
31

Тюлєнєва О. А.
ВПЛИВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ НА ПРОЦЕСИ ОБМЕЖЕНОГО

ПРОТЕОЛІЗУ В ЕНДОТЕЛІЇ СУДИН МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ
Кафедра патологічної анатомії

Буковинський державний медичний університет
Матково-плацентарна ділянка (МПД) є осередком гестаційно зміненого ендометрію,

який формується під час вагітності в місці прикріплення плідного яйця до матки. У
попередніх дослідженнях нами встановлено, що при гестації на фоні залізодефіцитної анемії
вагітних (ЗДАВ), залежно від її ступеня, МПД морфологічно має ознаки гестаційної
незрілості. Цікавість до обмеженого протеолізу (ОП) при ЗДАВ пов'язана із тим, що
залізодефіцитний стан спричиняє суттєву модифікацію білків у різних структурах матково-
плацентарного комплексу, при цьому не завжди вдається передбачити ефекти, які можуть
розвиватися.

Мета роботи полягала у встановленні кількісних характеристик обмеженого
протеолізу в ендотеліоцитах кровоносних судин МПД залежно від ступеня залізодефіцитної
анемії вагітних. Досліджено 74 біоптати МПД спостережень фізіологічної вагітності та
гестації на фоні ЗДАВ І, ІІ та ІІІ ступенів тяжкості. Матеріал фіксували у 10% нейтральному
розчині формаліну 24-48 годин, проводили етанолову дегідратацію та заливку в парафін за
стандартною процедурою. На серійних гістологічних зрізах товщиною 5 мкм виконували
гістохімічну методику за допомогою нінгідриново-шифовської реакції на вільні аміногрупи
білків за методом A.Yasuma та T.Ichikava. Кількісною мірою ОП служила величина оптичної
густини (в.од.опт.густини), яку вимірювали на цифрових копіях монохромного зображення
шляхом комп'ютерної мікроденситометрії за допомогою комп'ютерної програми ImageJ
(версія 1.48v, вільна ліцензія, W.Rasband, 2015). Для кожного показника обраховували
середню арифметичну та її похибку, розбіжності у середніх тенденціях перевіряли за
допомогою непарного критерію Стьюдента після позитивної перевірки вибірки на
нормальність розподілу в ній за критерієм Shapiro-Wilk (комп’ютерна програма PAST 4.05,
вільна ліцензія, O.Hammer, 2021).

Результати дослідження оптичної густини гістохімічного забарвлення на вільні
аміногрупи білків за A.Yasuma та T.Ichikava в ендотелії різних типів судин матково-
плацентарної ділянки подані у таблиці (M±m).

Оптична густина гістохімічного
забарвлення на вільні аміногрупи
білків за A.Yasuma та T.Ichikava
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Спіральні артерії 0,116±0,0012 0,196±0,0017 0,207±0,0016 0,306±0,0017

Венозні судини 0,122±0,0012 0,207±0,0015 0,219±0,0018 0,328±0,0012

Судини мікроциркуляторного
русла 0,136±0,0014 0,217±0,0013 0,229±0,0014 0,336±0,0015

Таким чином, рівень обмеженого протеолізу в цитоплазмі ендотеліоцитів судин МПД
при фізіологічній вагітності в середньому є суттєво нижчим в спіральних артеріях порівняно
з венозними судинами та судинами мікроциркуляторного русла. У спостереженнях гестації
на фоні ЗДАВ ІІ і ІІІ ступенів відмічено 2-3 кратне збільшення показників рівня обмеженого
протеолізу зі збереженням особливостей розподілу оптичної густини забарвлення по типам
судин, причому із суттєвим зростанням в ендотеліоцитах мікроциркуляторного русла
порівняно з венами та спіральними артеріями матково-плацентарної ділянки.


