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Мета. Вивчити характер змін експонування 
поверхневих гліканів лімфоцитів периферичної 
крові хворих на В-клітинний хронічний лімфолей-
коз за умов протипухлинної терапії. 

Матеріал та методи. Досліджували характер 
експонування поверхневих глікотопів лімфоцитів 
периферичної крові хворих на В-клітинний хроніч-
ний лімфолейкоз за умов протипухлинної терапії 
з використанням набору з семи лектинів, мічених 
ФІТЦ та моноклональних антитіл до Tn-антигену 
та вторинних антитіл до імуноглобулінів миші, 
кон’югованих з ФІТЦ для виявлення експонування 
Tn-антигена та CD43 на лімфоцитах крові. Цитос-
татична (СОР-терапія) включала циклофосфамід, 
вінкристин (онковін), преднізолон. Реєстрацію да-
них проводили на проточному цитометрі Beckman 
Сoulter EPICS. 

Результати. Кількість лімфоцитів здорових 
донорів з позитивною реакцією на ConA, PHA-L, 
SNA, MAA-II та α1-кислий глікопротеїн скла-
ла 16,0±3,0%, 23,0±2,3%, 15,0±1,5%, 25,0±1,8% 
та 15,0±1,3% відповідно. Кількість LABA-, UEA 
I-позитивних становила 0,90±0,03% та 2,9±0,2%, 
відповідно, а зв’язування з антитілами до Tn- та 
CD43-антигенів було відсутнім. У крові хворих на 
хронічний лімфолейкоз рівні ConA-, SNA- та MAA-
II-позитивних клітин щодо норми зростали відпо-
відно у 2,2, 3,7 та 2,6 разів. Кількість LABA- та UEA 
I-позитивних клітин підвищувалася в 11 (р<0,01) 
та 23 (р<0,001) рази і становила 10,5±0,5% та 
67,5±5,5  % відповідно. Кількість лімфоцитів у хво-
рих, які виявили на своїй поверхні CD43-антиген, 
зростала у 72, а Tn-антиген – у 80 разів. Під дією 
COP-терапії майже наполовину було знижено рі-
вень LABA- та UEA I-позитивних лімфоцитів, на 
третину – MAA II-позитивних клітин та лімфоци-
тів, що взаємодіють з антитілами до CD43- та Tn 
антигену. Рівень PHA-L-позитивних лімфоцитів у 
крові хворих на хронічний лімфолейкоз після про-
ходження СОР-терапії підвищився на 18,0±2,0% і 
майже не відрізнявся від отриманих у контрольній 
групі. 

Висновки. У хворих на хронічний лімфолей-
коз у лімфоцитах периферичної крові змінюєть-

ся структура глікокон’югатів, що проявляється у 
посиленні експонування L-фукози, α-маннози та 
N-ацетилнейрамінової кислоти, що підтверджено 
значним зростанням відносно контролю кількості 
ConA-, SNA- , MAA-II-, LABA- та UEA I-позитивних 
клітин. У хворих на хронічний лімфолейкоз вияв-
лено значне зростання кількості лімфоцитів, які 
виявляли на своїй поверхні маркери канцерогене-
зу CD43- та Tn-антигени. СОР-терапія достовірно 
знизила рівень LABA-, UEA I- та MAA II-позитивних 
клітин, а також частково Tn –та CD43-антиген-
позитивних лімфоцитів, що свідчить про її позитив-
ний вплив на лікування хронічного лiмфолейкозу.

Ключові слова: В-клітинний хронічний лім-
фолейкоз, лектини, моно- та поліклональні антиті-
ла, мембрани лімфоцитів, глікани, глікокон’югати. 

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 
(В-ХЛЛ) є достатньо розповсюдженим різновидом 
злоякісних лімфом, які супроводжуються накопи-
ченням зрілих злоякісних В-лімфоцитів у крові, 
кістковому мозку, лімфатичних вузлах, печінці та 
селезінці. Функціональна неповноцінність цих клі-
тин з порушеним механізмом антитілоутворення 
спричиняє у таких хворих інфекційні ускладнення 
[1], які часто виступають у якості сигналу для ме-
дичного обстеження і виявлення хвороби. Сучасні 
уявлення про патогенез В-ХЛЛ обмежені, оскільки 
досі достовірно не відомі конкретні генетичні вади, 
що призводять до цих захворювань [2]. Однак 
безперечним є ствердження, що генетичні зміни, 
пов’язані із злоякісною трансформацією, немину-
че супроводжуються зміною глікозилювання білків, 
про що свідчать змінені глікопрофілі багатьох мар-
керів раку. Відомо, що глікани відіграють суттєву 
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роль у проліферації пухлин, інвазії, гематогенному 
метастазуванні та ангіогенезі [3]. 

Епігенетична регуляція глікозилтрансфераз у 
ракових клітинах призводить до створення нових 
гліканових структур, які вірогідно є одним з меха-
нізмів, що використовуються раковими клітинами 
для ухилення від імунної відповіді господаря [4]. 
Інструментом дослідження гліканових структур 
глікопротеїнів є специфічні моно- та поліклональні 
антитіла та комплекс лектинів – білків рослинного 
походження, здатних високоспецифічно зв’язувати 
залишки вуглеводів  [5]. 

Лікування В-ХЛЛ включає комбінації цитоста-
тичної і променевої терапії, які спрямовані в пер-
шу чергу на зниження кількості лейкозних клітин 
[1]. Показанням до початку хіміотерапії є перехід 
захворювання в активну стадію (ІІ-ІІІ, за класифі-
кацією K.R. Rai), наростання лейкоцитозу (вище 
50x109/л) та iнші клiнiчнi та бiохiмiчнi показники, 
такі як аутоімунні цитопенії, прогресуючі сплено-
мегалія та лімфоаденопатія, зміна форми лейко-
цитів під час подвоєння [6]. 

Цитостатична терапія включала алкілуючі 
агенти (наприклад, хлорамбуцил) поодинці [7] або 
в комплексі з антрациклінами і алкалоїдами бар-
вінку. Наприклад, сполучення циклофосфаміду, 
вінкристину та преднізолону відповідають СОР-
терапії, а долучення до цього комплексу препара-
тів доксорубіцину – СНОР-лікуванню [8, 9]. Осно-
вними шляхами цитостатичної дії препаратів на 
клітину є проникнення, активація, пошкодження 
мішені, загибель клітини (апоптоз), або перехід у 
функціонально неактивну субпопуляцію «дрімаю-
чих» клітин [10]. Мішенню алкілуючих агентів є ну-
клеотиди, а антрациклінів і алкалоїдів барвінку – 
цитоплазматичні мікротрубочки та веретено поділу 
клітин [11]. Загальним результатом дії цитостатич-
ної хіміотерапії на клітину є пошкодження ліпідних 
компонентів плазматичних мембран, ДНК, клітин-
них та поверхневих білків, що викликає дисбаланс 
клітинного гомеостазу – клітинний стрес, який іні-
ціює дію складного каскаду стрес-індукованих сиг-
нальних молекул для повернення клітини до сво-
го попереднього стану рівноваги [12]. Клітинний 
стрес стимулює включення «відповіді на непра-
вильно згорнуті протеїни» в ендоплазматичному 
ретикулумі [13], а оскільки N- та O-глікозилювання 
є важливою частиною системи контролю якості та 
сортування згорнутих білків [14], порушення цього 
процесу призводить до появи глікопулу білків та 
ліпідів із зміненою вуглеводною структурою [15]. 
Вони визначають здатність клітини до взаємодії 
з іншими клітинами та антигенами [16,17], її здат-
ність до апоптозу [18] або резистентності до ліків 
[19]. 

Мета дослідження. Вивчення характеру змін 
експонування поверхневих гліканів лімфоцитів пе-
риферичної крові хворих на В-клітинний хронічний 
лімфолейкоз за умов протипухлинної терапії. 

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 поліхіміотера-
пії за схемою COP (циклофосфамід 750 мг/м2 в/в 
у 1-й день, вінкристин (онковін) 1,4 мг/м2 в/в у 1-й 
день, преднізолон у дозі 40 мг/м2 протягом 5 днів). 
Експресiя антигену CD19+ за результатами імуно-
гістологічного та цитологічного аналізів виявлена 
у 85-90% клiтин.

Контрольну групу становили волонтери (n=15) 
у віці від 55 до 65 років. Лікування за програмою 
СОР призначалось в якості першої лінії тера-
пії хворим на хронічний лімфолейкоз виходячи з 
конкретних клініко-гематологічних показників. Всі 
пацієнти проходили лікування у спеціалізованому 
відділенні онкогематологічного центру КЗ місь-
кої багатопрофільної клінічної лікарні №4 ДОР м 
.Дніпро. Діагноз онкологічних захворювань крові 
у хворих був верифікованим згідно з загально-
прийнятими клінічними та морфологічними крите-
ріями, які закріплені Наказом МОЗ України № 554 
від 17.09.2007р. «Про затвердження протоколів 
надання медичної допомоги за спеціальністю «он-
кологія» із доповненнями згідно з Наказом МОЗ 
України № 645 від 30.07.2010р. Відбір біологічного 
матеріалу проводили згідно принципів біоетики та 
медичної деонтології. Всі учасники були інформо-
вані щодо цілей, організації, методів дослідження 
та підписали згоду щодо участі у ньому. Були  вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів.

Виділення лімфоцитів з гепаринізованої крові 
(20-25 ОД гепарину на 1 мл крові) проводили за 
модифікованим методом А. Boyum [20]. Для отри-
мання В-лiмфоцитiв у контрольнiй групi суспензію 
лімфоцитів поділяли на фракції Т- і В-клітин, ви-
користовуючи колонки з синтетичної ватою за ме-
тодом Р.Terasaki. Життєздатність клітин визначали 
за допомогою триптанового синього (вона була 
більше 90%). 

Експонування α1-кислого глікопротеїну (АГП) 
і фібронектину (ФН) визначали з використан-
ням 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) та відповідних вторинних антитіл до 
імуноглобулінів миші, кон’югованих з флуоресце-
їнізотіоціонатом – ФІТЦ (Millipore, USA). Експону-
вання Tn-антигену та CD43 на лімфоцитах крові 
визначали з використанням моноклональних анти-
тіл до Tn-антигену та вторинних антитіл до іму-
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ноглобулінів миші, кон’югованих з ФІТЦ (Millipore, 
USA). 

Для дослідження експонування глiканів на 
мембранах лiмфоцитiв використовували набор 
iз семи лектинiв, мiчених ФІТЦ: ConA – лектин 
канавалії звичайної: Canavalia ensiformis (Лек-
тинотест, Україна); PHА-L – фітогемаглютинин L: 
Phytohemagglutinin L (Лектинотест, Україна); 
LABA – лектин кори золотого дощу звичайного: 
Laburnum anagiroidus (Лектинотест, Україна); UEA 
I – лектин дроку англійського: Ulex europaeus 
agglutinin (Vector Laboratories, USA); MAA II – лек-
тин маакії амурської: Maackia amurensіs (Vector 
Laboratories, USA); SNA – лектин бузини чорної: 
Sаmbucus nigra (Лектинотест, Україна). 

Реєстрацію даних проводили на проточному 
цитометрі Beckman Сoulter EPICS. Обробку ре-
зультатів робили за допомогою програми FCS3 
Express.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження гліканових профілів мембранних глі-
копротеїнів лімфоцитів показало, що кількість лім-
фоцитів з позитивною реакцією на ConA, PHA-L, 
SNA, MAA-II та α1-кислий глікопротеїн, які цирку-
люють в кровообігу здорових донорів, коливалась 
в межах значень від 15 до 25 відсотків та стано-
вила 16,0±3,0%, 23,0±2,3%, 15,0±1,5%, 25,0±1,8% 
та 15,0±1,3%, відповідно. Досить високий показник 
рівню лімфоцитів, які взаємодіяли, був отриманий 
з використанням антитіл до фібронектину та ста-
новив майже 72,0±6,0 відсотків. Зв’язування з ін-
шими ФІТЦ-кон’югатами лектинів або антитілами 
в групі контролю було незначним або практично 
відсутнім. Так, кількість LABA-, UEA I-позитивних 
становила 0,90±0,03% та 2,9±0,2%, відповідно, а 
зв’язування з антитілами до Tn- та CD43-антигенів 
було відсутнім (рис. 1). 

У групі хворих на ХЛЛ спостерігався перероз-
поділ лектин-позитивних лімфоцитів: рівні ConA-, 
SNA- та MAA-II-позитивних клітин зростали щодо 
контролю відповідно у 2,2, 3,7 та 2,6 рази. Ці дані 
свідчать, що у глікановому профілі глікопротеїнів 
лімфоцитів хворих зросли рівні α-D- маннози та 
N-ацетілнейрамінової кислоти. 

Відомо, що маннозозбагачені глікани входять 
до складу патоген-асоційованих молекул, які сиг-
налізують про чужорідні антигени та ініціюють ак-
тивацію макрофагів, виступаючи у якості мітки біо-
логічної небезпеки для залучення імунних клітин 
[21]. Кількість LABA- та UEA I-позитивних клітин 
периферичної крові хворих на ХЛЛ підвищува-
лась в 11 (р<0,01) та 23 (р<0,001) рази і становила 
10,5±0,5% та 67,5±5,5%, вiдповiдно. Це свідчить 
про зростання в гліканових профілях лімфоцитів 
хворих залишків L-фукози та α-D галактози. Кіль-
кість PHA-L-позитивних лімфоцитів периферичної 

крові хворих на ХЛЛ знижувалась на 83% (р<0,01) 
порiвняно з контролем, а рівень АГП-позитивних 
лімфоцитів був знижений на 62%. Щодо фібронек-
тину у хворих кількість антиген-позитивних лімфо-
цитів не відрізнялась від контролю (рис. 1) .

 

Рис. 1 – Кiлькість лімфоцитів із поверхневою локалі-
зацією глiкотопiв до ФIТЦ-мiчених лектинiв та антитiл 
до Tn-антигену та CD43, АГП та фібронектину у пери-
феричній кровi хворих на хронiчний лімфолейкоз до 

проведення та після проведення COP-терапії

Примітка: * – вірогідна різниця у порівнянні з контр-
ольною групою норми при р<0,05; ** – р<0,01, *** – при 
р<0,001.

Найбільшу різницю між показниками в контр-
ольній групі та групі хворих було відзначено при 
використанні антитіл до Tn- та CD43-антигенів. У 
хворих на хронічний лiмфолейкоз кількість лім-
фоцитів, яка виявляла на своїй поверхні CD43-
антиген, зростала у 72, а Tn-антиген – у 80 разів. 
Антиген Tn (GalNAcα1-Ser / Thr) являє собою нео-
антиген, який аномально експресується в багатьох 
карциномах людини. Його експресія корелює з 
метастазуванням і негативним прогнозом перебігу 
хвороби [22]. 

У свою чергу CD43-антиген це одноланцюго-
вий мембранний глікопротеїн з високим ступенем 
O-глікозилювання та сіалізації. Слабка експре-
сія CD43-антигену спостерігається на поверхні 
В-лімфоцитів, що покояться, але після їх активації 
відзначають підвищення його  експресії. CD43 за-
побігає клітинній адгезії, приймає участь у ремо-
делюванні морфології Т-клітин та регулює міжклі-
тинні взаємодії під час руху лімфоцитів. Експресія 
CD43 викликає індукцію функціонально активного 
білка-супресора пухлини р53, але у разі дефіциту 
р53 CD43 сприяє проліферації та життєздатності 
пухлини [23]. 

Значне зростання лімфоцитів, які виявляли 
на своїй поверхні ці антигени, свідчить про глибокі 
патологічні зміни у структурі глікобіому мембран 
лімфоцитів у хворих на ХЛЛ. Під дією COP-терапії 
майже наполовину був знижений рівень LABA- та 
UEA I-позитивних лімфоцитів, на третину – MAA II-
позитивних клітин та лімфоцитів, які взаємодіяли з 
антитілами до CD43-антигену. 
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Слід однак відзначити, що жоден з цих пара-
метрів не досягав контрольних значень. При вико-
ристанні лектину канавалії звичайної зв’язування 
з ФІТЦ-міченим кон’югатом було зафіксовано 
лише у одного відсотка клітин, отже, було зна-
чно нижчим за норму. Дослідження рівню PHA-L-
позитивних лімфоцитів у крові хворих на ХЛЛ після 
проходження алкілуючої терапії показали, що зна-
чення цього показнику підвищилося на 18,0±2,0% 
і майже не відрізнялось від отриманих в контроль-
ній групі  (рис. 1). 

Після проведення COP-терапії кількість АГП- 
та SNA-позитивних лімфоцитів у хворих на ХЛЛ 
зростала приблизно в 1,5 рази. У випадку ви-
користання антитіл до АГП це зростання було 
пов’язано з наближенням значень цього показника 
до контрольних. Однак кількість SNA-позитивних 
лімфоцитів, які експресують N-ацетілнейрамінову 
кислоту, продовжувала збільшуватись навіть під 
дією COP-терапії. Зміни сіальованості терміналь-
них гліканів клітинних мембран вважають одним 
із суттєвих факторів інвазійного зростання пухлин  
[24, 25]. 

Висновки
1. У хворих на ХЛЛ у лімфоцитах перифе-

ричної крові виявлені зміни структури 

глікокон’югатів, що проявляються у поси-
ленні експонування L-фукози, α-маннози 
та N-ацетилнейрамінової кислоти, що під-
тверджено значним зростанням відносно 
контролю кількості ConA-, SNA- , MAA-II-, 
LABA- та UEA I-позитивних клітин. 

2. У хворих на хронічний лiмфолейкоз вияв-
лено значне зростання кількості лімфоци-
тів, які виявляли на своїй поверхні марке-
ри канцерогенезу CD43- та Tn-антигени. 

3. СОР-терапія достовірно знизила рівень 
LABA-, UEA I- та MAA II-позитивних клітин, 
а також частково Tn –та CD43-антиген-
позитивних лімфоцитів, що свідчить про її 
позитивний вплив на лікування хронічного 
лiмфолейкозу.

Перспективи подальших досліджень. Вияв-
лені якісні зміни гліканових профілів глікокон’югатів 
мембран лімфоцитів хворих на ХЛЛ потребують 
подальшого дослідження їх кількісної презентації 
на мембранах клітин для розуміння ступеня їх по-
шкодження, створення профілів гліканових змін 
глікокон’югатів з метою уточнення діагнозу а також 
оцінки ефективності лікування. Для цього необхід-
не вивчення щільності розташування змінених глі-
котопів на мембранах досліджуваних клітин. 
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УДК 612.017:577.112.577.15.616.15-07
ИЗМЕНЕНИЯ ГЛИКАНОВЫх ДЕТЕРМИНАНТ МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕсКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫх В –КЛЕТОЧНЫМ хРОНИЧЕсКИМ 
ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ В УсЛОВИЯх ПРОТИВООПУхОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ
Маслак А. С., Черненко Г. П., Байбаков В. М., Виселко А. Д., 
Письменецкая И. Ю., Копацкая М. В., Коновалова Е. С.
Резюме. Цель. Изучить характер изменений экспонирования поверхностных гликанов лимфоцитов 

периферической крови больных В-клеточным хроническим лимфолейкозом в условиях противоопухо-
левой терапии.

Материал и методы. Исследовали особенности экспонирования поверхностных гликотопов лим-
фоцитов периферической крови больных В-клеточным хроническим лимфолейкозом в условиях проти-
воопухолевой терапии с использованием набора из семи лектинов, меченых ФИТЦ и антител к CD43 и 
Tn-антигенам. Цитостатическая терапия (СОР-терапия) включала циклофосфамид, винкристин (онко-
вин), преднизолон. Регистрацию данных проводили на проточном цитометре Beckman Сoulter EPICS. 

Результаты. Количество лимфоцитов здоровых доноров с положительной реакцией на ConA, 
PHA-L, SNA, MAA-II и α1-кислый гликопротеин составило 16,0±3,0%, 23,0±2,3%, 15,0±1,5%, 25,0±1,8% 
и 15,0±1,3% соответственно. Количество LABA-, UEA I-положительных лимфоцитов составляло 
0,90±0,03% и 2,9±0,2%, соответственно, а связывание с антителами к Tn- и CD43-антигенам отсутство-
вало. В крови больных хроническим лимфолейкозом уровни ConA-, SNA- и MAA-II-положительных лим-
фоцитов относительно контроля возрастали соответственно в 2,2, 3,7 и 2,6 раза. Количество LABA- и 
UEA I-положительных лимфоцитов повышалось в 11 (р<0,01) и 23 (р<0,001) раза и составило 10,5±0,5% 
и 67,5±5,5 % соответственно. Количество лимфоцитов у которых был обнаружен CD43-антиген,  
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возросло в 72, а Tn-антиген – в 80 раз. Под действием COP-терапии почти наполовину был снижен 
уровень LABA- и UEA I-положительных лимфоцитов, на треть – MAA II-положительных клеток и лимфо-
цитов, взаимодействующих с антителами к CD43- и Tn антигену. Уровень PHA-L-положительных лим-
фоцитов в крови больных хроническим лимфолейкозом после прохождения алкилирующей терапии 
повысился на 18,0±2,0%, и почти не отличался от полученных в контрольной группе. 

Выводы. У больных хроническим лимфолейкозом в лимфоцитах периферической крови изме-
няется структура гликоконъюгатов, проявляющаяся в усилении экспонирования L-фукози, α-маннози 
та N-ацетилнейрамінової кислоти кислоты, что подтверждено значительным ростом по отношению 
к контролю количества ConA-, SNA-, MAA-II-, LABA I-положительных клеток. У больных хроническим 
лимфолейкозом выявлен значительный рост количества лимфоцитов, у которых обнаружили маркеры 
канцерогенеза CD43- и Tn-антигены. СОР-терапия достоверно снизила уровень LABA-, UEA I- и MAA 
II-положительных клеток, а также частично Tn- и CD43-антиген-положительных лимфоцитов, что свиде-
тельствует о ее положительном влиянии на лечение хронического лимфолейкоза. 

Ключевые слова: В-клеточный хронический лимфолейкоз, лектины, моно- и поликлональные ан-
титела, мембраны лимфоцитов, гликаны, гликоконъюгаты. 

UDC 612.017: 577.112.577.15.616.15-07
Changes in Glycanic Determinants of Lymphocytes Membranes in Peripheral Blood 
in Patients with B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia under Antitumor Therapy
Maslak G. S., Chernenko G. P., Baibakov V. M., Viselko A. D., 
Pismenetska I. Yu., Kopatska M. V., Konovalova O. S.
Abstract. The purpose of the study was to study the nature of changes in the exposure of surface glycans 

of peripheral blood lymphocytes in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia under conditions of 
antitumor therapy.

Materials and methods. We studied the features of exposure of surface glycotopes of peripheral blood 
lymphocytes in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia under conditions of antitumor therapy using 
a set of seven lectins labeled with FITC and monoclonal antibodies to Tn-antigen- FITC for the detection of Tn 
antigen and CD43 exposure on blood lymphocytes. Cytostatic therapy included cyclophosphamide, vincristine 
(oncovin), prednisolone. Data were recorded on a Beckman Coulter EPICS flow cytometer. The results were 
processed using FCS3 Express.

Results and discussion. The number of lymphocytes of healthy donors with a positive reaction to ConA, 
PHA-L, SNA, MAA-II and α1-acid glycoprotein amounted to 16.0±3.0%, 23.0±2.3%, 15.0±1.5%, 25.0±1.8% and 
15.0±1.3%, respectively. The number of LABA-, UEA I-positive lymphocytes was 0.90±0.03% and 2.9±0.2%, 
respectively, and there was no binding to antibodies to Tn- and CD43-antigens. In the blood of patients with 
chronic lymphocytic leukemia, the level of ConA-, SNA- and MAA-II-positive lymphocytes increased relative 
to control by 2.2, 3.7 and 2.6 times, respectively. The number of LABA- and UEA I-positive lymphocytes in 
patients with chronic lymphocytic leukemia increased by 11 (p <0.01) and 23 (p <0.001) times and amounted 
to 10.5±0.5% and 67.5±5.5% respectively. The number of lymphocytes with CD43 antigen on their surface 
increased by 72 times, and the Tn antigen increased by 80 times. Cytostatic therapy reduced the level of 
LABA- and UEA I-positive lymphocytes by almost half, and MAA II-positive cells and lymphocytes interacting 
with antibodies to CD43 and Tn antigen by a third. The level of PHA-L-positive lymphocytes in the blood of 
chronic lymphocytic leukemia patients after undergoing alkylating therapy increased by 18.0±2.0% and almost 
did not differ from those obtained in the control group.

Conclusion. 1. In chronic lymphocytic leukemia patients, the structure of glycoconjugates in peripheral 
blood lymphocytes changes, manifested in increased exposure of L-fucose, α-mannose and N-acetylneuraminic 
acid, which is confirmed by a significant increase in relation to the control of the number of ConA-, SNA-, MAA-
II-, LABA I-positive cells.

2. Patients with chronic lymphocytic leukemia showed a significant increase in the number of lymphocytes, 
in which the markers of carcinogenesis CD43 and Tn antigens were found.

3. Cytostatic therapy significantly reduced the level of LABA-, UEA I- and MAA II-positive cells, as well 
as partially Tn- and CD43-antigen-positive lymphocytes, which indicates its positive effect on the treatment of 
chronic lymphocytic leukemia

 Keywords: B-cell chronic lymphocytic leukemia, lectins, mono- and polyclonal antibodies, lymphocyte 
membranes, glycans, glycoconjugates. 
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