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Резюме. Автори за допомогою гістохімічного ме-
тоду встановили кількісну характеристику окиснюваль-
ної модифікації білків у клітинах хоріальних ворсинок 
та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандроге-
нії. Результати досліджень можуть бути рекомендовані 
для діагностики проявів плацентарної дисфункції. 
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Вступ. Останнім часом науковцями значна 
увага приділяється процесам окиснювальної мо-
дифікації білків (ОМБ), як одному з універсаль-
них механізмів розвитку порушень функцій фер-
ментних та структурних білків, гормонів протеї-
нової природи, інформаційних протеїнів [1, 3, 4, 
9]. ОМБ, у свою чергу, є одним із найбільш стій-
ких проявів підсилення процесів вільнорадикаль-
ного окиснення біополімерів, яке закономірно 
розвивається при окиснювальному стресі під час 
патологічної вагітності [5, 7, 8]. Гіперандрогенія 
– це стан порушення балансу статевих гормонів у 
жінок у бік чоловічих статевих гормонів [5]. Слід 
зазначити, що процеси ОМБ у елементах плідно-
го яйця та децидуальній тканині при гіперандро-
генії на даний час ще не вивчалися ні біохіміч-
ним, ні гістохімічними методами, хоча потенцій-
но такі дослідження можуть бути перспективни-
ми в плані розробки механізмів корекції біохіміч-
них розладів в організмі вагітної.  

Мета дослідження. Гістохімічним методом 
встановити кількісні характеристики окиснюва-
льної модифікації білків у клітинах хоріальних 
ворсинок та децидуальнозміненому ендометрії 
при гіперандрогенії. 

Матеріал і методи. Матеріалом для дослі-
дження служили елементи плідного яйця, які 
отримані при штучному абортів термін гестації 5-
12 тижнів. Основну групу склали 16 спостере-
жень гіперандрогенії. Групою порівняння служи-
ли 20 абортів за соціальними показами у практи-
чно здорових жінок. Шматочки абортивного ма-
теріалу фіксували 24-48 годин у нейтральному 
забуференому за методом Ліллі 10% розчині фор-
маліну, після зневоднювання матеріал заливали в 
парафін-віск.  

Гістологічні зрізи 5 мкм завтовшки забарв-
лювали на «кислі» та «основні» білки з бромфе-
ноловим синім за методом Mikel Calvo [2]. З гіс-
тологічних зрізів за стандартних умов освітлення 
в прохідному світлі робили цифрові копії зобра-
жень.  

З метою об’єктивної оцінки кольору зобра-
ження за допомогою комп’ютерної програми 
GIMP (ліцензія GPL, 2012) зондовим методом 

виконували комп’ютерну мікроспектрофотомет-
рію в системі кольору RGB (Red, Green, Blue). У 
результаті отримували два параметри R та B, на 
основі яких отримували коефіцієнт R/B, який 
використовувався як міра ОМБ. 

Обраховували середню арифметичну та її 
похибку. Порівняння між групами дослідження 
робили за допомогою двох методів – параметрич-
ний двосторонній непарний критерій Стьюдента 
та непараметричний критерій Mann-Whitney у 
середовищі комп’ютерної програми PAST (вільна 
ліцензія) [6]. Попередньо виконували перевірку 
на нормальність у вибірках методом Shapiro-
Wilki за допомогою комп’ютерної програми 
PAST.  

Дослідженню підлягали: трофобласт та ен-
дотелій васкуляризованих хоріальних ворсинок, 
інвазивний цитотрофобласт та децидуоцити фра-
гментів децидуальнозміненого ендометрія.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наведені нижче рисунки з мікрофотографіями 
гістологічних зображень дають уявлення про те, 
як забарвлюються досліджені структури при ви-
користаній гістохімічній методиці. 

Згідно з проведеним аналізом цифрових ко-
пій оптичних зображень методом комп’ютерної 
мікроспектрофотометрії показник R/B у цитопла-
змі трофобласта хоріальних ворсинок при в сере-
дньому становив 1,19±0,017 проти 1,05±0,011 у 
групі порівняння (P<0,001). 

В ендотелії хоріальних ворсинок при гіпера-
ндрогенії показник R/B характеризувався серед-
ньою величиною 1,07±0,019, і це статистично 
всередньому не відрізнялося від групи порівнян-
ня – 1,04±0,011(Р>0,050). 

В інвазивному цитотрофобласті фрагментів 
децидуальнозміненого ендометрія при гіперанд-
рогенії показник R/B склав 2,19±0,012, що приб-
лизно у два рази перевищувало показники групи 
порівняння – 1,09±0,010 (P<0,001). 

У децидуоцитах фрагментів децидуальнозмі-
неного ендометрія при гіперандрогенії показник 
R/B також приблизно удвічі (2,34±0,016) переви-
щував (P<0,001) середні дані групи порівняння 
(1,15±0,014). 
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Рис. 1. Мікрофотографія хоріальних ворсинок при абор-
ті за соціальними показами у практично здорових жінок. 
Забарвлення на «кислі» та «основні» білки бромфеноло-
вим синім за Mikel Calvo. Об.10х, Ок.10х 

Рис. 2. Мікрофотографія хоріальних ворсинок при гіпе-
рандрогенії. Забарвлення на «кислі» та «основні» білки 
бромфеноловим синім за Mikel Calvo. Об.10х, Ок.10х 

Рис. 3. Мікрофотографія ділянки децидуальнозміненого 
ендометрія при аборті за соціальними показами у прак-
тично здорових жінок. Забарвлення на «кислі» та 
«основні» білки бромфеноловим синім за Mikel Calvo. 
Об.40х, Ок.10х 

Рис. 4. Мікрофотографія ділянки децидуальнозміненого 
ендометрія при гіперандрогенії. Забарвлення на «кислі» 
та «основні» білки бромфеноловим синім за Mikel 
Calvo. Об.40х, Ок.10х 

Висновок 
Дослідження абортивного матеріалу показу-

ють, що при гіперандрогенії процеси окиснюва-
льної модифікації білків помірно інтенсифіку-
ються в трофобласті хоріальних ворсинок, удвічі 
інтенсифікуються в інвазивному цитотрофобласті 
та децидуоцитах фрагментів децидуальнозміне-
ного ендометрія, але не змінюються в ендотелії 
судин хоріальних ворсинок. 

Перспектива подальших досліджень поля-
гає у встановленні стану окремих білків, таких, 
як плацентарні ферменти, плацентарні гормони, 
специфічні білки вагітності при гіперандрогенії. 
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ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ГІПЕРАНДРОГЕНИИ (ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

А.В. Гошовская, И.С. Давыденко, В.М. Гошовский1  
Резюме. Авторы с помощью гистохимического метода определили количественную характеристику окислите-

льной модифекации белков в клетках хориональных ворсинок и децидуальноизмененном эндометрии при гиперан-
дрогении. 

Результаты исследования могут быть рекомендованы для диагностики проявлений плацентарной дисфункции. 
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эндотелий васкуляризированых хориальних ворсинок, белки. 

PROTEIN FEATURES IN THE CELLS OF CHORION AND DECIDUALLY CHANGED  
ENDOMETRIUM IN HYPERANDROGENISM (HISTOCHEMICAL STUDY) 

A.V. Hoshovska, I.S. Davydenko, V.M. Hoshovskyi1 

Abstract. The authors used histochemical method to determine the quantitive features of oxidative modification of 
proteins in the cells of chorionic villi and in decidually changed endometrium in hyperandrogenism.  

The results of the study might be recommended to diagnose placental dysfunction manifestations.  
Key words: trophoblast of chorionic villi, invasive cytotrophoblast, decidual cells, endothelium of vascularized chori-

onic villi, proteins.  
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