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Мета. Дослідити у хворих на В-клітинний хро-
нічний лімфолейкоз інтенсивність експонування 
поверхневих гліканів лімфоцитів периферичної 
крові шляхом вимірювання щільності лектин- або 
антиген-позитивних епітопів за умов протипухлин-
ної терапії з метою оцінки її ефективності. 

Матеріал та методи. Об’єкт дослідження – 
лімфоцити крові хворих (n=15) у віці 58-66 років 
до та після проведення курсу COP-терапії, а також 
лімфоцити здорових волонтерів (n=15) у віці від 
55 до 65 років. Виділення лімфоцитів проводили 
модифікованим методом А. Boyum. Для отриман-
ня В-лімфоцитів суспензію лімфоцитів розділяли 
на фракції Т- і В-клітин, використовуючи колонки 
із синтетичною ватою методом Р. Terasaki. Життєз-
датність клітин визначали за допомогою триптано-
вого синього (вона була понад 90%). Експонування 
α1-кислого глікопротеїну та фібронектину визна-
чали з використанням поліклональних антитіл до 
α1-кислого глікопротеїну та вторинних антитіл кро-
лика, мічених фікоеритрином. Експонування Tn-
антигена та CD43 на лімфоцитах крові визначали 
за допомогою вторинних антитіл до імуноглобулі-
нів миші, кон’югованих з ФІТЦ. Експонування гліка-
нів на поверхні лімфоцитів вивчали з використан-
ням набору із семи лектинів, мічених ФІТЦ. Дані 
реєстрували на проточному цитометрі Beckman 
Сoulter EPICS. 

Результати. Порівняно з контрольною гру-
пою у хворих на хронічний лімфолейкоз на по-
верхні лімфоцитів показано збільшення у 20 разів 
щільності експонування ConA-епітопів, у 10 разів 
- UEAI- та SNA-позитивних епітопів; щільності епі-
топів MAA II-, Tn- та CD43-антигенів були збільшені 
у 100 разів (р<0,01). Після СОР-терапії щільність 
експонування MAA II-, Tn- та CD43-позитивних 
епітопів на плазматичних мембранах лімфоцитів 
хворих знижувалася у 10 разів відносно даних до 
лікування, однак перевищувала показники контр-
ольної групи у 10 разів.

Висновки. На плазматичних мембранах лім-
фоцитів у хворих на хронічний лімфолейкоз до-
стовірно збільшена щільность залишків маннози 
та нейрамінової кислоти. СОР- терапія зменшила 

щільность цих епiтопів до контрольних значень. 
На плазматичних мембранах лімфоцитів у хворих 
на хронічний лімфолейкоз показано значне досто-
вірне підвищення щільності маркерів канцероге-
незу Tn- та CD43-антигенів. СОР-терапія зумови-
ла часткове зменшення їх щільності, що свідчить 
тільки про часткову ефективність СОР-терапії, її 
нездатність повністю зупинити онкопроцес у хво-
рих на хронічний лімфолейкоз.

Ключові слова: В-клітинний хронічний лімфо-
лейкоз, лектини, моно- та поліклональні антитіла, 
мембрани лімфоцитів, щільність експонування глі-
канових епітопів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Наукова робота є фрагментом 
комплексних тем «Посттрансляційні зміни (моди-
фікації) білків за умов патологічних процесів» (№ 
державної реєстрації 0114U001279), та «Струк-
турно-функціональні зміни білків при оксидатив-
но-карбонільному стресі та їх корекція під дією 
терапевтичних заходів» (№ державної реєстрації 
0118U006025). 

Вступ. В-клітинний хронічний лімфолейкоз 
(ХЛЛ) складає понад 30% всіх випадків онкоге-
матологічних захворювань і продовжує залиша-
тись невиліковним [1]. Протягом останніх років 
при дослідженні закономірностей онкогенезу було 
з’ясовано суттєву роль хромосомних аберацій, 
що ведуть до пошкодження нормальної експресії 
генів при гемобластозах, а також виявлені зміни 
на епігенетичному рівні, що накопичуються у со-
матичних клітинах і призводять до порушення в 
них нормальних процесів метаболізму а також їх 
взаємодії з оточуючими стромальними клітинами 
[2, 3]. Одним з важливих різновидів проявів таких 
порушень є зміни у складі гліканових детермінант 
глікопротеїнів, розташованих на поверхні клітин [3, 
4], які впливають на специфічну поведінку пухлин-
них клітин - міграцію, інвазію, стійкість до широко-
го спектру цитотоксичних та апоптичних стимулів, 
гіпоксію [5]. Серед можливих причин перебудови 
гліканових профілів розглядаються зміни експресії 
білкових структур глікопротеїнів [6], активностей 
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глікозилтрансфераз та глікозидаз [4,7], порушен-
ня компонентів сигнальних шляхів дозрівання та 
функціонування В-лімфоцитів, зокрема, тирозин-
кінази Бутона [8, 9], зміни в співвідношенні у си-
роватці крові ростстимулюючих та ростінгібуючих 
факторів [10]. Лікування таких хворих довгий час 
проводилося з використанням алкілуючого препа-
рату хлорамбуцилу, який забезпечував стримуючу 
терапію. Згодом з’явилися розширені схеми ліку-
вання також з включенням алкілуючих агентів – 
СОР, САР СНОР та інш. [1]. 

Наразі розробляються ефективні методи про-
типухлинної терапії, які розглядають глікани як 
нові терапевтичні мішені, наприклад, синтезуючи 
кон’югат антитіло-лікувальний засіб, націлений на 
вуглеводний антиген [11], створення глікомодифі-
кованих терапевтичних моноклональних антитіл 
[12]. 

Мета дослідження. Дослідити у хворих на 
В-клітинний хронічний лімфолейкоз інтенсивність 
експонування поверхневих гліканів лімфоцитів пе-
риферичної крові шляхом вимірювання щільності 
лектин- або антиген-позитивних епітопів за умов 
протипухлинної терапії з метою її оцінки для більш 
обґрунтованого підбору якісного та кількісного 
складу терапевтичних препаратів. 

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження були лімфоцити крові хворих на хро-
нічний лімфолейкоз (n=15) у віці 58-66 років до та 
після проведення курсу стандартної хіміотерапії за 
схемою COP [1]. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. 

Експресiя антигену CD19+ за результатами 
імуногістологічного та цитологічного аналізів вияв-
лена у 85-90% клiтин. Контрольну групу становили 
здорові волонтери (n=15) у віці від 55 до 65 років. 
Виділення лімфоцитів з гепаринізованої крові (20-
25 ОД гепарину на 1 мл крові) проводили за мо-
дифікованим методом А. Boyum [13]. Кількість клі-
тин підраховували у камері Горяєва. В-лiмфоцити 
відокремлювали в суспензії клітин від фракції Т- 
лімфоцитів використовуючи колонки з синтетич-
ною ватою за методом Р. Terasaki. Життєздатність 
визначали за допомогою триптанового синього 
(вона була більше 90%), та готували робочу кон-
центрацію лімфоцитів (300 тисяч/мл у кожному 
зразку). Експонування α1-кислого глікопротеїну 
(АГП) і фібронектину (ФН) визначали з викорис-
танням поліклональних антитіл до АГП (Life Span 

Biosciences, USA) та вторинних антитіл кролика, 
мічених фікоеритрином (Santa Cruz, USA), а також 
моноклональних антитіл до матриксного ФН (AbD 
Sеrotec, UK). Експонування Tn-антигену та CD43 
на лімфоцитах крові визначали з використанням 
ФІТЦ-кон’югованих вторинних антитіл до імуногло-
булінів миші (Millipore, USA). Для дослідження екс-
понування глiканів на поверхнi лiмфоцитiв вико-
ристовували набор iз семи лектинiв, мiчених ФІТЦ 
[14, 15]. Реєстрацію даних проводили на проточ-
ному цитометрі Beckman Сoulter EPICS. Обробку 
результатів проводили за допомогою програми 
FCS3Express. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Дослідження інтенсивності експонування лек-
тин-позитивних епiтопiв на плазматичній мембрані 
лімфоцитів хворих на ХЛЛ шляхом вимірювання 
щільності їх розташування показали зміни цього 
параметру порівняно з контрольною групою. 

Виявлено збільшення у 20 разів щільності екс-
понування ConA - епітопів (рис. 1-1), які представ-
лені залишками α-манози. Можливою причиною 
цього феномену може бути висока швидкість про-
ліферації лімфоцитів у хворих на ХЛЛ, що може 
сприяти появі незрілих високоманозних форм глі-
копротеїнів, які утворюються на ранній стадії гліко-
зилювання [16], можливо через дефіцит фермен-
тів глікозилтрансфераз [7]. У 10 разів підвищилась 
щільність SNA-позитивних епiтопiв, які презенту-
ють нейрамінову кислоту (рис. 1-2), що узгоджу-
ється з твердженням про більш високий рівень 
сіалових кислот у складі глікопротеїнів пухлин [12]. 

Лектини, що зв’язують термінальні α-2,3-
сіалові кислоти, пригнічують пухлинний рост [17]. 
Дослідження щільності MAA II-епiтопiв, Tn- та 
CD43-антигенів на поверхні клітин при хронічно-
му лiмфолейкозі також показало достовірне підви-
щення цих параметрів у 100 разiв (р <0,01) порів-
няно до контрольної групи (рис. 1-4). 

Відомо, що антиген CD43 це негативно за-
ряджений трансмембранний сіалоглікопротеїн I 
типу, що експресується більшістю гематопоетич-
них клітин, але не зрілими В-лімфоцитами; про-
являє антиадгезивну активність і є одним з мар-
керів канцерогенезу [18]. У свою чергу, Tn антиген 
це моносахарид N-ацетилгалактозамін (GalNAc), 
пов’язаний з серином або треоніном за допомогою 
глікозидного зв’язку. Він є пухлиноспецифічним 
антигеном, який з’являється на ракових клітинах 
в результаті аберантного O-глікозилювання [19, 
20]. Інтенсивнiсть експонування на плазматич-
ній мембрані лімфоцитів епiтопiв PHA-L (зв’язує 
N-глікозідні ланцюги) та фукозоспецифічного лек-
тіну LABA у хворих не вiдрiзнялась вiд контроль-
них значень (рис. 1-3), а рівень фібронектину да 
АГП на поверхні цих клітин знижувався майже на 
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третину (рис. 1-5;6). Фібронектин є білком з гру-
пи інтегринів, які забезпечують ліганд-рецепторні 
взаємодії клітин ХЛЛ з ендотелієм судин і відіграє 
суттєву роль у метастазуванні тканинних пухлин  
[18]. 

Після проведення COP-терапії щільність екс-
понування лектин- або антиген-позитивних епітопів 
на поверхні лімфоцитів периферичної крові хворих 
на ХЛЛ змінювалась по-різному. Так, інтенсивнос-
ті експонування PHA-L- та LABA-фукозоафінних 
епiтопiв під дією COP-терапії залишалися незмін-
ними (рис. 2-1). Зниження показників до контр-
ольних значень було виявлено при використанні 
ФІТЦ- ConA, ФІТЦ-SNA та MAA II- (рис. 2-2;3) що 
свідчить про зменшення кількості маннозних та сі-
алових детермінант і вірогідно, про сповільнення 
проліферації лімфоцитів у хворих на ХЛЛ. 

Показники щiльностi експонування Tn- та 
CD43-позитивних епiтопiв на плазматичній мемб-
рані лімфоцитів у хворих на ХЛЛ, які отримували 
СОР-терапію, знижувалися у 10 разів відносно 
даних до лікування, однак залишалися вищими в 

10 разів у порівнянні з групою здорових донорів 
(рис. 2-4). Достатньо висока щільність антигенів 
CD43 та Tn, що залишається на мембранах лім-
фоцитів хворих після СОР-терапії, поряд із по-
зитивним зниженням щільності маннозних та сі-
алових детермінант, свідчить тільки про часткову 
ефективність цієї терапії, її нездатність повністю 
зупинити онкопроцес у хворих на ХЛЛ. Необхідна 
додаткова ефективна іммунотерапія, дія якої буде 
спрямована на  вуглеводні епітопи, що презенту-
ють антигени Tn, CD43. 

Висновки
1. На плазматичних мембранах лімфоцитів 

у хворих на ХЛЛ достовірно збільшена 
інтенсивність експонування гліканів, що 
містять залишки манози та нейрамінової 
кислоти (ConA- та SNA-позитивні епiтопи). 
СОР- терапія зменшила щільность цих 
епiтопів до контрольних значень. 

2. На плазматичних мембранах лімфоци-
тів у хворих на ХЛЛ показано значне до-
стовірне підвищення щільності маркерів 

Рис 1 – Інтенсивність флуоресценції мВ ФІТЦ-Con A – 1, ФІТЦ- UEA – 2, ФІТЦ-LABA – 3, антитiл до CD43 – 4, 
до α1-кислого глікопротеїну – 5, фібронектину – 6 лімфоцитів здорового донора (чорна лінія) та хворого на 

хронічний лiмфолейкоз (червона лінія) за даними проточної цитометрії на Beckman Сoulter EPICS
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Рис. 2 – Інтенсивність флуоресценції мВ ФІТЦ-PHA-L – 1, ФІТЦ-Con A – 2, ФІТЦ-UEA – 3, антитiл до CD43 – 4 
на лімфоцитах здорового донора (чорна лінія) та хворого на хронічний лiмфолейкоз після проведення COP-

терапії (червона лінія) за даними проточної цитометрії на Beckman Сoulter EPICS

Примітка: на рисунку, який відповідає ФІТЦ-PHA-L синьою лінією позначено інтенсивність флуоресценції цього 
лектину на лімфоцитах хворого на хронічний лімфолейкоз до лікування.

канцерогенезу Tn- та CD43-антигенів. 
СОР-терапія зумовила часткове зменшен-
ня їх щільності, що свідчить тільки про 
часткову ефективність СОР-терапії, її не-
здатність повністю зупинити онкопроцес у 
хворих на ХЛЛ. 

Перспективи подальших досліджень Про-
ведене дослідження показало недостатню ефек-
тивність СОР-терапії з використанням алкілуючих 
агентів, тому подальша робота буде присвячена 
пошуку і випробуванню таргетних терапевтичних 
та діагностичних препаратів – глюканів, лектинів, 
антитіл. 
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УДК 616.831-006.5: 616.15:576.32/36
ИссЛЕДОВАНИЕ ГЛИКОБИОМА ПОВЕРхНОсТИ ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫх 
В – КЛЕТОЧНЫМ хРОНИЧЕсКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ
Маслак А. С., Черненко Г. П., Абрамов С. В., Письменецкая И. Ю.,
 Давиденко И. В., Лушня Л. М., Макарец М. Ф.
Резюме. Цель. Исследовать у больных В-клеточным хроническим лимфолейкозом интенсивность 

экспонирования поверхностных гликанов лимфоцитов периферической крови путем измерения плот-
ности лектин- или антиген-положительных эпитопов в условиях противоопухолевой терапии с целью 
оценки ее эффективности. 

Материал и методы. Объект исследования - лимфоциты крови больных (n=15) в возрасте 58-
66 лет до и после проведения курса COP-терапии, а также здоровых волонтеров (n=15) в возрас-
те от 55 до 65 лет. Выделение лимфоцитов проводили модифицированным методом А. Boyum.  
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Плотность экспонирования α1-кислого гликопротеина и фибронектина определяли с использова-
нием поликлональных антител к α1-кислому гликопротеину и вторичных антител кролика, меченных 
фикоэритрином), Tn-антигена и CD43 определяли с помощью вторичных антител к иммуноглобулинам 
мыши, конъюгированных с ФИТЦ. Плотность гликанов изучали с использованием набора из семи лек-
тинов, меченных ФИТЦ. Данные регистрировали на проточном цитометре Beckman Сoulter EPICS. 

Результаты. По сравнению с контрольной группой у больных хроническим лимфолейкозом на по-
верхности лимфоцитов в 20 раз увеличена плотность экспонирования ConA-эпитопов, в 10 раз - UEAI- и 
SNA-положительных эпитопов; плотности MAA II-эпитопов, Tn- и CD43-антигенов были увеличены в 
100 раз (р<0,01). После СОР-терапии плотность экспонирования MAA II-, Tn- и CD43-положительных 
эпитопов на плазматической мембране лимфоцитов больных хроническим лимфолейкозом снижалась 
в 10 раз относительно данных до лечения, однако превышала показатели контрольной группы в 10 раз. 

Выводы. На плазматических мембранах лимфоцитов у больных хроническим лимфолейко-
зом достоверно увеличена плотность экспонирования остатков маннозы и нейраминовой кислоты. 
СОР-терапия уменьшила плотность этих эпитопов до контрольных значений. Показано достоверное 
повышение плотности маркеров канцерогенеза - Tn- и CD43-антигенов на плазматических мембранах 
лимфоцитов больных хроническим лимфолейкозом. СОР-терапия обеспечила лишь частичное умень-
шение их плотности, что свидетельствует о недостаточной эффективности СОР-терапии, ее неспосо-
бности полностью остановить онкопроцесс у больных хроническим лимфолейкозом. 

Ключевые слова: В-клеточный хронический лимфолейкоз, лектины, моно- и поликлональные ан-
титела, мембраны лимфоцитов, плотность экспонирования гликановых эпитопов.

UDC 616.831-006.5: 616.15:576.32/36
Glycobiom Lymphocytes Surface Study of Patients 
with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia
Maslak G. S., Chernenko G. P., Abramov S. V., Pismenetska I. Yu., 
Davydenko I. V., Lushnya L. M., Makarets M. F.
Abstract. The purpose of the study was to investigate the intensity of exposure of peripheral blood lym-

phocyte surface glycans in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia by measuring the density of lec-
tin- or antigen-positive epitopes under antitumor therapy in order to evaluate it for a more reasonable selection 
of qualitative and quantitative composition of therapy.

Materials and methods. The objects of the study were blood lymphocytes of patients with chronic 
lymphocytic leukemia (n=15) aged 58-66 years before and after a course of standard chemotherapy according 
to the COP scheme. The control group consisted of healthy volunteers (n=15) aged 55 to 65 years. Isolation of 
lymphocytes was performed by a modified method of A. Boyum. Polyclonal antibodies to α1-acid glycoprotein 
and fibronectin were used. Exposure to Tn antigen and CD43 on blood lymphocytes was determined with 
secondary antibodies to mouse immunoglobulins conjugated to FITC (Millipore, USA). To study the exposure 
of glycans on the surface of lymphocytes, we used a set of seven lectins labeled with FITC. Data recording 
was performed on a Beckman Flower EPICS flow cytometer. Processing of the results was done using the 
program FCS3 Express.

Results and discussion. Compared with the group of hematologically healthy donors on the surface of 
lymphocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia, a 20-fold increase in the density of exposure to 
ConA epitopes, 10 times – UEAI- and SNA-positive epitopes were shown; MAA II epitope, Tn, and CD43 
antigen densities were increased 100-fold (p <0.01). Exposure densities of MAA II-, Tn-, and CD43-positive 
epitopes on the plasma membrane of lymphocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia receiving 
alkylation therapy decreased 10-fold relative to treatment data, but remained 10-fold higher than in the group 
of healthy hematologists.

Conclusion. On the plasma membranes of lymphocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia, 
the density of exposure of mannose and neuraminic acid residues was significantly increased. COP therapy 
reduced the density of these epitopes to control values.

A significant increase in the density of carcinogenesis markers – Tn- and CD43-antigens on the plasma 
membranes of lymphocytes in patients with chronic lymphocytic leukemia has been shown. COP therapy pro-
vided only a partial decrease in their density, which indicates the insufficient effectiveness of COP therapy, its 
inability to completely stop the oncological process in patients with chronic lymphocytic leukemia.

Keywords: B-cell chronic lymphocytic leukemia, lectins, mono- and polyclonal antibodies, lymphocyte 
membranes, exposure density of glycan epitopes.
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