній покришці запобігало висиханню зрізів. Далі препарати 

промивали в двох порціях ЗФР (по 10хв в кожному). 

Для візуалізації  місць зв’язування лектину на зрізи наносили розчин – 

хромогену, який містив 0,05% 3,3׳-діамінобензидину тетрагідрохлориду і 

0,015% Н2О2 у ЗФР. Час проявлення для різних лектинів був у межах від 0,5 до 

5 хв, реакцію зупиняли зануренням зрізів у дистильовану воду. 

 Після дегідратації у спиртах та просвітлення в трьох порціях ксилолу 

препарати заключали в канадський бальзам. Місця зв’язування відповідних 

лектинів визначали за наявністю коричневого кольору. 

   Інтенсивність реакції оцінювали напівкількісно в балах двома 

дослідниками незалежно: 0 – відсутність зв’язування, 1 – слабке зв’язування, 

2 – помірне зв’язування, 3 – інтенсивне зв’язування. 
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   Для контролю специфічності гістохімічних реакцій зрізи обробляли 

лектином у присутності 0,5 … 1,0 ммоль/л відповідного вуглевода інгібітора, 

виключаючи зі схеми обробки препаратів один із компонентів (лектин, 

пероксидазу, діамінобензидин) або обробляли гістологічні зрізи лектинами 

після їхньої попередньої інкубації у 1 % розчині НІO4 протягом 30 хв, при 

цьому відбувається окислення глікокон’югатів. Підтвердженням 

специфічності реакцій служив від’ємний результат забарвлення при 

виключенні лектина з процедури обробки препарата або після окислення 

вуглеводних залишків глікокон’югатів за допомогою НІO4. [188]. 

Мікроскопію і фотографування препаратів проводили з використанням 

мікроскопа «Swift Instruments International» та «Granum», доукомплектованих 

цифровими фотокамерами "Echoo-Imager 502000" із допомогою комп’ютерної 

програми "TopViev 3.2". 

 

2.6. Імуногістохімічні методики, використані для дослідження 

ворсинок хоріона ембріонів людини 

Для імуногістохімічних досліджень використовувалась панель первинних 

моноклональних антитіл до VEGF, Caspase 3, iNOS та Ki67 (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Панель первинних антитіл 

 

Антитіло Клон Титр 

 

Кі-67 

 

SP6 1:50 

iNOS 

 

Ab-1 1:100 

Caspase 3 

 

31A893 1:50 

VEGF 

 

VG1 1:100 
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Серійні гістологічні зрізи парапластових блоків із ворсинками хоріона 

ембріонів людини товщиною 4-6 мкм наносили на адгезивні предметні 

скельця SuperFrost Plus, після депарафінізації та регідратації зрізів проводили 

температурне демаскування антигенів – heat іnductіon of epіtope retrіeval (зрізи 

були розміщені в цитратному буфері з рН 6.0 і підігрівалися в автоклаві при 

температурі +121°С 8 хвилин) та пригнічували активність ендогенної 

пероксидази 3% розчином перекису водню протягом 20 хвилин.  

В подальшому – проводили інкубацію зрізів з первинними антитілами у 

вологих камерах при температурі 23-25°С протягом 30 хвилин. В якості 

первинних використовувалися моноклональні антитіла до VEGF, Caspase 3, 

iNOS, Ki67 (TermoScientific, США) (табл. 1). Титр антитіл підбирався згідно 

рекомендацій виробника з використанням у якості розчинника спеціального 

розчину Antibody Dіluent (TermoScientific, США). Для ідентифікації реакції 

використовували систему візуалізації Quanto (TermoScientific, США), з 

нанесенням в якості хромогену 3-діамінобензидинe тетрагідрохлориду (ДАБ) 

(TermoScientific, США). Для відокремлення незабарвлених структур зрізи 

додатково обробляли гематоксиліном Майєра. 

При оцінюванні імуногістохімічних реакцій, інтенсивність забарвлення 

оцінювалася за двома дослідниками незалежно за 4 категоріями: 0 – негативна 

реакція, 1 – слабка реакція, 2 – помірна реакція, 3 – інтенсивна реакція, згідно 

із рекомендаціями багатьох авторів [189,190,191,192]. 

Мікроскопію і фотографування препаратів проводили з використанням 

мікроскопа «Swift Instruments International» та «Granum», доукомплектованих 

цифровими фотокамерами "Echoo-Imager 502000" із допомогою комп’ютерної 

програми "TopViev 3.2". 

Кількість Ki67 позитивних ядер в полі зору в цитотрофобласті ворсинок 

хоріона із контрольної та дослідних груп  проводили  за допомогою 

комп’ютерної програми "TopViev 3.2". 

Статистичну обробку даних  здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Office Exсel 2003 та STATISTICA. 6 (USA) із визначенням  
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“М” та середньої похибки  “m”, які представлено в таблицях та графіках. У 

роботі використовували три рівні достовірності: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – 

р<0,001. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОРСИНОК ХОРІОНА 

ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ, ЗАВМЕРЛИХ НА ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ 

ВАГІТНОСТІ ВНАСЛІДОК СПОРАДИЧНОГО, ЗВИЧНОГО 

НЕВИНОШУВАНЬ ТА ПРИ  ФІЗІОЛОГІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ 

ВАГІТНОСТІ (РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ) 

 

3.1. Морфологічні особливості ворсинок хоріона, вивчені із 

використанням зафарбування гематоксиліном та еозином, толуїдиновим 

синім та за допомогою скануючої електронної мікроскопії 

Гематоксилін та еозин 

Оглядові препарати  контрольної групи показали, що ВХ на досліджуваних 

етапах внутрішньоутробного розвитку людини включають всі загальновідомі 

структурні компоненти (Рис. 3.1, А, В).  

Рис. 3.1. Ворсинки хоріона контрольної групи, зафарбування гематоксилін-

еозином.  

А – множинні оформлені судини мікроциркуляторного русла в товщі 

мезенхіми (1) (зб. х100). В – сформований синцитій (1),цитотрофобласт (2), 

судина мікроциркуляторного русла із незрілими формами еритроцитів (3), 

клітина Гофбауера (4), фібробласт (5), колагенові волокна (6) (зб. х400). 
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Структурні компоненти ворсинок хоріона ембріонів людини в першому 

триместрі включали наступні компоненти: синцитіотрофобласт, 

цитотрофобласт (шар Лангханса), мезенхіму (строму) і її структурні 

компоненти, а саме: гемокапіляри, клітини Горфбауера (макрофаги), 

колагенові та ретикулярні волокна, фібробласти в товщі мезенхіми.  

В усіх контрольних зразках спостерігались оформлені судини (порожні або 

заповнені зрілими та незрілими формами еритроцитів) та множинні зони 

синцитіального брунькування, що свідчить про активну проліферацію та 

розвиток. 

 Морфологічна картина в групі спорадичного невиношування назагал (у 

80% досліджених зразків) повторювала картину контрольних взірців  (Рис. 

3.2). 

Рис. 3.2. Ворсинки хоріона групи спорадичного невиношування вагітності, 

зафарбування гематоксилін-еозином (зб. х400). Синцитій (1), цитотрофобласт 

(2), судина мікроциркуляторного русла із еритроцитарними сладжами у її 

просвіті (3), фібробласт (4), колагенові та ретикулярні волокна (5). 
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У ворсинках хоріона групи спорадичного невиношування вагітності 

спостерігались наступні структурні компоненти: цілісний 

синцитіотрофобласт, цитотрофобласт, сформована мезенхіму та її структурні 

компоненти. Також, на відміну від контрольних зразків, у судинах 

мікроциркуляторного русла спостерігались еритроцитарні сладжі та адгезія 

еритроцитів до клітин ендотелію судин мікроциркуляторного русла. 

На противагу цьому, 83% дослідних зразків ворсинок хоріона, 

отриманих після звичного невиношування вагітності, характеризувалися 

деструктивними змінами (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Ворсинки хоріона групи звичного невиношування вагітності, 

гематоксилін-еозин (зб. х100). Деформація та інвагінація ворсинок хоріона, 

зміна їх форми, зони деструкції синцитіального шару (1), депозити 

внутрішньоворсинчастого фібриноїда в стромі ворсинок (2). 
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Деструктивні зміни ворсинок хоріона при звичному невиношування 

вагітності проявлялись у зміні форми ворсинок (вони були неправильної 

полігональної форми), відшаруванням та набряком мезенхіми, стоншенням та 

вогнищевою деструкцією синцитіального шару, його гомогенізацією із 

клітинами цитотрофобласту (Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Ворсинки хоріона групи звичного невиношування вагітності, 

гематоксилін-еозин (зб. х400). Зони відшарування (1) та набряку (2) 

мезенхіми; зона стоншення та гомогенізації синцитіотрофобласту із 

цитотрофобластом (3). 

 

Після застосування морфометричних методик вимірювання товщини 

синцитіального шару ворсинок хоріона та статистичної оцінки і порівняння 

результатів між трьома групами – контрольною, спорадичного та звичного 

раннього невиношування вагітності було отримано дані, підсумовані в таблиці 
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3.1 та на рисунку 3.5, було відмічено статистично достовірне зниження 

товщини синцитіотрофобласта у групі спорадичного невиношування 

вагітності, порівнюючи із контролем (p<0,001), у групі звичного 

невиношування вагітності, порівнюючи із контролем (p<0,001) та у групі 

звичного невиношування вагітності, порівнюючи із спорадичним 

невиношуванням вагітності (p<0,05). 

 

Таблиця 3.1 

Морфометричні показники товщини синцитіотрофобласту ворсинок хоріона 

в контрольній групі та при спорадичному і звичному невиношуваннях 

вагітності 

Контролна група, M±m, 

мкм 

Група спорадичного 

невиношування, M±m, 

мкм 

Група звичного 

невиношування, 

M±m, мкм 

2,331±0,116 1,149±0,055 0,968±0,047 

Примітка: мкм – мікрометр 

Рис. 3.5. Морфометричні показники товщини синцитіотрофобласту ворсинок 

хоріона в контрольній групі та при спорадичному і звичному невиношуваннях 

вагітності. КГВХ – контрольна група; ГСНВ – група спорадичного 

невиношування; ГЗНВ – група звичного невиношування.  

Примітка: *–р<0,05, **–р<0,01, ***–р<0,001. 
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Толуїдиновий синій 

Після зафарбування толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування вагітності барвник у великій кількості 

накопичувався в ядрах структур синцитіо- та клітин цитотрофобласту. 

Інтенсивна реакція спостерігалась і в клітинах строми ворсинок хоріона 

(фібробластах, клітинах Гофбауера та у ендотелії судин мікроциркуляторного 

русла), але був відсутній у цитоплазмі (Рис. 3.6, А, Б).   

 

Рис. 3.6. Зразки ворсинок хоріона групи звичного невиношування вагітності, 

зафарбовані толуїдиновим синім. 

A – зразки ворсинок хоріона, отримані після звичного невиношування 

вагітності, зб. х400. Б – зразки ворсинок хоріона, отримані після звичного 

невиношування вагітності; в структурах та клітинах ворсинок хоріона 

толуїдиновим синім зафарбовуються лише ядра, а цитоплазма та колагенові 

волокна залишаються незафарбованими (1), зб. х400. 

Слід зауважити, що за рахунок ущільнення синцитіотрофобласта, 

особливо активною була реакція власне у цій структурі ворсинок хоріона 

ембріонів людини при ранньому звичному невиношуванні вагітності. 

У контрольній групі при зафарбуванні толуїдиновим синім барвник 

акумулювався в ядрах, цитоплазмі структур та клітин ворсинок хоріона та в 

незначній кількості – накопичувався волокнами мезенхіми (Рис. 3.7, А, Б). 



66 

 

Рис. 3.7. Зразки ворсинок хоріона контрольної групи, зафарбовані 

толуїдиновим синім. А – контрольні зразки, зб. х100. Б – контрольні зразки; 

барвник ідентифікувався в цитоплазмі та ядрах синцитію (1), клітин 

цитотрофобласта (2) та клітин Гофбауера (3), зб. х400. 

 

Після зафарбування ворсинок хоріона групи спорадичного 

невиношування вагітності відмічалась картина, подібна до контрольної групи, 

а саме – барвник накопичувався і ядрами, і цитоплазмою структур ворсинок 

хоріона (Рис. 3.8). 

Рис. 3.8. Зразки ворсинок 

хоріона групи спорадичного 

невиношування вагітності, 

зафарбовані толуїдиновим 

синім. Барвник відкладається в 

цитоплазмі та ядрах синцитію 

(1), цитотрофобласту (2), 

фібробластів (3), зб. х400. 

 

 

В наступному етапі дослідження, при візуалізації ворсинок хоріона 

ембріонів людини за допомогою скануючої електронної мікроскопії (при 

збільшенні х200 – х750, Рис. 3.9, A, B, C),отриманих після проведення 

артифіційних абортів була помічена розгалужена деревоподібна структура ВХ 
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із синцитіальними бруньками на їх поверхні, що засвідчило активну 

проліферацію.  

Отже, вивчення оглядових препаратів ворсинок хоріона ембріонів 

людини, зафарбованих гематоксиліном та еозином, елімінованих штучно, чи 

внаслідок раннього невиношування вагітності, дозволяє оцінити їх 

морфологічні характеристики та особливості, у залежності від розвитку 

вищезгаданих патологій та можливість виконувати свої фізіологічні функції. 

В дослідних зразках, отриманих після звичного невиношування виявлені 

найбільш яскраво виражені деструктивні зміни, що проявлялися у зміні форми 

ворсинок (ВХ неправильної полігональної форми), відшаруванні та набряку 

мезенхіми, стоншення синцитіального шару та його гомогенізація із клітинами 

цитотрофобласта, що свідчить про зміну структури гематоплацентарного 

бар’єру і відповідно, до порушення його функції та підвищує його 

проникність. Зменшувалась товщина синцитіального шару в порівнянні між 

контрольною групою і групою спорадичного невиношування вагітності, 

контрольною групою і групою звичного невиношування вагітності та при 

порівнянні між двома дослідними групами. При зафарбуванні толуїдиновим 

синім зразків ворсинок хоріона із групи звичного невиношування вагітності 

барвник у великій кількості накопичувався в ядрах структур синцитіо- та 

клітин цитотрофобласту, але був відсутній у цитоплазмі, що може свідчити 

про зниження їх проліферативної та синтетичної активності. 

 

3.2. Електронномікроскопічні особливості ворсинок хоріона ембріонів 

людини при ранньому невиношуванні вагітності 

Проведені нами дослідження ворсинок хоріона із використанням 

скануючої електронної мікроскопії показали, що застосування цього методу 

дозволяє оцінити трьохвимірну структуру ворсинок хоріона, як в нормі, так і 

у випадку розвитку патологічних процесів гематоплацентарного бар’єру та 

підтвердити або заперечити повноцінність будови досліджуваних об’єктів.  
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При дослідженні ВХ, отриманих після спорадичного невиношування 

вагітності була помічена менша інтенсивність формування синцитіальних 

бруньок, порівняно із конрольною групою у 74% досліджуваних ВХ. У 

випадку дослідження ворсинок хоріона, отриманих після звичного 

невиношування вагітності в 77% випадків спостерігалась знижена активність 

синцитіальних бруньок на їх поверхні, у порівнянні із контрольною групою, 

що приблизно нагадувало картину при СНВ (Рис. 3.9, А, В, С). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Скануюча електронна мікроскопія ворсинок хоріона ембріонів 

людини (х200 – х750). А – ворсинки хоріона, отримані після проведення 

артифіційних абортів (колами позначені синцитіальні бруньки у великій 

кількості). В – ворсинки хоріона, отримані після спорадичного невиношування 

вагітності (колами позначені синцитіальні бруньки). С – ворсинки хоріона, 

отримані після звичного невиношування вагітності (колами позначені 

синцитіальні бруньки, стрілками – зони деструкції ворсинок хоріона). 
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При великому збільшенні (х750 – х5000) вдалось відмітити наявність 

великої кількості мікроворсинок, які утворюють сітчасту мережу на поверхні 

синцитіального шару ворсинок хоріона (Рис. 3.10, А, В, С).  

Рис. 3.10. Скануюча електронна мікроскопія ворсинок хоріона ембріонів 

людини (х750 – х5000). А – ворсинки хоріона, отримані після проведення 

артифіційних абортів. В – ворсинки хоріона, отримані після спорадичного 

невиношування вагітності. С – ворсинки хоріона, отримані після звичного 

невиношування вагітності. 

 

Вищезгадана картина спостерігалась у 83% досліджуваних ВХ із 

контрольної групи. У 17% зразків відмічались деструктивні зміни із зниженою 

кількістю або відсутністю синцитіальних бруньок та мікроворсинок. При 

дослідженні ВХ групи спорадичного невиношування загалом було помічено 

більшу кількість ділянок гіпо- чи атрофії мікроворсинок на поверхні 

синцитіального шару, порівнюючи із ВХ контрольної групи. Кількість 
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повноцінних мікроворсинок була різко знижена на поверхні синцитію ВХ 

групи звичного невиношування вагітності і, в основному, спостерігалась їх 

атрофія у 91% випадків. В цій групі також відмічались численні ділянки 

деструкції тканини ВХ. 

Отже, після використання скануючої електронної мікроскопії 

спостерігалась знижена кількість синцитіальних бруньок та мікроворсинок на 

поверхні ворсинок хоріона, отриманих після звичного невиношування 

вагітності. Дані спостереження підтвердили результати проведених нами 

загальногістологічних методів дослідження ворсинок хоріона спорадичного, 

звичного невиношування та у випадку фізіологічного перебігу вагітності. 

 

3.3. Гістохімічні особливості ворсинок хоріона ембріонів людини при 

спорадичному та звичному невиношуванні вагітності. 

Використання реакції Шифф-йодної кислоти показало рівномірний 

розподіл барвника в синцитіо- та цитотрофобласті контрольних зразків 

ворсинок хоріона. В мезенхімі особливо яскраво зафарбовувались 

попередники еритроцитів та сполучнотканинні волокна (Рис. 3.11, А, Б).  

 

Рис. 3.11. Препарати ВХ контрольної групи, зафарбовані із використанням 

реакції PAS. A – контрольні зразки ВХ, зб. х400. Б – контрольні зразки ВХ, 

рівномірно позитивна реакція у синцитіотрофобласті (1), структурних 

компонентах мезенхіми (2) та клітинах цитотрофобласту (3), зб. х400. 
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Картина при спорадичному невиношуванні вагітності була подібною до 

контрольної групи, а саме – спостерігалась рівномірна активність реакції у всіх 

структурах ворсинок хоріона (в синцитіотрофобласті, клітинах 

цитотрофобласту, структурах мезенхіми – сполучнотканинних волокнах, 

фібробластах, клітинах Гофбауера). Найбільша активність реакції 

спостерігалась в еритроцитах та їх попередниках в судинах 

мікроциркуляторного русла (Рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Препарати ВХ групи спорадичного невиношування вагітності, 

зафарбовані із використанням реакції PAS (зб. х400). Рівномірна активність 

реакції в синцитіотрофобласту (1), цитотрофобласту (2) та структурах 

мезенхіми (3), підвищена активність реакції у форменних елементах судин 

мікроциркуляторного русла (4). 

У дослідних ВХ із групи звичного невиношування вагітності 

спостерігались ділянки із дуже високим рівнем активності реакції у СТБ, ЦТБ 
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та волокнах сполучної тканини, за рахунок їхнього ущільнення та 

відшарування.  

Таким чином інтенсивність PAS реакції показала, що нейтральні 

мукополісахариди та глікоген у значній кількості накопичувались в окремих 

ділянках синцитіотрофобласта та структур мезенхіми при звичному 

невиношуванні вагітності (Рис. 3.13, Рис. 3.14). 

 

Рис. 3.13. Ворсинки хоріона групи звичного невиношування вагітності, 

зафарбовані із використанням реакції PAS. Зони локального підвищення 

активності реакції в синцитіотрофобласті (1) та мезенхімі (2). 

 

Рис. 3.14. Препарати ВХ групи звичного невиношування вагітності, 

зафарбовані із використанням реакції PAS. Зони локального підвищення 

активності реакції в синцитіотрофобласті (1,2). 
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Альціановий синій. 

При зафарбуванні зразків альціановим синім із різними рівнями 

кислотності спостерігались зміни інтенсивності зафарбування 

синцитіотрофобласту, періваскулярних ділянок та клітин фібробластичного 

ряду, в залежності від рівня pH барвника. Загальна картина у групі 

спорадичного невиношування нагадувала контрольну групу при зафарбуванні 

альціановим синім із різними рівнями рН. 

При зафарбуванні альціановим синім із рівнем рН барвника 0,2 в 

контрольній групі спостерігалось його накопичення в мікроворсинках 

синцитію, базальній мембрані цитотрофобласту, ендотелії судин МЦР. У 

випадку звичного невиношування вагітності спостерігалось зниження 

накопичення барвника мікроворсинками синцитію та локальні ділянки 

підвищення накопичення волокнами мезенхіми, за рахунок їх розшарування 

(Рис. 3.15, А, Б). 

 

Рис. 3.15. Препарати ворсинок хоріона, зафарбовані альціановим синім із 

рівнем рН – 0,2. A – контрольні зразки ВХ, активне накопичення барвника 

базальною мембраною судин мікроциркуляторного русла (1), базальною 

мембраною цитотрофобласту (2) та мікроворсинками синцитію (3), зб. х400. Б 

– зразки ВХ, отримані після звичного невиношування, порушення 

накопичення барвника мікроворсинками синцитію за рахунок втрати їх 

цілісності (1), ділянки локального накопичення волокнами мезенхіми (2), зб. 

х400. 
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При зафарбуванні структурних компонентів ворсинок хоріона альціановим 

синім із рівнем рН барвника 1,0, як і в попередньому випадку, в контрольній 

групі спостерігалось його накопичення в мікроворсинках синцитію, базальній 

мембрані цитотрофобласту, ендотелії судин МЦР. У випадку звичного 

невиношування вагітності спостерігалось зниження накопичення барвника 

мікроворсинками синцитію та локальні ділянки підвищення накопичення 

волокнами мезенхіми, за рахунок їх відшарування (Рис. 3.16, А, Б). 

 

Рис. 3.16. Препарати ворсинок хоріона, зафарбовані альціановим синім із 

рівнем рН – 1,0. A – контрольні зразки ВХ, активне накопичення барвника 

мікроворсинками синцитію (1) та базальною мембраною цитотрофобласту (2), 

зб. х400. Б – зразки ВХ, отримані після звичного невиношування, порушення 

накопичення барвника мікроворсинками синцитію за рахунок втрати їх 

цілісності (1), ділянки локального накопичення волокнами мезенхіми (2), зб. 

х400. 

 

При застосуванні альціанового синього із рівнем рН барвника 2,5, картина 

нагадувала два попередні барвника, а саме – в контрольній групі 

спостерігалось накопичення АС в мікроворсинках синцитію, базальній 

мембрані цитотрофобласту, ендотелії судин МЦР. У випадку звичного 

невиношування вагітності спостерігалось зниження накопичення барвника 

мікроворсинками синцитію та локальні ділянки підвищення накопичення 

волокнами мезенхіми, за рахунок їх відшарування (Рис. 3.17, А, Б). 
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Рис. 3.17. Препарати ворсинок хоріона, зафарбовані альціановим синім із 

рівнем рН – 0,2. A – контрольні зразки ВХ, активне накопичення барвника 

базальною мембраною судин мікроциркуляторного русла (1), базальною 

мембраною цитотрофобласту (2) та мікроворсинками синцитію (3), зб. х400. Б 

– зразки ВХ, отримані після звичного невиношування, порушення 

накопичення барвника мікроворсинками синцитію за рахунок втрати їх 

цілісності (1), ділянки локального накопичення волокнами мезенхіми (2), зб. 

х400. 

 

Слід також зауважити, що після використання альціанового синього 

найбільшу активність накопичення барвника структурні компоненти ворсинок 

хоріона виявили до альціанового синього із рівнями рН 1,0 та 2,5. 

Отже, використання реакції PAS показало, що у дослідних ворсинках 

хоріона із групи звичного невиношування вагітності спостерігались ділянки із 

дуже високим рівнем нейтральних муцинів та глікогену у 

синцитіотрофобласті, цитотрофобласті (за рахунок надмірного їх 

накопичення) та волокнах сполучної тканини, за рахунок їхнього ущільнення 

та відшарування. В контрольній групі ворсинок хоріона нейтральні 

мукополісахариди та глікоген були рівномірно розподілені у структурах ВХ. 

При зафарбуванні зразків альціановим синім із різними значеннями рН 

спостерігались зміни інтенсивності зафарбування синцитіотрофобласту, 
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періваскулярних ділянок та клітин фібробластичного ряду, в залежності від 

рівня pH барвника. Відповідно до результатів досліджень нам вдалось 

констатувати про наявність великої кількості несульфатованих 

глікозаміногліканів у структурах ворсинок хоріона усіх груп, а саме – в 

мікроворсинках синцитію, базальній мембрані цитотрофобласта та структурах 

мезенхіми (особливо – в періваскулярних ділянках). У групі звичного 

невиношування вагітності спостерігались ділянки локального накопичення 

несульфатованих глікозаміногліканів та зменшення їх активності у 

мікроворсинках синцитіотрофобласта. 

 

3.4. Вивчення глікокон’югатів ворсинок хоріона при ранньому 

ідіопатичному невиношуванні вагітності із використанням 

лектиногістохімічних методик. 

Дослідження, проведені з використанням лектинів, виявили різну їх  

спорідненість до структур синцитію, клітин цитотрофобласту, та до 

структурних компонентів мезенхіми, як у дослідних, так і в контрольних 

зразках.  

Лектин WGA  

При фізіологічному перебігу вагітності (контрольна група) в першому 

триместрі найбільш високе експонування вуглеводних детермінант у вигляді 

DGlcNAc>NeuNAc відмічалось у синцитіотрофобласті ворсинок хоріона 

ембріонів людини. Високий рівень експонування задокументували також як на 

поверхні, так і у внутрішньоклітинних компартментах клітин Гофбауера, 

компонентах строми (волокнистих структурах). Ворсинки хоріона 

контрольної групи та групи спорадичного невиношування вагітності мали 

подібний профіль експонування рецепторів цього лектину та 

характеризувались дещо нижчим рівнем депонування означених вище  

вуглеводних детермінант в міжклітинній речовині мезенхіми, у порівнянні із 

групою звичного невиношування вагітності (Рис. 3.18, А, Б; Рис. 3.19, А, Б). 



77 

 

  

Рис. 3.18. Експонування рецепторів лектину WGA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона контрольної групи. A – контрольні зразки, дуже високий 

рівень експресії рецепторів в синцитіальному шарі (1), зб. х300; Б – контрольні 

зразки, високий рівень експресії в клітині Гофбауера (1), зб. х600. 

 

Рис. 3.19. Експонування рецепторів лектину WGA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи спорадичного невиношування вагітності. A – зразки 

спорадичного невиношування вагітності, дуже високий рівень експресії 

рецепторів в синцитіальному шарі (1), зб. х300; Б – зразки спорадичного 

невиношування вагітності, високий рівень експресії в клітині Гофбауера (1), 

зб. х600. 

У випадку звичного невиношування вагітності картина підвищеної 

експресії лектину WGA в клітинних елементах та волокнистих структурах 

строми спостерігалась, в основному, за рахунок дезорганізації строми, у 

вигляді її ущільнення та відшарування від базальної мембрани 

цитотрофобласта (Рис. 3.20, А, Б). 
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Рис. 3.20. Експонування рецепторів лектину WGA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи спорадичного невиношування вагітності. A – зразки 

звичного невиношування вагітності, відшарування та набряк мезенхіми (1), зб. 

х300; Б – зразки звичного невиношування вагітності, дуже високий рівень 

експресії в структурах мезенхіми, за рахунок ущільнення (1), зб. х600. 

Лектин GNA 

Після дослідження ворсинок хоріона із використанням цього 

манозоспецифічного (αDMan) лектину було констатовано дуже низький 

рівень експресії його рецепторів у всіх структурах ворсинок хоріона 

контрольної групи, як у цито- та синцитіотрофобласті та структурних 

компонентах мезенхіми (Рис. 3.21, А, Б). 

 

Рис. 3.21. Експонування рецепторів лектину GNA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона контрольної групи. 

 A – зразки контрольної групи, зб. х300; Б – зразки контрольної групи, зб. х600. 
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Група спорадичного невиношування вагітності за рівнем експресії 

рецепторів до лектину GNA (αDMan) характеризувалась високими 

показниками у всіх структурах ворсинок хоріона. Так, високе експонування 

вуглеводних детермінант αDMan відмітили у цитоплазмі, на поверхні 

синцитіотрофобласта, в клітинах цитотрфобласта та волокнах строми 

дезорганізованих ворсинок хоріона (Рис. 3.22, А, Б). 

 

Рис. 3.22. Експонування рецепторів лектину GNA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи спорадичного невиношування вагітності. A – зразки 

спорадичного невиношування, зб. х300; Б – зразки спорадичного 

невиношування, зб. х600. 
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Гістологічна картина в групі звичного невиношування нагадувала 

спорадичне, втім із більш вираженою експресією рецепторів до лектину GNA 

у міжклітинній речовині мезенхіми, за рахунок її відшарування та ущільнення 

(Рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Експонування рецепторів лектину GNA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи звичного невиношування вагітності. Дуже високий 

рівень експресії рецепторів в синцитіотрофобласті (1), цитотрофобласті (2) та 

мезенхімі, за рахунок її відшарування та набряку (3), зб. х600. 

 

Лектин PFA 

Середній рівень експонування був характерний для рецепторів 

фукозоспецифічного лектину PFA. В контрольній групі всі структури 

ворсинок хоріона (синцитіотрофобласт, цитотрофобласт та компоненти 

строми) мали одинаковий ступінь експресії рецепторів лектину (Рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Експонування рецепторів лектину PFA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона контрольної групи. Помірна експресія рецепторів лектину. 

 

В ворсинках хоріона із груп спорадичного та звичного невиношування 

вагітності рівень експресії рецепторів лектину GNA був подібним, а саме – 

середнього рівня експресія спостерігалась у всіх структурах, втім із незначно 

вищими показниками у синцитіотрофобласті, порівнюючи із контрольною 

групою (Рис. 3.25, А, Б; Рис. 3.26, А, Б). 

 

Рис. 3.25. Експонування рецепторів лектину PFA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи спорадичного невиношування вагітності. А – 

ворсинки хоріона групи СНВ, зб. х300. Б – ворсинки хоріона групи СНВ, зб. 

х600. Помірний ступінь експресії рецепторів лектину. 
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Рис. 3.26. Експонування рецепторів лектину PFA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона групи звичного невиношування вагітності. Помірний 

рівномірний рівень експресії у сполучнотканинних волокнах строми (1) та у 

синцитіотрофобласті (2), зб. х600. 

 

Вдалось задокументувати той факт, що в синцитіотрфобласті розподіл 

рецепторів фукозоспецифічного лектину був рівномірним у цитоплазмі та 

цитоплазматичній мембрані, без їх вираженого експонування на поверхні 

мікроворсинок цього шару чи ядрах. 

В цитотрофобласті розподіл лектину, як і в попередньо описаній структурі, 

не відзначався особливо вираженою концентрацією в якомусь із компонентів 

клітин, а був рівномірно розподіленим в клітинах. 

В структурах мезенхіми контрольної групи експресія рецепторів була 

більш вираженою в ядрах та цитоплазмі клітин фібробластичного ряду та 

ендотелії судин. В групах спорадичного та звичного невиношування вагітності 

лектин PFA накопичувався у більшій мірі в міжклітинній речовині строми, а 

саме – у колагенових та ретикулярних волокнах. 



83 

 

Лектин PNA 

DGal-специфічний лектин PNA показав подібну картину до лектину PFA а 

саме – середній рівень експресії галактозовмісних рецепторів у всіх 

структурних компонентах ворсинок хоріона контрольної групи. Розподіл 

рецепторів лектину PNA був рівномірним  у синцитіо- та цитотрофобласті та 

дещо підвищеним у цитоплазмі клітин Гофбауера строми ворсинок хоріона 

цієї групи (Рис. 3.27, А, Б). 

 

Рис. 3.27. Експонування рецепторів лектину PNA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона контрольної групи. А – рівномірний помірний рівень 

експресії рецепторів у синцитіо- та цитотрофобласті (1), зб. х300. Б – 

підвищений рівень експресії рецепторів в клітинах Гофбауера (1), зб. х600. 
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У ворсинках хоріона із груп спорадичного та звичного невиношувань 

вагітності спостерігалась рівномірна помірна експресія рецепторів 

галактозоспецифічного лектину PNA у всіх структурах, як і в контрольній 

групі (Рис. 3.28, А, Б, В, Г). 

 

Рис. 3.28. Експонування рецепторів лектину PNA в структурних компонентах 

ворсинок хоріона груп спорадичного та звичного невиношувань вагітності. А, 

В – ворсинки хоріона групи спорадичного невиношування (зб. х300, х600, 

відповідно). Б, Г – ворсинки хоріона групи звичного невиношування (зб. х300, 

х600, відповідно). У всіх групах спостерігається рівномірний помірний ступінь 

експресії рецепторів цього лектину. 

 

Отримані результати активності були оцінені двома дослідниками 

незалежно та сформовані за чотирьохбальною шкалою, де 0 – відсутність 

реакції, а 3 – дуже високий ступінь експресії рецепторів лектинів. 
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Підсумок порівняльних характеристик експресії рецепторів до першої 

панелі із 4-ох лектинів (WGA, PNA, PFA, GNA) структурних компонентів 

ворсинок хоріона із різних груп наведений у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Інтенсивність експресії рецепторів лектинів GNA, PFA, PNA та WGA 

структурними компонентами ворсинок хоріона в нормі та при ранньому 

невиношуванні вагітності 

Лектин                              Група 

Структурні компоненти 

ЗНВ СНВ КГ 

GNA Мезенхіма 3 2 2 
 

Клітини Гофбауера 3 3 2 

Цитотрофобласт 3 3 2 

Синцитіотрофобласт 3 3 2 

PFA Мезенхіма 1 2 2 
 

Клітини Гофбауера 2 2 2 

Цитотрофобласт 2 2 2 

Синцитіотрофобласт 2 2 2 

PNA Мезенхіма 2 0 0 
 

Клітини Гофбауера 2 0 2 

Цитотрофобласт 2 2 1 

Синцитіотрофобласт 2 2 1 

WGA Мезенхіма 3 2 2 
 

Клітини Гофбауера 3 1 2 

Цитотрофобласт 3 3 3 

Синцитіотрофобласт 3 3 3 

Примітки: ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – спорадичне 

невиношування вагітності; КГ – контрольна група. 0 – відсутня експресія; 1 – 

низький рівень експресії; 2 – помірний рівень експресії; 3 – високий рівень 

експресії. 
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Підсумок порівняльних характеристик експресії рецепторів до першої 

панелі із 4-ох лектинів (WGA, PNA, PFA, GNA) структурних компонентів 

ворсинок хоріона із різних груп наведений на рисунку 3.29. 

 

Рис. 3.29. Інтенсивність експресії рецепторів лектинів GNA, PFA, PNA та 

WGA структурними компонентами ворсинок хоріона в нормі та при ранньому 

невиношуванні вагітності (оцінено за 4-х бальною шкалою). ЗНВ – звичне 

невиношування вагітності; СНВ – спорадичне невиношування вагітності; КГ 

– контрольна група; МХ – мезенхіма; ЦТБ – цитотрофобласт; КлГ – клітини 

Гофбауера; СТБ – синцитіотрофобласт; ЦТБ – цитотрофобласт. 

 

Дослідження, проведені із використанням другої панелі лектинів – CNFA, 

HPA, VAA та SNA виявили різну їх спорідненість до структур 

синцитіотрофобласту, клітин цитотрофобласту та до компонентів мезенхіми, 

як у дослідних, так і в контрольних зразках. 

Лектин CNFA. 

GalNAcβ1–>4GlcNAc-специфічний лектин показав найбільшу афінність до 

структурних компонентів трьох груп ворсинок хоріона. За допомогою даного 
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лектину добре візуалізується щіточкова облямівка синцитіального шару, 

синцитіотрофобласт загалом, клітини цитотрофобласта, волокна мезенхіми та 

клітини Гофбауера. Дещо нижчу афінність він проявив до мембран клітин 

фібробластичного ряду мезенхіми.  

Слід підкреслити, що серед усіх структур ворсинок хоріона набільшу 

кількість рецепторів до цього лектину мали мікроворсинки синцитію та 

клітини Гофбауера. 

Відмічена афінність лектину CNFA дала можливість оцінити 

повноцінність та цілісність вищеописаних структур у всіх досліджуваних 

ворсинках хоріона. Це – важливо з точки зору оцінки рецепторної та захисної 

функцій ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при спорадичному і 

звичному невиношуваннях вагітності (Рис. 3.30, Рис. 3.31). 

 

Рис. 3.30. Контрольні зразки ворсинок хоріона, мічені лектином CNFA. Добре 

візуалізується щіточкова облямівка синцитію (1), синцитіотрофобласт (2), 

цитотрофобласт (3), клітини Гофбауера (4) та дещо слабше фібробласти (5), 

зб. х400. 
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Рис. 3.31. Контрольні зразки ворсинок хоріона, мічені лектином CNFA. Добре 

візуалізуються клітини Гофбауера (1) та щіточкова облямівка 

синцитіотрофобласта (2), зб. х1000. 

 

Варто зауважити, що вищезгадані компоненти, після мічення лектином, 

виявились значно менше сформованими і представленими у досліджуваних 

ворсинках хоріона, отриманих внаслідок звичного невиношування. У цій групі 

спостерігалась неповноцінність щіточкової облямівки, порушення її цілісності 

та зменшення активності клітин імунного ряду в мезенхімі, за рахунок її 

відшарування та зміни нормальної структури.   

У ворсинках хоріона групи спорадичного невиношування вагітності 

спостерігалась картина, яка була подібною до ворсинок хоріона із контрольної 

групи, тобто експресія рецепторів лектинів була найвищою в мікроворсинках 

синцитіотрофобласта та клітинах Гофбауера мезенхіми (Рис. 3.32, А, Б; Рис. 

3.33). 



89 

 

 

Рис. 3.32. Зразки ворсинок хоріона, мічені лектином CNFA. А – контрольні 

зразки, повноцінна правильна будова ворсинок (1), зб. х100. Б – зразки 

звичного невиношування, деструктивні зміни ворсинок хоріона (1), зб. х100. 

 

Рис. 3.33. Зразки ворсинок хоріона із групи звичного невиношування, мічені 

лектином CNFA. Множинні зони неповноцінності щіточкової облямівки (1), 

поодинокі зони повноцінних мікроворсинок (2) та відсутність клітин 

Гофбауера в мезенхімі (3). 

 

HPA (α-D-GalNAc>α-D-GlcNAc) лектин показав дуже низький вміст цих 

вуглеводневих залишків в клітинах ворсинок хоріона усіх досліджуваних 

груп. Рівень  α-D-GalNAc>α-D-GlcNAc-вмісних рецепторів коливався від 

повної їх відсутності до дуже низького рівня. Окрім цього, відмічалась 

нерівномірність їх розподілу в структурних компонентів (Рис. 3.34, А, Б). 
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Рис. 3.34. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином HPA. A – контрольна 

група, місце найбільшого накопичення лектину (1), зб. х400. Б – група 

звичного невиношування, місця ущільнення мезенхіми із найбільшим 

накопиченням лектину (1), зб. х400. 

 

При цьому, за рахунок деструктивних змін, лектин HPA проявив себе в 

меншій мірі на поверхні синцитіо- та цитотрофобласта ворсинок хоріона групи 

звичного невиношування вагітності, втім мав більшу афінність до структурних 

компонентів мезенхіми в цій групі, знову ж таки за рахунок її відшарування та 

ущільнення.  
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VAA лектин 

Реакція з даним лектином показала відсутність DGal у досліджуваних 

структурах. Відмічена афінність (дуже низька) до структур синцитіо- та клітин 

цитотрофобласта ворсинок хоріона контрольної групи та скупчень мезенхіми 

дослідних зразків звичного невиношування вагітності (Рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином VAA. A,В – 

контрольна група, клітини синцитію та цитотрофобласту із найбільшим 

накопиченням лектину (1), зб. х100, х400, відповідно. Б,Г – зразки групи 

звичного невиношування, місця ущільнення мезенхіми із найбільшим 

накопиченням лектину (1), зб. х100, х400, відповідно. 

 

Лектин SNA. Цей NeuNAc(α2-6)DGal-вмісний лектин показав дуже низьку 

афінність до всіх структурних компонентів контрольної групи і локальні 

накопичення в синцитіо-, цитотрофобласті та клітинах фібробластичного ряду 

досліджуваних зразків (Рис. 3.36). 
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Рис. 3.36. Препарати ворсинки хоріона, мічені лектином SNA. A – контрольна 

група, зб. х100. Б – ворсинки із групи звичного невиношування, місця 

локального накопичення лектину в СТБ і ЦТБ (1), зб. х100. 

 

Результати рівня афінності лектинів CNFA, HPA, VAA та SNA до 

структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини із контрольної 

групи, груп спорадичного та звичного невиношувань вагітності були оцінені 

за 4-ох бальною шкалою двома дослідниками, незалежно один від одного. 

Було здійснене підсумування результатів у вигляді таблиці і рисунку. 
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Підсумовані результати проведеної оцінки афінності лектинів із другої панелі 

представлені в таблиці 3.3 та на рисунку 3.37. 

Таблиця 3.3 

Інтенсивність експресії рецепторів лектинів CNFA, HPA, VAA та SNA 

структурними компонентами ворсинок хоріона в нормі та при ранньому 

невиношуванні вагітності 

Лектин                              Група 

Структурні компоненти 

ЗНВ СНВ КГ 

CNFA Мезенхіма 2 2 2 
 

Клітини Гофбауера 1 3 3 

Цитотрофобласт 2 2 2 

Синцитіотрофобласт 2 3 3 

HPA Мезенхіма 1 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 1 1 1 

Синцитіотрофобласт 1 1 1 

VAA Мезенхіма 1 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 0 1 1 

Синцитіотрофобласт 0 1 1 

SNA Мезенхіма 0 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 0 1 1 

Синцитіотрофобласт 1 1 1 

Примітки: ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – спорадичне 

невиношування вагітності; КГ – контрольна група. 0 – відсутня експресія; 1 – 

низький рівень експресії; 2 – помірний рівень експресії; 3 – високий рівень 

експресії. 

 



94 

 

 

Рис. 3.37. Рівні експресії рецепторів лектинів CNFA, HPA, VAA та SNA у 

структурних компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини (оцінено за 4-х 

бальною шкалою). ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – 

спорадичне невиношування вагітності; КГ – контрольна група; МХ – 

мезенхіма; ЦТБ – цитотрофобласт; КлГ – клітини Гофбауера; СТБ – 

синцитіотрофобласт; ЦТБ – цитотрофобласт. 

 

Дослідження, проведені із використанням третьої панелі лектинів – AIA, 

ConA та LABA виявили різну їх спорідненість до структур 

синцитіотрофобласту, клітин цитотрофобласту та до компонентів мезенхіми, 

як у дослідних, так і в контрольних зразках.  

АІА (Galβ1-3GalNAcβ1-, GalNAcα1-Ser/Thr) лектин показав відсутність 

реакції в контрольній групі і низьку реакцію в досліджуваних ворсинках. В 

останній, особлива афінність відмічена до цинцитіотрофобласта (Рис. 3.38). 
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Рис. 3.38. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином AIA. A,В – 

контрольна група, зб. х100, х400, відповідно. Б,Г – зразки групи звичного 

невиношування, місця накопичення лектину в синцитіотрофобласті та 

мезенхімі (1), зб. х100, х400, відповідно. 

 

ConA (α-Man) лектин показав одинакову специфічність із лектином VAA, 

тобто реакція з даним лектином показала відсутність α-Man у досліджуваних 

структурах. Відмічена афінність (дуже низька) до структур синцитіо- та клітин 

цитотрофобласта ворсинок хоріона контрольної групи та скупчень мезенхіми 

дослідних зразків звичного невиношування вагітності. 

LABA (αLFuc) лектин показав практично відсутню афінність до клітин СТБ, 

при цьому – одинакову в контрольній і дослідній групі. 

Мікрофотографії лектинів Con-A та LABA представлені на рисунках 3.39 

та 3.40. 
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Рис. 3.39. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином Con-A. A – ворсинки 

хоріона із контрольної групи, зб. х400. Б – зразки ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування, зб. х400. Дуже низька афінність лектину до 

структурних компонентів ворсинок хоріона усіх груп. 

 

Рис. 3.40. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином LABA. A – ворсинки 

хоріона із контрольної групи, зб. х400. Б – зразки ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування, зб. х400. Відсутня афінність лектину до 

структурних компонентів ворсинок хоріона усіх груп. 

 

Результати рівня афінності лектинів AIA, Con-A та LABA до структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини із контрольної групи, груп 

спорадичного та звичного невиношувань вагітності були оцінені за 4-ох 

бальною шкалою двома дослідниками, незалежно один від одного. 

Підсумовані результати проведеної оцінки афінності лектинів із третьої панелі 

представлені в таблиці 3.4. 



97 

 

Таблиця 3.4 

Інтенсивність експресії рецепторів лектинів AIA, ConA та LABA 

структурними компонентами ворсинок хоріона в нормі та при ранньому 

невиношуванні вагітності 

Лектин                              Група 

Структурні компоненти 

ЗНВ СНВ КГ 

AIA Мезенхіма 1 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 1 0 0 

Синцитіотрофобласт 1 1 1 

ConA Мезенхіма 1 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 0 1 1 

Синцитіотрофобласт 0 1 1 

LABA Мезенхіма 0 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 0 0 0 

Синцитіотрофобласт 0 0 0 

Примітки: ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – спорадичне 

невиношування вагітності; КГ – контрольна група. 0 – відсутня експресія; 1 – 

низький рівень експресії; 2 – помірний рівень експресії; 3 – високий рівень 

експресії. 

 

Результати рівня афінності лектинів AIA, Con-A та LABA до структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини із контрольної групи, груп 

спорадичного та звичного невиношувань вагітності були оцінені за 4-ох 

бальною шкалою двома дослідниками, незалежно один від одного. 

Підсумовані результати проведеної оцінки афінності лектинів із третьої панелі 

представлені на рисунку 3.41. 
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Рис. 3.41. Рівні експресії рецепторів лектинів AIA, Con-A та LABA у 

структурних компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини (оцінено за 4-х 

бальною шкалою). ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – 

спорадичне невиношування вагітності; КГ – контрольна група; МХ – 

мезенхіма; ЦТБ – цитотрофобласт; КлГ – клітини Гофбауера; СТБ – 

синцитіотрофобласт; ЦТБ – цитотрофобласт. 

 

Дослідження, проведені із використанням третьої панелі лектинів – SBA і 

STA виявили різну їх спорідненість до структур синцитіотрофобласту, клітин 

цитотрофобласту та до компонентів мезенхіми, як у дослідних, так і в 

контрольних зразках. 

Лектин SBA. 

Структурні компоненти ворсинок хоріона не виявили експресії рецепторів 

цього α-D-GalNAc-специфічного лектину у ВХ контрольної групи, групи 

спорадичного та звичного невиношування вагітності. 

Мікрофотографії ворсинок хоріона із контрольної групи та групи звичного 

невиношування вагітності представлені на рисунку 3.42. 
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Рис. 3.42. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином SBA. A – ворсинки 

хоріона із контрольної групи, зб. х400. Б – зразки ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування, зб. х400. Відсутня афінність лектину до 

структурних компонентів ворсинок хоріона усіх груп. 

 

Лектин STA (GlcNAc) показав подібну активність до лектину CNFA, а саме 

– найбільша концентрація рецепторів цього лектину спостерігалась у 

мікроворсинках синцитіотрофобласту та клітинах Гофбауера. За допомогою 

цього лектину вдалось ще раз довести порушення цілісності мікроворсинок 

СТБ та зменшення активності клітин Гофбауера МХ у ворсинках хоріона із 

групи звичного невиношування вагітності та підвищений вміст у них GlcNAc-

вмісних рецепторів (Рис. 3.43, А, Б; Рис. 3.44, А, Б). 

 

Рис. 3.43. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином STA. A – ворсинки 

хоріона із контрольної групи, зб. х100. Б – зразки ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування, зб. х100. 
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Рис. 3.44. Препарати ворсинок хоріона, мічені лектином STA. A – ворсинки 

хоріона із контрольної групи із яскраво вираженою експресією лектину у 

мікроворсинках синцитію (1), зб. х400. Б – зразки ворсинок хоріона із групи 

звичного невиношування, на яких відмічається порушення структури 

синцитію (1), зб. х400. 

 

Результати рівня афінності лектинів SBA та STA до структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини із контрольної групи, груп 

спорадичного та звичного невиношувань вагітності були оцінені за 4-ох 

бальною шкалою двома дослідниками незалежно один від одного, де 0 – 

відсутність експонування рецепторів, 1 – низький рівень експонування, 2 – 

помірний рівень афінності лектину до структурних компонентів ворсинок 

хоріона, 3 – високий рівень експонування рецепторів лектину у структурних 

компонентах ворсинок хоріона. 

Із отриманих підсумованих результатів ворсинок хоріона двох дослідних 

груп – спорадичного та звичного невиношувань вагітності і контрольної групи 

(ворсинок хоріона, отриманих після проведення артифіційних абортів за 

бажанням жінок) були сформовані таблиця та рисунок діаграма, наведені 

нижче (Табл. 3.5, Рис. 3.45). 
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Таблиця 3.5 

Інтенсивність експресії рецепторів лектинів SBA та STA структурними 

компонентами ворсинок хоріона в нормі та при ранньому невиношуванні 

вагітності 

Лектин                              Група 

Структурні компоненти 

ЗНВ СНВ КГ 

SBA Мезенхіма 0 0 0 
 

Клітини Гофбауера 0 0 0 

Цитотрофобласт 0 0 0 

Синцитіотрофобласт 0 0 0 

STA Мезенхіма 2 2 2 
 

Клітини Гофбауера 1 3 3 

Цитотрофобласт 2 2 2 

Синцитіотрофобласт 2 3 3 

Примітки: ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – спорадичне 

невиношування вагітності; КГ – контрольна група. 0 – відсутня експресія; 1 – 

низький рівень експресії; 2 – помірний рівень експресії; 3 – високий рівень 

експресії. 

 

Рис. 3.45. Рівні експресії рецепторів лектинів AIA, Con-A та LABA у 

структурних компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини (оцінено за 4-х 

бальною шкалою). ЗНВ – звичне невиношування вагітності; СНВ – 

спорадичне невиношування вагітності; КГ – контрольна група; МХ – 

мезенхіма; ЦТБ – цитотрофобласт; КлГ – клітини Гофбауера; СТБ – 

синцитіотрофобласт; ЦТБ – цитотрофобласт. 
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Отже, лектини WGA, GNA, CNFA та STA можуть бути рекомендованими 

для використання в якості лектиногістохімічних маркерів для візуалізації 

структур синцитіотрофобласта, цитотрофобласта, мікроворсинок та клітин 

Гофбауера ворсинок хоріона на ранніх етапах вагітності. Застосування цих 

лектинів дає змогу оцінити повноцінність вищеописаних структур, порушення 

їх рецепторних і захисних функцій та робити припущення про перебіг 

подальших вагітностей. 

 

3.5. Імуногістохімічні особливості ворсинок хоріона ембріонів 

людини при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності. 

iNOS 

Після застосування антитіл до iNOS в контрольній групі не було відмічено 

жодної активності синтази в структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини на ранніх етапах розвитку (Рис. 3.46).   

 

Рис. 3.46. Відсутність експресії iNOS у структурних компонентах ворсинок 

хоріона ембріонів людини із контрольної групи (зб. х400). 
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У двох інших групах в більшості досліджуваних тканин ВХ – картина 

подібна до КГ, але в невеликій кількості зразків спостерігалось незначне 

накопичення iNOS на поверхні мікроворсинок СТБ та в окремих ділянках 

мезенхіми (рис. 3.47). 

 

Рис. 3.47. Експресія iNOS у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини із груп спорадичного та звичного невиношування. А – 

ворсинки із групи спорадичного невиношування. Б – ворсинки із групи 

звичного невиношування, дуже низька експресія рецепторів (1), зб. х400. 

 

Ki 67 

Експресія цього маркера спостерігалась лише в ядрах клітин ЦТБ та 

синцитіальних бруньок (СБ) у всіх досліджуваних групах. Велика кількість 

проліферуючих клітин цитотрофобласту спостерігалась в контрольній групі 

(Рис. 3.48, Рис. 3.49). 

Рис. 3.48. Експресія Ki 67 у 

структурних компонентах 

ворсинок хоріона ембріонів 

людини контрольної групи. Ki67 

позитивні ядра синцитіальних 

бруньок (1), зб. х100. 
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Рис. 3.49. Експресія Ki 67 у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини контрольної групи. Ki67 позитивні ядра синцитіальних 

бруньок (1), зб. х400. 

 

У ворсинках хоріона із групи спорадичного невиношування вагітності 

відмічалась відсутність експресії цього маркеру в синцитіотрофобласті, 

структурах строми ворсинок хоріона – ендотелії судин, клітинах Гофбауера, 

фібробластах та міжклітинній речовині. Підвищена експресія маркера 

проліферації Ki67 у ворсинках хоріона із групи спорадичного невиношування 

вагітності спостерігалась у ядрах клітин цитотрофобласту. Відмічалось 

зниження кількості позитивних ядер у цій групі. 

У ворсинках хоріона із групи звичного невиношування вагітності, як і в 

попередній групі, відмічалась підвищена експресія Ki67 у ядрах клітин 

цитотрофобласту. Вдалось зафіксувати значне зниження кількості таких ядер 

у клітинах цитотрофобласту (Рис. 3.50). 
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Рис. 3.50. Експресія Ki 67 у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини груп спорадичного та звичного невиношування. А – 

ворсинки групи спорадичного невиношування, Ki67 позитивні ядра 

цитотрофобласту (1), зб. х400. Б – ворсинки групи звичного невиношування, 

зб. х400. 

 

Після застосування імуногістохімічної методики із використанням 

моноклональних антитіл до Кі67 був проведений обрахунок рівня експресії 

цього маркеру в структурах ворсинок хоріона із трьох груп двома 

дослідниками незалежно. Використовувалась 4-хбальна шкала, де 0 – 

відсутність реакції, 1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень 

експресії (Табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Рівень експресії Ki67 та iNOS в структурних компонентах ворсинок 

хоріона ембріонів людини 

                  Група 

 

Структурні 

компоненти 

Контрольна 

група 

Спорадичне 

невиношування 

Звичне 

невиношування 

K
i6

7
 

Цитотрофобласт 3 0 0 

Синцитіотрофоблас

т 

0 0 0 

Мезенхіма 0 0 0 

iN
O

S
 

Цитотрофобласт 0 0 0 

Синцитіотрофоблас

т 

0 0 0 

Мезенхіма 0 0 0 

 

Примітки: “0” – негативна реакція, “1” – слабка реакція, “2” – помірна 

реакція, “3” – сильна реакція. 

 

Після застосування морфометричних методик вимірювання кількості Ki67 

позитивних ядер клітин цитотрофобласту ворсинок хоріона в полі зору та 

статистичної оцінки і порівняння результатів між трьома групами – 

контрольною, спорадичного та звичного раннього невиношування вагітності 

було отримано дані, підсумовані в таблиці 3.7 та на рисунку 3.51. Було 

відмічено статистично достовірне зниження кількості позитивних клітин у 

групі СНВ, порівнюючи із контролем (p<0,001) та у групі ЗНВ, порівнюючи із 

контролем (p<0,001). Різниця кількості Ki67 позитивних клітин між групами 
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спорадичного та звичного невиношування вагітності була статистично не 

достовірною (p>0,05).  

Таблиця 3.7 

Морфометричні показники кількості Ki67 позитивних ядер клітин 

цитотрофобласту ворсинок хоріона в контрольній групі та при спорадичному 

і звичному невиношуваннях вагітності 

Контролна група, 

кількість 

Група спорадичного 

невиношування, 

кількість 

Група звичного 

невиношування, 

кількість 

 

20,95±2,2 4,33±0,64 3,19±2,2 

Рис. 3.51. Морфометричні показники кількості Ki67 позитивних ядер клітин 

цитотрофобласту ворсинок хоріона в контрольній групі та при спорадичному 

і звичному невиношуваннях вагітності. КГВХ – контрольна група; ГСНВ – 

група спорадичного невиношування; ГЗНВ – група звичного невиношування.  

Примітка: *–р<0,05, **–р<0,01, ***–р<0,001. 

VEGF 

В тканині ВХ контрольної групи було відмічено високу експресію VEGF в 

цитоплазмі клітин ЦТБ та ендотелії судин. (Рис. 3.52, Рис. 3.53). 
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Рис. 3.52. Експресія VEGF у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини контрольної групи. Виражена експресія маркеру в 

цитоплазмі клітин цитотрофобласту (1), зб. х400. 

 

Рис. 3.53. Експресія VEGF у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини контрольної групи. Виражена експресія маркеру в ендотелії 

судин мікроциркуляторного русла (1), зб. х400. 

 

В 12% випадків відмічалась, в додаток до вищезгаданих компонентів, ще й 

висока експресія в цитоплазмі СТБ і на його зовнішній поверхні, а саме – на 

мікроворсинках 

В групі спорадичного невиношування була констатована помірна 

експресія вищезгаданого цитокіну в цитоплазмі клітин ЦТБ, синцитіальному 
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шарі і ендотелії судин та відсутня – в клітинах мезенхіми. Іншими словами, 

експозиція VEGF була рівномірно розподілена у покривних шарах ВХ (Рис. 

3.54).  

 

Рис. 3.54. Експресія VEGF у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини групи спорадичного невиношування вагітності, зб. х400.  

 

Розподіл ділянок експресії VEGF в гістологічному матеріалі при звичному 

невиношуванні був подібний до попередньої групи по розподілу та 

інтенсивності, а саме була констатована помірна експресія VEGF в цитоплазмі 

клітин цитотрофобласту, синцитіальному шарі і ендотелії судин та відсутня – 

в клітинах мезенхіми.  

Так само, як і у ворсинках хоріона із попередньої групи, експозиція 

рецепторів VEGF була рівномірно розподілена у покривних шарах ворсинок 

хоріона (Рис. 3.55). 
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Рис. 3.55. Експресія VEGF у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини групи звичного невиношування вагітності, зб. х400.  

Caspase 3 

В контрольній групі висока експресія була відмічена в цитоплазмі клітин 

ЦТБ, ендотелії судин та фібробластів (Рис. 3.56).  

 

Рис. 3.56. Експресія Caspase 3 у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини контрольної групи, зб. х400.  

 

В 12% випадків, як і при застосуванні антитіл до VEGF, відмічалась висока 

експресія каспази 3 ще й в цитоплазмі СТБ і на його зовнішній поверхні. 
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В тканині ВХ групи спорадичного і звичного невиношування 

спостерігалась висока експресія цієї протеїнази в цитоплазмі СТБ, ЦТБ та 

помірна в ендотелії судин та фібробластів (Рис. 3.57). 

 

Рис. 3.57. Експресія Caspase 3 у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини групи спорадичного невиношування, зб. х400.  

 

Після оцінки отриманих результатів було констатовано зміну розподілу 

експресії каспази 3 та VEGF в структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності 

на більш активну експресію синцитіотрофобластом та мікроворсинками. При 

цьому, слід зауважити, що ці два маркери показали прямопропорційну 

залежність експресії, тобто чим активнішими були рецептори VEGF в 

структурах ВХ, тим активнішими були рецептори Caspase 3 (Рис. 3.58). 
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Рис. 3.58. Експресія Caspase 3 у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини групи звичного невиношування, зб. х400.  

Узагальнені результати експресії VEGF та Caspase 3 за чотирьохбальною 

шкалою із незалежною оцінкою двома дослідниками, де 0 – відсутність 

експресії цього маркеру, 1- низька, 2 – помірна, 3 – висока його експресія в 

структурах ворсинок хоріона ембріонів людини представлені в таблиці 3.8. та 

на рисунку 3.59. 

Рис. 3.59. Активність експресії VEGF та Caspase 3. ЗНВ – звичне 

невиношування вагітності; СНВ – спорадичне невиношування вагітності; КГ 

– контрольна група; МХ – мезенхіма; ЦТБ – цитотрофобласт; СТБ – 

синцитіотрофобласт; ЦТБ – цитотрофобласт. 
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Таблиця 3.8 

Активність експресії VEGF та Caspase 3 

                 Група 

 

Структури ВХ 

Контрольна 

група 

Спорадичне 

невиношування 

Звичне 

невиношування 

V
E

G
F

 

Цитотрофобласт 3 2 2 

Синцитіотрофобласт 0 2 2 

Мезенхіма 3 0 1 

C
a
sp

a
se

 3
 

Цитотрофобласт 3 3 3 

Синцитіотрофобласт 0 3 3 

Мезенхіма 3 2 2 

 

Отже, у відповідності до вищеописаних результатів, можна 

констатувати, що активність експресії VEGF та каспази 3 в синцитіальному 

шарі ворсинок хоріона ембріонів людини була вищою у групі спорадичного та 

звичного невиношування вагітності, на фоні загального зниження 

інтенсивності експресії. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

В дисертаційній роботі перше проведено комплекс 

загальногістологічних, лектино- та імуногістохімічних дослідження ворсинок 

хоріона 4-12-тижневих ембріонів людини, отриманих при спорадичному та 

звичному невиношуванні вагітності. Отримані результати інтерпретувалися 

під кутом зору ролі глікому ворсин хоріона в розвитку ембріона людини в 

нормі та при патології.  

Всього обстежено 243 зразки ворсинок хоріона ембріонів людини, серед 

яких 52 – це контрольні зразки, отримані після проведення артифіційних 

абортів, а 191 – це зразки, отримані в результаті спонтанного переривання 

вагітності. При цьому,  дослідженню підлягали ембріони, отримані в 

результаті разового (спорадичного) переривання вагітності, ця група 

налічувала 86 зразків, і ембріони, отримані в результаті багаторазової (3-и і 

більше) мимовільної ранньої елімінації  плоду (всього 105 зразків). Слід 

зазначити, що жінки із групи спорадичної втрати вагітності вже мали здорових 

дітей, а група жінок із звичними 3-и і більше разовими втратами вагітності 

дітей не мали взагалі, вони відносилися до групи жінок із т.з. вторинним 

непліддям, і окреслено як  звикле невиношуванням вагітності.     

Сучасний підхід до профілактики звиклого невиношування вагітності у 

провідних країнах світу передбачає застосування ефективних скринінгових 

програм. Відповідно, дана праця, скерована на підбір критеріїв оцінки 

морфофункціонального стану тканини та гістотопографія лектинових та 

імуногістохімічних рецепторів у структурних компонентах ворсинок хоріона 

ембріонів людини у нормі та при звичному і спорадичному невиношуванні 

вагітності, є надзвичайно актуальною для прогнозування звиклого 

невиношування вагітності та його преконцепційної профілактики, включно із 

рекомендаціями допоміжних репродуктивних технологій.  
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Проблема мимовільного передчасного переривання вагітності є 

надзвичайно актуальною на сьогодні, це найбільш часта причина порушення 

репродукції людини. Біля 25% жінок хоча б один раз втрачали вагітність. Такі 

епізоди можуть повторюватися і зумовлювати регулярні репродуктивні втрати 

(звичний викидень, звичне невиношування, повторний спонтанний аборт, 

рецидивуючий спонтанний аборт).  Внесок мутаційної компоненти генетичного 

тягара в генез раннього переривання вагітності є дуже високим і 50% стосується, 

як правило, кількісних хромосомних аномалій.  Причини 30–40% випадків 

невиношування вагітності залишаються нез’ясованими навіть після 

комплексного гінекологічного, ендокринного та цитогенетичного обстеження. 

Той факт, що жінки з історією втрати вагітності, мають у 2 – 4 більший ризик 

подальшого викидня показує, що частина ідіопатичних випадків невиношувань 

вагітності має мультифакторну етіологію.  Обмеженими є дані про механізми 

мимовільного переривання вагітності [15-23]. В літературі описується цілий ряд 

можливих передумов звиклих репродуктивних втрат, серед яких 

найчастішими є: антифосфоліпідний синдром у жінки, генетичні аномалії у 

батьків, чи у плода, анатомічні та ендокринні фактори, успадковані 

тромбофілії та імунні фактори. В цьому спектрі вирізняються імунні чинники, 

особливо при ранній (до 14-и тижнів) втраті вагітності. 

Ціла низка механізмів морфофункціональних порушень ворсинок 

хоріона, що призводять до спонтанної елімінації плоду, на сьогодні активно 

вивчаються, проте жоден із цих механізмів не може вважатись єдино значимим 

і не пояснює до кінця причин раннього ідіопатичного невиношування 

вагітності. Принагідно слід акцентувати увагу на тому, що ми вивчали 

невиношування вагітності ідіопатичне, тобто обстежувався ембріональний 

матеріал від жінок без анатомічної, фізіологічної, ендокринної та генетичної  

патології, а досліджувані ембріони не мали порушень каріотипу. 

До досліджених причин розвитку раннього ідіопатичного 

невиношування вагітності відносяться: збільшення оксидативного стресу в 
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першому триместрі та порушення антиоксидантного захисного механізму 

плаценти; порушення співвідношення між інвазивною та проліферативною 

активностями трофобласту, порушення протизапальної функції ворсин 

хоріона та розвиток локального запалення [47,76]. 

Захист ембріона від негативних впливів з боку організму матері в 

першому триместрі вагітності здійснюється за рахунок фізичного та 

гістохімічного бар’єрів між кров’ю матері та ембріона, який забезпечується 

ворсинками хоріона (ВХ) [55,67,68,70]. Утворення та розвиток ворсинок 

хоріона – це складний комплекс процесів, який завершується безпосередньо 

перед пологами [47]. На ранніх етапах вагітності ворсинки хоріона 

забезпечують саморегульований власний розвиток та модифікацію у 

відповідності до виконуваних функцій за рахунок клітинної проліферації, 

апоптозу, злиття клітин цитотрофобласту та структур синцитію [49,50,51]. Ці 

процеси здійснюються за посередництва синтезованих та експресованих 

структурами ВХ біологічно активних субстанцій, таких як хоріонічний 

гонадотропін людини (ХГЛ), каспази, синцитин 1 і 2, кадгерини, протеїни 

щільних контактів, інтегрини та ендотеліальний фактор росту судин (VEGF) 

[49,50,51]. Генетичний аналіз ворсинок хоріона показав, що гени, які 

відповідають за метаболізм вуглеводів та амінокислот є 

високоекспресованими в першому триместрі вагітності [52]. 

Виходячи із всього вищесказаного, актуальність дослідження ворсин 

хоріона була вкрай великою, у зв’язку із недостатністю знань щодо морфо 

функціональних особливостей та ролі глікому ворсин хоріона ембріонів 

людини в нормі та при патологічних станах, і особливо при ранній 

мимовільній елімінації плоду.  Ми поставили собі за мету з’ясувати 

морфологічні, функціональні та імуногістохімічні особливості та роль 

вуглеводних детермінант ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при 

ранньому спонтанному перериванні плоду.  

В процесі роботи використовували: загальногістологічні, 

електронномікроскопічні, імуно- та лектиногістохімічні методи дослідження. 
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Загальногістологічний метод дозволив охарактеризувати структурні 

компоненти ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі та при патології, а 

саме: при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності. Метод 

скануючої електронної мікроскопії застосовано для вивчення просторової 

морфології структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини в 

нормі та при вищезгаданих патологіях, гістохімічний – для оцінки 

вуглеводного складу структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів 

людини. Лектиногістохімічний метод з використанням панелі 13-ти лектинів 

різної вуглеводної специфічності, мічених пероксидазою (WGA, GNA, PFA, 

PNA, Con-A, HPA, LABA, SBA,  SNA, CNFA (CNL), AIA, VAA, STA) дозволив 

ідентифікувати глікокон’югати структурних компонентів ворсинок хоріона в 

нормі та при патології (спорадичному і звичному невиношуванні вагітності). 

З метою визначення модифікації окремих рецепторів структурних 

компонентів гематоплацентарного бар’єру людини в нормі та при 

спорадичному і звичному невиношуванні вагітності був використаний 

імуногістохімічний метод з використанням антитіл до Ki67, VEGF, Caspase 3 

та iNOS. Для оцінки об’єктивності одержаних результатів і характеристики 

змін у структурних компонентах ворсинок хоріона ембріонів людини в нормі 

та патології отримані результати опрацьовані за допомогою методів 

варіаційної статистики.  

Узагальнюючи вище представлені результати, опираючись на оглядову 

оцінки  зафарбовуваних гематоксиліном та еозином препаратів  контрольної 

групи очевидно, що ворсинки хоріону на досліджуваних етапах онтогенезу (4-

12 тижнів внутріутробного розвитку людини)  включають наступні 

компоненти: синцитіотрофобласт, цитотрофобласт, мезенхіму та її структурні 

компоненти, а саме: гемокапіляри, клітини Горфбауера, колагенові та 

ретикулярні волокна, фібробласти, фіброцити,  плазматичні клітини  в товщі 

мезенхіми.  

В усіх контрольних зразках спостерігались оформлені судини (порожні 

або заповнені зрілими та незрілими формами еритроцитів) та множинні зони 
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синцитіального брунькування. Це свідчить про активну проліферацію та 

розвиток ембріону. Подібна картина спостерігалася і при спорадичній 

(разовій) мимовільній елімінації плоду (СН). Морфологія клітин ворсинок 

хоріона в групі СН назагал повторювала картину контрольних взірців.  

На противагу цьому, 83% дослідних зразків при звиклому не виношуванні 

вагітності (група ЗН) характеризувалися деструктивними змінами, що 

проявлялося у зміні форми ворсинок (ВХ неправильної полігональної форми), 

відшаруванні та набряку мезенхіми, стоншенням синцитіального шару та його 

гомогенізацією із клітинами ЦТБ. 

В контрольній групі при зафарбуванні толуїдиновим синім барвник 

акумулювався в ядрах, цитоплазмі структур та клітин ворсинок хоріона та в 

незначній кількості – накопичувався волокнами мезенхіми. 

Подібна картина повторювалася і у групі спорадичного невиношування 

вагітності, а саме – барвник накопичувався і ядрами, і цитоплазмою структур 

ворсинок хоріона. 

Що стосується групи звиклого невиношування вагітності, то на противагу 

контрольним взірцям та взірцям із групи спорадичних викиднів, толуїдиновий 

синій у великій кількості накопичувався в ядрах клітин синцитіо- та 

цитотрофобласту, але був відсутній у цитоплазмі.  Така особливість ворсин 

хоріона із групи звиклого невиношування вагітності може свідчити про 

зниження активності проліферативних та синтетичних процесів у тканині 

ворсинок хоріона при регулярному (звиклому) невиношування вагітності. 

В продовження цього, після використання скануючої електронної 

мікроскопії спостерігалась знижена кількість синцитіальних бруньок та 

мікроворсинок на поверхні ворсинок хоріона, отриманих після звичного 

невиношування вагітності, у порівнянні із контрольною групою та групою 

спорадичних викиднів, що підтвердило попередні наші знахідки та дозволило 

ще раз констатувати зниження проліферативної та захисної функції ворсинок 

хоріона при звичному невиношуванні вагітності. 
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Дещо деталізуючи результати, отримані за допомогою методу скануючої 

електронної мікроскопії, (при збільшенні х200 – х750), у контрольній групі, 

зокрема, була помічена розгалужена деревоподібна структура ВХ із 

синцитіальними бруньками на їх поверхні. При великому збільшенні (х750 – 

х5000) вдалось відмітити наявність великої кількості мікроворсинок, які 

утворюють сітчасту мережу на поверхні синцитіального шару ворсинок 

хоріона. Така картина спостерігалась серед 83% досліджуваних взірців ВХ із 

контрольної групи. Деструктивні зміни із зниженою кількістю або відсутністю 

синцитіальних бруньок та мікроворсинок зафіксовані у 17% зразків 

контрольної групи. 

При дослідженні ВХ, отриманих після спорадичного невиношування 

вагітності була помічена менша кількість синцитіальних бруньок, порівняно із 

конрольною групою, а саме: у 74% досліджуваних ВХ . Що стосується 

мікроворсинок на поверхні синцитіотрофобласту, то загалом було помічено 

більшу кількість ділянок гіпо- чи атрофії цих структур у групі спорадичних 

викиднів. 

У випадку дослідження ворсинок хоріона, отриманих після звичного 

невиношування вагітності кількість повноцінних мікроворсинок була різко 

знижена і, в основному, у 91% випадків спостерігалась їх атрофія, а у 77% 

випадків спостерігалась знижена кількість синцитіальних бруньок на їх 

поверхні та відмічались численні ділянки деструкції тканини ВХ. 

Кількість синцитіальних бруньок та повноцінність мікроворсинок на 

поверхні синцитіального шару свідчать про активність проліферативних 

процесів, екскреції та повноцінності рецепторної поверхні гістологічних 

структур ворсинок хоріона. Отримані результати підтверджують наші 

попередні дослідження щодо неповноцінності ВХ при звиклому не 

виношуванні вагітності, хоча слід зазначити ради справедливості, що у групі 

спорадичного невиношування вагітності помічена менша кількість 

синцитіальних бруньок, порівняно із конрольною групою. 
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Дослідження, проведені з використанням лектинів, виявили різну 

спорідненість лектинів до клітин СТБ, ЦТБ, ККГ та до МХ як у дослідних, так 

і в контрольних зразках. В контрольній групі найвищу реактивність з 

вибраними лектинами демонстрував СТБ. При цьому найвищою 

спорідненістю до останнього відзначався DGlcNAc>NeuNAc-специфічний 

лектин WGA, а найнижчою – манозоспецифічний лектин GNA. Середній 

рівень експонування був характерний для рецепторів фукозоспецифічного 

лектину PFA та DGal-специфічного лектину PNA. 

Клітини ЦТБ та КГ демонстрували подібний профіль зв’язування з усіма 

використаними лектинами, у залежності від терміну завмирання вагітності у 

досліджуваних групах. Найвищою реактивністю відзначався лектин WGA, 

найнижчою – GNA; лектини PNA та PFA виявили практично ідентичну, 

середнього рівня, спорідненість до клітин ЦТБ та КГ. Нижчою, у порівнянні з 

іншими клітинами, була спорідненість лектинів до клітин МХ. 

Подібно до охарактеризованої вище контрольної групи, у групі СВ 

найвищим було експонування рецепторів використаних лектинів у складі СТБ. 

Так, найвища реактивність СТБ була виявлена з лектинами WGA та GNA, в 

окремих випадках вона сягала максимальних показників. Високою 

спорідненістю до лектинів відзначалися також клітини ЦТБ при найвищій 

реактивності з лектинами WGA та GNA. Дещо нижчий ступінь спорідненості 

виявлено у клітин МХ та КГ. 

У дослідній групі ЗВ обстежені ворсинки хоріона характеризувалися 

високою спорідненістю до всіх використаних лектинів. Найвища 

спорідненість до лектинів, як і у випадку попередньо описаних груп, 

зафіксована у СТБ: при цьому реактивність лектинів GNA та WGA була 

максимальною, лектинів PFA та PNA – середньою. 

Традиційно нижчий ступінь експонування глікополімерів зафіксовано у 

клітинах ЦТБ при найвищих показниках з лектинами GNA та WGA, і середній 

реактивності з лектинами PNA та PFA. Найнижчий рівень експонування 

рецепторів лектинів у групі ЗВ було задокументовано з клітинами мезенхіми 
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при їхній найвищій спорідненості до лектинів GNA та WGA, і середній – до 

лектинів PNA та PFA. 

Як видно з отриманих результатів, найвищу спорідненість до лектинів 

задокументовано для ворсинок хоріонів дослідної групи звиклих викиднів: 

експонування глікополімерів у цій групі сягало високих значень з найвищою 

афінністю до лектинів WGA та GNA. Хоріональні ворсинки групи 

спорадичних викиднів відзначалися дещо нижчою у порівнянні зі звиклими 

викиднями афінністю до використаних лектинів. Зокрема, для лектину PFA 

була характерна найнижча ступінь спорідненості, для лектину PNA – середні 

значення, а лектини WGA та GNA характеризувалися середньою та високою 

спорідненістю. Найнижчу реактивність з використаними лектинами 

демонструвала контрольна група ембріонів. Зокрема, ступінь спорідненості 

ворсинок хоріона штучно перерваних вагітностей охоплював діапазон від 

слабкої до помірної, з найнижчими показниками для лектинів PFA та GNA, 

середніми – для лектину PNA, та високими – для лектину WGA. 

Підвищений рівень експонування манозогліканів на поверхні апоптозних 

клітин було задокументовано в роботі Bilyy et al. [193]. Виявлений нами у 

групах спорадичного та звичного невиношування вагітності високий вміст 

манозильних вуглеводних детермінант у складі синцитіотрофобласта 

хоріональних ворсинок може бути розцінено як свідчення апоптозу, що 

призводить до передчасного руйнування компонентів гематоплацентарного 

бар’єру і підвищення його проникності для антитіл материнського організму 

матері. При цьому дещо вищий рівень манозогліканів спостерігався у групі 

звичного невиношування вагітності, у порівнянні зі спорадичним. 

За даними Tomin et al. [194], десіалізація поверхні клітин може 

призводити до їхньої елімінації імунною системою. Високий рівень 

експонування рецепторів лектину WGA у всіх досліджених групах може 

свідчити про значний вміст у складі хоріональних ворсинок глікополімерів з 

термінальними залишками DGlcNAc та сіалових кислот, що може свідчити 

про їхню важливу роль у гістофізіології плацентарного бар’єру. Для 
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дослідження перерозподілу сіалогліканів при невиношуванні вагітності 

доцільним є використання відповідних сіалоспецифічних лектинів. 

Результати дослідження виявили різну спорідненість використаних 

лектинів до клітин СТБ, ЦТБ та до компонентів МХ, причому  як у дослідних, 

так і в контрольних зразках. Найбільшу афінність до структурних компонентів 

ворсинок хоріона показав CNFA (GalNAcβ1–>4GlcNAc (LacdiNAc) - 

специфічний лектин). 

За допомогою CNFA добре візуалізувалася щіточкова облямівка СТБ, 

його цитоплазма, клітини ЦТБ, волокна мезенхіми, клітини Гофбауера і 

плазмоцити, дещо слабше -  мембрани клітин фібробластичного ряду МХ. 

Причому, висока афінність CNFA проявлялася як в контрольній групі (рис.2 

A,B,C,D), так і в групі ЗН. У групі ЗН вищезгадані компоненти після 

зафарбування CNFA виявились менш сформованими і цільними, 

спостерігалась неповноцінна щіточкова облямівка, порушення її цілісності та 

дуже мала кількість імунних клітин в мезенхімі та її набряк.  

Лектин HPA (α-D-GalNAc > α-D-GlcNAc) показав нижчу афінність до 

структур ворсинок хоріона  ембріонів людини як в контрольній, так і в 

дослідній групі. 

З DGal – специфічним лектином VAA – реакція була практично відсутня.  

Дуже низьку афінність до ворсин хоріона ембріонів людини всіх груп 

показав сіалоспецифічний лектин  SNA. Дещо подібна реакція спостерігалася 

і з лектином АІА (Т-антиген (Galβ1-3GalNAcβ1-), GalNAcα1-Ser/Thr). АІА 

показав відсутність реакції в контрольній групі і низьку реакцію в дослідних 

взірцях ворсинок хоріона. В останній, особлива афінність відмічена до СТБ. 

Подібна реакція (точніше – її відсутність) спостерігалася і з ConA (α-Man), 

рівно ж як і з лектином SBA (α-D-GalNAc). Ще один із 8-и нами апробованих 

лектинів з другої панелі, а саме LABA (αLFuc) лектин показав афінність до 

клітин СТБ як в контрольній, так і в дослідній групі. 

За даними літератури в нормі LacdiNAc group зустрічається у складі 

глікоконьюгатів у ссавців, але в дуже малих кількостях [195]. В активно 
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проліферуючих тканинах його кількість збільшується. Зокрема, Kiyoko Hirano 

et al., 2014 [196] показали, що рівень  LacdiNAc підвищується на поверхні 

клітин раку молочної залози, він є критерієм важкості хвороби. Тобто, можна 

допустити, що активно проліферуючі клітини містять вищий рівень LacdiNAc 

- вуглеводу, у порівнянні до клітин високодиференційованих. У випадку 

вагітності при активній проліферації клітин, екстраполюючи вище 

представлені літературні дані, видається логічним зафіксоване нами значне 

накопичення даного вуглеводу в клітинах ворсин хоріона. Враховуючи  

зафіксовану нами значну афінність LacdiNAc – специфічного лектину CNFA в 

щіточковій облямівці СТБ, допускаємо, що в нормі  LacdiNAc group може 

відігравати захисну (маскувальну) роль від негативних впливів зокрема і від 

імунної системи матері. В групі ЗН внаслідок порушення диференціації шару 

синцитіотрофобласту відбувається зниження експресії даного вуглеводу, яка 

завершується демаскуванням ВХ, як наслідок – збільшенням 

антигенпрезентуючої активності дендритних клітин децидуальної оболонки, 

Th-1 залежною імунною відповіддю матері, що призводить до руйнування 

структур гематоплацентарного бар’єру, а відповідно до загибелі плода. 

Експресія Ki67 спостерігалась лише в ядрах клітин ЦТБ та синцитіальних 

бруньок (СБ) у всіх досліджуваних групах. Велика кількість проліферуючих 

клітин цитотрофобласту спостерігалась в контрольній групі. У групах 

спорадичного та звичного невиношувань відмічалась відсутня або дуже низька 

експресія цього маркеру. 

Після застосування антитіл до iNOS в контрольній групі не було 

відмічено жодної активності синтази на поверхні клітин чи в їх цитоплазмі. У 

двох інших групах в більшості досліджуваних тканин ВХ – картина подібна до 

КГ, але в невеликій кількості зразків спостерігалось незначне накопичення 

iNOS на поверхні мікроворсинок СТБ та в окремих ділянках мезенхіми. 

Отримані результати можуть свідчити про значну активність процесів 

проліферації в клітинах циторофобласту нормальних ворсинок хоріона та їх 

порушення у випадку ЗНВ та СНВ. 
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Отже, спостерігалось зниження активності експресії Ki67 в ядрах клітин 

цитотрофобласту при спорадичному та звичному невиношуваннях вагітності, 

що свідчить про зниження процесів проліферації та диференціації компонентів 

гемато-плацентарного бар’єру, сповільнює його формування і може 

відігравати ключову роль у розвитку невиношування вагітності. 

В тканині ВХ контрольної групи було відмічено високу експресію VEGF 

в цитоплазмі клітин ЦТБ та ендотелії судин. В 12% випадків відмічалась, в 

додаток до вищезгаданих компонентів, ще й висока експресія в цитоплазмі 

СТБ і на його зовнішній поверхні, а саме – на мікроворсинках. 

В групі спорадичного невиношування була констатована помірна 

експресія вищезгаданого цитокіну в цитоплазмі клітин ЦТБ, синцитіальному 

шарі і ендотелії судин та відсутня – в клітинах мезенхіми. Іншими словами, 

експозиція VEGF була рівномірно розподілена у покривних шарах ВХ.  

Розподіл ділянок експресії VEGF в гістологічному матеріалі при 

звичному невиношуванні був подібний до попередньої групи по розподілу та 

інтенсивності. 

В контрольній групі висока експресія була відмічена в цитоплазмі клітин 

ЦТБ, ендотелії судин та фібробластів. В 12% випадків, як і при застосуванні 

антитіл до VEGF, відмічалась висока експресія каспази 3 ще й в цитоплазмі 

СТБ і на його зовнішній поверхні. 

В тканині ВХ групи спорадичного і звичного невиношування 

спостерігалась висока експресія цієї протеїнази в цитоплазмі СТБ, ЦТБ та 

помірна в ендотелії судин та фібробластів.  

У відповідності до вищеописаних результатів, можна констатувати, що 

активність експресії VEGF та каспази 3 в синцитіальному шарі ворсинок 

хоріона ембріонів людини була вищою у групі спорадичного та звичного 

невиношування вагітності, на фоні загального зниження інтенсивності 

експресії. Іншими словами, важливим є не лише активність експресії, а і її 

розподіл у структурних компонентах ворсинок хоріона, що може свідчити про 

розвиток компенсаторних процесів. 
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На підставі всього вище сказаного, очевидно, що реакція PAS в комплексі 

з реакціями альціанового і толуїдинового синього, лектинами WGA, GNA, 

CNFA, STA та моноклональними антитілами до Ki67, VEGF та Caspase 3 

можуть бути рекомендованими як гістохімічний інструментарій для 

прогнозування звиклого невиношування вагітності у людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

                                                    ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі викладено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає у вивченні патогенетичних 

механізмів та ролі глікому ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому 

спорадичному та звичному невиношуванні вагітності.  

1. Мікроскопічна оцінка гістологічних препаратів, ворсинок хоріона ембріонів 

людини, елімінованих штучно, чи внаслідок раннього невиношування 

вагітності, дозволяє оцінити їх життєздатність, виконувати свої фізіологічні 

функції та припускати можливість розвитку подальшого не виношування при 

вперше встановленому діагнозі. У дослідних зразках, отриманих після 

звичного не виношування, виявлені найбільш яскраво виражені деструктивні 

зміни, що проявлялися у зміні форми ворсинок  відшаруванні та набряку 

мезенхіми, стоншенні синцитіального шару та його гомогенізації із клітинами 

ЦТБ. Спостерігалось зменшення товщини синцитіального шару в порівнянні 

між контрольною групою і групою спорадичного невиношування вагітності – 

2,331±0,116 до 1,149±0,055 µм, відповідно (p<0,05); контрольною групою і 

групою звичного невиношування вагітності – 2,331±0,116 до 0,968±0,047 µм, 

відповідно (p<0,05) та при порівнянні між двома дослідними групами (p<0,05). 

У групі звичного невиношування вагітності відмітили  накопичення 

толуїдинового синього в ядрах синцитіо- та клітинах цитотрофобласту, на тлі 

відсутності  у цитоплазмі, що може свідчити про зниження їх проліферативної 

функції. 

2. Скануюча електронна мікроскопія показала зниження кількості 

синцитіальних бруньок та мікроворсинок на поверхні ворсинок хоріона, 

отриманих після звичного невиношування вагітності, у порівнянні із 

контрольною групою та групою СНВ. Це підтвердило попередні наші знахідки 

та дозволило ще раз констатувати зниження проліферативної та захисної 

функції ВХ при звичному невиношуванні вагітності. 

3. Використання реакції PAS показало, що у дослідних ВХ спостерігались 

ділянки із дуже високим рівнем нейтральних муцинів та глікогену у СТБ, ЦТБ 
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та волокнах сполучної тканини, за рахунок їхнього ущільнення та 

відшарування. Виявлення сіаломуцинів та сульфатованих глікозаміногліканів 

із використанням альціанового синього з різними значеннями рН встановлена 

варіабельність депонування вказаних полісахаридів у структурах 

синцитіотрофобласта, періваскулярних ділянок та клітинах фібробластичного 

ряду, в залежності від рівня pH барвника, що дозволило констатувати 

порушення синтетичної функції ВХ при ранньому невиношуванні вагітності.  

4. Лектини WGA, GNA, CNFA та STA можуть бути рекомендованими для 

використання в якості лектиногістохімічних маркерів для візуалізації структур 

синцитіотрофобласту, цитотрофобласту, мікроворсинок та клітин Гофбауера 

ворсинок хоріона на ранніх етапах вагітності. Застосування цих лектинів дає 

змогу оцінити повноцінність вищеописаних структур, порушення їх 

рецепторних і захисних функцій. Лектин GNA має менш виражену 

реактивність у структурних компонентах нормальних ворсинок хоріона, що 

свідчить про порушення процесів глікозилювання у ворсинках при звичному 

та спорадичному невиношуванні вагітності та надмірній експресії αDMan. 

Синцитіо-, цитотрофобласт та клітини Гофбауера у значній мірі експресують 

залишки DGal,  DGlcNAc, αDMan та GalNAcβ1-4GlcNAc. Ці олігосахариди 

дозволяють оцінити повноцінність синтетичної та захисної функцій синцитію 

та цитотрофобласту. αDMan експресується у значно більшій кількості 

структурними компонентами ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні 

вагітності. 

5. Після застосування методів імуногістохімії з використанням 

моноклональних антитіл до Ki67, VEGF, iNOS, Caspase 3 вдалось 

констатувати зміну інтенсивності експонування та розподілу цих антитіл у ВХ 

із різних груп. Найбільш важливими з дослідницької точки зору виявились 

Ki67, VEGF та Caspase 3. Маркер проліферації Ki67 показав значно більш 

виражену мітотичну активність структур ВХ у контрольній групі, порівнюючи 

із дослідними (p<0,05). Експресія VEGF та Caspase 3 була більш виражена у 
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синцитіальному шарі ВХ дослідних груп, що свідчить про більшу 

компенсаторну та апоптичну активність. 

6. На основі всіх проведених досліджень можна констатувати, що при 

звичному невиношуванні вагітності спостерігається значне порушення 

структури, синтетичних, проліферативних та захисних функцій ворсинок 

хоріона гематоплацентарного бар’єру, що може призводити до розвитку цієї 

патології. При СНВ ці порушення – значно менш виражені, а загальна 

структура ВХ є більш подібною до нормальної тканини. Внаслідок цих 

порушень спостерігається підвищення компенсаторних синтетичних функцій, 

що виявляється у підвищенні синтезу VEGF. Загальне зниження 

проліферативних та апоптичних процесів при ранньому невиношуванні 

вагітності призводить до неможливості нормального розвитку структур ВХ та 

унеможливлює забезпечення ними захисних, трофічних та рецепторних 

функцій у першому триместрі вагітності, що у свою чергу закінчується 

невиношуванням. 
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