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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Невиношування – це велика медико-соціальна 

проблема XXI століття і одне з найчастіших ускладнень вагітності. 

Найчастіше спостерігається раннє невиношування вагітності (РНВ), тобто 

таке, яке відбулось до 12-го тижня внутрішньоутробного розвитку (McNamee 

K. et al., 2012; Kutteh W.H., 2014). Причини раннього спорадичного 

невиношування вагітності (СНВ) описувались багатьма дослідниками та 

включають у більшості випадків (85-90 %) мальформації ембріона, викликані 

спонтанними хромосомними аномаліями (Vanneste E. et al., 2009; Vanneste E. 

et al., 2009, Lathi R.B. et al., 2012). 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 (Лупояд В.С. и др., 2011; McNamee K. et al., 2012; McQueen D.B. et 

al., 2015; Jaslow C.R. et al., 2010). Близько 50 % усіх причин раннього 

звичного невиношування вагітності складають хромосомні аномалії, а ще 

близько в 40 % випадків причини не є встановленими (ідіопатичне ЗНВ) 

(Jaslow C.R. et al., 2010, Kumar A. et al., 2014; Branch D.W. et al., 2010). 

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) (Burton G.J. et al., 2009; Huisman M.A. et al., 2010; 

Demetriou C. et al., 2014; Kshirsagar S.K. et al., 2012). Утворення та розвиток 

ворсинок хоріона – це складний комплекс процесів, який завершується 

безпосередньо перед пологами (Huppertz B., 2014). 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 (Gauster M. et al., 2009; Aplin J.D. et al., 2009). 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) (Gauster 

M. et al., 2009; Aplin J.D. et al., 2009; Kar M. et al., 2007). Генетичний аналіз 

ворсинок хоріона показав, що гени, які відповідають за метаболізм 

вуглеводів та амінокислот є високоекспресованими в першому триместрі 

вагітності (Khan M.A. et al., 2013).  

Лектиногістохімічними дослідженнями ворсинок хоріона в першому 

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

Кошарний, Л.В. Абдул-Огли. 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 
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(2011). Лектиногістохімічних досліджень ворсинок хоріона при ранньому 

СНВ та ЗНВ нам знайти не вдалось. 

У контексті імунологічної теорії розвитку ЗНВ можна вважати 

дослідження, проведене Moffet A. & Loke C. (2006), в якому дослідники 

довели, що велике значення для імунологічного захисту має той факт, що 

апікальна поверхня синцитіотрофобласта не експресує основні комплекси 

гістосумісності I або II класу. Chai L. et al. (2013) стверджували про зниження 

експресії VEGF на поверхні трофобласту ВХ при звичному невиношуванні 

вагітності, проте Pang L.H. et al. (2011) та Pang L. 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. 

Також у доступній науковій літературі досліджень ворсинок хоріона, 

отриманих після СНВ та ЗНВ з використанням скануючої електронної 

мікроскопії нам знайти не вдалось. 

Виходячи з усього вищезазначеного, актуальність даного дослідження 

є вкрай важливою та актуальною, у зв’язку з недостатністю знань у цьому 

аспекті. Результати дослідження можуть бути використані як для подальших 

досліджень, так і для 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 з 

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. 
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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 

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 

результатів і характеристики змін у структурних компонентах ворсинок 

хоріона ембріонів людини в нормі та патології. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

комплексне загальногістологічне, електронномікроскопічне (із 

використанням скануючої електронної мікроскопії), 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. 
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При зафарбуванні толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона з групи 

ЗНВ вперше було помічено, що барвник у великій кількості накопичувався в 

ядрах клітин синцитіо- та цитотрофобласту, але був відсутній у цитоплазмі. 

У групах СНВ 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 та GNA виявлена у досліджуваній групі звичного 

невиношування вагітності. 

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 

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 
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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 

рекомендованими, як гістохімічні маркери для передбачення можливого 

перебігу подальших вагітностей у жінок із загрозою розвитку ЗНВ та для 

подальшого вивчення патофізіологічних та патоморфологічних механізмів 

розвитку СНВ та ЗНВ. 

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 з 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 імені Івана Франка. Дослідження з 

використанням імуногістохімічних методик проведені за консультативної 

допомоги і участі проф. Шпоньки І.С. з ДУ «Дніпропетровська медична 

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-
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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 з яких у фахових наукових виданнях України, 2 – в 

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

практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 161 сторінці машинописного тексту (основний текст роботи 

становить 112 сторінок) і складається з вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, розділу власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Список джерел літератури включає 196 праць, із них 15 – 

кирилицею та 181 – латиницею. Робота ілюстрована 59 рисунками і 11 

таблицями. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи дослідження. Для дослідження використовувалися 

ворсинки хоріона ембріонів людини, отримані після вишкрібання порожнини 

матки внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності та ВХ, 

отримані після проведення артифіційних абортів до 12-го тижня 

внутрішньоутробного розвитку за бажанням жінок. З отриманого матеріалу 

були сформовані три відповідні досліджувані групи. 

Контрольна група включала 52 зразки ворсинок хоріона, отриманих від 

жінок, в яких є діти і яким була проведена процедура артифіційного аборту 

за їхнім бажанням та не діагностовані хромосомні аномалії плода 

цитогенетичним методом. 

Група СН включала 86 зразків тканини ворсинок хоріона, отриманих 

після вишкрібання порожнини матки жінок, які вже мають дітей і звернулись 

за медичною допомогою в лікувальні заклади Львова з приводу втрати 

вагітності вперше чи вдруге в житті.  

Група ЗН включала 105 зразків тканини ворсинок хоріона, отриманих 

після вишкрібання порожнини матки жінок, які звертались за відповідною 

медичною допомогою більше 3-ох разів та не мають дітей. Із групи були 

виключені ВХ, отримані від жінок із автоімунними та ендокринними 

захворюваннями та ембріони з хромосомними аномаліями, підтвердженими 

цитогенетичним методом. 

Дослідження проводилось із дозволу жінок на гістологічному 

матеріалі, зануреному в фізіологічний розчин та скерованому в Інститут 

спадкової патології НАМНУ для проведення цитогенетичного аналізу та 

здійснювались згідно з основними стандартами GCP (1996 р.), Європейської 

конвенції з прав людини та біомедицини від 04.04.1997, Гельсінської 

декларації Всесвітньої медичної асоціації з етичних принципів наукових 

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

№ 690 від 23.09.2009 та за погодженням із Комісією з біоетики ЛНМУ імені 

Данила Галицького (Протокол № 2 від 15.02.2016 та протокол № 4 від 
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23.04.2018). Час від забору матеріалу до його фіксації не перевищував 20 

хвилин. 

Отриманий матеріал тричі промивався фізіологічним розчином, 

відбирались ворсинки хоріона під збільшенням окуляру мікроскопа. Одразу 

після цього, зразки тканин ВХ для проведення загальногістологічних, 

лектино- та імуногістохімічних досліджень фіксували в 4% розчині 

нейтрального формаліну або розчині Буена, зневоднювали у спиртах 

зростаючої концентрації (70º-100º), ущільнювали та заливали в парафінові 

блоки. Для вивчення загальної морфології зрізи товщиною 5-7 мкм 

зафарбовували гематоксиліном та еозином, толуїдиновим синім, проводили 

PAS реакцію (табл. 1) та альціановим синім із різними значеннями pH (0,2; 

1,0; 2,5) (табл. 1). Для ідентифікації глікокон’югатів використовували панель 

із 13 лектинів, мічених пероксидазою хрону (табл. 2). Лектини виготовлені 

д.фарм.н., професором В.О. Антонюком із сировини Карпатського регіону в 

лабораторії кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

 

                                                                                                                                                

Таблиця 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 

 

Таблиця 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 
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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 

 

Для проведення імуногістохімічних досліджень гістологічні зрізи 

товщиною 4-6 мкм наносили на адгезивні предметні скельця SuperFrost Plus. 

В якості первинних використовувалися моноклональні антитіла до Ki-67, 

iNOS, VEGF та Caspase 3 (TermoScientific, США) (табл. 3). Для 

відокремлення незабарвлених структур зрізи додатково обробляли 

гематоксиліном Майєра. 

Таблиця 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 

Огляд та фотографування гістологічних препаратів проводився на 

мікроскопі «Granum», обладнаним камерою “Echoo-Imager 502000” із 

використанням програми «TopView 3.2». 

Для проведення досліджень із використанням скануючої електронної 

мікроскопії ворсинки хоріона фіксували у 2% водному розчині 

глютаральдегіду. Фіксація тривала при 40°С протягом 2 год. Фіксовані зразки 

тричі промивали дистильованою водою. У подальшому проводилося 
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сублімаційне сушіння тканин методом випаровування води з зразків у 

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

напиляли шаром міді товщиною 5-10 нм в установці ВУП-5.  

Вивчення зразків проводили в скануючому електронному мікроскопі 

JEOL JSM-T220A на кафедрі фізики Землі ЛНУ імені Івана Франка. Напруга 

електричного променя дорівнювала 20 кВ при збільшеннях від х200 до 

х5000. 

Морфометричні  дослідження ворсинок хоріона (товщина 

синцитіотрофобласту) контрольних та дослідних зразків  проводили  за 

допомогою комп’ютерної програми UTHSCSA «Image Tool for Windows. 

Version 2.00» (USA). Статистичну обробку даних  здійснювали за допомогою 

комп’ютерної програми Microsoft Office Exсel 2003 та STATISTICA. 6 (USA) 

(Гумецький Р.Я., 2004) з 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. 

Результати досліджень та їх обговорення. Оглядові препарати  

показали, що у ворсинках хоріона контрольної групи 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 СН 

назагал (у 80% випадків) повторювала картину контрольних взірців. На 

противагу цьому, 82,7% дослідних зразків звичного невиношування 

характеризувалися деструктивними змінами, що проявлялося в зміні форми 

ворсинок (ВХ неправильної полігональної форми), відшаруванні та набряку 

мезенхіми, стоншенням синцитіального шару та його гомогенізацією з 

клітинами ЦТБ. Зменшувалась також товщина 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). При порівнянні 

товщини синцитіального шару ворсинок хоріона груп спорадичного та 

звичного невиношувань вагітності (1,149±0,116) та (0,968±0,047) µм, 

відповідно, вона була достовірно меншою в останній групі (p<0,05).  

Використання PAS реакції показало рівномірний розподіл глікогену та 

нейтральних мукополісахаридів у синцитіо- та цитотрофобласті контрольних 

зразків ворсинок хоріона. У мезенхімі особливо яскраво зафарбовувалися 

попередники еритроцитів та сполучнотканинні волокна. У дослідних ВХ 

спостерігалися ділянки з дуже високим рівнем вищевказаних речовин у СТБ, 

ЦТБ (внаслідок надмірного їхнього накопичення) та волокнах сполучної 

тканини, за рахунок їхнього ущільнення та відшарування. При зафарбуванні 

зразків альціановим синім із різними значеннями рН спостерігались зміни 

інтенсивності зафарбування синцитіотрофобласту, періваскулярних ділянок 

та клітин фібробластичного ряду, у залежності від рівня pH барвника. 

Мікроворсинки СТБ у великій кількості накопичували всі групи кислих 

муцинів, втім при ЗНВ спостерігалося порушення цілісності МВ та 
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відповідно, зменшення накопичення останніх. При зафарбуванні 

толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона з групи звичного 

невиношування вагітності барвник у великій кількості накопичувався в ядрах 

клітин синцитіо- та цитотрофобласту, але був відсутній у цитоплазмі. У 

групах спорадичного невиношування та контрольній групі зафарбовувались і 

ядра, і цитоплазма, що свідчило про наявність кислих субстанцій у цих 

структурах. 

Милованов А.П. и др. (2011) описували, що вкрай важливу роль у 

пролонгації вагітності відіграють сульфатовані кислі глікозаміноглікани, 

нейтральні глікозаміноглікани та глікоген. Сульфатовані ГАГ є присутні у 

великій кількості у щіточковій облямівці СТБ та мезенхімальних волокнах. 

При звичному невиношуванні спостерігалось порушення цілісності 

щіточкової облямівки та мезенхіми при використанні цих додаткових 

методів. При застосуванні PAS реакції відмічалось компенсаторне 

накопичення глікогену в СТБ, яке свідчило про деструктивні зміни ВХ та 

неможливість виконання ними своїх функцій. Відсутність кислих субстанцій 

у цитоплазмі структурних компонентів ВХ при звичному невиношуванні 

вагітності може свідчити про зниження екстрануклеарного транспорту 

нуклеїнових кислот, що є ознакою зниження вітальних процесів клітин. 

Після застосування лектинів WGA, PNA, PFA та GNA найвищу 

спорідненість до лектинів задокументовано для ворсинок хоріона дослідної 

групи звиклих викиднів: експонування глікополімерів у цій групі сягало 

високих значень із 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 найнижчий ступінь 

спорідненості, для лектину PNA – середні значення, а лектини WGA та GNA 

характеризувалися середньою та високою спорідненістю. Найнижчу 

реактивність із використаними лектинами демонструвала контрольна група 

ембріонів. Зокрема, ступінь спорідненості ворсинок хоріона охоплював 

діапазон від слабкої до помірної, з найнижчими показниками для лектинів 

PFA та GNA, середніми – для лектину PNA, та високими – для лектину 

WGA. 

Після використання лектинів Con-A, HPA, LABА, SBA,  SNA, CNFA, 

AIA, VAA та STA найбільшу афінність до структурних компонентів 

ворсинок хоріона показав GalNAcβ1–>4GlcNAc (LacdiNAc) - специфічний 

лектин CNFA і GlcNAc-специфічний лектин STA. У групі звичного 

невиношування структурні компоненти ВХ після зафарбування лектинами 

CNFA та STA виявились менш сформованими і цільними, спостерігалася 

неповноцінна щіточкова облямівка, порушення її цілісності та дуже мала 

кількість імунних клітин в мезенхімі та її набряк. 

Підвищений рівень експонування манозогліканів на поверхні 

апоптозних клітин було задокументовано в роботі Bilyy R. et al. (2012). 

Виявлений нами у групах спорадичного та звичного невиношування 

вагітності високий вміст манозильних вуглеводних детермінант у складі 
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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. При цьому, дещо вищий рівень манозогліканів 

спостерігався у групі звичного невиношування вагітності, у порівнянні зі 

спорадичним. Високий рівень експонування рецепторів лектину WGA у всіх 

досліджених групах може свідчити про значний вміст у складі хоріональних 

ворсинок глікополімерів із термінальними залишками DGlcNAc, що може 

свідчити про їхню важливу роль у гістофізіології плацентарного бар’єру. 

Kiyoko Hirano et al. (2014) показали, що рівень  LacdiNAc, до якого є 

специфічний лектин CNFA, 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- та GlcNAc-специфічних лектинів CNFA та STA в 

щіточковій облямівці СТБ, допускаємо, що в нормі  група LacdiNAc може 

відігравати захисну (маскувальну) роль від негативних впливів зокрема і від 

імунної системи матері. 

Після мічення зразків ВХ моноклональними антитілами до Ki67, VEGF, 

iNOS та Caspase 3 можна констатувати, що активність експресії VEGF та 

Caspase 3 в синцитіальному шарі ворсинок хоріона ембріонів людини була 

вищою у групі спорадичного та звичного невиношування вагітності, на фоні 

загального зниження інтенсивності експресії. Експресія Ki67 спостерігалась 

лише в ядрах клітин ЦТБ та синцитіальних бруньок 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. Завдяки використанні цього маркеру при статистичому обрахунку 

та порівнянні кількості клітин із мітотично активними ядрами структурних 

компонентів ВХ при спорадичному невиношуванні вагітності (4,33±0,64) та 

після проведення артифіційних абортів (20,95±2,2) вдалось встановити, що 

активність проліферації в останньому випадку була достовірно більшою 

(p<0,05), як і при порівнянні контрольної групи з групою звичного 

невиношування вагтності (3,19±0,59, p<0,05). При порівнянні груп СНВ та 

ЗНВ різниця активності була статистично недостовірною (p>0,05). Після 

застосування антитіл до iNOS в контрольній групі та в групах СНВ і ЗНВ не 

було відмічено жодної активності індуцибельної NO-синтази на поверхні 

клітин чи в їх цитоплазмі. 

Chai L. et al. (2011) та He X. et al. (2014) у своїх дослідженнях показали 

зниження експресії VEGF при ранньому спонтанному та звичному 

невиношуванні вагітності. Pang L.H. et al. (2013) відмічали, навпаки, 

збільшення експресії VEGF в клітинах ВХ при ЗНВ і пов’язують відмінність 
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між своїми спостереженнями та попередніми можливою затримкою в кілька 

днів між завмиранням вагітності та забором матеріалу ВХ для дослідження, 

що може призводити до апоптичних змін та відповідно, дефектів експресії 

VEGF в структурних компонентах ВХ. Нашим дослідженням ми доказали, 

що важливу роль відіграє не лише загальне зменшення рівня експресії VEGF, 

але і зміна розподілу цього цитокіну в структурних компонентах ВХ 

раннього СНВ та ЗНВ. Подібна ситуація спостерігалась і з експресією 

Caspase 3. Синцитіотрофобласт – це компонент, який першим реагує на 

порушення функції гематоплацентарного бар’єру, у тому числі, розвитком 

процесів апоптозу і початку синтезу VEGF. 

При дослідженні ворсинок хоріона за допомогою скануючої 

електронної мікроскопії, отриманих після звичного невиношування 

вагітності в 77% (27 зразків) випадків спостерігалась знижена кількість 

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

що приблизно нагадувало картину при СНВ. Кількість повноцінних 

мікроворсинок у групі ЗНВ була різко зниженою і, в основному, 

спостерігалась їх атрофія у 91% випадків (33 зразках). У цій групі також 

відмічались численні ділянки деструкції тканини ВХ. Керуючись роботою 

Burton, 1987, в якій він описував вигляд нормальних 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, що підтвердило всі вищеописані результати. 

 

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 невиношування, 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 
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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 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 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 
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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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АНОТАЦІЯ 
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Заставний І. І. Морфофункціональні особливості та роль глікому 

ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного 

та звичного невиношування вагітності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, 

ембріологія. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Із використанням загальногогістологічних, електронномікроскопічних, 

гістохімічних, лектино- та імуногістохімічних методів досліджень проведено 

вивчення морфофункціональних особливостей та ролі глікому ворсинок 

хоріона ембріонів людини після раннього спорадичного та звичного 

невиношування вагітності. Встановлено, що у випадку звичного 

невиношування вагітності відбувають деструктивні зміни ворсинок хоріона, 

зменшується кількість синцитіальних бруньок та відбувається модифікація 

розподілу кислотовмісних сполук в їх структурах. Лектини WGA, GNA, 

CNFA та STA можуть бути рекомендованими, як гістохімічні маркери 

структур ворсинок хоріона. Маркери Ki67, VEGF та Caspase 3 можуть бути 

використані для оцінки повноцінності ворсинок хоріона на ранніх етапах їх 

розвитку. 

Ключові слова: вагітність, ворсинки хоріона, спорадичне 

невиношування, звичне невиношування, лектиногістохімія, імуногістохімія, 

скануюча електронна мікроскопія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зставный И. И. Морфофункциональные особенности и роль 

гликома ворсинок хориона эмбрионов человека, замерших в результате 

спорадического и привычного невынашивания беременности. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук (доктора философии) по специальности 14.03.09 - гистология, 

цитология, эмбриология. - ДВНЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Украины, Ивано-

Франковск, 2018. 

Используя общегистологические, электронномикроскопические, 

гистохимические, лектино- и иммуногистохимические методы исследований 

проведено изучение морфофункциональных особенностей и роли гликома 

ворсинок хориона эмбрионов человека после раннего спорадического и 

привычного невынашивания беременности. В случае привычного 

невынашивания беременности встречаются деструктивные изменения 

ворсинок хориона, уменьшается количество синцитиальный почек и 

происходит модификация распределения кислотосодержащих соединений в 

их структурах. Лектины WGA, GNA, CNFA и STA могут быть 

рекомендованы, как гистохимические маркеры структур ворсинок хориона. 

Маркеры Ki67, VEGF и Caspase 3 могут быть использованы для оценки 

полноценности ворсинок хориона на ранних этапах их развития. 
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Ключевые слова: беременность, ворсинки хориона, спорадическое 

невынашивание, привычное невынашивание, лектиногистохимия, 

иммуногистохимия, сканирующая электронная микроскопия. 

 

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. – Manuscript. 

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

- нistology, 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. About 50% of all causes of 

earlyrecurrent 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.  

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.  

For the first time, a complex study with general histological, lectino- 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. 

The first comparative three-dimensional ultramicroscopic study using 

scanning electron microscopy showed a decrease in the number 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. 

The highest expression of lectins WGA (DGlcNAc> NeuNAc), GNA 

(αDMan) was detected in the studied group of recurrent pregnancy miscarriage, 

namely, in the syncytial layer, cytotrophoblast, and mesenchymal fibers. With 

CNFA lectin, the microvilli of syncytium, its cytoplasm, cytotofoblast cells, 

mesenchymal fibers, and Hofbauer cells were well visualized. 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. STA showed 

similar affinity and binding activity. 
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After conducting a complex immunohistochemical study, there was a 

decrease in Ki67 expression activity in cytotrophoblast cell nuclei in sporadic and 

recurrent miscarriages. There also was a 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 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: pregnancy, chorionic villi, sporadic miscarriage, recurrent 

miscarriage, lectinohistochemistry, immunohistochemistry, scanning electron 

microscopy. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

СНВ – спорадичне невиношування вагітності 

ЗНВ – звичне невиношування вагітності 

ВХ – ворсинки хоріона 

СТБ – синцитіотрофобласт  

ЦТБ – цитотрофобласт  

МВ – мікроворсинки  

МХ – мезенхіма  

PAS – Periodic acid Shiff (Шифф-йодна кислота) 

VEGF – vessel endothelial growth factor 

iNOS – inducible nitric oxide synthase 

PNA – лектин арахісу (βDGal-DGalNAc-специфічний) 

HPA – лектин виноградного слимака (αDGalNАc-специфічний) 

SNA – лектин кори бузини чорної (NeuNAc(α2-6) DGal-специфічний) 

LABA – лектин кори золотого дощу (αLFuc-специфічний) 
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WGA – лектин зав’язків пшениці (DGlcNАc > NeuNАc-специфічний) 

CNFA – лектин грузлика димчастого (GalNAcβ1-4GlcNAc-специфічний) 

Con-A – лектин конвалії (α-Man-специфічний) 

SBA – лектин сої (αDGalNAc-специфічний) 

AIA – лектин хлібного дерева (Galβ1-3GalNAcβ1-специфічний) 

STA – лектин картоплі (GlcNAc-специфічний) 

GNA – лектин підсніжника білосніжного (αDMan-специфічний) 

PFA – лектин ікри окуня (αLFuc-специфічний) 

VAA – лектин білої омели (DGal-специфічний) 
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