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иразкова хвороба шлунка і
дванадцятипалої
кишки
незважаючи на значну кількість
різноманітних досліджень, що стосується
патогенезу, діагностики і її лікування
залишається проблемою серед різних
соціальних верств населення і досить
часто
приводить
до
небезпечних
ускладнень. Однією із основних ланок

патогенезу виразкової хвороби може бути
порушення цитопротекції слизового
бар’єру
органів
можливого
виразкоутворення [2,4,7,15] Порушення
синтезу та виділення секрету як одного із
найважливіших компонентів бар’єру
залозистими клітинами, зміна його
хімічного
складу
під
впливом
паракринної дії біологічно активних
Табл. 1

Лектини мічені пероксидазою та їх вуглеводна специфічність
Назва
лектину

Джерело отримання

Концентр. лектину в
1мл ЗФР

Вуглеводна
специфічність

PSL

Лектин із насіння гороху
(Pisum sativum L)
Лектин кори бузини чорної
(Sambucus nigra L)
Конканавалін А
(Conovalia ensiformis)
Лектин зав’зків пшениці
(Triticum wulgare L)
Лектин із бульб картоплі
(Solanum tuberosum L)
Лектин виноградного слимака
(Helix pomatia)
Лектин кори карагани деревовидної
(Caragana arborescens L)
Лектин з насіння арахіса
(Arachis hypogaea L)
Лектин кори золотого дощу
(Laburnum anagyroides Medik)
Лектин омели
(Viscum album)

30 мг/мл

α D-манно- і
глюкопіраноза

SNA
Con A

30 мг/мл
30 мг/мл

Neu5Ac/2→6Gal
α DMan

30 мг/мл

NAcNeu

30 мг/мл

NAcGlc

30 мг/мл

α NAcDGal

CABA

30 мг/мл

NAcDGal

PNA

30 мг/мл

ßDGal

LABA

30 мг/мл

α LFuc

VSA

30 мг/мл

WGA

STA

HPA
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речовин апудоцитів та інших екзо- та
ендогенних
чинників
можуть
зумовлювати
ослаблення
захисту
слизової
оболонки
дванадцятипалої
кишки
[2,3,5]
та
впливати
на
морфогенетичні і клінічні відмінності
виразкової хвороби у різного контингенту
пацієнтів.
Метою роботи було дослідження
особливостей
секреції
слизу
при
множинній виразковій хворобі дванадцятипалої
кишки
у
порівнянні
з
нозологічним контролем.

Матеріал і методи
Основна група хворих на виразкову
хворобу складалася з 23 осіб (16
чоловічої та 7 жіночої статі) віком від 28
до 42 років - контрольна група включала
(15 чоловічої та 5 жіночої статі).
Дуоденобіоптати отримували під час
діагностичної фіброезофагогастродуоденоскопії, фіксували у 4% нейтральному
формаліні. Парафінові зрізи товщиною 57 мкм фарбували гематоксиліном і
еозином, та проводили реакцію з
лектинами
різної
вуглеводної
специфічності міченими пероксидазою
хрону [1], отриманих у лабораторії
“Лектинотест” Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького (табл.1).
Візуалізацію
рецепторів
лектинів
здійснювали в системе 3,3-діаминобензидин-тетрогидрохлорида-H2O2 [8], з використанням відеосистеми зображення
AVerMedia.

DGal

109

Кримський терапевтичний журнал
а

б

Вивчення цитотопографії рецепторів
лектинів
різної
вуглеводної
специфічності мічених пероксидазою
показало специфіку їх зв’язування із
структурними компонентами слизової
оболонки дванадцятипалої кишки у осіб
контрольної
групи.
Результати
досліджень наведені у таблиці 2.
Так, експресія рецепторів лектину PNA
специфічного до ßDGal виявлена у
посмугованій
облямівці
і
ділянці
комплекса Гольджі ентероцитів ворсинок,
крипт та гландулоцитах залоз Брунера
(Рис. 1 а, б), з одночасною їх редукцією у
келихоподібних клітинах.
в
г
Експресія рецепторів лектину SNA
(Neu5Ac/2→6Gal) і HPA (α NAcDGal)
одночасно виявлена у складі слизового
бар’єру, посмугованої облямівки ентероцитів ворсинок і крипт, у вертикально
розташованих
цистернах
комплекса
Гольджі вище згаданих структур (Рис. 1
в, г, д, е), а також у секреторних гранулах
дуоденальних залоз паралельно з незначною редукцією рецепторів лектину WGA
в аналогічних структурах.
Одночасно
інтенсивну
експресію
лектину карагани констатували у секреторних гранулах клітин Панета крипт і
д
е
дуоденальних залоз (Рис. 2 а) На апікальній поверхні і у секреторних гранулах
келихоподібних клітин переважали глікокон’югати у вигляді αLFuc на фоні
гомогенного зв’язування цього лектину з
іншими структурними компонентами
слизової оболонки 12-палої кишки (Рис. 2
б). Поряд з тим слизова оболонка
дванадцятипалої кишки у нормі характеризувалася гомогенністю зв’язування
лектинів Con A (αDMan), VSA (DGal) i
PSL (манно- і глюкопіраноза) із вищеперечисленими структурами.
Рецептори лектину STA не дивлячись
Рис. 1 Експресія рецепторів лектинів у структурних компонентах слизової оболонки дванадцятипана дещо подібну його специфічність до
лої кишки в нормі: а, б – лектин PNA-пероксидаза у ділянці комплекса Гольджі та щітковій облямівці ентероцитів крипт та ворсинок, зб.х300; в, г – рецептори лектину SNA у структурах слизолектину WGA виявлялися у складі
вого бар’єру та залозах Брунера, зб. х120, х300; д, е– рецептори лектину HPA в ентероцитах ворсибазальної мембрани епітелію ворсинок і
нок і крипт, зб. x300.
крипт, а також базальної мембрани
гемокапілярів мікроциркуляторного русРезультати та їх обговорення
контрольної групи констатували, що ла, що вказує на участь глікополімерів
При забарвленні гістологічних препа- слизова оболонка має морфологічні NAcDGlc у трансмембранних процесах.
ратів гематоксиліном і еозином стінки 12- ознаки характерні для даного відділу Відомо, що секрет гландулоцитів багатий
палої кишки у осіб чоловічої статі тонкої кишки.
нейтральними глюкопротеїдами з присутніми у них термінальними дисахаридами,
у яких галактоза зв’язана із залишками
галактозаміну або глюкозаміну. Секрет
цих залоз виконує дві функції: приймає
участь у процесах гідролізу і захисну –
оберігає від механічних та хімічних
ушкоджень. Секрет дуодентальних залоз
з’єднується з пристінковим шаром слизу,
надає йому більшу в’язкість і стійкість до
руйнування [12]. У слизовій оболонці
дванадцятипалої
кишки,
особливо,
дуоденальних залоз у нашому випадку ми
констатували
також
нагромадження
термінальних дисахаридних залишків у
вигляді NAcDGal i DGal, NAcDGlc у
складі слизового бар’єру, який і виконує
а
б
захисну
функцію.
Змішуючись
із
Рис. 2. Контроль: а - цитотопографія рецепторів лектину CABA у клітинах Панета залоз
дуоденальним кишковим соком секрет
Брунера, зб. х600; б – рецептори лектину LABA у келихоподібних клітинах ворсинок, зб. х600.
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Рис. 3 а, б - ділянки слизової оболонки хворих з активною виразкою 12-палої кишки, лектин PNA, зб. х300, х600; в, г – локалізація рецепторів
лектину SNA, зб. х600, х300; д, е – незначна експресія лектину WGA в цитоплазмі келихоподібних клітин та інтенсивна у складі секреторних гранул гландулоцитів дуоденальних залоз, зб. х300, х600.

цих залоз сприяє утворенню частинок
гелю-флокул, що формуються при
зниженні pH у дванадцятипалій кишці у
зв’зку з поступленням хімуса із шлунка.
Ці
флокули
значно
збільшують
адсорбційні властивості кишкового соку
для ферментів, що підвищує активність
останніх
[9,12].
Нагромадження
глікополімерів у вигляді DGal, NAcDGal,
NAc5/2Neu у складі посмугованої облямівки у ділянці комплекса Гольджі та
секрету дуоденальних залоз свідчить про
їх участь у формуванні слизово-бікарбонатного бар’єру у пацієнтів з нозологічною нормою.
Глікозування на мембранах комплекса
Гольджі у клітинах Панета крипт і залоз
Брунера
відбувається
за
участі
вуглеводних
детермінант
NAcDGal.
Експресія рецепторів лектину карагани
специфічного до NAcDGal-аміну може
свідчити про високу функціональну
активність вказаних глікополімерів і їх
участь у синтезі на мембранах ЕПС
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дефензинів та мурамідази, які мають
антибактеріальну дію і забезпечують
нормальну мікрофлору кишківника.
Отже,
вивчення
цитотопографії
рецепторів лектинів у нормі показало їх
специфічність зв’язування з тими
структурними компонентами дванадцятипалої кишки (посмугована облямівка
ентероцитів
крипт
та
ворсинок,
келихоподібні клітини, гландулоцити
залоз), які продукують муцини та
дефензини, що входять до складу
слизового бар’єру, глікоконьюгати якого
забезпечують
нормальну
його
консистенцію та обмежують можливість
проникнення мікроорганізмів.
При активній виразці цибулини 12палої кишки характерна альтерація епітеліальних елементів слизової оболонки з
мікрогемодинамічними розладами сполучної тканини. Присутні місцями значні
дистрофічні зміни епітеліоцитів, загибель
клітин шляхом некрозу та апоптозу,
ознаки гемодинамічних розладів у

вигляді нерівномірної гіперемії, стазу,
подекуди периваскулярні діапедезні крововиливи та вогнищеві мононуклеарні
інфільтрати, виражений набряк сполучної
тканини, гіперплазія залоз Брунера (рис.
1 б, в) у ділянках навколо виразки ознаки
дуоденіту.
Морфологічні зміни стану слизової
оболонки у пацієнтів з активною
виразкою
можна
трактувати
як
порушення
функціонального
стану
клітинних
мембран
епітеліоцитів
унаслідок токсичного впливу продуктів
житєдіяльності Helicobacter pylori з
подальшою активацією лізосомальних
ферментів у випадку некротичних
процесів або активацією каспаз у випадку
апоптозу.
У пацієнтів з активною виразкою
дванадцятипалої кишки нами виявлена
також модифікація рецепторів лектинів у
структурних
компонентах
слизової
оболонки ( табл. 3).
Так, рецептори βDGal –специфічного
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Табл. 2
Цитотопографія рецепторів лектинів у слизовій оболонці 12-палої кишки у нормі
Структурні компоненти
слизової оболонки
12-палої кишки

Лектини та їх вуглеводна специфічність

ßDGalH→DGal
NAcDGal
PNA
Ентероцити ворсинок

DGal

NAcDGal

α NAcDGal

Neu5Ac/2→6Gal

NAc
DGlc→NAc
Neu

NAc
Glc

VSA
(MLE)

CABA

HPA

SNA

WGA

STA

ПО
+++

ПО
++

Слизов. бар’єр +
++
ПО
+++

ПО
++
ГЗ

Ентероцити крипт

Золози Брунера

ПО
КГ++ у
ентероц. з
обломів.

КГ ++
ГЗ

КГ ++

Кл.Паннета +++

Судини, структурні
елем. строми

+

-

БМ
++

α LFuc

Con A

LABA

PSL

ПО
+++
КПК
+++

ПО
++

ГЗ

КГ у ентероц. з
обломів.

ГЗ

ГЗ

ГЗ

α D-манно- і
глюкопіраноза

α DMan
→DGal

ПО
++
ГЗ

БМ
++

ГЗ

ГЗ

CГ, КГ
+++

СГ
+++

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

+

+

ГЗ

КВ
+

Еритроц.
+

ГЗ

ГЗ

ПО – посмугована облямівка ентероцитів; ЦЕ – цитоплазма ентероцитів; ЦГ – цитоплазма гландулоцитів; ГЗ – гомогенне забарвлення; КГ – комплекс
Гольджі; СГ – секреторні гранули; ГК – глікокалікс; БМ – базальна мембрана; КВ – колагенові волокна; КП – клітини Панета; КПК – келихоподібні
клітини; СБ – слизовий бар’єр; ЕО – ентероцити з облямівкою;
+++ інтенсивне зв’язування; ++ помірне зв’язування; + слабке зв’язування; + нерівномірність зв’язування.
Табл. 3
Цитотопографія рецепторів лектиніву слизовій оболонці 12-палої кишки у хворих з активною виразкою
Структурні
компоненти слизової
оболонки
12-палої кишки

Лектини та їх вуглеводна специфічність

ßDGalH→DGal
NAcDGal

α DMan
→DGal

α LFuc

α D-манно- і
глюкопіраноза

DGal

NAcDGal

α NAcDGal

Neu5Ac/2→6Gal

NAc
DGlc→N
Ac
Neu

PNA

VSA
(MLE)

CABA

HPA

SNA

WGA

STA

Con A

LABA

PSL

ГЗ

ПО+++
ЦЕ++
БМ+++

ПО+++
КГ++

СБ++
СГ ентероц. з
обломів.
+++

ГК ЕО
+++
КПК++

БМ
++

ГЗ
ПО +
БМ +

ПО+++
КГ +++

БМ ++

ЦЕ+
КГ++

ГЗ +

ГЗ

ГЗ
БМ+++

СГ окремих
кл.
+++

СГ поод.
КП +++
Секрет у просвіті
++++

ЦЕ ++
КПК ++

+
ГЗ +

ГЗ

Окремі кл.
КГ+++

СГ окремих
гландулоц+++

Судини

ГЗ

-

ГЗ

Еритроц.++

Структурні
елементи строми

++

-

ГЗ

++

Ентероцити ворсинок

Ентероцити крипт

Залози Брунера

NAc
Glc

БМ
++

БМ +

ГК+++
ПО+++
КГ+++

КП +++
СГ КГ

БМ
++

-

ГЗ

ГЗ

БМ

Еритр.-

Еритр.+
+

ГЗ

++

КВ ++

ГЗ

-

++

ГЗ

КГ+++
СГ++

ГЗ

ГЗ

ПО – посмугована облямівка ентероцитів; ЦЕ – цитоплазма ентероцитів; ЦГ – цитоплазма гландулоцитів; ГЗ – гомогенне забарвлення; КГ – комплекс
Гольджі; СГ – секреторні гранули; ГК – глікокалікс; БМ – базальна мембрана; КВ – колагенові волокна; КП – клітини Панета; КПК – келихоподібні
клітини; СБ – слизовий бар’єр; ЕО – ентероцити з облямівкою;
+++ інтенсивне зв’язування; ++ помірне зв’язування; + слабке зв’язування; + нерівномірність зв’язування.

лектину PNA виявлялися локально у
посмугованій облямівці ентероцитів, у
ділянці комплекса Гольджі ентероцитів
крипт і ворсинок, а також у складі
секреторних гранул гландулоцитів і
десквамованих
частин
слизовобікарбонатного бар’єру з одночасною
редукцією рецепторів цього лектину на
окремих ділянках слизової оболонки, що
забезпечувало
мозаїчність
профарбовування (Рис. 3 а, б).
Нами відмічена інтенсивна експресія
сіалоспецифічного лектину SNA (Рис. 3
в, г) у посмугованій облямівці, слизовому
бар’єрі, а також залозах Брунера, з
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одночасною експресією в них лектинів
WGA і HPA.
Слід зазначити, що рецептори лектину
WGA (Рис. 3 д, е) окрім вище згаданих
місць локалізації експресуються ще і у
складі цитоплазми у більшій або меншій
мірі келихоподібних клітин крипт та
ворсинок, тоді як у нормі рецептори
останнього
не
виявляються
у
келихоподібних клітинах , що свідчить
про зміну хімічного складу секрету цих
клітин під дією патогенетичного чинника
виникнення виразкової хвороби.
Глікокон’югати у вигляді DMan, Dманно- і D-глюкопіранози, NАcDGlc,

DGal, що виявлялися лектинами Con A,
PSL, STA, VSA локалізувалися у складі
базальної
мембрани
епітеліальної
пластинки ворсинок і крипт, рецептори
лектину Con A констатували також у
клітинних елементах інфільтратів. Слід
зазначити, що в нормі у складі базальних
мембран переважали глікоконьюгати
NАcDGlc.
Натомість
келихоподібні
клітини крипт вирізнялися ареактивністю
стосовно маннозоспецифічних лектинів.
На відміну від норми спостерігається
перерозподіл
рецепторів
фукозоспецифічного лектину LABA, якщо у
нормі найбільш висока експресія цього
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лектину виявлена у цитоплазмі келихоподібних клітин ворсинок, то при виразковій хворобі йде інтенсифікація рецепторів цього лектину у цитоплазмі ентероцитів з олямівкою, а особливо у секреторних гранулах гландулоцитів залоз
Брунера.
У пацієнтів з активною виразкою нами
також виявлена дещо інша експресія
рецепторів лектину CABA. Так, спорідненість до цього лектину проявляла
посмугована
облямівка
ентероцитів
тільки на окремих ділянках ворсинок,
відсутність глікополімерів у вигляді
NacDGal-аміну,
очевидно,
змінює
хімічний склад і консистенцію секрету,
обумовлює вільний доступ Hеlicobacter
pylori для подальшої його інвазії у
слизову оболонку. Слід відмітити, що у
нормі інтенсивна експресія цього лектину
відбувається у секреторних гранулах
клітин Панета. При виразковій хворобі
або зменшується кількість клітин Панета,
або змінюється у процесі глікозування
приєднання до мембран комплексу Гольджі NAcDGal-аміну, тим самим ймовірно
забезпечується порушення синтезу дефензинів і лізоциму, що мають антибактеріальну дію. Поряд з тим констатували
гомогенне зв’язування вказаного лектина
з гландулоцитами.
Перерозподіл рецепторів лектинів у
стовпчастих
ентероцитах
12-палої
кишки, клітинах Панета крипт і залоз
Брунера правдоподібно вказує на зміну
процесу їх диференціації з подальшим
апоптозом цих клітин.
Таким чином проведені дослідження
показали перерозподіл і модифікацію
рецепторів лектинів у пацієнтів з виразковою хворобою, як у складі слизового
бар’єру, так і у гландулоцитах дуоденальних залоз і крипт, що впливає на захисні
властивості
слизу,
його
в’язкість,
гідрофобність та гідрофільність і може
призводити до недостатнього блокування

ендогенних
лектинів
поверхні
Helicobacter pylori та підвищення адгезії
тих чи інших мікроорганізмів до
поверхні епітелію [5,6]. Констатовані
зміни рецепторів келихоподібних клітин,
зокрема, редукція у їхньому складі
фукозогліканів, може також сприяти
адгезії бактерій. Накопичення залишків
галактози
та
NAcD-галактозаміну
створює передумови для утворення
сульфомуцинів [11], наявність яких
розцінюється як ознака незрілості
секрету покривного епітелію [13,14], що
й очевидно мало місце у наших
спостереженнях при активній виразці.
Використання лектинів різної вуглеводної специфічності дозволило виявити ряд
тонких змін у складі вуглеводних
детермінант глікополімерів дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі.

Висновки
1. У пацієнтів з активною виразкою
виявлена
модифікація
рецепторів
лектинів CABA, WGA i LABA як у складі
келихоподібних клітин, дуоденальних
залоз, так і у складі слизового бар’єру, що
обумовлює зміну консистенції секрету,
адсорбційні властивості та посилює його
проникність.
2. На основі модифікації експресії
рецепторів NАcDGal-специфічного лектину CABA у клітинах Панета крипт і
дуоденальних залоз у пацієнтів з активною виразкою пригнічується синтез дефензинів та створюються передумови для
проникнення Helicobacter pylori і виникнення патологічного процесу.
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Цитотопография рецепторов лектинов в слизистой оболочке
двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни
Е.А. Костюкова, Н.П. Буглак, А.М. Ященко, О.Р. Джура, Н.А. Гнездилова,
Н.И. Тесленко, А.В. Репинский
Методом лектинпероксидазной техники изучали цитотопографию рецепторов лектинов в биоптатах слизистой
оболочки двенадцатиперстной кишки в 23 лиц контрольной группы мужского пола в возрасте 25-35 лет и 23
мужчин в возрасте 25-40 лет с язвенной болезнью 12-перстной кишки. Дуоденобиоптаты получали во время диагностической фиброезофагогастродуоденоскопии. Фиксировали в 4% нейтральном формалине, парафиновые
срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином с целью изучения общей морфологии и набором из десяти лектинов разной углеводной специфичности меченых пероксидазой хрена. Визуализацию рецепторов лектинов осуществляли в системе 3,3-диаминобензидин-тетрогидрохлорида-H2O2, с использованием видеосистемы изображения AVerMedia. У больных с активной язвенной болезнью констатировали модификацию рецепторов лектинов CABA, WGA, LABA в составе компонентов слизистого баръера, что обуславливает изменения консистенции, адсорбционных свойств и усиливает его проницаемость. Снижение экспрессии рецепторов
NacDGal лектина CABA в клетках Паннета крипт и дуоденальных желез указывает на возможность угнетение
синтеза дефензинов, в результате чего возникают благоприятные условия развития паталогических процессов.
Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, слизистая оболочка, язвенная болезнь, лектиногистохимия.
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Cytotopography of lectin receptors in the mucous membrane of duodenum
in duodenal ulcer
E.A. Kostyukova , N.P. Buglak, A.M. Yaschenko, O.R. Jura, N.A. Gnezdilova N.I. Teslenko
A.V. Repinsky
By the method of lectin-peroxidase technique, cytotopogtaphy of lectin receptors in the bioptates of duodenal mucosa
was investigated in the control group of 23 males, aged 25-35 years, and in 25-40 males with duodenal ulcer. Duodenobioptates were taken during diagnostic fibroesophagogastroduodenoscopy and fixed in 4% neutral formalin. General
morphology of lectin receptors was studied on paraffin sections 5-7 mcm thick, stained with hematoxylin and eosin and
with the use of the set of 10 lectins of various carbohydrate specificity bound by peroxidase of hoarse-radish. Visualization of lectin receptors was performed by means of the system of videoimage AVerMedia. In patients with the active
form of duodenal ulcer, lectin receptors CABA, WGA, LABA in the composition of mucous barrier were modified that
induced changes of secrete consistency, adsorption properties and increase of the mucous barrier permeability. Reduced
expression of NacDGal-specific lectin CABA in Paneth’s cells of the crypts and duodenal glands permits to assume a
likely possibility of inhibition of the synthesis of defensins possessing antibacterial action and thereby formation of con ditions for the development of pathological processes.
Key words: duodenum, mucous membrane, ulcer, lectinohistology.

114

КТЖ 2009, №2

