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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ACA 

 

Amaranthus caudatus agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

щириці хвостатої) 

AIA 

 

Artocarpus integrifolia agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

хлібного дерева, «джакалін») 

BPA Bauhinia purpurea agglutinin (аглютинін/лектин баугінії 

пурпурової) 

BSA 

 

Bandeiraea simplicifolia agglutinin (аглютинін/лектин 

грифонії простолистої В4) 

C2GnT1 та 

C2GnT2 

Глікозилтрансферази, що забезпечують синтез кор-2 О-

гліканів 

CCRA 

 

Cyprinus Carpio roe agglutinin (аглютинін/лектин ікри 

коропа)  

CNFA 

 

Clitocybe nebularis fungus agglutinin (аглютинін/лектин 

грузлика димчастого) 

CNA  Caepaea nemoralis agglutinin (аглютинін/лектин деревного 

равлика) 

Con A Конканавалін А (лектин насіння канавалії мечовидної) 

DBA 

 

Dolichos biflorus agglutinin (аглютинін/лектин доліхосу 

двоквіткового) 

DGal  

 

D-галактоза  

DGlc 

 

D-глюкоза 

DMan 

 

D-маноза 

GalNAc 

 

N-ацетил-D-галактозамін 

GNA 

 

Galantus nivalis agglutitnin (аглютинін/лектин цибулин 

підсніжника)  

LCA 

 

Lens culinaris agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

сочевиці) 

Le
x
, Le

y  

 

Антигени системи груп крові по Люісу 

 

L-Fuc 

 

L-фукоза 

LacNAc N-ацетил-D-лактозамін 

 

LABA Laburnum anagyroides bark agglutinin (аглютинін/лектин 

кори золотого дощу звичайного 

LTA 

 

Lotus tetragonolobus agglutinin (аглютинін/лектин тетра-

гонолобусу пурпурового) 

LVA 

 

Leucojus vernus agglutinin (аглютинін/лектин білоцвіту 

весняного) 
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MAA Maackia amurensis agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

маакії амурської) 

MPFA Mycena pura fungus agglutinin (аглютинін/лектин  міцени 

чистої) 

MUC1 таMUC2 Муцин 1 та Муцин 2 – мембранні протеоглікани 

муцинової групи 

NAcDGlc N-ацетил-D-глюкозамін 

Neu- залишки нейрамінових кислот 

PHA-E 

 

Phaseolus vulgaris erythroagglutinin, (еритроаглютинін 

насіння квасолі звичайної)  

PIFA 

 

Рахillus involutus fungus agglutinin (аглютинін/лектин 

свинушки тонкої)  

PFA Perсa fluviatilis agglutinin (аглютинін/лектин ікри окуня) 

PNA 

 

Peanut agglutinin (аглютинін/лектин насіння арахісу) 

PSA 

 

Pisum sativum agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

гороху) 

RPBA Robinia pseudoacacia bark agglutinin (аглютинін/лектин 

кори робінії несправжньої) 

RCA 

 

Ricinus communis agglutinin (аглютинін/лектин насіння 

рицини звичайної, мол. м. 120 кДа) 

SBA Soybean aggluninin (аглютинін/лектин насіння сої) 

SNA  Sambucus nigra agglutinin (аглютинін/лектин кори бузини 

чорної) 

STА 

 

Solanum tuberosum agglutinin (аглютинін/лектин бульб 

картоплі) 

ST 

 

Сіалізований Т антиген. 

STn 

 

Сіалізований Тn антиген. 

T 

 

Антиген Tомсона-Фріденрайха (TF aнтиген; T aнтиген) -  

Gal(β1-3)GalNAc.  

Tn 

 

GalNAc –приєднаний до через кисень серину чи треоніну 

О-гліканів. 

VAA  

 

Viscum album agglutinin (аглютинін/лектин омели білої) 

VVA 

 

Vicia villosa agglutinin (аглютинін/лектин горошку 

волохатого)  

WGA Wheat germ agglutinin (аглютинін/лектин зародків 

пшениці) 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Структурне різноманіття гліканів клітинної поверх-

ні дозволяє їм функціонувати як сигнальні, розпізнавальні та молекули адге-

зії. Вони виконують багато фізіологічно важливих функцій, які включають 

нормальний розвиток ембріона, диференціацію, ріст, імунну відповідь, 

пухлинний ріст та участь у метастазуванні [11, 12, 134,  208].  

Дослідження тканиних глікокон’югатів здійснюється різноманітними 

методами [80, 199], але в сучасних умовах неможливе без застосування 

лектинів [87, 104, 135, 154, 160]. Лектини використовуються як гістохімічні 

реагенти для виявлення вуглеводних детермінант  клітин, внутрішньо-

цитоплазматичних та міжклітинних структур, при дослідженні процесів 

глікозилювання [9, 11, 177], при різних функціональних станах у  нормі та 

при пухлинній трансформації [194].  

Лектини можуть бути використані при дослідженні змін гліканів 

травного тракту від нижчих хребетних до ссавців і людини, що дасть змогу  

зрозуміти різноманіття та напрямок їх еволюції. В останні десятиріччя 

лектиногістохімічним дослідженням товстої кишки людини було присвячено 

достатньо уваги, однак топографія вуглеводних детермінант на поверхні 

клітин, та механізми зміни складу останніх при патологічних процесах 

залишаються значною мірою нез’ясованими [25, 45]. Надалі залишається 

актуальним пошук, одержання та впровадження в практику нових 

високоселективних препаратів лектинів [106, 194]. 

Виразковий коліт, хвороба Крона, аденокарциноми, аденоматозні поліпи 

супроводжуються змінами в глікозилюванні слизової оболонки товстої 

кишки, що проявляється в зменшенні довжини О-гліканів, зниженні 

сульфатування, підвищенні сіалізації та експресії онкофетальних антигенів. 

Рак товстої кишки посідає третє місце в структурі пухлинних 

захворювань у світі [54, 163]. У 2008 р. на земній кулі діагностовано 1,24 

млн. хворих, уражених цією патологією з найнижчим рівнем в Центральній 

Африці та найвищим рівнем в індустріально розвинутих країнах [54, 58, 93, 



 7 

200]. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру України на 2014-

2015 рік показник захворюваності на колоректальний рак становив 

відповідно 48,4 випадків серед чоловіків та 41,6 серед жінок  на 100 тисяч 

населення [10].  

Значна кількість робіт присвячена опрацюванню методів протиракової 

терапії [40, 91, 109, 124, 144, 172, 183]. Лектини, зокрема, можуть бути 

використані в ролі  векторних молекул для цільової доставки лікарських 

засобів до відповідних клітин і тканин, у тому числі при захворюваннях 

травного тракту [62, 169]. Цим забезпечується низка переваг над ліками 

нецілеcпрямованої дії [43, 134, 139, 148, 150].  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

проведена в рамках планових наукових тем кафедри гістології, цитології та 

ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Пошук нових препаратів лектинів із сировини Карпатського 

регіону та можливості їх застосування у біології та медицині» (номер 

державної реєстрації  0107U001048) та «Лектино- та імуногістохімічний 

аналіз вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і 

тканин» (номер державної реєстрації  0113U000207). Здобувач є 

співвиконавцем зазначених науково-дослідних робіт.  

Мета дослідження: з використанням панелі лектинів різної вуглеводної 

специфічності, включаючи як традиційні, так і нові оригінальні зразки 

лектинів, визначити глікановий профіль тонкої і товстої кишки різних класів 

хребетних тварин, а також дослідити перебудову вуглеводних детермінант 

товстої кишки людини при пухлинній трансформації та її прогресії. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити гістотопографію вуглеводних детермінант слизової 

оболонки тонкої і товстої кишки еволюційно віддалених класів хребетних 

тварин і порівняти її з глікановим профілем товстої кишки людини. 

2. За допомогою лектинів різної вуглеводної специфічності визначити 

характер перебудови глікорецепторів слизової оболонки товстої кишки 
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людини при пухлинній трансформації та її прогресії. 

3. Вивчити вуглеводну специфічність нових оригінальних препаратів 

лектинів та перспективи їх використання в якості гістохімічних реагентів в 

нормі та патології. 

4. З’ясувати можливості використання лектинів для цілеспрямованої 

доставки ліків до патологічно змінених тканин. 

Об’єкт дослідження: особливості експонування вуглеводних 

детермінант у слизовій оболонці тонкої та товстої кишки в порівняльно-

видовому аспекті, варіабельність глікокон’югатів товстої кишки людини в 

нормі та характер їх трансформації при неоплазії, вуглеводна специфічність 

лектинів. 

Предмет дослідження: гістотопографія лектинових рецепторів у кишці 

різних видів хребетних тварин та людини, характер їхньої перебудови при 

злоякісній трансформації, можливості використання нових оригінальних 

препаратів лектинів у гістохімії вуглеводів. 

Методи дослідження: загальноморфологічні – для вивчення 

гістоструктури кишки експериментальних тварин і людини, оцінки ступеня 

пухлинної дисплазії товстої кишки людини; гістохімічні – для визначення 

вмісту і розподілу глікокон’югатів, активності лужної фосфатази в тканинах; 

методи лектинової гістохімії, у тому числі з використання специфічних 

вуглеводів-інгібіторів та ферментів – для виявлення вуглеводних детермінант 

у досліджуваних тканинах; імунохімічні (реакція гемаглютинації та її 

пригнічення вуглеводами) – для дослідження вуглеводної специфічності 

нових оригінальних лектинів; біохімічні – для визначення їхніх фізико-

хімічних характеристик. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з використанням 

панелі лектинів різної вуглеводної специфічності (WGA, STA, PHA-E, RPBA, 

AIA, LABA, MPFA, PIFA, CCRA, CNFA, SNA, PNA) проведено порівняльне 

гістохімічне дослідження та охарактеризовано особливості складу і 

структури вуглеводних детермінант слизової оболонки кишки представників 
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різних класів хребетних тварин (коропа звичайного, мідянки звичайної, жаби 

трав’яної, голуба сизого, пацюка) та людини. Встановлено, що лектини PHA-

E, CCRA та CNFA слабко зв’язуються з глікорецепторами нормальної 

слизової оболонками товстої кишки людини та виявляють підвищену 

спорідненість до глікокон’югатів у складі її неоплазій. 

Уперше досліджено вуглеводну специфічність і можливості 

використання в гістохімії нових або маловивчених лектинів – гриба міцени 

чистої (MPFA), свинушки тонкої (PIFA), грузлика димчастого (CNFA), ікри 

коропа (CCRA). Вперше встановлено, що особливістю МРFА є виключно 

сильна взаємодія з лужною фосфатазою, відносна інгібіторна сила такої 

взаємодії для лектину МРFА була найвищою серед двадцяти випробуваних 

лектинів. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

розширюють існуючі дані щодо гістотопографії глікорецепторів слизової 

оболонки кишки різних видів хребетних тварин і людини та демонструють 

особливості експонування глікокон’югатів у залежності від таксономічної 

приналежності і особливостей харчування, доповнюють можливості 

практичного використання лектинів як селективних гістохімічних маркерів 

окремих структурних компонентів тонкої та товстої кишки. Отримані дані 

свідчать про перспективність застосування нових лектинів (MPFA, PIFA, 

CCRA) у гістохімії вуглеводів як інтактних, так і патологічно змінених 

тканин.  

Метод очистки лектину CCRA підтверджений патентом на корисну 

модель України. 

Встановлено, що поряд з PNA, малодосліджений лектин CNFA виявляв 

схильність до взаємодії з глікокон’югатами у складі пухлинних новоутворень 

товстої кишки людини при практично відсутньому зв’язуванні з 

вуглеводними рецепторами нормальної слизової оболонки. Лектини CCRA та 

РНА-Е, що демонстрували мінімальну спорідненість до цитоструктур 

нормальної кишки людини та аденокарцином низького ступеня 
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диференціації, взаємодіяли з високодиференційованими аденокарциномами 

та аденомами (з вищою селективністю до аденом). Відтак, лектини CNFA, 

CCRA та РНА-Е можуть бути рекомендовані в якості гістохімічних реагентів 

для диференції аденом та аденокарцином товстої кишки. 

Дослідження кон’югату лектину гороху з похідним тіопірано[2,3-d] 

тіазолу (Les-1351K) виявило у 2,5 раза сильнішу дію на клітини лейкемії 

миші лінії L1210, у порівнянні з нативним Les-1351K через селективне 

зв’язування означеного кон’югату з рецепторами лейкемічних клітин, що 

вказує на перспективність використання лектинів у якості векторних молекул 

для доставки лікарських препаратів, зокрема, при хіміотерапії неоплазій 

товстої кишки. 

Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації впро-

ваджені і використовуються в навчальному процесі на кафедрах гістології, 

цитології та ембріології вищих медичних закладів України: Київського 

національного медичного університету імені О. О. Богомольця (затв. 21. 06. 

2016 р.), Вінницького національного медичного університету імені М. І. 

Пирогова (затв. 16. 05. 2016р.), ДВНЗУ ―Українська медична стоматологічна 

академії (затв. 21. 06. 2016 р.), ДВНЗ ―Івано-Франківський національний 

медичний університет‖ (затв 06. 06. 2016 р.), ДВНЗ ―Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського‖ (затв. 26. 04. 

2016р.), ДВНЗУ ―Буковинський державний медичний університет‖ (затв. 15. 

06. 2016 р). 

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно зібрав та 

проаналізував наукову літературу і патентну інформацію; особисто провів 

забір гістологічного матеріалу та виготовлення гістологічних препаратів, їх 

зафарбовування з використанням гістологічних, гістохімічних та 

лектиногістохімічних методів. Здійснив дослідження  вуглеводної 

специфічності лектинів, під керівництвом кваліфікованих фахівців провів 

окремі етапи очищення нових лектинів (MPFA, PIFA, CCRA). Основні 

положення, що виносяться на захист, висновки та практичні рекомендації 
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дисертації сформульовані автором спільно з науковим керівником. У 

наукових роботах, надрукованих у співавторстві, автору належить фактичний 

матеріал і участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дослідження. Результати та основні наукові 

положення дисертації обговорювались на українських та міжнародних 

наукових конференціях: науково-практичній конференції «Прикладні 

аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» (Тернопіль, 

2008); науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Актуальные вопросы современной медицины» 

(Минск, 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції «ХI 

Український біохімічний конгрес» (Київ, 2014); міжнародній науковій 

конференції «International Symposium on Cell Biology jointly with 4
th

 Ukrainian 

Congress of Cell Biology» (Uzhhorod, 2014); науково-практичній конференції 

«Хімія природних сполук» (Тернопіль, 2016); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Теорія і практика сучасної морфології» 

(Дніпро, 2016); міжнародній науковій конференції «5 з’їзд Українського 

товариства клітинної біології з міжнародним представництвом» (Одеса, 

2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, 

з яких 4 статті у фахових наукових виданнях України, 2 статті у закордонних 

наукових виданнях (з них 1 у фаховому журналі), 1 патент на корисну модель 

України, 1 монографія та 8 робіт у матеріалах конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛЕКТИНОВА ГІСТОХІМІЯ ТОВСТОЇ КИШКИ В НОРМІ ТА ПРИ 

НЕОПЛАЗІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Морфологія та гістологія товстої кишки людини та 

досліджуваних тварин 

 

Товста кишка в людини - це останній відділ травного тракту, який 

починається від ілеоцекального клапану і закінчується анусом. У ній розріз-

няють 3 відділи: сліпа, ободова  і пряма. Ободова, у свою чергу поділяється 

на висхідну ободову, поперечну ободову, низхідну ободову, сигмоподібну 

ободову. Довжина товстої кишки становить 100-150 см. Діаметр у початко-

вому відділі (сліпа кишка) становить 7-8 см, у кінцевому (дистальний відділ 

низхідної кишки) – 4-5 см. Від тонкої кишки вона відрізняється більшим 

діаметром, стрічками, випинами, сальниковими відростками  [22, 66, 129]. 

Стінка кишки утворена слизовою оболонкою з підслизовим прошарком, 

м’язовою та серозною оболонками. Слизова оболонка вистелена одно-

шаровим стовпчастим епітелієм, глибше залягає власна пластинка та м’язова 

пластинка слизової оболонки. Для слизової оболонки характерні  кишкові 

крипти (кишкові залози, крипти Ліберкюна). Поверхневий циліндричний 

епітелій представлений поверхневими (адлюмінальними) колоноцитами та 

келихоподібними клітинами. Крипти вистелені криптовими колоноцитами, 

келихоподібними клітинами, ендокриноцитами, що розміщені розсіяно [84, 

147]. Згідно підрахунків у крипті міститься від 1500 до 4900 клітин [28]. 

Колоноцити є високими циліндричними клітинами, на поверхні яких 

міститься мікроворсинки (сукупність яких називається мікроворсинчастою, 

щіточковою або посмугованою облямівкою). Також у них бокова плазмолема 

формує виразні випинання, характерні численні мітохондрії, розвинуті 

гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Ґольджі. Слизовий секрет 

келихоподібних клітин відкладається в розширеній апікальній частині; у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nooteboom%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19878146
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звуженій, подібній до ніжки келиха, розміщене ядро, ендоплазматична сітка, 

комплекс Гольджі. Секрет цих клітин сприяє просуванню їжі та створює 

захисний муциновий бар’єр [24, 66, 84, 148]. У правих відділах товстої кишки 

та в товстій кишці молодих особин присутні клітини Панета (екзокриноцити 

з ацидофільною зернистістю) [24, 66]. 

Ендокриноцити, що розсіяні між келихоподібними клітинами частіше в 

базальній частині крипт, містять гранули із секретом, ядра знаходяться не 

базально, а на люмінальній поверхні гранул. Секрет виділяється через базаль-

ну або латеральну поверхню клітин і забезпечує місцеву модулюючу дію. 

[66]. Розрізняють 4 основні типи ендокриноцитів: EC, L, F, H та 3 доволі 

рідкісні: D, N та P [195]. Власна пластинка містить помірну кількість різних 

типів лейкоцитів (включаючи плазмоцити, лімфоцити) та макрофаги. Також 

трапляються інтраепітеліальні лімфоцити [146]. 

На відміну від тонкої кишки, в товстій - відсутні ворсинки (у постна-

тальному періоді), крипти глибші і в поперечній та лівих відділах товстої 

кишки відсутні клітини Панета, також тут більше келихоподібних клітин 

(частка яких збільшується в напрямку до прямої кишки), чисельність і 

різновидність ендокриноцитів є нижчою [24, 66, 69].  

У товстій кишці проходить міграція клітин – менш диференційовані 

колоноцити, що діляться в нижній частині крипт,  мігрують на поверхню, 

звідки вони зрештою злущуються в просвіт кишки. В основі крипт товстої 

кишки зустрічаються клітини незрілої морфології, які, очевидно, слугують 

стовбуровими клітинами для клітин товстої кишки. У  відхідниковому каналі 

епітелій слизової оболонки трансформується з циліндричного в 

багатошаровий плоский [66]. 

Людина – представник найвище організованих хребетних (Vertebrata, 

син. Сrаniota), які характеризуються прогресуючим розвитком центральної 

нервової системи.  В той же час відомо близько 50 тис. сучасних видів 

хребетних, розподілених на 7 класів: круглороті, хрящові риби, кісткові риби, 

земноводні, плазуни, птахи та ссавці [41]. 



 14 

Гістологічно кишка у хребетних – це трубчастий орган, утворений 

трьома оболонками (слизовою оболонкою з підслизовим прошарком, 

м’язовою, серозною оболонками). Анатомічно кишка починається після 

шлунка або якщо його немає – після стравоходу (їх відділяє пілорус – 

звуження травної трубки) [41]. Слизова оболонка вистелена одношаровим 

стовпчастим епітелієм (окрім дистального відділу та у деяких видів – 

проксимального відділу), що включає келихоподібні, ентероцити 

(колоноцити) та ендокриноцити, інколи присутні також інші специфічні 

клітини. Так, у коропа виявлені паличкоподібні клітини, які присутні також в 

інших органах і мігрують у процесі онтогенезу [188]. У тонкій кишці ссавців 

у криптах виявлені клітини Панета, що виділяють дефензини; у товстій 

кишці деяких видів ссавців у криптах присутні вакуолізовані секреторні 

клітини, які дещо відрізняються від келихоподібних клітин [126].  

У кісткових риб слизова оболонка формує невеликі складки, рідко 

ворсинки, характерні для наземних хребетних [100, 207]. Також можливі 

пілоричні вирости: сліпі мішки на краніальному кінці кишки. Кишка коропа 

звичайного формує 7 сегментів, поєднаних 6 петлями. Довжина кишки майже 

вдвічі перевищує довжину тіла [118].  

У земноводних і плазунів тонка кишка має невеликий діаметр, вона 

звивиста, її довжина, як правило, перевищує довжину тіла в два, три, інколи і 

більше разів, водночас довжина товстої кишки невелика. У слизовій оболонці 

тонкої кишки присутні складки, або кишкові ворсинки та слабко виражені  

крипти, або ж крипти відсутні [117]. У земноводних описані інтестинальні 

залози на всьому протязі кишки, що нагадують пілоричні залози шлунка; 

розміщені вони зазвичай в заглибинах між складками. У плазунів у тонкій 

кишці виділяють дванадцятипалу та клубову, остання відкривається в товсту 

кишку через вузький отвір обмеженим сфінктером (поділ краще виражений в 

травоїдних плазунів). Слизова оболонка формує ворсинки, криптоподібні 

формації можливі в деяких представників, але в змій вони відсутні. У товстій 

кишці можливий поділ на сліпу та ободову, присутні складки, або ж коли 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464806000544


 15 

кишка заповнена харчовими масами, стінка стає гладкою. Крипти можливі в 

проксимальних відділах, у дистальних вони зазвичай відсутні [96, 111].  

У птахів тонка кишка за будовою схожа з плазунами, але ще довша і 

більш звивиста, довжиною в середньому більш ніж у вісім разів перевищує 

довжину тіла. Товста кишка коротка, у місці переходу тонкої кишки  в товсту 

в багатьох рослиноїдних птахів є пара добре розвинутих сліпих кишок. 

Невелика довжина товстої кишки пов’язана з потребою якнайшвидше 

вивести шлаки та наявністю особливо розвинених сліпих відростків. Слизова 

оболонка тонкої та товстої кишок містять кишкові ворсинки різної форми та 

неглибокі кишкові крипти [32, 37, 101].  

У ссавців кишка ще більш диференційована: вона має найбільшу 

відносну довжину та звивистість серед хребетних і, відповідно, найбільшу 

площу всмоктування. Внутрішня поверхня тонкої кишки вкрита кишковими 

ворсинками, які відмінні за формою, величиною, щільністю на одиницю 

площі в різних видів. Товста кишка представляє собою трубку більшого 

діаметру, а ніж тонка, поверхня переважно нерівна, поділена перетяжками на 

секції або петлі [184]. Кишка  пацюка, що є традиційною лабораторною 

твариною, є добре досліджена. Кількість кишкових ворсинок на мм
2
 для 

порожньої становить - 23, для клубової  - 38, що є доволі сталою величиною; 

кількість мікроворсинок на мкм
2
 становить 65. 90% поверхні ворсинок 

займають келихоподібні клітини [125]. Слизова оболонка товстої кишки 

містить кишкові крипти, проліферативна активність простого стовпчастого 

епітелію, що формує епітеліальну пластинку дещо нижча, ніж у мишей і 

становить 7-11 клітин/крипта/год [126].  

  

1.2. Склад, структура та фізіологічна роль  деяких глікокон'югатів 

товстої кишки 

 

Більшість речовин білкової природи є глікопротеїнами, які утворюються 

внаслідок їх глікозилювання. Глікозилювання є найбільш поширеним і 
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складним серед усіх відомих пострансляційних модифікацій білків, яке є 

важливим для підтримання конформації та стабілізації їх структури та роз-

витку різноманітних біологічних ефектів [94, 132, 140, 173]. Глікани синте-

зуються за посередництва більш як 180 ензимів – глікозилтрансфераз [197].  

Подібно до нуклеїнових кислот та пептидних послідовностей вуглеводні 

ланцюги у складі гліканів зберігають і передають інформацію. Потенціал 

вуглеводного коду набагато переважає за своїми можливостями інші 

біохімічні кодові системи, у тому числі і генетичний код. Нуклеїновий код  

використовує 5 хімічних структур; протеїновий – 20, а вуглеводний 

використовує значно більшу кількість хімічних структур (зокрема в бактерій 

виявлено більш ніж 100 різних моносахаридів) [140, 197]. Ось чому глікани 

різних видів живих організмів та окремих індивідуумів набувають 

функціональної зрілості після глікозилювання та дуже відрізняються між 

собою, зокрема у людини і ссавців [77, 128, 164].   

Серед гліканів розрізняють N- та О-глікани. У N-гліканів вуглеводи 

зв'язані з білковою частиною молекули через азот аспарагіну. Олігосахаридні 

ланцюги N-гліканів поділяють на високоманозні, комплексні та гібридні 

типи. О-глікани утворюються шляхом приєднання олігосахариду до серину 

чи треоніну через кисень [164, 177]. О-глікани становлять більшу частину 

гліканів. Найбільш поширені форми глікозилювання білків наступні: 

GlcNAc-N-Asn, GalNAc-O-Ser/Thr, xylose-O-Ser, GlcNAc-O-Ser, церамід та  

фосфатидил-опосередковані глікосфінголіпіди [177]. О-глікани кишки 

представлені насамперед муцинами, які є високо глікозильованими.  

Склад вуглеводів слизової оболонки кишки найкраще досліджено у 

людини та в лабораторних тварин - ссавців. Для людини встановлено, що 

муцини кишки представлені переважно високоманозними та комплексними 

N- та О-гліканами, структура яких є дуже варіабельною. У муцинах товстої 

кишки вирізняють 4 основні кóрові структури О-гліканів. Ці структури 

зазвичай поєднані з іншими вуглеводами і сульфатами формуючи 

різноманітні полісахаридні конфігурації. Зокрема наводять такі дані, щодо 
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будови кóрових структур: кор першого типу: Galβ1-3GalNAcα-Ser/Thr; кор 2 - 

GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-Ser/Thr; кор 3 - GlcNAcβ1-3GalNAcα-Ser/Thr; 

кор 4 - GlcNAcβ1-6(GlcNAcβ1-3)GalNAcα-Ser/Thr [52]. У дво-, три-, і 

тетраантенних структурах можуть бути присутні залишки L-фукози, D-

галактози, N-ацетил-D-галактозаміну та N-ацетил-D-глюкозаміну, що 

приєднані до кóрових ділянок. Нейрамінові кислоти в товстій кишці не 

настільки поширені, як в інших органах. Також виявлено велику кількість 

відгалужень, що представлені залишками LacNAc. Найбільш помітною та 

виразною відмінною ознакою гліканів товстої кишки є  наявність фукозних 

термінальних залишків на тетраантенних структурах [71].  

 

Рис. 1.1. Структура гліканів товстої кишки в людини і мишей.  

N-глікани товстої кишки людини (А); N-глікани товстої кишки миші (Б); 

О-глікани товстої кишки людини (кóр -1, кóр 2) (В); О-глікани товстої кишки 

миші (кóр -1, кóр 2) (Г) [71].  

 

Характерне фукозилювання термінальних Gal та GlcNAc залишків 

(частіше спостерігається на Le
x
, Le

y 
антигенах). Щодо О-гліканів, то тут 
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переважають представники з кóровими структурами I-го типу (моно- та 

дисіаловані глікани) і меншою мірою II типу (особливо гетерогенна група) зі 

значно більшими варіаціями порівняно з іншими тканинами. У кóрі ІІ Gal у 

третьому положенні може бути заміщена L-фукозою або ж N-ацетилгексоз-

аміном і навіть нейраміновими кислотами. В О-гліканах мають місце 

різноманітні поєднання цих випинань, відгалуження в GlcNAc шостого 

положення,  часто зустрічаються повтори LacNAc, характерне поліфукози-

лювання разом з епітопами Le
x
, Le

y
 та сіалізація [71]. 

Розрізняють мембранозв’язані муцини (MUC1, MUC3A, MUC3B, MUC4, 

MUC12, MUC13, MUC16, MUC17, MUC20) та секреторні (гель формуючі: 

MUC2, MUC5B, MUC5AC, MUC6, MUC19; гель неформуючі: MUC7). 

Муцин слизової оболонки запобігає  колонізації патогенними збудниками 

слизової оболонки, змащує поверхню для переміщення хімусу, попереджає 

дегідратацію тканини, у залежності від свого стану регулює переміщення 

різних біомолекул до колоноцитів, здійснює функцію антигенного контролю 

через взаємозв’язок з лігандами зовнішнього середовища, зокрема лекти-

нами. Також муцин підлягає контролю з боку імунної системи. У залежності 

від структури гліканових ланцюгів муцин може залучатись у міжклітинній 

адгезії або ж забезпечувати протилежну функцію – антиадгезивну [52, 121]. 

Гель-формуючі муцини забезпечують бар’єрно-захисну функцію; мембрано-

зв’язані можуть виступати рецепторами залученими в інтрацелюлярній пере-

дачі сигналів [70]. При ехінококозі високий рівень Tn антигену виявлений на 

їхній  поверхні, що є мімікрією та знижує імунну відповідь [196].  

Встановлено, що глікопротеїни випинаються в екстрацелюлярний прос-

тір і характеризуються високою рухливістю. Деякі моносахариди глікопро-

теїнів, наприклад, нейрамінова кислота, мають негативний заряд при 

фізіологічному значенні pH, так що її приєднання має здатність змінювати 

просторову конфігурацію глікопротеїнів та приводить до олігомеризації 

останніх. Тому сіалізація є дуже важливою для підтримання конфігурації 

різноманітних поверхневих рецепторів [172].  
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1.3. Епітеліальні пухлини товстої кишки. Молекулярні маркери 

пухлинної прогресії, процесів інвазії та метастазування 

  

Рак товстої кишки посідає третє місце в структурі пухлинних захворю-

вань [56, 155] і найвищий серед індустріально розвинених країн (рис. 1.2 та 

1.3). До основних факторів ризику належить: вік, стать [191, 200], надмірне 

споживання жирів, червоного м'яса, алкоголю, куріння, ожиріння, 

недостатність фізичної активності [116, 190, 191]. До факторів ризику також 

належать запальні захворювання товстої кишки (неспецифічний виразковий 

коліт (НВК), хвороба Крона) [205], при цьому ризик неоплазії тим вищий, 

чим довший перебіг і більший ступінь ураження [58]. Загалом, фактори 

ризику, часто зводять до ожиріння, як прояву ―вестерналізації‖ і 

передбачають  висококалорійну дієту та фізичну активність. При цьому, 

окрім зниження швидкості евакуації, спостерігається зміна складу 

мікрофлори, що метаболізує жовчні кислоти до вторинних продуктів з 

прозапальною та канцерогенною дією [75]. У 75 % - 95% ракові 

переродження в товстій кишці виникають за наявності мінімальної чи повній 

відсутності генетичних передумов [122, 200]. 

 

 

Рис. 1.2. Захворюваність на рак товстої кишки серед чоловіків на 100 

тис. населення [54]. 
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Рис. 1.3. Захворюваність на рак товстої кишки серед жінок на 100 тис. 

населення [54]. 

 

Співвідношення раку ободової кишки до раку прямої кишки в 

розвинутих країнах становить приблизно 2:1, у відсталих – 1:1 [67]. До 

поширених доброякісних пухлин товстої кишки відносять: аденому, 

гіперпластичний поліп, змішаний (аденоматозно-гіперпластичний) поліп, 

ретенційний поліп (ювенільний ретенційний поліп). До раку товстої кишки 

(відповідно до міжнародної гістологічної класифікація пухлин) відносять: 

аденокарциному, муцинозну аденокарциному, перснеподібно-клітинну 

карциному, плоскоклітинну карциному, адено-плоскоклітинну карциному, 

медулярну карциному, недиференційований рак [61].  

Аденома – передраковий стан, стадія в трансформації нормальної 

тканини в аденокарциному товстої кишки. Морфологічно розрізняють: дрібні 

аденоми (менші 5 мм), плоскі аденоми (до 1 см, потовщення епітеліальної 

пластинки менше ніж у двічі порівняно з нормальним епітелієм), аденоми на 

ніжці (переважно великих розмірів). 25-29% аденом, що виявляються 

ендоскопічно є меншими, ніж 1 см. У 30-50% випадків виявлялися множинні 

аденоми (рідко більше 20 і майже ніколи 50). Великі та чисельні аденоми  

виявляються в пацієнтів старшого віку [146]. Виділяють два типи 

гістоархітектоніки аденом: папілярна та тубулярна. Тубулярна структура 
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передбачає видовжені крипти, папілярна - пласт аденоматозних клітин, що 

формує випинаючий в просвіт пальцеподібний виріст із фіброваскулярною 

основою. Відповідно класифікують: тубулярні (папілярних елементів менше 

20 %),  тубулопапілярні - (20- 80% папілярних елементів), папілярні (більше 

80% папілярних елементів). Статистично 80 - 87 % аденом папілярні, 8 -16 

тубулопапілярні, 3-6% вілльозні [203]. 

Виділяють окремі фактори ризику злоякісної трансформації: 1) сімейний 

анамнез раку товстої кишки, 2) розмір більше 1 см. 3) наявність множинних 

аденом незалежно від розмірів, 4) папілярна чи тубулопапілярна архі-

тектоніка, 5) наявність дисплазії високого ступеню. Більше 90% невеликих 

аденом протягом кількох років підлягають значній трансформації, решта 

ростуть зі швидкістю – 2-4 мм у рік. Ризик ракового переродження для 

аденоми меншої за 1 см становить 2,5% за 5 р., 8% за 10 р. , 24 % за 20 р. [61].  

Загальноприйнято, що аденокарциноми товстої кишки проходять стадії  

доброякісної аденоматозної трансформації. Аденома, що еквівалентна 

епітеліальній дисплазії низького ступеня, від маленького поліпу розвивається 

шляхом збільшення в розмірах та набуття папілярних елементів. Інвазивній 

карциномі передує дисплазія високого ступеня: різні розміри ядер, підвищена 

гіперхромія з порушеним розподілом хроматину, атипові мітози, порушення 

стратифікації ядер та комплексності крипт, а саме з формуванням містків та 

багатоклітинного пласту чи криброзних структур [203]. Подальша стадія 

трансформації: проростання базальної мембрани, якщо ракові пухлини не 

проростають в підслизовий прошарок діагностують внутрішньослизову 

карциному, ризик метастатичного поширення якої відсутній (для ободової та 

прямої кишок) через відсутність великих лімфатичних судин. Метастази 

виникають при досягненні підслизового прошарку [146]. 

Рак товстої кишки на генетичному рівні пов’язують з нестабільністю 

геному, а саме хромосомальною нестабільністю та мікросомальною неста-

більністю з поширеністю 85% та 15 % відповідно. Багато різних трансфор-

мацій відбувається у послідовності: аденома-карцинома [58, 102, 149, 155].  
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Для розподілу по стадіях використовують класифікацію TNM [189]. 

Таблиця 1.1 

Система класифікації TNM 7 видання 

Стадія TNM  Характеристика 

Стадія 0 Tis N0 M0 Tis (рак in situ) – інтраепітеліальний або з 

інвазією у власну пластинку слизової оболонки
1 
 

Стадія1 Т1 N0M0 T1 - пухлина проростає в підслизовий прошарок, 

або T1a <1 см, T1b<2см 

Стадія1 Т2 N0M0 T2 – пухлина проростає в м’язову оболонку 

Стадія 2А T3N0M0 T3 – пухлина проростає в м’язову оболонку до 

субсерозної оболонки або вростає в 

неперитонізовані навколокишкові тканини 

Стадія 2В T4N0M0 T4 - інвазія пухлини в сусідні органи та 

структури і/або проростання крізь вісцеральну 

очеревину
2,3

 

Стадія 3А T1-2N1M0 N1 - метастази в 1 – 3 реґіонарних лімфовузлах; 

Т1-T2 

Стадія 3В T3-4N1M0 N1 - метастази в 1 – 3 реґіонарних лімфовузлах; 

Т3-T4 

Стадія 3С T1-4N2M0 Метастази в ≥ 4 реґіонарних лімфовузлах. 

Стадія 4 T1-4N1-2M1 Є віддалені метастази 

Примітки: 
1
Включає пухлинні клітини, виявлені поза базальною 

мембраною та м’язевою пластинкою слизової оболонки, що не проникають у 

підслизовий прошарок; 
2
Пряма інвазія в Т4 включає інвазію в інші відділи ободової кишки по 

ходу серозної оболонки, наприклад інвазія пухлини сліпої кишки в 

сигмоподібну; 
3
Пухлина макроскопічно фіксована до інших органів класифікується як 

Т4, однак якщо в краї фіксації до органа не виявлені пухлинні клітини, 

пухлина класифікується як рТ3 [189]. 

 

П’ятирічне виживання при виявлені пухлини товстої кишки на ранній 

стадії, коли вони ще локалізовані становить > 90% [51]. Однак приблизно в 

половині випадків захворювання діагностують на стадії метастазів, тоді 

п’ятирічне виживання становить менше 5 % [173].  
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Глікозилювання, яке має місце в посиленні чи в пригніченні ракового 

метастазування, є критично важливим питанням у сучасному дослідженні 

злоякісних пухлин [72]. Подібні зміни в глікозилюванні відбуваються в 

слизовій оболонці кишки при виразковому коліті, хворобі Крона, 

аденокарциномах, аденоматозних поліпах. Це - зменшення довжини О-

гліканів, зниження сульфатування, підвищення сіалізації та експресії 

онкофетальних антигенів (sialyl-Tn (sialylα2-6GalNAc), TF антигену, Galβ1-

3GalNAcα- та ін.) [167]. При втраті клітиною здатності адекватно керувати 

процесами росту та поділу значно змінюється рецепторний склад її поверхні. 

Довгі роки ведуться дискусії, наслідком чи причиною неопластичного 

процесу є змінене глікозилювання. Наукові дослідження вказують, що деякі 

(якщо не всі), зміни в глікозилюванні є наслідком початкової пухлинної 

трансформації та водночас головною подією необхідною для інвазії та 

метастазування [72, 99].  

Окремо виділяють молекули-маркери, які як вважають, сприяють пух-

линній прогресії, процесам інвазії та метастазування, ведуть до скорочення 

тривалості життя на 5 – 10 р. До них належать: β6GlcNAc N-глікани; STnO-

глікани [45, 78, 152], SLe
x
, SLe

a
 [25, 45, 173], сіаліл-6-сульфо-Le

x
 та Le

y
 у 

складі N-, чи O-гліканів або в складі ліпідів; гангліозиди (GM2, GD3) та- Gb5 

(globopentaose) у ліпідних структурах [72], 1-3/4 фукозильні епітопи на Asn β-

гаптоглобіні [141], UN1 антиген (CD43 трансмембранний сіалізований O-

глікан) з GalNAc-O –пептидом, як кόрова структура (NeuNAcα 2,3 Galβ1,3 

(NeuNAcα2,3 Galβ1,4 GlcNAcβ1,6) GalNAcα1-Ser/Thr) [106]. Також виявля-

ють антигени, що свідчать про кращий прогноз: залишки -β4GlcNAc на 

гліканних структурах, на відміну від залишків β6GlcNAc на гліканних 

структурах, групоспецифічні речовини A та B, антигени Tn, T, Gb5 є 

маркерами, пригнічення пухлинної прогресії, на відміну від сіальованих 

структур, включаючи SLe
x
 та SLe

a
; SGb5 [31, 72], STn, сіаліл-T, що є 

маркерами процесів інвазії та метастазування [45]. Окрім аналізу фрагментів 

пухлинної тканини, оцінка метастатичних клітин отриманих з крові може 
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мати важливе прогностичне значення [57]. 

Tn антиген, STn aнтиген, Tомсон-Фріденрайх антиген (TF антиген, 

T антиген). Tn антиген є не чим іншим як GalNAc – N-

ацетилгалактозаміном, приєднаним до серину чи треоніну О-гліканів через 

кисень відповідно [123]. Окремо виділяють його сіалізовану форму: STn 

aнтиген (Neu5Ac(α2-6)GalNAc), також позначається як  кластер 

диференціації CD175 [124, 152]. При приєднанні до Tn антигену галактози β1-

3 зв’язком формується антиген, який позначають як антиген Tомсона-

Фріденрайха (TF aнтиген; T aнтиген)  (Gal(β1-3)GalNAc) [52, 120].  

У нормальній слизовій оболонці товстої кишки при використанні антитіл 

та лектинів Tn антиген, STn антиген, T антиген не виявлені [181]. У слизовій 

оболонці товстої кишки без патології, що суміжна до карциноми, дані 

рецептори виявлялись у 35%-65%  випадків [120]. STn антиген виявили в 29 

% гіперпластичних поліпів та 56% аденоматозних поліпів товстої кишки, 

аденокарциномах - 72%-81% випадків, причому наявність у ракових клітинах 

STn антигену характеризується песимістичним прогнозом на відміну від STn 

антигену негативного раку, в якому 3 і 5 річне виживання становило 100% і 

94% відповідно [120], та був строго асоційованим з диференціацією пухлин 

(товстої кишки), периневральною інвазією, але не корелював з віком, статтю, 

локалізацією, глибиною інвазії та лімфоваскулярного поширення [106]. 

Загалом Тn та STn антигени, виявлені у 80 % карцином людини, розгля-

даються маркерами туморогенезу та несприятливими прогностичними марке-

рами також для шлунку, грудей, легень, шийки матки [83], хоча  STn антиген 

також виявлений в слизовій оболонці при гастриті, запальних захворюваннях 

товстої кишки (неспецифічному виразковому коліті, хворобі Крона) [124].  

Т антиген при використанні моноклональних антитіл  не виявлявся в 

умовах норми та виявлявся в 48 % гіперпластичних та 54 % аденоматозних 

поліпів, причому виявлена кореляція з вираженістю гістопатологічних 

процесів [143]. При раку цей антиген виявлявся в 71% випадків. Останній 

присутній насамперед у помірно- і високодиференційованих аденокарци-
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номах, тому можна говорити, що в анапластичних карциномах співвідно-

шення Tn/Т більш виражене, ніж у високодиференційованих [120].  

Як свідчать дані літератури, у нормальній слизовій оболонці товстої 

кишки визначається висока активність β1,3GlcNAc-трансферази (Т-синте-

тази), що видозмінює Тn антиген у Т антиген (кор першого типу) з 

подальшими етапами глікозилювання (і лише зовсім невелика частина Тn 

антигену залишається неекранованою в кишці за нормальних умов). У 

клітинах з раковим переродженням високу активність виявляють β1,3Gal-

трансфераза та α2,6сіалілтрансфераза. Відтак β1,3Gal-трансфераза та 

α2,6сіалілтрансфераза, очевидно, будуть насамперед конкурувати з β1,3 

GlcNAc-трансферазою за Tn антиген, хоча цей аспект біохімії буде більш 

виражаним у власне раковоперероджених клітинах [120, 161, 185].  

Специфічні вуглеводи можуть маскувати гліканові епітопи. Наприклад 

STn антиген є термінальною структурою, що не може бути використана, як 

субстрат для глікозидазної реакції. Однак нейраміновий компонент може 

бути О-ацетильований, що унеможливлює розпізнавання SТn антигену відпо-

відними антитілами. Втрата ензимів, що синтезують 1-4  кóрові структури в 

ракових пухлинах, може також підвищити кількість STn антигену та 

відповідно призвести до формування відповідного фенотипу з урахуванням 

того, що подальше глікозилювання неможливе [52, 152].  

Слід звернути особливу увагу на функцію Tn та SТn антигенів, які 

сприяють здатності раку до інвазії та метастазування. Скорочення ланцюга 

О-гліканів сприяє більшому ступеню взаємодії з металопротеїназами, що в 

свою чергу сприяє зміні взаємодії із селективними молекулами, зокрема: Е-

селектинами і Р-селектинами, з подальшою дискомплексацією, 

екстравазацією  і метастазуванням [108, 186]. Співвідношення між 

присутністю STn антигеном та раковим прогнозом досліджувалося 

експериментально, шляхом підвищення рівня експресії Tn-структур у 

ракових клітинах. Штучне підвищення експресії STn антигену в клітинах 

раку шлунка призводило до підвищення метастазування та зниження 
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виживання білих мишей після інтраперитонеального введення ракових 

клітин [157, 172]. О-глікани, що несуть на своїй поверхні STn антиген здатні 

інгібувати цитотоксичну активність природних кілерів супроти ракових 

клітин [108].  

 

Рис. 1.4. Біосинтез T антигенів. N-ацетигалактозамін (GalNAc; Tn 

антиген) може перетворитися в кор 1 (T антиген) за дії β3-Gal-трансферази 

(GalT) чи в кор 3  за дії  β3-N-ацетилглюкозамін(GlcNAc)-трансферази 

(GlcNAcT), останній завдяки C2GnT2 може перетворитись у кор 4. Кишкова 

слизова оболонка експресує ензими, що синтезують кóри 1–4. Кор 1 може 

бути перетвореним на T антиген α3-сіалілтрансферазою (ST3Gal) чи α6-

сіалілтрансферазою (ST6GalNAc). Також кор 1 може бути продовженим β3-

GlcNAc-трансферазою (GlcNAcT) або ж C2GnT з формуванням послідовності 

кору 2 . Всі структури можуть у подальшому наростити ще додаткові 

вуглеводні ланки з формуванням складних О-гліканів [52]. 

 

Цілком можливо, що ракові клітини, які експресують на своїй поверхні 

STn антиген, можуть спотворити імунну відповідь у такий спосіб, щоб 

стимулювати подальший ріст через взаємодію з різними сіглексами. Подібно 

як комплекси STn-антитіло, що утворені з водорозчинного STn антигена та 

антитілами стимулюють виділення макрофагами та гранулоцитами фактора 
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стимуляції проліферації ендотелію, призводячи до підвищеного ракового 

ангіогенезу та інвазії [198]. Підвищене утворення судин спостерігалося в 

піддослідних мишей, яким підшкірно вводили ракові клітини молочної 

залози з експресією STn антигену, а далі це стимулювало вироблення 

антитіл. [172].  

Антигени типу Lewis. Антигени родини Lewis (LewisX, Sialyl-LewisX 

(SLe
х
), Lewis А, Sialyl-Lewis А (SLe

а
) та інші) є тетрасахаридами, що складені 

з GlcNAc-Gal, нейрамінових кислот та L-фукози, що зазвичай приєднані до 

О-гліканів на поверхні клітин [195]. 

SLe, що є важливим для ембріонального формування тканин, також 

розглядають, як ключовий антиген (потрібна попередня сіалізація Le
х
 

антигену), необхідний для спрямовування ракових клітин до ендотелію 

судин, адже він є лігандом галектинів [70, 98]. Комплекс SLe/селектин 

сприяє формуванню агрегатів пухлинних клітин, тромбоцитів та лейкоцитів, 

що ховають пухлинні клітини від атак з боку імунної системи. SLe глікани в 

нормі присутні на лейкоцитах та є необхідними для лейкоцитарної адгезії та 

екстравазації протягом запальної відповіді.  [70, 192]. Блокування сіалізації 

Lewis антигенів призвело до пригнічення адгезії пухлинних клітин до 

ендотелію та до тромбоцитів з експресованими на поверхні Е-селектинами 

[105]. Вживлення піддослідним мишам антагоністів Е-селектинів призводило 

до зменшення кількості легеневих метастазів у даній експериментальній 

моделі, а посилення експресії печінково-специфічних Е-селектинів 

переспрямовувала меланомоспецифічні метастази з легень у печінку. У 

мишей, позбавлених  Е-селектину, на яких моделювали рак товстої кишки, 

рідше виникали метастази в легенях [127]. У цьому дослідженні також 

виявлена підвищена кількість циркулюючих пухлинних клітин, що наводить 

на думку про порушення адгезивного етапу метастазування [172]. Скринінг 

сироваткового SLe
a
 (CA19-9)  є протокольним при веденні пацієнтів з раком 

товстої кишки. Високий передопераційний рівень CA19-9 в сироватці крові 

може прогнозувати рецидив захворювання.  
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У дослідженні з залученням 94 випадків раку товстої кишки, SLe
a
 пози-

тивно корелював з печінковими метастазами [119], водночас дослідження 

дало негативний результат при дослідженні метастазування в шлунок [172]. 

Ретроспективний аналіз більш як 300 випадків раку товстої кишки та їх 

асоціації з метастазуванням засвідчив на порядок  вищий рівень експонуван-

ня SLe
a
 у метастазах порівняно з первинними вогнищами [119]. Подібні 

результати одержані при раку грудної залози. Також SLe
a
, SLe

х
 можуть бути 

використані як прогностичні фактори – експонування SLe
х
 свідчить про 

негативний прогноз раку простати після орхоектомії, а також розглядається, 

як можливий індикатор при моніторингу раку грудної залози [30, 153].  

У нормальні слизовій оболонці товстої кишки наявні ланцюги 1 та 2 

типів ([GlcNAcβ1-3 Galβ1-3] та [GlcNAcβ1-3 Galβ1-4] полі N-ацетиллактоз-

аміну). Однак тільки другий ланцюг слід розглядати прекурсором для  SLe
x
 

антигену. В аденокарциномах, особливо високо- і помірно диференційова-

них, синтезуються ланцюги другого типу, адже активність β4-Gal-трансфера-

зи, що приймає участь в їх синтезі підвищується, а активність β3-галак-

тозилтрансферази знижується. Підвищена активність α3-сіалілтрансферази 

підвищує кількість SLe
x
 антигену при товстокишковому раку та сприяє 

інвазії в лімфатичні судини. Синтез сіаліл-димерного Le
x
 (Sialylα2-3Galβ1-4 

(Fucα1-3)GlcNAcβ1-3 Galβ1-4 (Fucα1-3)GlcNAcβ1-3Gal- контролюється α3-

фукозил-трансферазою-IV, підвищений вміст якого корелює з песимістичним 

прогнозом для пацієнтів. Водночас ці раково-асоційовані антигени є ліган-

дами для селектинів, які за нормальних умов беруть участь в адгезії лейко-

цитів до ендотелію, відтак ракові пухлини можуть застосовувати Le
x
-селек-

тиновий адгезивний механізм при раковій інвазії та метастазах [52; 82]. 

Т антиген перетворюється в кор 2 (GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-

Ser/Thr) завдяки дії кор2 β6-GlcNAc-трансферази, C2GnT1 (лейкоцитарного 

типу L-ензиму) та C2GnT2 (муцинового типу М-ензиму). Для нормальної 

слизової оболонки товстої кишки притаманна висока М-ензимна активність. 

Досліджувані лінії ракових клітин  та аденоми товстої кишки людини не 
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мають високої М-ензимної активності. Це призводить до зменшення пред-

ставництва кору четвертого типу (GlcNAcβ1-6(GlcNAcβ1-3)GalNAcα-Ser/Thr) 

та пропорційного підвищення кору 2. Останній є основним носієм SLe
x
 

антигену. Експресія C2GnT1 корелює з раковим ростом та раковою інвазією 

та метастазуванням, що наводить на думку про взаємозв’язок експресованих 

лігандів із селектинами ендотелію [52, 193].  

 

 

Рис. 1.5. Lewis антигени. Термінальний GlcNAc і особливо кóрові 

структури другого типу можуть бути основою для приєднання Lewis 

антигену. SLe
x
 синтезується шляхом приєднання β4Gal до GlcNAc (ланцюг 

другого типу) β4-галактозилтрансферазою (β4-GalT), з подальшим 

приєднанням α3-нейрамінової кислоти до Gal α3-сіалілтрансферазою 

(ST3Gal) та α3-Fuc до GlcNAc α3-фукозилтрансферазою (α3-FucT). Ланцюг 1 

типу (GlcNAcβ1-3 Galβ1-3]) синтезується β3-Gal-трансферазою (β3-GalT). 

ST3Gal та α4-фукозилтрансферазою (α4-FucT) формуючи SLe
x
 антиген52]. 

 

1.4. Лектини та їх використання в дослідженні глікорецепторів 

товстої кишки 

 

Лектини – білки або глікопротеїни, що здатні селективно взаємодіяти з 

вуглеводами, не викликаючи їх хімічної модифікації [133]. Сьогодні лектини 
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широко використовуються як важливий інструмент дослідження в глікобіо-

логії. З їх допомогою здійснюють виділення та структурне вивчення гліко-

протеїнів, вивчення мембранних та цитоплазматичних рецепторів клітин та 

міжклітинного матриксу (гістохімічне дослідження тканин), сепарація клітин 

(субпопуляцій), ідентифікація мікроорганізмів, вивчення процесів синтезу 

вуглеводів, та різнопланових ефектів сигнальної функції ліганд-рецепторної 

взаємодії (зокрема регулювання росту, розмноження, диференціації, туморо-

генезу в клітинних популяціях), для цілеспрямованої доставки активних 

речовин, в інших медичних цілях [21, 88, 112, 131]. За більш-як 40 років 

активної експлуатації лектинів у гістологічній практиці методи та акценти 

перетерпіли значного розвитку - від застосування простих кон’югатів при 

прямому та непрямому зафарбовуванні для дослідження норми та патології 

до використання систем інгібіторів, ферментної обробки зрізів, до 

постановки складних експериментів із залученням моделювання функцій 

глікозидаз шляхом їх інгібіції, стимулювання чи експресії генів, виділення 

ендогенних лектинів та дослідження їхніх функцій, нарешті створення  

планшеток з іммобілізованим набором лектинів (у програмі глікомікс для 

дослідження гліканів широко використовують лектини, поряд з мас-

спектральним аналізом, та складними технологіями виділення та одержання) 

[128, 135, 138, 209]. 

У гістохімічних дослідженнях для візуалізації ділянок зв’язування 

лектину з відповідним рецептором можна використати різні маркери. При 

цьому лектини можна прямо кон'юґувати з флюорохромами чи ензимами, 

помітити колоїдним золотом чи радіоактивними ізотопами з подальшою 

візуалізацію в світловому чи електронному мікроскопі (рис. 1.6 а). Як і 

антитіла, лектини можна ковалентно модифікувати гаптенами, зокрема 

біотином чи дігоксигеніном, для подальшої їх візуалізації необхідна наступна 

стадія інкубування з кон'юґованим стрептавідином чи антидігоксигеніновими 

антитілами, що власне є непрямим методом зафарбовування (рис. 1.6 б). А 

ще використовують специфічні антилектинові антитіла (рис. 1.6 в). Окрім 
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цього можливе використання міченого глікопротеїну, що селективно взаємо-

діє вже зі зв’язаними з тканиною лектинами (принцип ґрунтується на 

наявності кількох центрів зв’язування вуглеводів лектинами) (рис. 1.6 г). 

Пероксидаза хрону та часточки колоїдного золота, як маркери підходять, як 

для світлової, так і для електронної мікроскопії, так часточки золота 

розміром 3 – 15 нм добре візуалізуються під електронним мікроскопом, для 

світлової мікроскопії потребується ампліфікація цих наночасточок атомами 

срібла [168].  

  

 

Рис. 1.6. Прямий і непрямі методи зафарбовування лектинами.  

 

Лектиногістохімічні дослідження товстої кишки проводилися з метою 

вивчення глікопротеїнів у нормі (особливо муцину келихоподібних клітин), 

гетерогенності вуглеводів у різних відділах кишки, змін останніх при 

диференціації клітин у крипті та при процесах тканинної трансформації – 

метаплазії, формування аденом та раку.  

Численні дослідження проведені на нормальній кишці людини виявили, 

зокрема, зв’язування DBA-1, SBA, WGA, PSA, LCA, PHA-E, BPA, VVA, 

ECA, RCA з рецепторами келихоподібних клітин; BSA , LTA, MPA за різни-

ми авторами проявляли або не проявляли активності до муцину келихоподіб-

них клітин; UEA, Con a, PNA не взаємодіяли з келихоподібними клітинами 

(хоча останні лектини взаємодіяли з келихоподібними клітинами пацюка) 

[46, 53, 81, 142]. Раніше спостережено, що DBA, SBA (GalNAc специфічні), 
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що взаємодіяли з келихоподібними клітинами дна крипт з інтенсивністю ―+/-

‖ та з апікальної частини ―4+‖ свідчить про глікозилювання вищевказаним 

вуглеводом глікозидних терміналей у процесі диференціювання, зниження 

інтенсивності зафарбовування RCA, BPA від ―2-3+‖ - ―1-2+‖ по ходу крипти 

свідчить про зниження вмісту D-галактози в складі лектинових рецепторів у 

процесі диференціювання [46]. Різниця між зв’язуванням лектинів у різних 

відділах товстої кишки виявлено рядом дослідників, зокрема вважають, що в 

дистальних відділах кишки (низхідна, сигмоподібна, пряма кишки) вуглеводи 

більш різноманітні та більш сіалізовані. Ці зміни характерні як для О-, так і 

для N-гліканів [142].  

Проводились дослідження щодо зміни вуглеводних детермінант у нормі 

та при патології. Так  келихоподібні клітини (кількість яких зменшується при 

метаплазії) слабше зафарбовувалися в метаплазованій слизовій оболонці, ніж 

у нормі при використанні DBA, SBA, LTA. Колоноцити кількість яких 

зростає при метаплазії, інтенсивніше зафарбовувалися MPA, VVA, SBA, 

BSA-1B4 у метаплазованому епітелії [142]. Інтенсивне зафарбовування 

муцину RCA-1, BPA спостерігалось у нормі та при раку товстої кишки; DBA, 

SBA  зафарбовували 7 та 19 (з 21) випадків раку товстої кишки, відповідно. 

PNA зафарбовував усі 21 випадки раку і не зафарбовував норму (навіть після 

обробки нейраміновою кислотою). [46]. Також Con A, GSI, PSA, BPA  в тій 

чи іншій мірі зафарбовували неопластично трансформовану слизову 

оболонку товстої кишки [46, 50]. Дослідників насамперед цікавлять лектини, 

що селективно взаємодіють з пухлинною тканиною на ранній стадії 

дисплазії, але не з нормою. Лектини, специфічні до маркерів пухлинної 

прогресії, прицільно застосовували для досліджень пухлинних процесів. Для 

вивчення експресії Tn-, STn антигену використовували ізолектин B4 Vicia 

villosa, MAA, SNA, Con A, WGA, RCA та інші, а також моноклональні 

антитіла [170].  

Методи використання глікозидаз та вуглеводних інгібіторів тривалий час 

використовують паралельно з використанням лектинів. При обробці 
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нейрамінідазою зафарбовування DBA келихоподібних клітин нормальної 

слизової оболонки виразно посилилось (DBA інтенсивно зафарбовує клітини 

епітеліальної пластинки слизової оболонки товстої кишки  людини в нормі, 

гірше в перехідній до пухлин слизовій оболонці і слабко - в 

аденокарциномах). При використанні зразків аденокарциноми і перехідної до 

них слизової оболонки DBA з більшою інтенсивністю зафарбовувалися 

оброблені нейрамінідазою зрізи [130]. 

Якщо порівняти лектин арахісу (PNA) і моноклональні та поліклональні 

антитіла, афінні до T антигену, то чутливість PNA до нього розглядали як 

91%, а специфічність – 68 %. Моноклональним антитілам приписують 76% 

чутливості та 100 % специфічності, поліклональні антитіла показали 

проміжні результати [143].  

При порівнянні клітинного гомогенату з нормальної і патологічно 

зміненої тканини з застосуванням лектину, виявлено, що в 46%  і 73 % 

пацієнтів у пухлинній тканині порівняно з нормальною більш ніж удвічі 

зростала концентрація MUC1 та CEACAM5.  При цьому зв’язування лектинів 

з MUC1 у нормі та при неоплазії відрізнялось. Так, відповідно в 42%, 56 % і 

69% випадках MAA, SBA та PNA більш  ніж удвічі інтенсивніше взаємодіяли  

з MUC1 при раку, ніж у нормальній слизовій оболонці (у одного пацієнта). 

Активність PNA до MUC1 корелювала з зафарбовуванням кріозрізів товстої 

кишки, що свідчить, що MUC1 є основним носієм T антигену. Інші лектини 

виявили меншу різницю у вуглеводзв’язуючій активності (SNA, UEA, PHA-

L, PHA-E, NPA, MGA). Автори роблять висновок, що раковий MUC1 містить 

підвищену кількість T антигену, STn антигену та невелику кількість Tn 

антигену [76]. 

 

1.5 Терапія базована на селективному виявлені пухлинних 

маркерів 
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Існує цілий напрям наукових досліджень, спрямований на розроблення 

методик лікування ракових новоутворень, яке базується на властивості пев-

них біологічно активних речовин вибірково взаємодіяти зі специфічними 

антигенами на поверхні ракових клітин [34]. При цьому антигени лігандів (у 

ролі яких зазвичай використовують антитіла або лектини) кон'югують з 

активною речовиною, яка здатна вибірково діяти на клітини ракових пухлин. 

Наприклад, описано використання лектину Morniga G (виділеного з кори 

шовковиці Morus nigra), що був кон'югований з порфірином (TrMPyP) для дії 

на лейкозні клітини (у рамках фотохемотерапії) , які несуть на своїй поверхні 

Tn антиген. Використання TrMPyP-MorG у концентрації 10 нМ 

забезпечувало понад 90% фотоцитотоксичності для лейкозних клітин лінії 

Jurkat. Водночас застосування 10 нМ TrMPyP, некон'югованого з лектином, 

не викликало токсичного ефекту. LD50 для вільного порфирину було 

близьким до 15 мкM, а для комплексу TrMPyP-Morniga G становила 5 нМ, 

так, що цитотоксичність у кон'югату зростала щонайменше в 1000 разів. При 

інкубуванні лейкозних клітин лінії Jurkat з вищевказаним кон'югатом у 

присутності муцину піднижньощелепної залози вівці загибель ракових 

клітин повністю припинялась, а при застосуванні лактоферину і манану 

пригнічення цитотоксичного ефекту не спостерігалося. Це свідчить про 

селективність взаємодії сіаліл-галактозидів з рецепторами пухлинних клітин. 

Нативний лектин кори шовковиці не взаємодіяв з нормальними лейкоцитами 

і з високою інтенсивністю взаємодіяв з лейкоцитами, що мають на своїй 

поверхні Тn антиген. Застосування моноклональних антитіл афінних до Тn 

антигену не забезпечувало цитотоксичного ефекту [183]. Антитіла виявляють 

більш високу селективність, вони успішно застосовуються в глікобіології, 

однак вони дорожчі та існують труднощі при кон'югації (нестабільністю при 

ковалентному поєднанні з лікарською формою) [43]. Рослинні лектини 

дешевші, але менш селективні, також чутливі до термічної і хімічної 

денатурації [1, 151, 134]. Водночас лектин -  молекула, що відповідає за 
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селективне зв’язування, може безпосередньо діяти  цитотоксично або 

індукувати апоптоз [97].  

Використання вуглеводів як приманок, які конкурують із раково-асоці-

йованими антигенами може знижувати, у тому числі їх сіалізацію. Як нас-

лідок - зменшення експресії сіалізованих вуглеводів, зокрема, SLe антигену, 

що знижує здатність пухлинних клітин до адгезії, що всвою чергу знижує 

метастазування цих клітин у легеневу тканину [26].  

Окремий напрямок досліджень спрямований на розробку методик пер-

оральної доставки лікарських форм та використання при цьому селективних 

носіїв. Важливим аспектом у медикаментозної терапії є досягнення балансу 

між токсичністю і терапевтичним ефектом лікарських форм. Цілеспрямована 

доставка діючих речовин посилює ефективність і знижує токсичність [139, 

201]. У разі прийому всередину, додатковий технологічний аспект полягає в 

розробці оболонки для проходження через агресивні середовища шлунково-

кишкового тракту. Також важлива стійкість молекули носія і висока 

селективність до антигенів патологічно змінених структур [148, 175]. 

Розроблено STn-KLH вакцину принцип дії якої базується на приєднанні 

STn до носія (речовини з групи гемоціанінів – KLH) [110]. Імунітет 

забезпечується STn-специфічними IgG, у тому числі IgG2a субтипом, які 

забезпечують антитіло-залежну клітинну цитотоксичність [162]. У пацієнтів, 

які отримували таку терапію спостерігалося виразне підвищення терміну 

виживання (на 12 місяців), зниження ризику рецидивів і летальності від раку 

молочної залози та яєчників [90, 103]. Специфічна імунна відповідь розвива-

лась після застосування цієї вакцини у хворих на рак товстої кишки та 

молочної залози поряд із проведенням хіміотерапії [33]. Також виживання в 

пацієнтів, яким вводили  STn-KLH разом із супровідною гормонотерапією 

збільшувалося [49]. Однак, ця вакцина провалилася на третьому етапі 

клінічних досліджень (проводилася в 10 країнах), не призвівши до зниження 

розвитку раку і збільшення виживання пацієнтів (очевидно, через відсутність 

тестування експресії STn антигену до введення вакцини) [124, 144]. Цілком 
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ймовірно, вакцина ефективніша не як лікувальний, а профілактичний засіб 

[91]. Дана вакцина не викликала порушень імунної толерантності до власних 

антигенів організму та аутоімунних процесів, відтак реалізація повноцінної 

реакції проти ракових пухлин залишається важливим, досі не вирішеним 

питанням [113, 124]. Так, розробляються модифікації STn структур, щоб 

збільшити імуногенність вакцин [179], а також застосувати інші імуногенні 

носії, зокрема частково десіалізований муцин піднижньощелепної залози, що 

містить Tn і STn антигени [114, 124]. Такі антигени можуть бути в складі 

глікопротеїнів і можуть спричиняти вироблення гуморальної імунної 

відповіді, для яких зовсім необов'язковим є білковий носій [35]. І все ж вищі 

титри антитіл отримані при кон'югації глікопротеїнів як носіїв антигенів з 

пептидами, такими як KLH [180] або з правцевим токсином [27]. Та випробу-

вання in vivo вказують на те, що використання розроблених препаратів є 

недостатнім для ефективної елімінації ракових клітин [171, 174]. 

Ряд вакцин розробляються і випробовуються на основі MUC1. Вакцини 

PANVAC-VF і MVA-MUC1-IL2 - вірусного походження, які розроблені на 

основі муцину і молекул стимуляторів Т-лімфоцитів: внутрішньоклітинної 

адгезивної молекули 1, інтерлейкіна-2 [124, 137]. Stimuvax - вакцина 

ліпосомного походження із синтезованим пептидом MUC1, який приєднаний 

до монофосфорильованих ліпідів А [38]. Розробляються вакцини на основі 

кон'югації MUC1 антигену з мананом, що призводить до 1000-кратного 

посилення ефективності МНС презентації для CD
8+

 T-лімфоцитів у 

порівнянні з нативним, без манану [29]. Ін'єкція людині манан-MUC1 

кон'югату викликала клітинну і гуморальну імунну відповідь і попереджала 

рецидиви раку грудної залози [74].  

Розробляються методи вакцинації аутологічними дендритними кліти-

нами, які контактували з MUC1, Tn-MUC1 пептидами[38,182] і використання 

анти-MUC1, STn антитіл, зокрема: PankoMabGEX, 90YhPAM4 [60, 123].  

За результатами проведеного інформаційного пошуку за темою 

дисертаційної роботи, нами встановлено:  
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Рак прямої  кишки, який посідає третє місце в структурі пухлинних 

захворювань у світі, має тенденцію до зростання. Це пов’язано з 

―вестерналізацією‖ та її негативними проявами. Наукові дослідження 

вказують, що деякі зміни в глікозилюванні білків клітинної поверхні є 

наслідком початкової пухлинної трансформації та водночас головною подією 

необхідною для інвазії та метастазування. Виділяють молекули-маркери, що 

сприяють пухлинній прогресії, процесам інвазії та метастазування, зокрема 

SТn та Т антиген, що непритаманні слизовій оболонці товстої кишки в 

умовах норми (де лише в незначній мірі присутній Tn антиген). У випадку 

раку в приблизно 2/3 випадках зустрічається Тn антиген та Т антиген та 

майже завжди STn антиген (>90%). Тривалий час ведеться пошук препаратів 

(а також пухлинних маркерів), зокрема лектинів, які здатні селективно 

взаємодіяти з антигенами, наявними при неоплазії і відсутніми в  нормальній 

тканині з метою діагностики і лікування пухлин товстої кишки. Аналіз 

літератури показує, що лектини можуть бути використані для виявлення 

вуглеводних детермінант  поверхні нормальних і патологічно змінених 

клітин, для виявлення канцер-асоційованих антигенів та можуть бути  

носіями для селективної доставки різних діючих речовин до вуглеводних 

рецепторів на поверхні пухлинних клітин. Тому подібні дослідження мають 

першочерговий пріорітет.  

Більш детально зміни в глікозилюванні білків клітинної поверхні при 

пухлинній трансформації розглянуто в монографії, опублікованій нами 

раніше [5]: Антонюк Р.В. Опухолевые маркеры толстого кишечника и их 

медицинское значение./ Р.В. Антонюк, А.Д. Луцик , В.А. Антонюк   –  

Lambert Academic Publiching. -  2015.  76 C. Режим доступу: https://www.lap-

publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/ Опухолевые-

маркеры-толстого-кишечника-и-их-медицинское-значение  

 

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/%20Опухолевые-маркеры-толстого-кишечника-и-их-медицинское-значение
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/%20Опухолевые-маркеры-толстого-кишечника-и-их-медицинское-значение
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/%20Опухолевые-маркеры-толстого-кишечника-и-их-медицинское-значение
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика експериментальних груп тварин та аналіз 

біопсійного та секційного матеріалу 

 

У роботі було використано гістологічний матеріал, взятий від 12 

лабораторних пацюків лінії Вістар віком 4-6 місяців, вагою 150- 200 гр. У 9 з 

них взяли товсту та тонку кишки  для лектиногістохімічного дослідження 

вуглеводних детермінант. В 3 інших взято різні органи (слинні залози, 

шлунок, печінку, підшлункову залозу, тонку, товсту кишки, серце, 

лімфатичні вузли, селезінку, тимус, нирки, надниркову залозу, великий 

мозок, мозочок) для вивчення можливостей застосування нових лектинів у 

гістологічній практиці та уточнення їхньої вуглеводної специфічності, а саме 

лектинів міцени (Mycena pura), свинушки тонкої (Paxillus involutus). 

Лабораторних пацюків взято у віварії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Евтаназія проводилися шляхом 

присипляння під дією надлишкової дози ефіру (етилового етеру).   

Також в експерименті використані сегменти травної трубки наступних 

тварин типу хребетних: коропа звичайного (3), жаби трав’яної (3), мідянки 

звичайної (3), голуба сизого (1). Матеріал для дослідження представлений 

тонкою (передньою), товстою (задньою) кишками. Дане дослідження 

проводили з метою порівняння вуглеводних детермінант еволюційно 

віддалених тварин. Жаба трав’яна взята у віварії Львівського національного 

медичного університету, короп звичайний отриманий у водному господарстві 

Пустомитівського району, мідянка звичайна та голуб сизий взяті з природних 

джерел. Евтаназія проводилися шляхом присипляння під дією ефіру. 

З метою проведення реакції на лужну фосфатазу використано тонку 

кишку 6-ти місячного теляти, отриману на м’ясокомбінаті с. Берездівці 

Пустомитівського району. 
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Таблиця  2.1  

Види тварин, в яких досліджувалася кишка (тонка, товста) 

 

У роботі використали архівний матеріал  (інтраопераційний і біопсій-

ний)  пухлинних уражень товстої кишки - 30 випадків раку (різного ступеня 

диференціації) та 7 випадків аденоми, набрані у Львівському обласному 

патологоанатомічному бюро, та використаний секційний та інтраопераційний 

матеріал аденокарцином товстої кишки (5 зразків) при роботі в патологоана-

томічному відділенні  КЗ ―Дубенська ЦРЛ‖ (табл. 2.2). 

У патологоанатомічному відділенні  КЗ ―Дубенська ЦРЛ‖ та у Львівсь-

кому обласному патологоанатомічному бюро використаний матеріал, що не 

перевищував обсягу стандартного набору, одержаний в  9 секціях: товстої 

кишки (сліпої, висхідної ободової, поперечної ободової, низхідної ободової, 

сигмоподібної ободової, прямої) для вивчення розподілу циторецепторів 

товстої кишки людини в нормі (9 зразків); різних органів (під’язикової 

залози, стравоходу, шлунку, печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, 

легенів, нирки, селезінки, наднирників, серця, великого мозку, мозочка) для 

Досліджувані види  Досліджена тканина  К-ть  використаних 

екземплярів  

Людина  

(Homo sapiens /  Linnaeus) 

Товста кишка (сліпа, висхідна, 

поперечна, низхідна, 

сигмоподібна, пряма) 

9 (секційний 

матеріал) 

Пацюк мандрівний, 

лабораторний 

(Rattus norvegicus f. 

Domesticus / Berkenhout) 

Тонка, товста кишки 9 

Голуб сизий 

(Columba livia / Gmelin) 

Тонка, товста кишки 1 

Мідянка звичайна 

(Coronella austriaca / 

Laurenti) 

Тонка, товста кишки 3 

Жаба трав’яна (Rana 

temporaria /  Linnaeus) 

Тонка, товста кишки 3 

Короп звичайний (Cypri-

nus carpio / Linnaeus ) 

Тонка, товста кишки 3 

6 місячне теля Тонка кишка 1 
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визначення можливості застосування нового лектину ікри коропа (Cyprinus 

Carpio) у гістохімічній практиці (3 зразки).  

Таблиця 2.2 

Використаний неопластичного матеріал товстої кишки 

 

Дослідження на лабораторних тваринах проводилися при дотриманні 

принципів біоетики у відповідності з положенням Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин, що використовуються у дослідних та інших 

наукових цілях (Страсбург, 1986 р.), Директиви Ради Європи 2010/63ЕU 

(2010 р.), Закону України ғ3447-ІV "Про захист тварин від жорстокого 

поводження". Передбачені заходи стосовно безпеки для здоров'я людини, 

дотримання її прав, гідності та морально-етичних норм у відповідності до 

принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 

права людини і біомедицину та відповідних законів України. 

 

2.2 Методи вивчення мікроморфології та вуглеводних детермінант 

товстої кишки 

 

Гістологічний матеріал фіксували у 4 % нейтральному формаліні з 

наступним заливанням у парафін, згідно зі стандартною методикою [19]. 

Для отримання оглядових гістологічних препаратів зрізи товщиною 5-7 мкм 

Тип набраного 

матеріалу 

Аденокарцинома Аденома 

Високо- 

диференці-

йована 

Помірно 

диференці-

йована 

Низько-

диференці-

йована 

Загальна к-ть 19 11 5 7 

Архівний 

інтраопераційний  

17 8 1 6 

Інтраопераційний 1 2 1 - 

Архівний 

біопсійний 

0 1 3 1 

Секційний 

матеріал  

1 - - - 
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зафарбовували гематоксиліном та еозином [20]; а також для виявлення 

вуглеводних компонентів біополімерів використовували алціановий синій, 

PAS-реакцію та їх комбінації [16, 22]. У залежності від цілей дослідження 

(виявлення різних груп глікополімерів) використовували розчини 1 % 

алціанового синього з різними значеннями pH: 3,5 (додавання ацетатної 

кислоти до 3% у розчині), 1,0 (0,1 М HCI), 0,2 (10% сульфатної кислоти). 

Зрізи інкубували 30 с. – 3 хв. Приклад зафарбовування гематоксилін-

еозином та алціановим синім, PAS-реакція наведено на рис. 2.1. 

 

 
 

Рис. 2.1. Ядра колоноцитів слизової оболонки товстої кишки (1), 

цитоплазма (2, А), кислий муцин секреторних гранул келихоподібних клітин 

(3, Б), у секреторних гранулах келихоподібних клітин нейтрального муцину 

не виявлено (4), неспецифічне зафарбовування тканини у рожево-фіолетовий 

(В). Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксиліном та еозином (А), 

алціановим синім (pH 2,5), PAS-реакція (В). Зб.: об. 20, ок. 15.    

 

Дослідження вуглеводних детермінант проводили з використанням  

кон’югатів лектинів з пероксидазою хрону. Для  контролю специфічності  

зв’язування лектинів з вуглеводними рецепторами зрізи обробляли міченим 

пероксидазою лектином у присутності  0,5- 1,0 моль/л відповідного  вуглево-
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да-інгібітора (альфа-метил-манопіранозиду, альфа-метил-галактопіранозиду, 

тощо) або розчину високомолекулярного полісахариду чи глікопротеїну 

(напр., яєчного альбуміну) максимально можливої концентрації. Також 

виключали зі схеми обробки препаратів один з її компонентів (лектин,  

пероксидазу хрону, діамінобензидин), а також обробляли  гістологічні зрізи 

міченими лектинами після їх попередньої інкубації в 1%-ному розчині HJO4  

на протязі 30 - 60 хв для окислення вуглеводів до альдегідів, які не 

зв’язуються з лектинами [17, 23].  

Комбіноване зафарбовування гістологічних препаратів лектинами та 

неспецифічними барвниками (гематоксиліном, алціановим синім тощо) часто 

давало нашарування обох реагентів з погіршенням візуалізації 

цитотопографії лектинових рецепторів. Тому зазвичай використовували 

порівняння серійних зрізів після обробки лектинами зі зрізами, 

зафарбованими загальноморфологічними методами.  

У ряді випадків для виявлення локалізації нейрамінових кислот та 

екранованих ними субтермінальних залишків вуглеводів зрізи обробляли 

нейрамінідазою Clostridium perfringens (Sigma). З цією метою зріз інкубували 

в розчині ферменту (0,2 одиниць активності/мл, pH 5,5) протягом 8 годин. 

 

2.3. Гістохімічне виявлення лужної фосфатази в тканинах 

 

З метою визначення локалізації лужної фосфатази в кріостатних не-

фіксованих зрізах проведено дослідження за методикою, описаною для 

цитохімічних досліджень [14, 116], та адаптованою нами для тканин тонкої 

кишки шестимісячного плода теляти та нирки новонародженого пацюка. 

Інкубаційна суміш включала 10 мг нафтол-AS-MX фосфату (Sigma, США), 10 

мг стійкого синього РР (Fluka, Німеччина) у 10 мл 0,08 М тріс-НСІ 

буферному розчині, рН 9,2; інкубацію здійснювали під контролем мікроскопа 

до появи гранул синього кольору (5 – 10 хв), після чого зрізи промивали в 

дистильованій воді і заливали в желатин-гліцерин. Паралельно зрізи 
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зафарбовували кон’югатом пероксидаза хрону-лектин міцени чистої, після 

пригнічення активності ендогенної пероксидази згідно вищезгадуваного 

протоколу [116]. 

 

2.4. Виявлення лектинів за допомогою реакції гемаглютинації та 

дослідження їхньої вуглеводної специфічності   

 

Реакцію гемаглютинації використовували з різною метою: контролю за 

збереженням активності лектинів при їх кон’юґації, відтитровування 

розчинів лектинів при визначенні вуглеводної специфічності нових лектинів, 

визначенні взаємодії лектинів з еритроцитами різних видів тварин та груп 

крові людини. 

Для постановки реакції гемаглютинації використовували кров людини 

або тварин. Суспензію еритроцитів готували шляхом їх відмивання від 

плазми або сироватки крові в забуференому фізіологічному розчині (ЗФР). У 

пробірку з 10 мл ЗФР  брали кров із проколу пальця або вени вуха кролика 

або собаки (5 - 10 кр.), хвоста пацюка, перемішували і через 10 хв центри-

фугували при 1000 -1500 g протягом 5-ти хв. Далі еритроцити 2 раза відми-

вали ЗФР, після чого визначали їх вміст у суспензії за допомогою 

гематокриту і розводили сольовим розчином до 2 % концентрації. Цю 

суспензію можна зберігати в холодильнику протягом тижня.  

Постановку реакції гемаглютинації здійснювали відповідно до наступної 

методики [2, 17].  2 %-ну суспензію еритроцитів у ЗФР додавали до серії 

мікропробірок розміщених у порядку двократного розведення лектину або 

екстракту,  після 10-ти хвилинної інкубації пробірки центрифугували (30 с., 

500 g) i результат аглютинації спостерігали візуально. Позитивний результат 

спостерігався при  утворенням згустка еритроцитів, який не розпадається при 

обережному збовтуванні пробірки (аглютинація); якщо ж аглютинація не 

відбулася еритроцити при збовтуванні підіймаються з дна без утворення 

згустка. 
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Вуглеводну специфічність лектинів визначали за допомогою реакції 

пригнічення гемаглютинації вуглеводами та глікопротеїнами. Спочатку 

визначали вуглевод, з яким взаємодіє лектин. З цією метою в мікропробірку 

вносили по 0,05 мл розчину вуглеводу, 0,05 мл робочого розчину лектину (з 

титром 1:4) та залишали на 15  хв. за кімнатної температури. Потім у пробір-

ку вносили 0,05 мл 2 % cуспензії еритроцитів, залишали на 15 хв., після чого 

центрифугували 30 с при 500 g і візуально спостерігали за реакцією 

аглютинації еритроцитів. Обов'язковою є постановка контрольної проби, в 

яку замість вуглеводу додають ЗФР. 

У контрольній пробірці та в пробірках з вуглеводами, що не взаємодіяли 

з лектином, спостерігалася аглютинація еритроцитів. Відсутність аглютинації 

в пробірках свідчила про блокування активного центру лектина вуглеводом, 

тобто про взаємодію цього лектину з вуглеводом. Коли концентрація 

вуглеводу реакційної суміші в першій пробірці становила 0,1-0,2 М, то це 

вважалося  достатнім для виявлення вуглеводів із слабкою силою взаємодії з 

лектном. 

Після виявлення вуглеводів, які взаємодіють з лектином, визначали їх 

мінімальну концентрацію, що пригнічувала реакцію гемаглютинації. З цією 

метою готували серію послідовних розведень активного вуглеводу. У 

пробірки вносили по 0,05 мл ЗФР: у першу вносили 0,05 мл 0,3 М розчину 

вуглеводу, перемішували і переносили в наступні пробірки по 0,05 мл 

розчину. У кожну пробірку додавали по 0,05 мл робочого розчину лектину і 

залишали на 15 хв. Центрифугували 30 секунд при 500 g і фіксували резуль-

тати реакції гемаглютинації. На початку ряду пробірок гемаглютинація є 

відсутньою внаслiдок блокування лектину вуглеводом, а потім у міру 

зниження концентрації вуглеводу вона з'являється. 

Відзначали останню пробірку, в якій ще відсутня аглютинація і розрахо-

вували концентрацію вуглеводу в цій пробірці, виходячи з того, що концент-

рація вуглеводу в першій пробірці є 0,1 М, а коефіцієнт розведення в ряді 

дорівнює 2.  
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Для характеристики вуглеводної специфічності лектинів використовува-

ли набір вуглеводів, який передбачав D-глюкозу, D-фруктозу, D-галактозу, 

сахарозу, мальтозу, лактозу, (―Химреактив‖, Росія), рафінозу (―Fluka‖, 

Швейцарія), α- і β-метил-D-галактозиди, L-рамнозу, целобіозу, N-ацетил-D-

галактопіранозид та N-ацетил-D-глюкопіранозид (―Chemapol‖,Чехія), D-

манозу, D-туранозу, L-рибозу (Братислава, Словаччина), мелібіозу, α-метил-

D-манозид, L-фукозу (―Koch Light‖, Велика Британія).  

Для визначення взаємодії з глікопротеїнами та полісахаридами 

використовували глікоген печінки свині, овомукоїд та овальбумін тричі 

перекристалізований (―Biolar‖, Олайне, Латвія), дріжджовий манан. 

Групоспецифічні речовини Н, А і В були одержані з кістозної рідини, взятої 

після операцій на яєчниках у пацієнток з відповідними групами крові. Їх 

очистку здійснювали за методом, описаним раніше [17]. Трансферин, 

орозомукоїд були очищені і любязно надані нам проф. Луциком М. Д. 

 

2.5. Очистка нових лектинів та їхня характеристика 

 

Здійснено пошук нових лектинів з характеристиками, які могли бути 

корисними для виконання даної роботи та розроблено методи їх очистки. 

Зокрема, було знайдено новий, раніше не описаний лектин у плодових тілах 

міцени чистої (Mycena pura /Fr./ Kumm.), який володіє високою 

селективністю до лужної фосфатази кишки теляти [3], та лектин плодових тіл 

свинушки тонкої (Рахillus involutus (Fr.)Fr.), який також вперше було 

одержано нами, досліджено його фізико-хімічні властивості та вуглеводну 

специфічність [36]. Особливістю цього лектину є відсутність взаємодії з 

еритроцитами людини, яка з’являється після  обробки їх нейрамінідазою.  

Спосіб очистки лектину ікри коропа (Cyprinus carpio L.) розроблено 

нами і захищено патентом на корисну модель України [8]. Його перевага над 

існуючими способами  - одержання хроматографічно чистого продукту через 

застосування афінних сорбентів, що мають вищу афінність до вказаного 
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лектину. Цей лектин вперше був одержаний раніше, але не було досліджено 

його вуглеводну специфічність і можливості практичного використання.  

Опис методик очистки лектинів і дослідження їхніх фізико-хімічних 

характеристик, можна знайти в опублікованих нами роботах [3, 8, 36] та 

винесено в додатки дисертаційної роботи (додатки З, И, К).  

 

2.6. Характеристика використаного набору лектинів та способів їх 

візуалізації при гістохімічних дослідженнях 

 

У роботі нами було використано всього 24 лектини. Серед них 19 

лектинів виробництва НВК «Лектинотест», м. Львів, 3 лектини, одержані 

нами (лектини грибів міцени чистої, свинушки тонкої та ікри коропа). 

Лектин насіння маакії амурської виробництва фірми Sigma (США). 

Використані лектини різної вуглеводної специфічності, які можна розділити 

на декілька груп  (табл. 2.3). Детальна характеристика вуглеводної 

специфічності лектинів, наведених у табл. 2.3, представлена в додатку Л.  

Для того, щоб побачити місця зв’язування лектинів з вуглеводними 

детермінантами тканин живих організмів використовували прямий метод 

візуалізації - лектини, мічені пероксидазою хрону, а в ряді випадків – 

колоїдним золотом.  

Виготовлення препаратів лектинів, мічених пероксидазою хрону (ПХ), 

здійснювали за методикою, описаною в літературі [2, 23]. Для одержання 

кон’югатів використовували високоочищену пероксидазу зі значенням RZ не 

нижче 3,0 (―Sigma‖, США). Робочий розчин одержаного кон’юґату розводили 

до концентрації 0,05 мМоль/мл. Досліджувані зразки інкубували 45 хв – 1 

год. Далі для візуалізації використовували систему 3'3-діамінобензидин 

(ДАБ) з 0,03% перекисом водню. Місця зв’язування  лектину з препаратом 

виявляли за  коричневим відкладенням продуктів реакції [17]. Оцінка 

інтенсивності взаємодії лектинів з цитоструктурами проводилась 

напівкількісним методом (від 1 до 4 балів). 
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Табл. 2.3 

 Використані в роботі лектини 
 

ғ 

п/п 

Скорочене позначення, джерело одержання та  українська назва  

 N-ацетил-D-глюкозамінспецифічні 

1 WGA, Wheat germ agglutinin, аглютинін/лектин зародків пшениці 

2 STA, Solanum tuberosum agglutinin, аглютинін/лектин бульб картоплі 

L-фукозоспецифічні 

3 LABA, Laburnum anagyroides bark agglutinin, аглютинін/лектин кори 

золотого дощу звичайного 

4 PFA, Perсa fluviatilis agglutinin, аглютинін/лектин ікри окуня 

Сіалоспецифічні лектини 

5 SNA, Sambucus nigra agglutinin, аглютинін/лектин кори бузини чорної 

6 MAA, Maackia amurensis agglutinin, аглютинін/лектин насіння маакії 

амурської 

7 CNA, Caepaea nemoralis agglutinin аглютинін/лектин деревного равлика 

D-Галактозоспецифічні 

8 VAA, Viscum album agglutinin, аглютинін/лектин омели білої  

Підгрупа N-ацетиллактозамінспецифічних лектинів 

9 RCA, Ricinus communis agglutinin, аглютинін/лектин насіння рицини 

звичайної 

10 CNFA, Clitocibe nebularis fungus agglutinin, аглютинін/лектин грузлика 

димчатого 

11 PIFA, Рахillus involutus fungus agglutinin, аглютинін/лектин свинушки 

тонкої 

Підгрупа N-ацетил-D-галактозамінспецифічних лектинів 

12 SBA, Soybean aggluninin, аглютинін/лектин насіння сої 

13 RPBA, Robinia psudoacacia bark agglutinin, аглютинін/лектин кори білої 

акації 

14 CCRA, Cyprinus carpio roe agglutinin, аглютинін/лектин ікри коропа  

15 PHA-Е, Phaseolus vulgaris erythroagglutinin, еритроаглютинін насіння 

квасолі звичайної  

Підгрупа T антиген специфічних лектинів 

16 АІА, Artocarpus integrifolia agglutinin, аглютинін/лектин насіння хлібного 

дерева, «джакалін» 

17 PNA, Peanut agglutinin, аглютинін/лектин насіння арахісу 

18 АСА, Amaranthus caudatus agglutinin, аглютинін/лектин насіння щириці  

D-Манозоспецифічні лектини 

19 Con A, конканавалін А - аглютинін/лектин насіння канавалії мечовидної 

20 PSA, Pisum sativum agglutinin, аглютинін/лектин насіння гороху 

21 LCA, Lens culinaris agglutinin, аглютинін/лектин насіння сочевиці 

22 GNA, Galantus nivalis agglutitnin, аглютинін/лектин цибулин підсніжника  

23 LVA, Leucojum vernum agglutinin, аглютинін/лектин цибулин білоцвіту 

весняного 

24 MPFA, Mycena pura fungus agglutinin, аглютинін/лектин міцени чистої 
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Виготовлення препаратів лектинів, мічених колоїдним золотом. 

Золь колоїдного золота з розміром часточок 15 нм готували за методикою, 

що описана раніше [23]. Суть методики полягає у відновленні 0,01%-ного 

розчину НAuСl4 точно визначеною кількістю цитрату калію до утворення 

золю золота заданого розміру. Концентрацію часточок визначали шляхом 

вимірювання екстинції утвореного золю при А520 нм. До 50 мл золю золота з 

А520 = 5,0 для стабілізації додавали 0,25 мл 10 % розчину полівінілпролідону 

(М.м. = 24 кДа) та 0,1 М ацетатного буферу до відповідного рН (залежно від 

лектину, який мітили, для PSA оптимальним значенням рН є 6,2 – 6,4). Далі 

до золю золота додавали розчин лектину в цьому ж ацетатному буфері. Масу 

внесеного лектину визначали експериментально з використанням 

нестабілізованих (без полівінілпіролідону) часточок золота.  

Зрізи інкубували в розчині міченого КЗ лектину при кімнатній темпера-

турі протягом 60 хв. Після відмивання від незв’язаного лектину препарати 

обробляли розчином ацетату срібла в гідрохіноновому проявнику, приготов-

леному на 0,1 М цитратному буфері, рН 3,5. Необхідність такої обробки 

пояснюється тим, що частинки колоїдного золота не видно у світловому 

мікроскопі й для їх візуалізації необхідне підсилення сигналу шляхом 

фізичного проявлення солями срібла [65]. У місцях локалізації частинок 

колоїдного золота відбувається відкладання металічного срібла, яке добре 

видно у світловому мікроскопі (аналогічно до імпрегнації сріблом). Щоб 

уникнути надлишкових відкладень срібла, процес контролювали під 

мікроскопом. Зазвичай тривалість проявлення ацетатом срібла становила 

близько 5 хв. 

 

2.7. Морфометричні дослідження товстої кишки людини 

 

Морфометричні та кількісні дослідження проводили використовуючи 

систему візуального аналізу гістологічних препаратів. Зображення на екран 

телевізора Panasonic ТС-2103 виводили з мікроскопа Carl Zeiss Ng, доукомп-
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лектованого цифровою фотокамерою Canon IXUS 700. Фотографування 

препаратів виконали при використанні відеокамери Sony CCD-IRIS та 

фотокамери Canon EOS 1100D у системі Aver Media (об. х8, x10, х20, х40). 

Морфометричний аналіз здійснили на персональному комп'ютері. Аналіз 

зображення проводився за допомогою ліцензійної програми Image-Pro Plus 

(Version 6., виробництва США). Визначали кількість кишкових крипт на 

одиницю площі, висоту та діаметр крипт у різних відділах кишки: сліпої, 

висхідної, поперечної, низхідної, сигми, прямої. Висоту крипт вимірювали 

від базальної мембрани клітин базальної частини крипт до рівня покривного 

епітелію, що здійснювали на зрізах кишки повздовжньо ходу крипт (одиниці 

вимірювання – мкм.). Діаметр кишкових крипт вимірювали на поперечних 

зрізах кишки або при повздовжньому перерізі на рівні середини крипт. 

Кількість крипт на одиницю площі рахували на поперечних зрізах (за 

одиницю площі обрано площу зору мікроскопа, що становило при об’єктиві 

х20 - 240150 мкм
2
). 

Дані показники оброблялись за допомогою методу математично-

статистичного аналізу з визначенням середнього значення (M), середнього 

квадратичного відхилення (δ), середньої помилки середньої арифметичної 

величини (m).  

Статистичний аналіз отриманих результатів дослідження та їх графічне 

подання здійснювали, використовуючи програмне забезпечення Excel з 

пакету прикладних програм Microsoft Office. Для кількісної оцінки 

одержаних значень застосовували однофакторний дисперсійний аналіз з 

використанням методу Ньюмена-Кейлса залежно від об'ємів вибірок 

результатів [13]. Достовірними вважали дані при значенні р<0,05. 

 

2.8. Апробація лектинів як векторів адресної доставки ліків 

 

На кафедрі фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 
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під керівництвом проф. Лесика Р.Б. була синтезована нова хімічна сполука - 

похідне тіопірано[2,3-d] тіазолу, що виявляє протипухлинну активність 

(препарат за умовною назвою Les-1351K). 
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Рис.2.2. Структурна формула сполуки Les-1351K 
 

В Інституті біології клітини НАН України (м. Львів) зазначений 

препарат було ковалентно приєднано до лектину з насіння гороху (PSA), та 

проведене біотестування отриманого кон’юґату  на культурі лейкемічних 

клітин миші лінії L-1210, які було одержано з колекції Інституту 

експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Е. Кавецького 

НАН України (Київ).  

Методика кон’юґації: 30 мг лектину гороху розчиняли в 2,7 мл 0,15 М 

карбонатного буферу (рН 9,0), розділяли на три порції по 0,9 мл, в кожну з 

яких додавали різні кількості 10 % -ного розчину сполуки Les-1351K, 

розчиненого  в 90
о
 етанолі [відповідно - 0,05 мл (0,5 мг); 0,1 мл (1 мг) та 0,2 

мл (2 мг)]. Реакційну суміш залишали при кімнатній температурі на 48 год. 

Після цього реакцію зупиняли додаванням до кожної проби 0,1 мл 

етиленгліколю і після перемішування через 10 хв додавали в кожну пробірку 

по 5 мг борогідриду натрію. Для відділення непрореагованої сполуки Les-

1351K від кон’юґату суміш діалізували проти 50 мл 20
о
 етанолу протягом 

ночі, а після цього для видалення етанолу діалізували проти 0,05 М 

карбонатного буферу (рН 8,0). Лектинову активність до і після кон’юґації 

оцінювали шляхом визначення титру аглютинації 2 % суспензії еритроцитів 

людини групи А в забуференому фізіологічному розчині в перерахунку на мг 

білка препарату. Концентрацію білка у розчинах  лектину гороху визначали 
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за значенням оптичної густини при 280 нм. Концентрацію сполуки Les-

1351K визначали за поглинанням при 310 нм (λmax), однак, у зв’язку з тим, 

що препарат має високий коефіцієнт поглинання також при 280 нм, більш 

практичним виявилось визначення його концентрації при 280 нм. Вміст 

препарату в кон’юґаті вираховували за приростом екстинкції при 280 нм. 

Біотестування на культурі клітин. Клітини вирощували в середовищі 

Ігла, модифікованому Дульбекко (ДМЕМ, "Sigma", США) у присутності 10% 

декомплементованої сироватки крові ембріонів великої рогатої худоби (СК) 

та фенолового червоного як індикатора їхньої життєздатності і 50 мкг/мл 

гентаміцину ("Sigmа", США). Попередню оцінку життєздатності клітин 

здійснювали за кольором індикатора. Зміна кольору з жовтого на червоний 

може свідчити про загибель клітин, зсув у довгохвильовий бік пропорційна 

кількості мертвих клітин. 

Для визначення цитотоксичності лектину гороху, сполуки Les-1351K та 

її кон’юґату з лектином клітини висівали в 96-лункові планшети в 

середовищі ДМЕМ і додавали вищеназвані препарати в різних 

концентраціях. В якості контролю брали протипухлинний препарат 

доксорубіцин. Підрахунок кількості клітин здійснювали в камері Горяєва 

через певні проміжки часу з використанням барвника трипанового синього 

(DV-T10282, "Invitrogen", США) як індикатора проникливості зовнішніх 

плазматичних мембран. Забарвлені (сині) клітини вважали такими, що 

зазнали пронекротичних змін. Густину клітинної суспензії визначали за 

формулою: с=12500n, де с – кількість клітин в 1 мл суспензії, n - середня 

кількість клітин у 5-ти великих квадратах камери Горяєва.  

 

Методи дослідження, наведені в цьому розділі, використовувались при 

написанні наступних робіт: 

Антонюк Р.В., Луцик О.Д., Антонюк В.О.  Спосіб одержання лектину з 

ікри коропа для гістохімічних досліджень. – Патент на корисну модель ғ 
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108685. – Зареєстровано  в Державному реєстрі патентів України на корисні 

моделі 25.07.2016 р. бюл. ғ14. Заявка u 2016 01080 від 08.02.2016 р.  

Антонюк В.О. Вуглеводна специфічність лектину, одержаного з 

плодових тіл міцени чистої (Mycena pura /Fr./ Kumm.) та його використання  

в гістохімічних дослідженнях / В.О. Антонюк , А.М. Ященко , Р.В. Антонюк , 

Н.О. Амбарова // Біополімери і клітина, 2009. -т.25, ғ6. – С.466-475.  

Антонюк Р.В. Очистка, властивості та застосування в гістохімії лектину 

свинушки тонкої (Paxillus involutus (Fr.) Fr.). /Р.В. Антонюк, О.Д. Луцик, В.О. 

Антонюк // The Ukrainian Biochemical Journal – 2014. – V. 85, N 5,  Suppl. – P. 

42.  

Антонюк Р.В., Луцик А.Д. Лектины грибов свинушки тонкой и мицены 

чистой: очистка, свойства и применение в гистохимических исследованиях 

/Р.В. Антонюк, А.Д. Луцик // ІІ Всероссийская конференция «Фундамен-

тальная гликобиология» 23-27 июня 2014 г ИБФМ РАН, г. Саратов. 

Антонюк В.О.
 
Кон’юґація лектинів з протипухлинними речовинами як 

шлях до їх цілеспрямованої доставки. /В.О. Антонюк ,
 
О.Ю. Ключівська , Р.В. 

Антонюк, А.В. Лозинський , Р.Б. Лесик , Р. С.
 
Стойка // Матеріали IV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» 21-22 квітня 2016 р. – Тернопіль. – с. 68. 

Antonyuk R.V,  Lutsyk A.D.,  Antonyuk V.O. Research of carbohydrate 

specificity and application in histoshemistry lectin from carp roe (Cyprinus carpio 

L.) /R.V. Antonyuk , A.D. Lutsyk, V.O. Antonyuk //International Symposium on Cell 

Biology jointly with 5th  Ukrainian Congress for Cell Biology. – 02 – 06.10. 2016. 

Odesa,. Abstracts book. – 2016. p. 64. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ ЛЮДИНИ ТА  ХРЕБЕТНИХ 

ТВАРИН У НОРМІ ТА ПРИ ПУХЛИННІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ У 

ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕКТИНІВ 

 

3.1. Результати загальноморфологічних досліджень  

 

3.1.1. Результати загальноморфологічних досліджень товстої кишки 

людини в нормі. Слизова оболонка товстої кишки представлена простим 

стовпчастим епітелієм, що  розміщений поверхнево та вистеляє кишкові 

крипти (кишкові залози). Поверхнево розміщений одношаровий стовпчастий 

епітелій представлений адлюмінальними колоноцитами та келихоподібними 

клітинами. У криптах переважають келихоподібні клітини (над криптовими 

колоноцитами), частка яких збільшується в напрямку до прямої кишки. Для 

дослідження загальної морфології проведене зафарбовування гематоксилін-

еозином, алціановим синім та здійснено PAS-реакцією в різних комбінаціях 

(рис. 3.1, 3.2). Алціановий синій при pH 3,5, на відміну від PAS-реакції, 

інтенсивно зафарбовував секреторні гранули келихоподібних клітин, що 

свідчить про кислий характер продукованого муцину. Алціановий синій при 

pH 1,0 виявляє сульфатовані муцини, однак його застосування в цих умовах, 

демонструє повну відсутність або мінімальне забарвлення гістологічних 

структур товстої кишки.  

Результати морфометричних досліджень представлені в табл. 3.1. При 

цьому кореляція (r) між висотою та діаметром крипт мала слабкий від’ємний 

характер ( сліпа – - 0,2; висхідна ободова – - 0,15; поперечна ободова – - 0,1; 

низхідна ободова – - 0,35; сигмоподібна ободова – - 0,2; пряма – - 0,13 ) при 

p<0,05; зв’язок (r) між густиною крипт та їхнім розміром (діаметром) був 

помірним або значним від’ємним (сліпа – - 0,46 ; висхідна ободова – - 0,75; 

поперечна ободова – - 0,66; низхідна ободова – - 0,6; сигмоподібна ободова – 

- 0,64; пряма – - 0,6 ) при p<0,05. 
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Рис. 3.1. Простий стовпчастий епітелій та власна пластинка слизової 

оболонки поперечної (А), низхідної (Б), прямої (В) кишки людини. 

Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксилін-еозином. Зб.: об. 20, ок.15.  

 

 

Рис. 3.2. Секреторні пухирці келихоподібних клітин містять кислий 

муцин (1, А); муцин, що містить сульфатні групи представлений в незначній 

кількості в складі секреторних гранул келихоподібних клітин (2, Б); 

нейтральний муцин відсутній (3, В). Товста кишка людини. 

Мікрофотографія.  Зафарбовування  алціановим синім (А - pH 3,5, Б – pH 

1,0), PAS-реакція (В). Зб.: об. 20, ок. 15.  
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Таблиця 3.1 

Результати морфометричних досліджень товстої кишки 

Відділ товстої 

кишки  

Висота (H), 

мкм 

Діаметр (L), 

мкм 

К-ть на крипт на 

площу зрізу 

Сліпа 

M 324,4 65,4 16,5 

m 6,85 1,7 0,643 

Δ 34,3 9,16 2,4 

Висхідна ободова 

M 329 57,35 24,27 

Mm 7,4 1.1.1,55 0,89 

Δ 36,9 8,63 3,36 

Поперечна ободова 

M 338,2 56,63 22,17 

Mm 6,17 1,75 0,72 

Δ 33,8 9,6 2,71 

Низхідна ободова 

M 321,7 56,8 22,46  

Mm 6,8 1,27 1,4 

Δ 42,36 6,87 5,24 

Сигмоподібна ободова 

M 335,18 59,51 20,325 

Mm 6,03 1,91 0,364 

Δ 30,75 12 1,63 

Пряма 

M 325,8 60,6 16,295 

Mm 7,37 1.1.1,5 0,477 

Δ 34,03 10,96 1,785 

Примітки: розрахунки здійснені при збільшенні х 300 (240150 мкм
2
) 

 

3.1.2. Результати загальноморфологічних досліджень пухлин 

(аденом, аденокарцином) товстої кишки людини. Неоплазії товстої кишки 

зафарбовували гематоксилін-еозином, визначали приналежність до аденом 

чи аденокарцином та здійснювали гістопатологічну градацію аденокарцином 

відповідно до критеріїв класифікації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я.  

Аденома, що еквівалентна епітеліальній дисплазії низького ступеня, 

характеризувалась гіперцелюлярністю, гіперхромністю ядер, різнорідністю 
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ядерної стратифікації та втратою полярності. Ядра набували остисту, овоїдну 

форму чи були збільшеними. Розрізняли два типи гістіоархітектоніки аденом: 

папілярну і тубулярну. Тубулярна структура передбачає видовжені крипти, 

папілярна - пласти аденоматозних клітин, що формують випинаючі в просвіт 

пальцеподібні вирости з фіброваскулярною основою.  

 

 

Рис. 3.3. Перебудована структура слизової оболонки товстої кишки, що 

передбачає  випинаючі в просвіт пальцеподібні вирости (1) з диспластично 

змінених клітин на фіброваскулярній основі (А) та видовжені крипти (Б, В). 

Секреторні гранули містять кислі та нейтральні муцини (2, Б, В). 

Тубулопапілярна аденома (направлення на патологогістологічне дослідження 

ғ 979). Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксилін-еозином (А),  

алціановим синім, PAS-реакція (Б, В). Зб.: об. 8, ок. 15 (А), об. 10, ок. 15  (Б), 

об. 20, ок. 15 (В). 

 

Градацію аденокарцином визначали насамперед структурою залоз 

виділяючи високодиференційовані (G1), помірно (G2) та 

низькодиференційовані (G3) або пухлини  низької градації (високо- та 

помірно диференційовані аденокарциноми) та високої градації 

(низькодиференційовані). Низькодиференційована аденокарцинома містила 
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залозоподібні формації. Градацію гетерогенних пухлин  у власній 

диференціації, здійснювали за найменш диференційованим компонентом не 

враховуючи фронт інвазії. Відповідно до частки залозистих структур 

визначали гістологічну градацію пухлини: високодиференційовані 

аденокарциноми містили  > 95 %, помірно – 95% - 50%, 

низькодиференційовані аденокарциноми - від 5-50 %.  

Для розподілу по стадіях використали класифікацію TNM 7 перегляду, 

відповідно до критеріїв, наведених у табл. 1.1. 

У п’яти випадках аденокарциноми її діагностували на 1 стадії, у 11 – на 

2А стадії, у двох – 2В стадії, у трьох – 3В, у двох – виявлені метастази (4 

стадія). У 12 випадках дані про розміри пухлини та інвазію пухлини не були 

представлені в патологогістологічних висновках. 

   

 
Рис. 3.4. Залозистоподібні структури раковотрансформованої тканини 

(А); поряд з тубулярними структурами, що переважають, присутні криброзні, 

скупчення у вигляді гнізд та тяжів (Б); солідний розпад пухлинної маси (В). 

Високодиференційована аденокарцинома (А), помірно диференційована 

аденокарцинома (Б), низькодиференційована аденокарцинома (В) 

(направлення на патологогістологічне дослідження ғ 1846 (А), ғ 2046 (Б), 

ғ 258 (В)). Мікрофотографія.  Зафарбовування гематоксилін-еозином. Зб.: об 

8, ок. 15 (А, Б), об. 20, ок. 15 (В).  
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Рис. 3.5. Висока насиченість кислими муцинами пухлинних клітин (1, А) 

та апікально розміщені муцинові гранули в неопластичних залозистих 

формаціях 2, А). Фонове зафарбовування  пухлинних мас алціановим синім 

(3, Б) та сполучної тканини PAS-реактивом  (4, Б). Високодиференційована 

аднокарцинома (А), помірно диференційована аденокарцинома (Б) 

(направлення на патологогістологічне дослідження ғ 470 (А), ғ 2845 (Б)). 

Мікрофотографія.  Зафарбовування алціановим синім, PAS-реакція. Зб.: об. 

20. ок. 15 (А), об. 10, ок. 15 (Б).  

 

3.1.3. Результати загальноморфологічних досліджень кишки (тонкої 

та товстої) досліджуваних тварин. Короп звичайний (Cyprinus carpio). 

Кишка коропа починається після стравоходу (5 мм дистальніше стравоходу 

відкривається жовчна протока). Кишка формує петлі, довжиною близько 10 

см (загальна довжина кишки коливались від 45 до 60 см), що розділяють 

кишку на сегменти (умовно можна виділити передню і задню кишки). 

Діаметр кишки на початку проксимального сегменту становив 9-10 мм і 

поступово звужувався до 5 мм, решта сегментів мали діаметр – 3-4 мм, зі 

звуженням у ділянці відхідникового каналу. Слизова оболонка кишки, за 

вийнятком ділянки переходу у стравохід та відхідниковий канал, має 

однотипну будову, відрізняючись лише складністю та глибиною ворсинок. У 

проксимальних сегментах присутні широкі високі ворсинки, щілини між 

ними вузькі. У дистальному напрямі висота ворсинок поступово  

зменшується (рис. 3.6). Біля основи ворсинок клітини розміщені щільніше, 
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колоноцити (ентероцити) кількісно переважають келихоподібні, за винятком 

ділянок слизової оболонки перед відхідниковим каналом, де присутня 

підвищена кількість келихоподібних клітин.  

 

 

Рис. 3.6. Слизова оболонка коропа формує високі ворсинки з вузькими 

щілинами, в яких переважають колоноцити (1). У задній кишці (Б) складки 

дещо нижчі та наростає кількість келихоподібних клітин (2). Короп, передня 

(А), задня (Б) кишки. Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксиліном та 

еозином. Зб.: об. 8, ок. 15. 

 

В апікальних частинах келихоподібних клітин містяться заповнені 

муцином секреторні пухирці, що займають від третини до половини 

цитоплазми (рис. 3.7). Під одношаровим стовпчастим епітелієм ворсинок 

міститься васкуляризована сполучна тканина власної пластинки та присутні 

непосмуговані міоцити. М’язова пластинка слизової оболонки слабко 

виражена. Підслизовий прошарок розвинений, формує потовщення в ділянці 

відхідникового каналу. М’язова оболонка представлена внутрішнім 

циркулярним та зовнішнім тоншим поздовжнім шаром гладких міоцитів. 

Товщина м’язової оболонки пропорційно більша в передньому сегменті 
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кишки. Серозна оболонка представлена одним шаром плоских клітин 

мезотелію над тонким прошарком сполучної тканини. 

 

 

Рис. 3.7. Секреторні гранули келихоподібних клітин, заповнені кислим 

муцином (1, Б). Короп, задня кишка. Мікрофотографія. PAS-реакція та 

зафарбовування гематоксиліном (А);  Зафарбовування  алціановим синім (Б).  

Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

Жаба трав’яна (Rana temporaria). У кишці жаби трав’яної можна 

виділити 3 відділи: проксимальний (більший за діаметром) та дистальний 

тонкої кишки, товста кишка. Високі тонкі випинання (ворсинки) у 

проксимальній частині тонкої кишки практично повністю виповнюють 

просвіт органу, також присутні складки, крипти відсутні. Розгалужені 

ворсинки неправильної форми поступово зменшуються в кількості та у 

висоті в напрямі з проксимального до дистального кінця кишки та 

переходять у високі, широкі складки, що можуть формувати короткі тонкі 

випинання. Мікроворсинчаста облямівка неперервно вкриває люмінальну 

поверхню клітинного вистелення. Келихоподібні клітини у помірній 

кількості розсіяні серед колоноцитів (ентероцитів) з переважанням у 

преанальній ділянці, муцин міститься у невеликих або середнього розміру 

гранулах в апікальній частині цитоплазми (рис. 3.8, 3.9).  
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Рис. 3.8. Тонкі, численні ворсинки тонкої кишки (А), та товсті  менш 

численні складки товстої кишки (Б) жаби.  Зафарбовування  гематоксиліном 

та еозином. Зб.: об. 8, ок. 15.  

 

 

Рис. 3.9. Інтенсивне забарвлення кислого муцину секреторних гранул 

келихоподібних клітин тонкої (1, А), товстої кишки (1, Б) жаби. PAS –

позитивна цитоплазма епітеліального вистелення (2, А, Б).  Зафарбовування 

алціановим синім, PAS-реакція  Жаба, тонка (А), товста (Б) кишки. Зб.: об. 

20, ок. 15 (А), об. 40, ок 15 (Б). 
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Мідянка звичайна (Coronella austriaca). Кишка мідянки розділена на 

тонку і товсту. У тонкій кишці присутні ворсинки – різної товщини 

випинання, вистелені колоноцитами та помірною кількістю келихоподібних 

клітин. У товстій кишці можна виділити сліпу, ободову та пряму. Слизова 

оболонка товстої кишки формує складки та широкі ворсинки, останні 

нечисленні. У дистальних відділах товстої кишки домінують складки 

слизової оболонки. Справжні крипти в товстій кишці відсутні (наявні ямки). 

Кількість келихоподібних клітин у товстій  кишці зростає у порівнянні з 

тонкою кишкою. Ядра ентероцитів (колоноцитів) видовжені займають 

серединно-базальну позицію. 

 

 
 

Рис. 3.10. Кишкові ворсинки тонкої кишки (А)  переходять у складки 

слизової оболонки (Б, В) у товстій кишці. Секреторні пухирці 

келихоподібних клітин містять кислі мукополісахариди (1, В). Мідянка, 

тонка (А) та товста (Б, В) кишки. Мікрофотографія. Зафарбовування 

гематоксиліном та еозином (А, Б);  зафарбовування  алціановим синім та PAS 

реація (В). Зб.: об. 20, ок. 15 (А, В), об. 10, ок. 15 (Б).  

 

Голуб сизий (Columba livia). У голуба травний канал представлений 

довгою тонкою кишкою (довжиною близько 60 см, діаметр на початку кишки 

– 7 мм, поступово зменшується до 2 мм) і невеликою товстою кишкою. У 
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тонкій кишці можна виділити дванадцятипалу, що формує петлі навколо 

підшлункової залози, порожню та клубову. У слизовій оболонці тонкої 

кишки присутні високі ворсинки, вкриті колоноцитами та келихоподібними 

клітинами, кількість останніх суттєво збільшується в клубовій та товстій 

кишках. Кишкові ворсинки тонкої кишки представлені відносно широкою 

основою і тонкими випинання на вершині оствнніх. Висота ворсинок вища в 

проксимальних відділах тонкої кишки та поступово знижується в 

дистальному напрямку.  Біля основи ворсинок знаходяться неглибокі  

крипти. Товста кишка коротка, представлена прямою кишкою та парними 

сліпими кишками (на межі з тонкою кишкою). Слизова оболонка товстої 

кишки структурно подібна до тонкої, однак присутні іншої форми, нечасті, 

значно нижчі  ворсинки та неглибокі крипти (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11.  Дещо нижчі та рідші ворсинки  в складі слизової оболонки 

товстої кишки голуба (Б, В) у порівнянні з ворсинками тонкої кишки (А). В 

основі ворсинок наявні неглибокі крипти. Кислий муцин у складі 

секреторних гранул келихоподібних клітин (1, В). Голуб, тонка кишка (А), 

товста кишка (Б). Зафарбовування гематоксиліном та еозином (А, Б); PAS-

реакція та зафарбовування алціановим синім (В). Зб.: об. 20, ок. 15. 
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Пацюк мандрівний, лабораторний (Rattus norvegicus f. domesticus). 

Кишка пацюка анатомічно та гістологічно подібна до кишки людини. У 

дванадцятипалій кишці пацюка присутні розгалужені трубчасті підслизові 

залози, секреторні відділи розміщені субмукозно, побудовані з мукоцитів. У 

тонкій кишці містяться типові високі ворсинки та неглибокі крипти, 

трапляються скупчення лімфоїдних елементів (частіше в клубовій кишці). 

Анатомічно в товстій кишці можна виділити сліпу, ободову та пряму кишки. 

У слизовій оболонці товстої кишки ворсинки відсутні, проте наявні глибокі 

крипти. (рис. 3.12). Поверхнево в слизовій оболонці переважають 

адлюмінальні колоноцити, крипти виповнені  численними келихоподібними 

клітинами (також криптовими колоноцитами), кількість перших зростає від 

проксимальних до дистальних відділів товстої кишки.  

 

 
 

Рис. 3.12. Ворсинки відсутні та глибші крипти товстої кишки (Б) у 

порівнянні з тонкою кишкою пацюка (А). Пацюк мандрівний, тонка (А), 

товста (Б) кишки. Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксиліном та 

еозином. Зб.: об. 8, ок. 15 (А), об. 20, ок. 15 (Б). 
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Рис. 3.13. Келихоподібні клітини містять кислий муцин (1). Пацюк тонка 

(А), товста (Б) кишки. Мікрофотографія. PAS-реакція та зафарбовування 

алціановим синім. Зб.: об. 8, ок. 15 (А), об. 20, ок. 15 (Б, В). 

 

3.2. Результати дослідження вуглеводних рецепторів кишки 

(товстої, тонкої) у контексті еволюційних змін у представників 

хребетних різної таксономічної приналежності 

 

З метою виявлення закономірностей перебудови глікокон’юґатів кишки, 

виявлення Т антигену та можливих інших змін у складі глікокон’юґатів 

кишки в контексті еволюційного розвитку  досліджено види, що належать до 

різних класів хребетних: коропа звичайного, жаби трав’яної, мідянки 

звичайної, голуба сизого, пацюка мандрівного та людини. 

У цьому дослідженні було використано 9 лектинів різної вуглеводної 

специфічності мічених пероксидазою: WGA, STA, CCRA, PHA-E, PNA, SNA, 

AIA, RPBA, LABA.   

Риби (короп звичайний). Задня кишка. Лектин WGA взаємодіяв з 

люмінальною поверхнею, зокрема з мікроворсинчастою облямівкою, 

епітеліального вистелення, а також з муцином секреторних гранул 
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келихоподібних клітин (інтенсивніше зафарбовувався муцин у нижній 

частині та біля основи кишкових ворсинок) (рис. 3.14). Лектин STA, що 

проявив подібну селективність до WGA, краще зв’язувався із секреторними 

гранулами келихоподібних клітин нижньої частини кишкових ворсинок (рис. 

3.15), зв’язувався з муцином не всіх, а лише окремих келихоподібних клітин. 

Подібним чином, інтенсивність зв’язування лектину RPBA з вмістом 

секреторних вакуоль була вищою біля основи кишкових ворсинок (рис. 3. 16) 

та зростала в напрямі дистальніх відділів кишки. SNA ж взаємодіяв з 

муцином келихоподібних клітин приблизно з однаковою інтенсивністю на 

вершині і в основі кишкових ворсинок та сильніше зафарбовував муцин у 

дистальних  відділах кишки (рис. 3.17). Рецептори лектинів PHA-E, PNA 

виявлені в над’ядерній цитоплазмі колоноцитів і келихоподібних клітин, але 

не в муцині секреторних пухирців келихоподібних клітин. Загалом, усі 

вищевказані лектини більшою чи меншою мірою взаємодіяли з люмінальною 

клітинною оболонкою адлюмінальних колоноцитів передньої кишки. 

 

 

Рис. 3.14. Зв’язування WGA із секреторними гранулами 

келихоподібних клітин у нижній частині та в основі кишкових ворсинок (1, 

Б) та ареактивний муцин на вершині кишкових ворсинок (2, А), 

зафарбовування люмінальної поверхні ентероцитів. Короп, задня кишка. 

Мікрофотографія. Обробка WGA. Зб.: об. 20, ок. 15 (А), об. 40, ок. 15 (Б).  
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Рис. 3.15. Зв’язування STA із секреторними гранулами келихоподібних 

клітин у нижній частині та основі кишкових ворсинок (1), але не на їхній 

вершині (2). Короп, задня кишка. Мікрофотографія. Обробка STA. Зб.: об. 8, 

ок. 15 (А), об. 40, ок. 15 (Б).  

 

 

Рис. 3. 16. Зв’язування RPBA з вуглеводним детермінантами в складі 

мембрани та вмісту секреторних гранул (1) нижньої частини ворсинок (Б), 

але не на верхівці ворсинок (3, Б) та люмінальної поверхні клітин вистелення 

верхівки ворсинок (2). Короп, задня кишка. Мікрофотографія. Обробка RPBA 

(А, Б), АІА (В). Зб.: об. 10, ок. 15 (А), об. 20, ок. 15 (Б). 
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Рис. 3.17. Зв’язування SNA з муцином секреторних гранул 

келихоподібних клітин (1) та люмінальної плазмолеми (2) колоноцитів, 

келихоподібних клітин з подібною інтенсивністю у верхній (А) та в базальній 

частині кишкових ворсинок слизової оболонки (Б). Короп, задня кишка. 

Мікрофотографія. Обробка SNA. Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.18. Зафарбовування мікроворсинчастої облямівки (1) та 

над’ядерної цитоплазми (2) колоноцитів та келихоподібних клітин кишкових 

ворсинок. Короп, задня кишка. Мікрофотографія. Обробка PHA-E (А), ССRA 

(Б), PNA (В). Зб.: об. 20, ок. 15. 



 69 

Передня кишка коропа. У порівнянні з задньою кишкою, реактивність 

секреторних гранул келихоподібних клітин була дещо нижчою для лектинів 

STA, RPBA, WGA та SNA. RPBA, що взаємодіяв із секреторними гранулами 

на дні та нижній частині кишкових ворсинок, зафарбовував лише мембрану 

секреторних гранул або реактивність була відсутня на верхівці кишкових 

ворсинок. PNA дещо інтенсивніше зафарбовував над’ядерні цитоплазматичні 

рецептори проксимальних відділів у порівнянні з дистальними.  

 

 

Рис.3.19. Реактивність секреторних гранул келихоподібних клітин (1) 

та покривної плазмолеми, мікроворсинчастої облямівки колоноцитів (2) 

ентероцитів. Короп, передня кишка. Мікрофотографія. Обробка WGA (А), 

STA (Б). Зб.: об. 40, ок. 15 (А). 

 

Земноводні (жаба трав’яна). Товста кишка. У товстій кишці лектин 

SNA взаємодіяв із цитоплазматичними глікополімерами колоноцитів, а також 

із секреторними пухирцями келихоподібних клітин, інтенсивність 

зафарбовування яких була вищою, ніж у тонкій кишці. STA виявляв помірну 

(―+‖ –―++‖) селективність до секреторних гранул келихоподібних клітин та 

поверхневої плазмолеми клоноцитів, інтенсивність зафарбовування 

секреторних гранул була дещо вищою при використанні WGA (рис. 3.20). 



 70 

CCRA обмежився зафарбовуванням люмінальної плазмолеми колоноцитів, 

PHA-E, також взаємодіяв із секреторними пухирцями келихоподібних клітин. 

При використанні лектину LABA виявлено реактивність внутрішньо- 

цитоплазматичного секрету клітин інтестинальних залоз (рис. 3.21). PNA 

взаємодіяв із глікокон’юґатами в над’ядерній та апікальній частині 

цитоплазми колоноцитів, а також із секреторними вакуолями келихоподібних 

клітин. При використанні лектинів АІА, RPBA виявлено  зв’зування з 

цитоплазматичниии глікокон’югатами локалізованими під люмінальною 

плазмолемою та в апікальній частині колоноцитів і секреторних гранул 

келихоподібних клітин (рис.  3.22). 

Тонка кишка. Гістоструктури тонкої кишки жаби загалом виявили 

невисоку реактивність з використаними лектинами. Зокрема, над’ядерні 

глікокон’югати (комплекс Гольджі) ентероцитів взаємодіяли з лектином 

PNA. WGA, STA, PHA-E, LABA, SNA, RPBA, AIA з невеликою 

інтенсивністю зафарбовували секреторні гранули окремих келихоподібних 

клітин. 

 

 

Рис. 3.20. Виразне зафарбовування секреторних гранул келихоподібних 

клітин (1) та зовнішньої поверхні колоноцитів (2). Жаба, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка WGA (А), STA (Б), SNA (В). Зб.: об. 40, ок. 15.  
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Рис. 3.21. Зафарбовування люмінальної плазмолеми (1) колоноцитів при 

обробці зрізів CCRA (Б) та PHA-E (А), останній також взаємодіє із 

секреторними гранулами келихоподібних клітин (2). Лектинові рецептори 

(обробка LABA), локалізовані під епітеліальним вистеленням, правдоподібно 

у цитоплазмі клітин інтестинальних залоз. Жаба, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка PHA-E (А), CCRA (Б), LABA (В). Зб.: об. 40, ок. 

15. 

 

 

Рис. 3.22. Взаємодія лектинів із секреторними вакуолями 

келихоподібних клітин (1) та над’ядерними цитоплазматичними рецепторами 

колоноцитів (2). Жаба, товста кишка. Мікрофотографія. Обробка RPBA (А), 

AIA (Б), PNA (В). Зб.: об. 40, ок. 15. 
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Плазуни (мідянка звичайна). Товста кишка. Лектини STA, PNA та 

WGA виразно зафарбовували люмінальну плазмолему, мікроворсинчасту 

облямівку колоноцитів. Лектини PNA, LABA, AIA, SNA та RPBA проявляли 

доволі однотипну реактивність, інтенсивно зафарбовуючи зовнішню 

поверхню клітин, а також секреторні гранули келихоподібних клітин 

(найінтенсивніше SNA). 

 

 

Рис. 3.23. Зв’язування лектинів WGA (A), STA (Б) з люмінальною 

плазмолемою, щіточковою облямівкою колоноцитів (1) та слабке 

зафарбовування STA апікально локалізованих цитоплазматичних рецепторів 

(2). Мідянка, товста кишка.  Мікрофотографія. Обробка WGA(A),  STA (Б). 

Зб.: ок. 40, об. 15. 

 

 

Рис. 3. 26. Зв’язування лектинів із цитоструктурами одношаровового 

стовпчастого епітелію практично відсутнє. Мідянка, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка PHA-E (A), CCRA (Б). Зб.: об. 40, ок. 15. 
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Рис. 3. 24. Слабке зв’язування PNA (А), LABA (Б) із секреторними 

пухирцями (1) та інтенсивна взаємодія з муцином секреторних пухирців SNA 

(1, В). Чітке зафарбовування зовнішньої поверхні колоноцитів (2). Мідянка, 

товста кишка. Мікрофотографія. Обробка PNA (А), LABA (Б), SNA (В). Зб.: 

об. 40, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.25. Взаємодія лектинів із секреторними вакуолями 

келихоподібних клітин (1) та люмінальною плазмолемою одношарового 

стовпчастого епітелію слизової оболонки (2). Мідянка, товста кишка. 

Мікрофотографія. Використання RPBA, AIA. Зб. об. 40, ок. 15. 
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Тонка кишка. Гістологічна картина взаємодії лектинів із 

глікокон’югатами загалом нагадувала ту, що спостерігалася при 

зафарбовуванні тонкої кишки, хоча реактивність ентероцитів була більш 

інтенсивною (в окремих ентероцитах зафарбовувались підмембранні 

цитоплазматичні глікокон’югати  - при обробці PNA, LABA, AIA, RPBA). 

 

 

Рис. 3.27.  Зв’язування лектинів (А, Б, В) з вмістом секреторних гранул 

келихоподібних клітин (1), вуглеводними детермінантами люмінальної 

плазмолеми (2). АІА (3, А) слабко зафарбовує апікальну частину цитоплазми 

ентероцитів (3). Мідянка, тонка кишка. Мікрофотографія. Обробка АІА (А), 

LABA (Б), SNA (В). Зб.: об. 40, ок 15.  

 

Птахи (голуб сизий). Товста кишка. Лектини RPBA, АІА, WGA, SNA, 

STA взаємодіяли із секреторними пухирцями келихоподібних клітин. 

Лектини STA та WGA слабко зафарбовували секреторні гранули 

келихоподібних клітин та рецептори в складі цитоплазми колоноцитів із 

градієнтом зростання інтенсивності від основи до верхівки кишкових 

ворсинок (рис. 3.28). RPBA у верхній частині кишкових ворсинок 

зафарбовував над’ядерні цитоплазматичні рецептори колоноцитів. АІА, SNA 

інтенсивно зв’язувались з люмінальною плазмолемою простого стовпчастого 

епітелію та власне із секреторними гранулами келихоподібних клітин (рис. 

3.29). Лектин LABA зафарбовував цитоплазматичні глікокон’югати окремих 
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колоноцитів (на верхівці кишкових ворсинок) та келихоподібних клітин. 

CCRA та PHA-E зв’язувались із люмінальною плазмолемою одношарового 

стовпчастого епітелію та субмембранними циторецепторами колоноцитів. 

PNA взаємодіяв із глікополімерами зовнішньої поверхні та зафарбовував 

цитоплазматичні рецептори (рис 3.30). 

 

 

Рис. 3.28. Зафарбовування секреторних гранул (1) келихоподібних 

клітин у верхній частині (А, Б) та в основі (В) кишкових ворсинок, 

зв’язування лектинів з люмінальною плазмолемою (2), цитоплазматичними 

рецепторами (3) колоноцитів. Голуб, товста кишка. Мікрофотографія. 

Обробка WGA (А, В), STA (Б).  Зб.: об 40, ок. 15.    

 

Тонка кишка. WGA зафарбовував муцин секреторних гранул 

келихоподібних клітин тонкої кишки, хоча з нижчою інтенсивністю, ніж у 

товстій (рис. 3.31). Водночас при обробці зрізів AIA, RPBA, SNA, LABA, 

PNA не виявленого переконливого зафарбовування муцину секреторних 

гранул, хоча це спостерігалось у товстій кишці голуба. Лектини AIA, CCRA, 

RPBA, LABA виразно взаємодіяли з глікокон’югатами, розміщеними в складі 

над’ядерної  цитоплазми ентероцитів, особливо верхньої частини кишкових 

ворсинок.  
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Рис. 3.29. Зв’язування лектинів з люмінальною плазмолемою 

колоноцитів (1) та секреторними гранулами келихоподібних клітин (2). 

RPBA зафарбовує  цитоплазматичні рецептори колоноцитів на верхівці 

кишкових ворсинок (3). Голуб, товста кишка. Мікрофотографія. Обробка 

RPBA (А), АІА (Б), SNA (В).Зб.: об. 40, ок. 15.  

 

 

Рис. 3.30. Зафарбовування над’ядерних цитоплазматичних рецепторів 

колоноцитів (1) більш виражене на верхівці ворсинок, люмінальної мембрани 

колоноцитів (2). PNA (В) також взаємодіє із секреторними пухирцями 

келихоподібних клітин (3), на відміну від ССRA (А) та PHA-E (Б), які не 

зв’язуються з муцином секреторних вакуоль (4). Голуб, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка ССRA (А), PHA-E (Б), PNA (В). Зб.: об. 40, ок.15.  
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Рис. 3.31. Слабке зв’язування лектину WGA з муцином секреторних 

гранул келихоподібних ентероцитів (1) кишкових ворсинок (А)  та крипт (Б), 

зв’язування лектину з люмінальною плазмолемою колоноцитів і 

келихоподібних клітин (2, А). Голуб, тонка кишка (кишкові ворсинки (А),  

крипти (Б)) . Мікрофотографія. Обробка WGA. Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.32. Зв’язування лектину з цитоплазматичними рецепторами, 

розміщеними над’ядерно (1) та субвакуольно (2), але не з муцином 

секреторних гранул (3), зафарбовування люмінальної поверхні колоноцитів. 

Голуб, тонка кишка (верхня частина ворсинок – А, крипти – Б). 

Мікрофотографія. Обробка ССRA. Зб.: об 40, ок. 15. 
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PNA, що неінтенсивно взаємодіяв з  розміщеними апікально 

цитоплазматичними глікополімерами колоноцитів та келихоподібних клітин, 

не зафарбовував секреторні гранули келихоподібних клітин тонкої кишки 

голуба, однак, після обробки нейрамінідазою тканини тонкої кишки, 

виявлено інтенсивне зв’язування PNA з вмістом секреторних вакуоль 

келихоподібних клітин (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.33. Муцин секреторних пухирців не проявляв реактивності (1) при 

використанні нативного кон’югату PNA (А) та інтенсивно зафарбовувався (2) 

при застосуванні PNA після обробки гістологічних зрізів  нейрамінідазою 

(Б). Голуб, тонка кишка. Мікрофотографія. Зб. ок. 20, об. 15 (А), об 40, ок. 15 

(Б).  

 

Ссавці (пацюк мандрівний, людина). Товста кишка  пацюка 

мандрівного . WGA, STA, SNA інтенсивно зафарбовували секреторні пухирці 

келихоподібних клітин (рис. 3.34), хоча, як і зі STA, це спостерігалось не у 

всіх досліджуваних зразках тканини товтої кишки пацюка (рис. 3.35). 

Лектини PHA-E, AIA, RPBA та PNA неінтенсивно зафарбовували над’ядерні 

циторецептори колоноцитів та слабко зв’язувалися з немуциновими 
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глікополімерами в складі келихоподібних клітин. CCRA зв’зувався з 

люмінальною поверхнею одношарового стовпчастого епітелію. LABA, 

подібно до іншого фукозоспецифічного лектину PFA, практично не 

взаємодіяв із клітинними глікокон’югатами (рис. 3.36).  

 

 

Рис. 3.34. Інтенсивне зафарбовування SNA (А) та WGA (Б) вмісту 

секреторних пухирців келихоподібних клітин (1) та зв’язування лектинів із 

зовнішньою поверхнею адлюмінальних колоноцитів (2). Товста кишка  

пацюка. Мікрофотографія. Обробка SNA (А), WGA (Б). Зб.: об. 20, ок. 15.   

 

Тонка кишка пацюка мандрівного. На відміну від товстої кишки 

виявлено зв’язування  LABA (з інтенсивним зафарбовуванням) та ССRA 

(взаємодія слабкої інетнсивності) з секреторними гранулами келихоподібних 

клітин (рис. 3.38). SNA, WGA, STA з різною інтенсивністю зафарбовували 

секреторні пухирці келихоподібних клітин (STA взаємодіяв з муцином 

секреторних вакуоль не у всіх дослідних зразках). Лектини PHA-E, AIA, 

RPBA, PNA подібно до товстої кишки зафарбовували люмінальну 

плазмолему колоноцитів та келихоподібних клітин, а також над’ядерні 

цитоплазматичні рецептори.  
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Рис. 3.35. Зв’язування STA з зовнішньою поверхнею (1) та 

цитоплазматичними рецепторами колоноцитів (2) та субвакуольними 

рецептрами келихоподібних клітин (3) при наявному (4) або відсутньому 

зафарбовуванні муцину секреторних гранул (5). Товста кишка пацюка. 

Мікрофотографія. Обробка SТA (А, Б). Зб.: об. 20, ок. 15.   

 

 

Рис. 3.36. Зафарбовування люмінальної поверхні (1) колоноцитів та 

мінімальної інтенсивності зв’язування PNА (А) з рецепторами в складі 

мембрани секреторних вакуоль (2). Зафарбовування циторецепторів LABA 

(Б) та PFA (В) практично відсутнє. Товста кишка пацюка. Мікрофотографія. 

Обробка PNA (А), LABA (Б), PFA (В). Зб.: об. 20, ок. 15.   
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Рис. 3.37. Зв’язування лектинів RPBA (A) та АІА (Б) з люмінальною 

плазмолемою поверхневих колоноцитів (1), апікальними циторецепторами 

стопчастих клітин (2) та слабке зафарбовування цитоплазми під 

секреторними пухирцями келихоподібних клітин (3). Товста кишка пацюка. 

Мікрофотографія. Обробка RPBA (А), AIA (Б). Зб.: об. 20, ок. 15.   

 

 

Рис. 3.38. Слабке (1, А), інтенсивне (1, Б) або відсутнє (4, В) зв’язування 

лектинів із секреторними гранулами келихоподібних клітин (1, А). Наявні 

рецептори у складі люмінальної плазмолеми (2) та у верхній частині 

цитоплазми (3) колоноцитів. Тонка кишка пацюка. Мікрофотографія. 

Обробка ССRA (A), LABA (Б), АІА (В). Зб.: об. 10, ок. 15. 



 82 

Людина. Товста кишка. При використанні лектину WGA з різною 

інтенсивностю (від повної відсутності до вираженої реактивності) 

зафарбовувалися секреторні гранули келихоподібних клітин із наростанням 

інтенсивності в напрямку до прямої кишки; також зафарбовувалась апікальна 

цитоплазма з люмінальною цитоплазмою (рис. 3.40). STA та SNA проявили 

слабку реактивність із цитоструктурами, взаємодіючи з муцином 

надмембранного комплексу та люмінальною плазмолемою та неінтенсивно з 

цитоплазматичними рецепторами в складі поверхневих колоноцитів.  

 

 

Рис. 3.39. Реактивність секреторних гранул келихоподібних клітин (1) та 

люмінальної мембрани клітин поверхневих колоноцитів (2, А).  Зв’язування 

STA (Б), SNA (В) із зовнішньою поверхнею адлюмінальних колоноцитів (2, 

Б, В). Товста кишка людини. Мікрофотографія. Обробка WGA (A), STA (Б), 

SNA (В). Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

Лектини RPBA та AIA з помірною інтенсивністю зв’язувались із 

цитоплазматичними рецепторами та зовнішньою плазмолемою  клітин 

верхньої частини крипт та адлюмінальних колоноцитів (рис. 3.40). Лектини 

PHA-Е, LABA слабко зафарбовували над’ядерну цитоплазму, клітинну 

оболонку колоноцитів та надмембранний комплекс колоноцитів.  
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Рис. 3.40. Реактивність секреторних гранул (1) вища в келихоподібних 

клітинах прямої кишки (А) у порівнянні з сигмоподібною (Б) та низхідною 

(В) кишками. Товста кишка людини (А – низхідна, Б – сигмоподібна, В – 

пряма). Мікрофотографія. Обробка WGA. Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.41. Слабке зафарбовування цитоплазматичних рецепторів 

покривних колоноцитів (1, А, Б) та клітин верхньої части крипт  (2, Б). 

Зв’язвання LABA (В) із зовнішньою поверхнею адлюмінальних колоноцитів 

(3). Товста кишка людини. Мікрофотографія. Обробка RPBA (A), АІА (Б), 

LABA (B). Зб.: об. 20, ок. 15.  
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Лектин CCRA не зафарбовував цитоструктур товстої кишки  або 

мінімально взаємодіяв з люмінальною плазмолемою поверхневих 

колоноцитів.  

PNA не зв’язувався з циторецепторами або обмежено взаємодіяв (спо-

стерігалось неінтенсивне зафарбовування люмінальної плазмолеми 

адлюмінальних колоноцитів) у складі простого стовпчастого епітелію товстої 

кишки. Обробка нейрамінідазою підсилювала взаємодію з гістоструктурами 

товстої кишки людини (рис. 3.42). 

 

 

Рис. 3.42. Ареактивність колоноцитів при обробці нативним 

кон’югатом PNA (А) та виявлення рецепторів лектину під секреторними 

пухирцями келихоподібних клітин (1) (сереторні гранули не взаємодіяли з 

лектином) після обробки нейрамінідазою та подальшим обробленням 

тканини PNA. Товста кишка людини. Мікрофотографія. Зб.: об. 20, ок. 15.  

 

Зв’язування лектинів з рецепторами тонкої (передньої) кишки та з 

рецепторами товстої (задньої) кишки підсумовано в таблицях 3.3 та 3.4. 
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Таблиця 3.2 

Зв’язування лектинів з рецепторами товстої (задньої) кишки 
 

Лектини WGA STA PHA-Е CCRA SNA LABA RPBA  АІА PNA 

Короп 

звичайний  

Колоноцити ЛП (+/-), Ц 

(++/-) 

- ЛП (+), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-) ЛП (+) ЛП (+/-)  ЛП (+/-) ЛП (+/-)  ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+/-), СГ 

(++/-) 

СГ (++/-) ЛП (+), Ц 

(+/-) 

- СГ (+++/-) ЛП (+/-) СГ (+/-) ЛП (+/-) ЛП (+/-), 

Ц (+/-) 

Жаба 

тряв’яна  

Колоноцити ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-) ЛП (+/-) ЛП (+/-) ЛП (+/-), Ц 

(++/-)  

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

Ц (+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+/-), СГ 

(+++/-)  

ЛП (+/-), 

СГ (++/-) 

СГ (++/-) -  СГ (++/-) СГ (+/-) СГ (+/-) СГ (+/-) СГ(+/-) 

Мідянка 

звичайна  

Колоноцити ЛП (+/-) ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (+/-) ЛП (++/-) ЛП (+/-) ЛП (+/-) ЛП (++/-),  

 

ЛП (+/-) ЛП (+++/-

),  

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+/-) ЛП (+/-) 

 

ЛП (+/-) ЛП (++/-) СГ (++/-) СГ (+/-) СГ (+/-) 

 

СГ (+/-) ЛП (+/-), 

СГ (+/-) 

Голуб 

сизий  

 

Колоноцити ЛП (++/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(++/-), ПН 

(+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(++/-) 

ЛП (+/-) 

Ц (++/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+) ЛП (+), Ц 

(++/-),ПН 

(+/-) 

ЛП (+) ЛП (+/-) Ц 

(+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+/-) СГ 

(++/-) 

ЛП (+/-), 

СГ (+/-), 

ПН (+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-)  ЛП (+/-) 

СГ (+++/-) 

ЛП (+),  

СГ (+/-) 

ЛП (+),  

СГ (++/-) 

ЛП (+),  

СГ (+/-) 

ЛП (+/-), 

СГ (++/-) 

Пацюк 

мандрівни

й 

Колоноцити ЛП (++/+), 

Ц (+/-)  

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (++/+) 

Ц (+/-) 

ЛП (-/+) ЛП (++/+) ЛП (++/+) 

Ц (+/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (++/+) 

Ц (+/-) 

ЛП(+/-) Ц 

(+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (++/+), 

СГ (+++/+) 

СГ (+/-), Ц 

(+/-) 

Ц  (+/-) - СГ (+++/-) Ц (+/-) ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

Ц (+/-) Ц (+/-) 

Людина  

 

Колоноцити ЛП (++/-), Ц 

( +/-)  

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (+) ЛП (+/-), Ц 

(+/-)  

ЛП (++/-), 

Ц (++/-) 

ЛП (++/-) 

Ц (++/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (++/-) 

ЛП (-/+) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (++/-) ; 

СГ (+++/-) 

ЛП (+/-) - - - - - - - 

Примітки: ЛП – люмінальна плазмолема; СГ – секреторні гранули; Ц – цитоплазма; ПН – перинукеарні структури; +++ - інтенсивне 

зв’зування, ++  помірне зв’язування; + слабке зв’язування; Символ ―/‖ - означає варіабельність інтенсивності зафарбовування. 



 86 
 

Таблиця 3.3 

 Зв’язування лектинів з рецепторами тонкої (передньої) кишки  

Примітки: ЛП – люмінальна плазмолема; СГ – секреторні гранули; Ц – цитоплазма; ПН – перинукеарні структри; +++ - інтенсивне 

зв’зування, ++  помірне зв’язування; + слабке зв’язування; Символ ―/‖ - означає варіабельність інтенсивності зафарбовування. 

 

 Лектини WGA STA PHA-Е CCRA SNA LABA RPBA  АІА PNA 

Короп 

звичай-

ний  

Ентероцити ЛП 

(+++/+) 

ЛП (+++/+) ЛП(++/+), 

Ц (+/-) 

ЛП (++/-) ЛП (+), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-)  ЛП (+) ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+++/-

), СГ (+/-) 

СГ (++/-), 

ЛП(+++/+) 

ЛП (++), 

Ц (+/-)  

- ЛП(+/-), 

СГ (+/-) 

ЛП (+/-)  СГ (+/-)  ЛП (+/-) ЛП (+/-), 

Ц (+/-) 

Жаба 

тряв’яна  

Ентероцити ЛП (++/-) ЛП (+/-) - ЛП (+/-)  ЛП (++/+), 

Ц (+/-) 

- ЛП (+/-),Ц 

(+/-)  

ЛП (+/-),Ц 

(+/-) 

Ц (++/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

СГ (++/-) СГ (+/-) СГ (+/-) - СГ (+/-) СГ (+/-) СГ (+/-) СГ (+/-) - 

Мідянка 

звичайна  

 

Ентероцити ЛП(+++/-)  ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (+/-) ЛП (+/-) ЛП (++/-) ЛП (+++/-

), Ц (+/-) 

ЛП (++/+), 

Ц(+/-) 

ЛП (++/+), 

Ц (+/-) 

ЛП (+++/-

),Ц (+/-) 

Келихопо-

дібні клітини 

- - - - ЛП (+++/-

), СГ(++/-) 

ЛП (+++/-

), СГ(++/-) 

ЛП (++/-), 

СГ (+/-) 

ЛП (++/-), 

СГ (+/-) 

ЛП (+++/-

), СГ (+/-) 

Голуб 

сизий  

 

Ентероцити ЛП (+/-), 

Ц (++/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (+/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (++/-), 

Ц (++/-)  

ЛП (-/+), 

Ц (+/-) 

ЛП(+), 

Ц(++/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+/-) 

ЛП 

(+++/+), 

Ц (+/-)  

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (+/-), 

СГ (+/-)  

- ЛП (+/-) ЛП (++/-), 

Ц (+/-) 

- ЛП (+/-)  ЛП (+/-) - Ц (+/-) 

Пацюк 

мандрів

ний  

Ентероцити ЛП 

(++/+), Ц 

(++/-) 

ЛП (++/+), 

Ц (+/-) 

ЛП 

(++/+), Ц 

(+/-) 

ЛП  (+/-) ЛП (+/-) ЛП(++/-), 

Ц (+/-) 

ЛП (+/-), Ц 

(+) 

ЛП(++/-), Ц 

(+/-) 

ЛП 

(++/+), Ц 

(+) 

Келихопо-

дібні клітини 

ЛП (++/-), 

СГ (+++/-) 

ЛП (+/-), 

СГ (+/-) 

ЛП (+), Ц 

(+/-) 

СГ (+/-) СГ (+++/-) СГ (+++/-)  ЛП (+/-) ЛП(++/-)  Ц (+/-) 
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3.3. Порівняльна лектинова гістохімія товстої кишки людини в 

нормі та при неопластичних процесах  

 

3.3.1. Результати використання нових та класичних лектинів при 

дослідженні товстої кишки людини в нормі. Для виявлення Т антигену, 

який вважають надійним  маркером пухлинного переродження, 

використовують лектин арахісу. Водночас не так давно було виявлено, що 

лектин щириці хвостатої (Amaranthus caudatus аглютинін, ACA) також 

зв’язує Т антиген, але на відміну від PNA, який зв’язує лише його 

десіальований варіант, АСА краще взаємодіє з його сіальованим варіантом.  

При застосуванні PNA лектинові рецептори в епітелії слизової оболонки 

товстої кишки практично відсутні (рис. 3.43 А), хоча спостерігалося 

спорадичне зафарбовування клітинного вистелення просвіту травного тракту 

(перинуклеарних ділянок, клітинної оболонки) та слабка взаємодія лектину з 

елементами строми.  

При використанні ACA з більшою чи меншою інтенсивністю 

зафарбовувалась простий стовпчастий епітелій слизової оболонки. 

Інтенсивність зафарбовування більш виражена в базальній частині крипт,  

порівнянючи з апікальною частиною. Зафарбовувались цитоплазматичні 

структури, головним чином у базальній частині клітин, люмінальна 

плазмолема  поверхневих колоноцитів, цитоплазматичні структури під нею. 

В окремих криптах спостерігається слабке зв’язування з муцином 

келихоподібних клітин. Також рецептори до АСА присутні в сполучній 

тканині –  у волокнах міжклітинного матриксу, базальній мембрані, а також 

АСА зафарбовував лейкоцити (рис. 3.43 Б). 

При використаннні CNFA зв’язування лектину практично не спостері-

галося (рис. 3. 43 В), однак у деяких зразках виявлено слабке зафарбовування 

компактно розміщених рецепторів під гранулами секреторного муцину, 

поверхневої плазмолеми. 
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Рис. 3.43. Взаємодія PNA (А) та CNFA (В) з клітинними 

глікокон’югатами практично відсутня. Зафарбовування перинуклеарних 

ділянок (1), покривного епітелію (2) та зв’язування АСА (Б) з лейкоцитами 

(3), фіброзними елементами сполучної тканини (4). Товста кишка людини. 

Мікрофотографія. Обробка PNA (А), ACA (Б), CNFA (В). Зб.: об. 40, ок. 15.  

 

PIFA зафарбовував перинуклеарні та субвакуольні циторецептори 

криптових колоноцитів та келихоподібних клітин, взаємодіяв з над’ядерними 

вуглеводними детермінантами та  плазмолемою поверхневих колоноцитів, а 

також з елементами сполучної тканини (колагеновими волокнами, ядрами 

фіброцитів, клітин імунної системи, рис 4.44 А). 

RCA проявляв неінтенсивну реактивність до елементів сполучної 

тканини, лейкоцитарного інфільтрату, апікальної плазмолеми покривних 

клітин та в більшості досліджуваних зразках не взаємодіяв із 

цитоплазматичними рецептори колоноцитів (рис. 3.44 Б). 

При застосуванні CCRA, PHA-E зв’язування з цитоструктурами товстої 

кишки не спостерігалось або було мінімальним: слабка реактивність 

люмінальної плазмолеми поверхневих колоноцитів (більш виражена для 

PHA-E), мембрани секреторних гранул келихоподібних клітин (наявна не у 

всіх досліджуваних зразках) (рис. 3.45). 
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Рис. 3.44. Зв’язування PIFA (А) з зовнішньою поверхнею (1) та 

цитоплазмою (2) поверхневих колоноцитів та слабка реактивність  

субвакуольних циторецепторів келихоподібних клітин (3). Людина, товста 

кишка. Мікрофотографія. Обробка PIFA (A), RCA (Б). Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.45. Зафарбовування люмінальної плазмолеми поверхневих 

колоноцитів (1), мембрани секреторних гранул келихоподібних клітин (Б), 

інтенсивніше при використанні PHA-E (Б). Товста кишка людини. 

Мікрофотографія. Обробка CCRA (A), PHA-E (Б). Зб. об. 40. ок. 15. 
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3.3.2. Результати використання нових та класичних лектинів при 

дослідженні аденом, аденокарцином товстої кишки людини. Проведення 

зафарбовування алціановим синім, PAS-реакцією  демонструвало наявність 

муцинового секрету в раковотрансформованих клітинах, а також розподіл 

кислих та нейтральних мукополісахаридів (див. рис. 3.3, 3.5). Спостережено 

тенденцію до зниження накопичення внутрішньоклітинного секрету при 

втраті диференціації та підвищенні злоякісності ракових клітин. 

При використанні PNA помірне і виражене зв’язування лектину з гісто-

логічними структурами виявлено в 19 з 23 ( 83 %) зразків карцином. Аденоми 

та  аденоматозно змінені тканини, що локалізовані поруч з карциномами,  

дещо слабше зафарбовувались, ніж відповідні злоякісні утворення. Водночас 

не виявлено або ж виявлено мінімальне зв’язування PNA з  морфологічно не 

зміненими епітеліоцитами, розташованими біля раковотрансформованої 

тканини.  

 

 

Рис. 3.46. Інтенсивне зафарбовування розміщених під секреторними 

гранулами вуглеводних детермінант (1), у тому числі базальної частини 

неопластичних клітин. Вміст секреторних гранул ареактивний (3). Тубулярна 

аденома (А), високодиференційована аденокарцинома (Б) (направлення на 

патологогістологічне дослідження ғ 979 (А), 1473 (Б)) Мікрофотографія. 

Обробка PNA. Зб.: об. 20, ок. 15 (А), об. 10, ок. 15 (Б). 
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Рис. 3.47. Зв’язування PNA з люмінальною поверхнею (1) та 

апікальною цитоплазмою (2), дифузне зафарбовування цитоплазми (3) 

ракових клітин. Помірно диференційована аденокарцинома (А), 

низькодиференційована аденокарцинома (Б) (направлення на патолого-

гістологічне дослідження ғ 522, (А), ғ 258). Мікрофотографія. Обробка 

PNA (А), PNA та гематоксиліном (Б). Зб.: об 20, ок. 15 (А), об. 40, ок. 15(Б). 

 

У 16 з 25 (64%) досліджуваних зразках карцином АСА демонстрував 

помірне і виражене зв’язування з гістологічними структурами. В аденомах 

товстої кишки та аденоматозно зміненій слизовій оболонці, розташованих 

поряд з малігнізованими структурами, інтенсивність зв’язування лектину 

така ж або навіть вища, ніж у відповідних злоякісних формаціях. Також 

виявлено, що інтенсивність зафарбовування структурних елементів нор-

мальних клітин, розташованих близько до ракових клітин, підвищена. 

Спостережено, що в певних неоплазіях інтенсивно зафарбовувався вміст 

секреторних гранул (рис. 3.48), в інших досліджуваних зразках муцин 

ареактивний (рис. 3.49), також лектинові рецептори виявлялись у 

над’ядерних та перинуклеарних структурах. Слабко або з помірною 

інтенсивністю зафарбовувались елементи строми – базальна мембрана, 

колагенові волокна, а також клітини запального інфільтрату. 
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Рис. 3.48. Зв`язування ACA із субвакуольними циторецепторами (1); 

муцин інтенсивно забарвлений (2) або ареактивний (3). Тубулярна аденома 

(А), високодиференційована аденокарцинома (Б, В) (направлення на 

патологогістологічне дослідження ғ 979 (А), 2064 (Б, В)) Мікрофотографія. 

Обробка ACA. Зб.: об. 20, ок. 15 (А, Б), об. 40, ок. 15 (В). 

 

 

Рис. 3.49. Зафарбовування цитоплазматичних рецепторів ракових клітин 

(1,3, А, В) або ж лектинові рецептори відсутні (Б). Високодиференційована 

(А), помірно диференційована (Б), низькодиференційована (В) 

аденокарциноми (направлення на патологогістологічне дослідження ғ470 

(А), ғ 1219 (Б), ғ 258 (В)) Мікрофотографія. Обробка АСА (А, Б), АСА та 

гематоксиліном (В). Зб.: об 20, ок. 15 (А, Б), об. 40, ок. 15(В). 
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На відміну від інших використаних у роботі лектинів (PNA, АСА, PIFA, 

RCA), CNFA не взаємодіяв або слабко зафарбовував перинуклеарно та 

субнуклеарно локалізовані циторецептори та зв’язувався з над’ядерними 

вуглеводними детермінантами, в тому числі з глікокон’югатами в складі 

муцину секреторних гранул пухлинних клітин, хоча інтенсивність 

зафарбовування в більшості зразків була помірною або низькою (―+‖ або 

―++‖). Також рецептори до лектину містились у люмінальній плазмолемі 

(рис. 3.50, 3. 51). Загалом зв’язування лектину виявлено в 16 з 20 

досліджуваних зразків злоякісних пухлин, при цьому у всіх пухлинах 

помірного та низького ступеня диференціації спостережено взаємодію CNFA 

з цитоструктурами.  

 

 

Рис. 3.50. Зв’язування CNFA з вуглеводними детермінантами, що 

містяться в люмінальній плазмолемі (1), над'ядерній цитоплазмі (інтенсив-

ніше зафарбовані апікально розміщені циторецептори (2), зафарбовування 

секреторних гранул (3) пухлинних клітин. Тубулярна аденома (А), 

високодиференційована аденокарцинома (Б) (направлення на 

патологогістологічне дослідження ғ 979). Мікрофотографія. Обробка CNFA. 

Зб.: об. 20, ок. 15. 
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Рис. 3.51. Зафарбовування муцину секреторних гранул (1), апікальної 

цитоплазми (2) та поверхневої мембрани ракових клітин (3); маркування 

цитоплазми солідних клітин (4, В). Високодиференційована (А), помірно 

диференційована (Б), низькодиференційована (В) аденокарциноми 

(направлення на патологогістологічне дослідження ғ 470 (А), ғ 1219 (Б), ғ 

258 (В)). Мікрофотографія. Обробка CNFA (А, Б), CNFA та гематоксиліном 

(В). Зб.: об 20, ок. 15 (А), об. 40, ок. 15(Б, В). 

 

Більш ніж у половині досліджуваних зразків виявлено помірне і вира-

жене зв’язування лектинів з гістологічними структурами аденокарцином 

товстої кишки при застосуванні лектину свинушки тонкої – у 64 %. 

Вуглеводні детермінанти специфічні до PIFA розташовувались насамперед 

під муциновими гранулами (часто у вигляді компактно локалізованої 

інтенсивно зафарбованої смужки), у люмінальній плазмолемі, а також PIFA 

часто виражено зв’язувався з перинуклеарними та базальними 

цитоструктурами (рис. 3.52, 3. 53). Виявлено інтенсивніше зафарбовування 

колоноцитів інтактоної слизової оболонки, розміщеної суміжно з 

пухлиннотранформованою тканиною.  

RCA, що меншою мірою селективний до цитоструктур нормальної 

слизової оболонки товстої кишки, в порівняні з PIFA краще взаємодіяв з 

колоректальними аденокарциномами в 73% досліджених зразків.   
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Рис. 3.52. Зв’язування PIFA з циторецепторами: базальної частини 

клітин  (2) та з більшою інтенсивністю розміщеними безпосередньо під 

секреторними гранулами Тубулярна аденома (А), високодиференційована 

аденокарцинома (Б) (направлення на патологогістологічне дослідження ғ 

979 (А), 109 (Б)) Мікрофотографія. Обробка PNA. Зб.: об. 20, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.53. Лектинові рецептори сконцентровані під секреторними 

пухирцями (1, А). Слабке зафарбовування плазмолеми (2) та апікальної 

цитоплазми (2, Б). Зв’язування PIFA відсутнє (В). Високодиференційована 

(А), помірно диференційована (Б), низькодиференційована (В) 

аденокарциноми (направлення на патологогістологічне дослідження ғ 470 

(А), ғ 2341 (Б), ғ 258 (В)) Мікрофотографія. Обробка PIFA (А, Б), PIFA та 

гематоксиліном (В). Зб.: об 20, ок. 15 (А), об. 40, ок. 15(Б, В). 
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Зв’язування  RCA з циторецепторами в більшості неоплазій  було 

подібним до зафарбовування гістоструктур при використанні PIFA, хоча в 

деяких зразках виявлена реактивність секреторних гранул та часто слабше 

зафарбовувались базальні та перинуклеарні ділянки (3.54). 

 

 

Рис. 3.54. Зафарбовування секреторних пухирців (1) та 

цитоплазматичних рецепторів (2, 3). Високодиференційована (А), помірно 

диференційована (Б), низькодиференційована (В) аденокарциноми 

(направлення на патологогістологічне дослідження ғ 108 (А), ғ 320 (Б), ғ 

258 (В)) Мікрофотографія. Обробка RCA (А, Б), RCA та гематоксиліном (В). 

Зб.: об 20, ок. 15 (А), об. 40, ок. 15 (Б, В). 

 

На діаграмі (рис 3.55) представлена узагальнена порівняльна характе-

ристика реактивності тканинних структур в нормі та при патології. 

Зважаючи на неоднорідність змін на рівні організації вуглеводних 

структур при туморогенезі, отримано доволі строкату картину розподілу лек-

тинових рецепторів у пухлинній тканині. Однак, лектинова взаємодія зі 

структурами при конкретному випадку неоплазії (високодиференційованої 

аденокарциноми ободової кишки (G1) Т3N1Mx) виявляє певні особливості.   
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Рис. 3.55. Відсоток лектин-позитивних гістологічних зразків. 

Позначення: G1 – високодиференційована карцинома; G2 – помірно 

диференційована карцинома; G3 – низькодиференційована карцинома 

 

PNA інтенсивно зафарбовував цитоплазматичні рецептори, розміщені 

під секреторними гранулами (у тому числі взаємодіяв з перинукларними 

структури та ядрами), як злоякісних так і розміщених поряд аденоматозно 

змінених клітин, але не спостерігалось зафарбовування муцину секреторних 

гранул  (рис. 3.56 А).  

Рецептори до ACA виявлені в пухлинно-змінених залозах із великим 

вмістом муцину в значній концентрації в базальній частині клітин (в ядрах, 

перинуклеарних структурах, рис. 3.56 Б). У клітинах із незначним вмістом 

муцину рецептори виявлені над’ядерно, у компактно розміщених гранулах, 

часто концентрованих безпосередньо під муциновими відкладеннями або 

неінтенсивно зафарбовуючи власне секреторні гранули. Подібним чином 

зафарбовувалися суміжні аденоматозні клітини. 

На відміну від вищезгаданих лектинів CNFA проявив селективність до 

виключно над`ядерних структур (виявлено зафарбовування муцину 

секреторних гранул), не зафарбовуючи базальні, перинуклеарні структури. 

При чому спостерігалась досить однорідна картина зафарбовування 

пухлинних клітин, хоча інтенсивність була невисокою (рис. 3.56 В). 
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Рис. 3.56. PNA (A) та АСА (Б) зв’язуються з вуглеводними рецепторами, 

розміщеними під секреторними гранулами (1), зокрема з ядрами пухлинних 

клітин (2). Вміст секреторних пухирців ареактивний (3). CNFA (В) 

зафарбовує над’ядерні циторецептори (4), секреторні гранули (5), 

люмінальну плазмолему (6). Високодиференційована аденокарцинома 

(направлення на патологогістологічне дослідження ғ 770) Мікрофотографія. 

Обробка PNA (А), ACA (Б), CNFA (В). Зб.: об 20, ок. 15. 

 

PIFA в більшості ацинусів не взаємодіяв із секреторними гранулами 

зафарбовуючи базально розміщені рецептори (перинуклеарні структури, 

ядра) та субвакуольні глікокон’югати, причому інтенсивність 

зафарбовування коливалась від повної відсутності до вираженого 

маркування. Зв’язування секреторних гранул виявлена в окремих ацинусах із 

невеликою кількістю муцину, при цьому в даних клітинах апікальна 

мембрана проявляла виразну реактивність (рис. 3.57 А, Б). Поруч 

локалізовані аденоматозні структури зафарбовувались із невеликою 

інтенсивністю, секреторні гранули не взаємодіяли з PIFA.  

RCA практично не зв’язувався із секреторними вакуолями, лектинові 

рецептори часто концентрувались апікально під секреторними гранулами або 

ж у базальній частині (рис. 3.57 В). В аденоматозній тканині, розміщеній 

поряд з цією аденокарциномою, виявлене помірне або виражене зафарбову-
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вання апікальної цитоплазми або циторецепторів під пухирцями із секретор-

ним муцином, а також субнуклеарно, зв’язування RCA з муцином не 

виявлено. 

 

 

Рис. 3.57. Зв`язування базальних (1) та апікальних циторецепторів (2). 

PIFA також взаємодіяв із секреторними гранулами (3) та люмінальною 

поверхнею (5) ракових клітин. Муцин ареактивний (4). Високодиферен-

ційована аденокарцинома (направлення на патологогістологічне дослідження 

ғ 770). Мікрофотографія. Обробка PIFA (А,Б), RCA (В). Зб.: об 20, ок. 15. 

 

При використанні ССRА та RCA спостерігалась невисока інтенсивність 

зафарбовування пухлинних цитоструктур. У більшості випадків обидва 

лектини зафарбовували люмінальну плазмолему та апікальну цитоплазму 

ракових клітин (часто під секреторними гранулами, але не їхній вміст). 

Загалом, при використанні ССRА було виявлено реактивність у 7 з 12 зразків 

аденокарциноми, та 8 з 12 при використанні PHA-E. При цьому інтенсивніше 

та частіше реагували аденоми та високодиференційовані аденокарциноми (6 

з 8 та 7 з 8 для CCRA та PHA-E відповідно) у порівнянні з помірно- та 

низькодиференційованими неоплазіями (рис. 3.58, 3.59.). У кількох випадках  

спостерігали інтенсивніше зафарбовування аденоматозно зміненої слизової 

оболонки,  порівнянюючи з  локалізованою поруч з аденокарциномою.  
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Рис. 3.58. Зв’язування CCRA із субвакуольними та базальними 

структурами (1, А), слабке зафарбовування поверхні (2) та апікальної 

цитоплазми, але не муцину (4) пухлинних клітин (Б, В). Тубулярна аденома 

(А), високодиференційована (Б), помірно диференційована (В) 

аденокарциноми (направлення на патологогістологічне дослідження ғ 979 

(А), 770 (Б), 2341 (В)). Мікрофотографія. Обробка CCRA. Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

 

Рис. 3.59. Зафарбовування розміщених субвакуольно (1) та базально (2), 

дифузно в цитоплазмі (3) та в плазмолемі (4) пухлинних клітин. Муцин 

ареактивний (5). Тубулярна аденома (А), високодиференційована (Б), 

помірно диференційована (В) аденокарциноми (направлення на 

патологогістологічне дослідження ғ 979 (А), 770 (Б), 2341 (В)) 

Мікрофотографія. Обробка PHA-E Зб.: об. 40, ок. 15 (А, В), об. 20, ок. 15 (Б). 
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3.4. Використання специфічних інгібіторів при дослідженні 

глікорецепторів товстої кишки 

 

Використання простих вуглеводів, глікопротеїнів та  полісахаридів, для 

пригнічення зв’язування лектинів  допомагає  більш точній і  достовірній 

інтерпретації результатів лектиногістохімічних досліджень. Проте лектинам  

характерна невелика афінність та широка вуглеводна специфічність. Вони 

часто взаємодіють зі складними вуглеводами в десятки і сотні разів сильніше, 

ніж із моносахаридами. Тому для з’ясування структури вуглеводів, з якими 

лектини зв’язуються в тканині при гістохімічному дослідженні, необхідний 

особливо великий асортимент вуглеводів-інгібіторів. З огляду на складність і 

варіабельність природних гліканів, а також труднощі і дороговартістю синтезу 

чи одержання олігосахаридів, постановка дослідів, що чітко відповідали б на 

питання про структуру лектинових рецепторів є проблематичною. 

Використано товсту кишку пацюка в якості тест-моделі для демонстрації 

можливостей використання інгібіторів в уточненні структури вуглеводних 

рецепторів тканин і клітин цього органу. З цією метою застосували сіало- та 

галактозоспецифічні лектини SNA, CNA, MAA, SBA та манозоспецифічні 

лектини PSA і вперше одержаний нами MPFA. В якості інгібіторів 

використовували як моносахариди, так і складніші вуглеводи та 

глікопротеїни, а також у ряді випадків обробку тканин нейрамінідазою з 

метою їх десіалізації.   

Сіалоспеціфічний лектин SNA, який виявляє найвищу афінність до тер-

мінальних залишків Neu5Ac(2-6)Gal, але також слабко взаємодіє  з залиш-

ками вуглеводів групи D-галактози, не взаємодіючи при цьому з нейраміно-

вими кислотами,  у наших дослідженнях зв'язувався із секреторними 

пухирцями келихоподібних клітин дна та середньої частини крипт товстої 

кишки пацюка, у той же час лектин Maackia amurensis (що селективний до 

залишків Neu5Ac(2-3)Gal, але не до Neu5Ac(2-6)Gal ), з означеними 

клітинами не взаємодіяв (рис 3.61 А, В). Однак у присутності 5% розчину 
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лактози, яка є відносно слабким інгібітором SNA, такого зв'язування не 

спостерігалось (рис 3.60).  

 

 

Рис. 3.60. Інтенсивне зв’язування SNA (A) із секреторними вакуолями 

келихоподібних клітин крипт (1). Зафарбовування SNA в присутності 5% 

лактози (Б) призводить до інгібування зв’язування лектину з муцином 

секреторних гранул (2). Товста кишка  пацюка. Зб. об. 20, ок. 15.  

 

Наступним кроком в ідентифікації структур вуглеводних детермінант 

тканин товстої кишки було використання сіалоспецифічного лектину Caepea 

nemoralis (CNA), який не взаємодіє з галактозою. Зафарбовування в цьому 

випадку було практично відсутнє (рис 3.61 Б).  

Це підтверджує попередній висновок, що лектин бузини чорної на зрізах 

товстої кишки пацюка взаємодіє радше з D-галактозою або N-ацетил-D-

галактозаміном, а не із сіаловою кислотою.  

Подібно до SNA зі структурними компонентами товстої кишки пацюка 

реагує SBA. SBA взаємодіє з DGalNAc у 25 разів сильніше, ніж із DGal. SBA, 

який зв’язує вуглеводи групи D-галактози, і зокрема антиген Форсмана (β-D-

Galp (1-3) DGalNAc), добре зафарбовує секреторні пухирці келихоподібних 

клітин по всій довжині крипт, люмінальну плазмолему поверхневих 
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колоноцитів, але не сполучну тканину (рис. 3.62 А). У той же час лектин 

омели (VAА) , що взаємодіє з D-галактозою значно сильніше, ніж із NAcGal 

не виявляв ніякої реактивності щодо структур товстої кишки (рис. 3.62 Б). 

HPA, що найкраще взаємодіє з олігосахаридом Форсманового типу, який 

вміщує невідновні залишки GalNAc 1-3GalNAc, також добре взаємодіє з α-

NAcDGal. Однак малюнок зафарбовування відрізнявся: забарвлювався муцин 

секреторних гранул у нижній частині крипт, вище зв’язування лектину 

обмежувалося мембраною секреторних гранул і цитоплазматичними рецепто-

рами келихоподібних клітин, люмінальною  плазмолемою колоноцитів, 

надмембранним комплексом (рис. 3.62 В). Водночас використання  Gal і 

NAcDGal як інгібіторів HPA при взаємодії з циторецепторами не спричинили 

чіткого послаблення зафарбовування, що може свідчити на користь олігоса-

харидної структури циторецептора для цього лектину.  

 

 

Рис. 3.61.  Зв’язування SNA (А) з муцином секреторних пухирців 

келихоподібних клітин (1). Слабке зафарбовування  CNA (Б) мембран 

секреторних ваколь із суміжною цитоплазмою (2). Незначна реактивність 

MAA (В) з люмінальною плазмолемою поверхневих колоноцитів (3). Товста 

кишка  пацюка. Обробка SNA (А), CAN (Б), MAA(В). Зб. об. 20, ок. 15.  
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Рис 3.62. Зв’язування лектинів (А, В) із секреторним муцином (1) 

келихоподібних клітин (для HPA (В) краще виражене в нижній частині 

крипт). Ареактивність гістоструктур (VAA, Б). Товста кишка пацюка. 

Обробка SBA (А), VAA (Б), HPA (В). Мікрофотографія. Зб. об. 20, ок. 15. 

 

Одержані результати дозволяють зробити висновок, що у відповідних 

структурах товстої кишки пацюка рецепторами зв’язування для SNA скоріш 

за все є залишки N-ацетил-D-галактозаміну, а не нейрамінових кислот і D-

галактози, які, імовірно, в цих тканинах відсутні або слабко представлені. 

MPFA зафарбовує циторецептори, плазмолему поверхневих колоноцитів 

та секреторні гранули, субвакуольні глікокон’югати келихоподібних клітин 

(більш виражено в нижній частині крипт) (рис. 3.63 А).  При використанні 

ряду вуглеводів та глікопротеїнів пригнічення зафарбовування не 

спостерігалось (α-метил-D-галактопіранозид, D-галактопіранозид, асіалоово-

мукоїд, 4-нітрофеніл-D-глюкопіранозид). У присутності 5 % розчину α-

метил-D-манопіранозиду (≈ 250 мМ розчин), з яким лектин слабко взаємодіє, 

спостерігалось слабке пригнічення зв'язуванняі лектину (рис. 3.63 Б). Даний 

дослід підтверджує те, що цей вуглевод є слабким інгібітором MPFA. У 

присутності 1 % яєчного альбуміну реакція була ослаблена, але 

спостерігалась приблизна на тому ж рівні, що і в присутності 5 % розчину α-
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метил-D-манопіранозиду. І лише в присутності 1%-ного розчину лужної 

фосфатази кишки теляти реакція повністю блокувалась (рис. 3.63 В). 

Концентрація останньої, виражена в мілімолях становить 0,15 мМ, тобто є 

близькою до концентрації яєчного альбуміну, але вона є приблизно в 1623 

рази нижчою, ніж молярна концентрація α-метил-D-манопіранозиду. Слід 

врахувати, що в лужної фосфатази  вуглеводний фрагмент становить лише 

одну шосту молекули. Інакше кажучи, виділений в чистому вигляді олігоса-

харидний ланцюг може бути приблизно в десять тисяч разів (1623х6 = 9740) 

сильнішим інгібітором, ніж α-метил-D-манопіранозид. Це свідчить, що актив-

ний центр лектину міцени чистої є комплементарним до складних 

олігосахаридних структур. 

 

 

Рис. 3.63. Зафарбовування секреторних гранул келихоподібних клітин  

дна крипт (1), над’ядерної цитоплазми та люмінальної плазмолеми 

покривних колоноцитів (2), також із меншою інтенсивністю MPFA (A) 

зв'язується із субвакуольними рецепторами келихоподібних клітин (3). 

Помірне зниження інтенсивності зв’язування MPFA циторецепторів у 

присутності 1% α-Me-D-Manp (Б). У присутності 1% лужної фосфатази (В). 

тканини ареактивні до лектину MPFA. Товста кишка пацюка. 

Мікрофотографія. Зб. об. 20, ок. 15. 
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 Виявлено помітну інгібуючу активність α-метил-D-манопіранозиду 

щодо зв’язування PSА при зафарбовуванні товстої кишки пацюка. PSА 

взаємодіяв з апікальною цитоплазмою колоноцитів та із секреторними 

пухирцями келихоподібних клітин дна крипт, люмінальною  плазмолемою  

поверхневих колоноцитів також виявлено помірне зафарбовуваня над’ядерної 

цитоплазми колоноцитів верхньої частини крипти. При використанні 

інгібітора (α-метил-D-манопіранозиду) взаємодія PSА з цитоструктурами 

помітно пригнічувалась, особливо в ділянці дна крипт, але інтенсивність 

взаємодії PSA з адлюмінальними колоноцитами практично не змінилася (рис. 

3.64).  

 

 

Рис 3.64. Виражене зафарбовування  апікальної цитоплазми колоноцитів 

(1) та секреторних гранул (2) келихоподібних клітин дна крипт та слабке 

зв’зування PSA з над’ядерною цитоплазмою колоноцитів верхньої частини 

крипт (3), поверхневою плазмолемою (4) адлюмінальних колоноцитів (А). 

Помітне пригнічення взаємодії лектину з цитоструктурами, особливо в 

ділянці дна крипт (5), інтенсивність зафарбовування поверхневих 

колоноцитів практично не змінилася (6, Б). Товста кишка пацюка. Обробка 

PSА (А), PSA в присутності  α-метил-D-манопіранозиду. Зб.: об. 20, ок. 15.  
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РОЗДІЛ 4 

НОВІ ЛЕКТИНИ (MPFA, PIFA, CCRA). РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ В ГІСТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Нові, раніше не описані в літературі лектини, кон’юговані з 

пероксидазою хрону (міцени чистої, свинушки тонкої, ікри коропа) було 

використано для  дослідження циторецепторів тканин товстої і тонкої 

кишок, нирки та ряду інших органів з метою визначення можливостей їх 

практичного застосування в гістохімічних дослідженнях. 

 

4.1. Реактивність нових лектинів до тканин товстої кишки 

 

Дослідження реактивності MPFA. Специфічність зв’язування MPFA 

досліджували в порівнянні з двома іншими D-манозоспецифічними 

лектинами, які відносять до двох різних підгруп: лектином гороху (PSA), 

що взаємодіє з олігосахаридами, які вміщують D-глюкозу, D-манозу і N-

ацетил-D-глюкозамін, та лектином білоцвіту весняного (LVA), який 

взаємодіє з олігосахаридами, які вміщують лише D-манозу. Встановлено, 

що MPFA взаємодіє з над’ядерними циторецепторами покривних 

колоноцитів та із субвакуольними глікоконюгатами келихоподібних клітин 

товстої кишки людини. Подібним чином, хоча з меншою афінністю, з цими 

циторецепторами зв’язується PSA. LVA ж практично не зв’язувався з 

цитоструктурами (рис. 4.1). При дослідженні товстої кишки пацюка 

виявлено зв’язування MPFA з циторецепторами поверхневих колоноцитів 

та келихоподібних клітин верхньої частини крипт, а також із секреторними 

вакуолями келихоподібних клітин дна крипт. PSA подібно, хоча менш 

інтенсивно, зафарбовував цитоструктури. LVA не виявив селективності до 

цитоструктур (рис. 4.2), що свідчить про відсутність експонування 

термінальних манозних залишків у людини і пацюка. 



 110 

 

Рис. 4.1. Зв’язування MPFA (A) та PSА (Б) з циторецепторами 

поверхневих колоноцитів (1) та келихоподібних клітин (2) дещо 

інтенсивніше при використанні MPFA (A). Слабка взаємодія LVA (В) з 

плазмолемою адлюмінальних колоноцитів (3). Людина, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка MPFA (А), PSА (Б), LVA (В). Зб.: об. 20, ок. 15.  

 

 

Рис. 4.2. Зафарбовування люмінальної плазмолеми (2) та над’ядерної 

цитоплазми (1)  колоноцитів, а також секреторних гранул  келихоподібних 

клітин базальної частини крипт (3). При обробці LVA (В) одношаровий 

стовпчастий епітелій ареактивний. Пацюк, товста кишка. 

Мікрофотографія. Обробка MPFA (А), PSА (Б), LVA (В). Зб.: об. 20, ок. 15.  
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При порівнянні зв’язування лектину свинушки тонкої (PIFA) з  лекти-

ном рицини звичайної (RCA), який має високу афінність до N-аце-

тиллактозаміну, у товстій кишці людини виявлено більшу селективність 

PIFA до цитоструктр. Водночас RCA практично не взаємодіяв з 

вуглеводними детермінантами в складі простого стовпчастого епітелію 

(див. розділ. 3.3.1, рис. 3.44). У товстій кишці пацюка PIFA та RCA 

взаємодіяли головним чином з апікальною цитоплазмою і 

мікроворсинчастою облямівкою колоноцитів, але не з келихоподібними 

клітинами дна крипт (див. рис 3.62, 3.63). Подібно до інших органів 

шлунково-кишкового тракту, волокна слизової та серозної оболонок були 

реактивними до PIFA.  

 

 

Рис. 4.3. Зафарбовування цитоплазматичних рецепторів та щіточкової 

облямівки (ЩО) колоноцитів (К), але не келихоподібних клітин (КК) дна 

крипт (Б). Товста кишка пацюка (А – верхня частина крипт, Б  - базальна 

частина крипт). Мікрофотографія. Обробка PIFA Зб. об. 40, ок.15.   

 

Низька інтенсивність або повна відсутність взаємодії PIFA з муцином, 

ймовірно, обумовлена екрануванням глікорецепторів лектину на поверхні 

слизових оболонок (N-ацетиллактозаміну або інших, з якими цей лектин 

взаємодіє) сіаловою кислотою або фукозою. 
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Рис. 4.4. Зв’зування RCA з цитоплазматичними рецепторами та 

щіточковою облямівкою (ЩО) колоноцитів (К); незначна взаємодія з  

циторецепторами в складі келихоподібних клітин крипт (КК), але не з 

вмістом секреторних пухирців. Товста кишка пацюка. Мікрофотографія. 

Обробка RCA. (А – верхня частина крипт, Б - основа крипт). Зб. об. 40, 

ок.15. 

 

CCRA також було використано для дослідження розподілу 

глікокон’югатів товстої кишки та інших тканин людини та пацюка. Цей 

лектин значно краще взаємодіяв зі складними олігосахаридними 

структурами, ніж із моносахаридами, у чому виявляв подібну спе-

цифічність до еритроаглютиніну насіння квасолі (PHA-E), тому останній 

було використано для порівняння гістологічного зафарбовування з CCRA.  

CCRA практично не взаємодіяв з вуглеводними детермінантами 

товстої кишки людини та пацюка (окрім люмінальної поверхні 

поверхневих колоноцитів та мембрани секреторних пухирців 

келихоподібних клітин, що спостерігалося в деяких досліджуваних зразках 

(рис. 4.5). PHA-E краще взаємодіяв з люмінальною плазмолемою 

колоноцитів товстої кишки людини, ніж CCRA (див. рис. 3.45), а також 

слабко взаємодіяв з апікальними цитоплазматичними глікокон’югатами 

криптових колоноцитів пацюка (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Взаємодія лектинів з поверхневою плазмолемою 

адлюмінальних колоноцитів (1) та зв’язування PHA-E (Б) з апікальними 

циторецепторами криптових колоноцитів (2). Товста кишка пацюка. 

Мікрофотографія. Обробка CCRA (А), PHA-Е (Б). Зб.: об. 20, ок. 15.   

 

4.2. Реактивність нових лектинів до тканин тонкої кишки 

 

 Згідно з результатами дослідження вуглеводної специфічності 

лектину міцени чистої (див. розділ 4.5), нами було виявлено, що цей 

лектин з високою афінністю взаємодіє з лужною фосфатазою кишки 

теляти. Відтак проведена в якості контролю реакція на лужну фосфатазу за 

методом, описаним вище (розділ 2.3) у кріостатних нефіксованих зрізах 

тонкої кишки 6-місячного плода теляти. Дана реакція показала присутність 

фермента  в ентероцитах кишкових  ворсинок та крипт, водночас реакція з 

міченим MPFA на зрізах давала хоча і подібну, але дещо відмінну картину 

взаємодії (реагували окремі ентероцити крипт та ворсинок) (рис. 4.6).  

У тонкій кишці пацюка MPFA чітко взаємодіє з люмінальною 

плазмолемою та щіточковою облямівкою, а також зафарбовує над’ядерні 

та перинуклеарні циторецептори ентероцитів інтенсивніше на верхівці 

ворсинок (рис. 4.7). 
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Рис. 4.6. Ділянки позитивної реакції на лужну фосфатазу (стрілки, А), 

місця найбільш інтенсивного зв’язування MPFA (подвійні стрілки, Б). 

Тонка кишки 6-місячного плода теляти (А- нефіксований препарат, реакції 

на лужну фосфатазу; Б – фіксований препарат). Мікрофотографія. Реакція 

на лужну фосфатазу (А),  обробка MPFA (Б). Зб.: об 8, ок. 15.   

 

 

Рис. 4.7. MPFA зв’язується з люмінальною мембраною ентероцитів 

(1), над’ядерними (2) та перинуклеарними (3) глікокон’югатами 

ентероцитів, але не із секреторними гранулами келихоподібних клітин (4). 

Тонка кишка пацюка (А – верхівка ворсинок, Б – базальна частина 

ворсинок, В- крипти). Мікрофотографія. Обробка MPFA. Зб.: об. 40, ок. 15. 
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Зв’язування нового лектину свинушки тонкої (PIFA) з тонкою киш-

кою  пацюка порівнювали з лектином рицини звичайної (RCA). У слизовій 

оболонці тонкої кишки спостерігалось зафарбовування PIFA ентероцитів 

кишкових ворсинок та крипт (інтенсивніше в складі ворсинок): в 

основному над’ядерної (апікальної) цитоплазми та мікроворсинчастої 

облямівки (рис. 4.8). PIFA не зафарбовував секреторні гранули  келихо-

подібних клітин.  

Порівняння зв’зування RCA (рис. 4.9) з PIFA виявило незначні 

відмінності. RCA дещо слабше взаємодіяв із цитоплазмою та 

мікроворсинчастою облямівкою ентероцитів та дещо виразніше – з 

глікокон’югатами клітин вистелення крипт.   

 

 

Рис 4.8. Зв’язування лектину з вуглеводними рецепторами як в 

над’ядерній, так і під’ядерній цитоплазмі, а також із щіточковою 

облямівкою (ЩО) ентероцитів (Е). Також лектин практично не 

зафарбовував секреторний муцин келихоподібних клітин (КК). Тонка 

кишка пацюка (А - верхівка ворсинок, Б – дно крипт). Мікрофотографія. 

Оброба PIFA. Зб.: об. 40, ок. 15. 
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Рис. 4.9. Взаємодія RCA з над’ядерними цитоплазматичними 

рецепторами, щіточковою облямівкою (ЩО) ентероцитів (Е) та 

люмінальною поверхнею келихоподібних клітин (КК). Тонка кишка  

пацюка (А - ворсинки, Б – дно крипт). Мікрофотографія. Оброба RCA .  

Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

4.3. Реактивність нових лектинів до тканин нирки 

 

Відомо, що ниркові структури багаті  на різноманітні високомоле-

кулярні біополімери, що містять вуглеводні компоненти - глікопротеїни, 

гліколіпіди, глікозаміноглікани, протеоглікани, а також глікоген. 

Глікозаміноглікани нирок складаються з повторюваних дисахаридів: один 

із двох вуглеводів є аміноцукром (N-ацетилглюкозаміном або N-

ацетилгалактозаміном, інший представлений уроновою (глюкуроновою чи 

ідуроновою) кислотою. Вищезгадані глікани частіше є сульфатовані. 

Вуглеводні детермінанти усіх цих макромолекулярних сполук можуть 

виступати в якості рецепторів лектинів.  

Вуглеводні детермінанти одними з перших пошкоджуються при роз-

витку патологічних процесів, тому можуть служити ранніми та інформа-

тивними маркерами ушкоджень нирки. Багато ферментів є глікопроте-
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їнами, до них відноситься і лужна фосфатаза, високу активність якої відмі-

чено також у нирковій тканині. Однак для її виявлення, щоб не було інак-

тивації ензиму, необхідно використовувати кріостатні нефіксовані зрізи.  

MPFA з високою афінністю взаємодіє з лужною фосфатазою кишки 

теляти. Подібно до проведеної реакції на лужну фосфатазу з  кріостатними 

нефіксованими зрізами тонкої кишки 6-місячного плода теляти (див. рис. 

4.6), перевірку селективності зв’язування MPFA з вуглеводними 

детермінантами, що присутні в складі молекули лужної фосфатази, було 

здійснено у нефіксованій тканині нирки новонародженого пацюка 

(проведена в якості контролю реакція на лужну фосфатазу).   

Активність лужної фосфатази була ідентифікована в складі 

мікроворсинчастої облямівки епітеліоцитів проксимальних і дистальних 

ниркових трубочок новонароджених пацюків, тоді як клубочки, кінцеві 

ампули та основні сегменти збірних ниркових проток не виявили 

активності (рис. 3. 10). Рецептори лектину міцени були локалізовані в 

цитоплазмі різних популяцій нефроцитів з тенденцією до накопичення в 

апікальній частині та на люмінальній поверхні клітин кінцевих ампул, S-

подібних тілець та основних частин збірних ниркових проток. 

Отримані дані можуть свідчити про те, що субстрат для зв'язування 

лектину МРFА є ширшим, ніж обумовлений лише активністю лужної 

фосфатази і може бути представлений в нирці також іншими 

глікокон'югатами складної, розгалуженої будови з термінальними 

вуглеводними  детермінантами DMan/DGlc та DGlcNAc, у тому числі 

глікогеном. 

Окрім порівняння локалізації рецепторів до MPFA з цитотопографією 

активності лужної фосфатази (у тонкій кишці плода теляти та нирки 

новонародженого пацюка) проведено ряд контрольних реакцій на зрізах 

товстої кишки пацюка з вуглеводними та глікопротеїновими інгібіторами 

(див. розділ 4.5). 
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Рис. 4.10. Активність лужної фосфатази локалізована у складі 

мікроворсинчастої облямівки проксимальних і дистальних трубочок; 

клубочки, кінцеві ампули та основні сегменти збірних ниркових проток 

ареактивні (А). Інтенсивна реактивність клітин кінцевих ампул нирки, S-

подібних тілець та  збірних ниркових проток з лектином МРРА (Б). Нирка 

новонародженого пацюка. Мікрофотографія. Реакція на лужну фосфатазу 

(А), обробка MPFA (Б). Зб. об. 5, ок. 15 (А), об. 8, ок. 15 (Б). Позначення: 

Пк - поверхня кіркової речовини; Мр - мозкова речовина нирки. Кл – 

клубочки, Ка - капсула нирки, стрілками ►ампули збірних ниркових 

проток.  

 

Зв’язування лектину MPFA з глікокон’югатами нирки порівнювали з 

іншими манозоспецифічними лектинами (LVA, PSA, Con A, LCA). При 

обробці нирки дорослого пацюка MPFA, лектинові рецептори виявлялись  

в структурі фільтраційних мембран ниркових клубочків, а також MPFA 

неінтенсивно взаємодіяв із цитоплазматичними глікокон’югатами 

нефроцитів. LVA ж слабко взаємодіяв із клітинними глікокон’югатами 

(зафарбовував ядра подоцитів, рис. 4.11). PSA інтенсивно взаємодіяв з 
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ядрами мезангіоцитів та подоцитів ниркових тілець, ендотеліоцитами 

судин, а також зафарбовував ядра, цитоплазматичні рецептори та 

мікроворсинчасту облямівку епітеліоцитів проксимальних і дистальних 

трубочок, цитоплазматичні рецептори епітеліоцитів збірних проток. 

Подібним чином зв’язувалися з цитоструктурами Con A та LCA. Зокрема, 

Con A взаємодіяв із цитоплазматичними рецепторами епітеліоцитів 

проксимальних і дистальних трубочок, зовнішньою поверхнею 

епітеліоцитів петлі нефрона, ендотеліоцитами судинної системи нирки та 

ядрами подоцитів, мезангіоцитів ниркових тілець (рис. 4.12). 

  

 

Рис. 4.11. Зв'язування MPFA з фільтраційними мембранами ниркових 

клубочків (1), слабке зафарбовування лектином міцени цитоплазматичних 

глікокон’югатів ниркових трубочок  (2). Незначна реактивність ядер 

подоцитів клубочків  при використанні LCA (Б). Пацюк, нирка. 

Мікрофотографія. Обробка MPFA (А), LCA (В). Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

Основна відмінність у вуглеводній специфічності між MPFA та LCA 

полягає у відсутності взаємодії MPFA з манозними та поліманозними лан-

цюгами, тоді як лектини бобових (LCA, PSA, Con A) та амарилісових (LVA, 

GNA) з ними взаємодіють із високою афінністю. У той же час глікокон’ю-

гати, які містять GlcNAcβ(1-2)Man α(1-6) або GlcNAcβ(1-2)Man α(1-2) 
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ланцюги дуже добре розпізнаються MPFA. Приєднання термінальної 

галактози та нейрамінової кислоти (як було показано на прикладі трансфе-

рину, тиреоглобуліну бика, лужної фосфатази) не відміняє взаємодії 

глікокон’югатів з MPFA, хоча може її дещо послаблювати (див. розділ 4.5). 

 

 

Рис. 4.12. Зв’язування лектинів з ядрами мезангіоцитів (1) та 

подоцитів (2) ниркових тілець  та ядерними (3) та цитоплазматичних (4) 

рецепторами проксимальних ниркових канальців. Пацюк, нирка. 

Мікрофотографія. Обробка PSA (А), Сon A (Б). Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

У нирках пацюка лектин свинушки тонкої (PIFA) зв’язувався з  

епітелієм проксимальних і дистальних трубочок (переважно взаємодіяв з 

перинуклеарними та базально локалізованими цитоплазматичними 

рецепторами, але не з ядрами); при цьому інтенсивно зафарбовував ядра 

подоцитів і мезангіоцитів ниркових тілець (рис 4.13 А). Гістотопографії 

рецепторів для RCA  в нирках пацюка була схожою, але не ідентичною: 

виразно взаємодіяли з RCA вуглеводні детермінанти у складі ядер 

подоцитів та мезангіоцитів ниркових тілець, водночас, в епітелії 

проксимальних і дистальних трубочках реактивність проявляла апікальна 

цитоплазма та мікроворсинчаста облямівка, у ниркових клубочках також  

інтенсивно зафарбовувались елементи сполучної тканини (рис 4.13 Б). 
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Рис 4.13. Взаємодія лектинів з ядрами подоцитів (ПЦ) та 

мезангіоцитів (МЦ) клубочків. PIFA (А) зв’язувався з базальними 

цитоструктурами проксимальних канальців (ПК), RCA – з апікальними 

циторецепторами та з щіточковою облямівкою. Нирка пацюка. 

Мікрофотографія. Обробка PIFA(A), RCA (Б). Зб.: об. 40, ок. 15.  

 

CCRA в нирці людини взаємодіяв зі стромальними елементами. PHA-

E, який мав подібну афінність до складних гліканних структур також 

зв’язувався з вуглеводними рецепторами в складі щіточкової облямівки 

епітеліоцитів проксимальних і дистальних канальців (рис. 4.14).  

 

 

Рис. 4.14. Реактивність базальних мембран ниркових канальців (1) і 

мембранних елементів ниркових тілець  (2), також рецептори лектину 

PHA-E, локалізовані в складі мікроворсинчастої облямівки (3) 

проксимальних і дистальних трубочок. Людина, нирка. Мікрофотографія. 

Обробка CCRA (A), PHA-E (Б). Зб.: об. 20, ок. 15.  
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4.4. Взаємодія нових лектинів з гістоструктурами інших органів  

 

Лектин cвинушки тонкої (PIFA). Для дослідження можливостей  гісто-

хімічного використання  PIFA було використано ряд органів пацюка: 

серця, нирок, наднирникову залозу, печінки, шлунку, тонкої і товстої 

кишок, лімфатичних вузлів, піднижньощелепної залози, великого мозку та 

мозочка. Зафарбовування гістологічних структур PIFA порівнювали з 

RCA. 

У піднижньощелепній залозі лектин PIFA взаємодіяв із клітинами 

протокової системи (посмугованими, вставними, міжчасточковими 

протоками), епітеліоцити ацинусів були ареактивними (рис. 4.15). 

Найбільш інтенсивно зафарбовувалась перинуклеарна зона в цитоплазмі 

(очевидно, відповідає комплексу Гольджі) протокового епітелію.  

 

 

Рис. 4.15. Інтенсивне зв’язування PIFA з клітинами протокової 

системи залози (ПП - посмуговані протоки) – цитоплазми, перинуклеарних 

структур, базальної мембрани, люмінальної плазмолеми; ацинуси (А) – 

ареактивні. Піднижньощелепна залоза пацюка. Мікрофотографія. Обробка 

PIFA. Зб.: об 40, ок. 15.  

 

PIFA не зафарбовував тканину серця та надниркових залоз. У 

лімфатичному вузлі лектин слабко взаємодіяв із колагеновими волоконами 
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і плазмолемою мембраною лімфоцитів. У печінці лектинові рецептори  

були знайдені в компонентах строми тріад, мембранах вакуоль 

гепатоцитів. RCA не проявив селективність до тканин серця, однак 

лімфоцити та макрофаги лімфатичних вузлів, цитоплазматичні рецепотри 

гепатоцитів та волокна  печінкових тріад та центраьної зони виявили 

слабку реактивність. 

У великому мозку були виявлені розсіяні лектин-позитивні клітини в 

основному в пірамідальних і гангліонарних пластинках. У мозочку PIFA 

селективно зафарбовував клітини Пуркіньє і слабко взаємодіяв із 

клітинами зернистого шару та волокнами мозкового шарів (рис 4.16 А). 

RCA, подібно до PIFA, взаємодіяв із  клітинами Пуркіньє, але він також 

показав більш високу реактивність до клітин і волокон зернистого та 

молекулярного шарів (рис 4.16 Б). 

 

 
 

Рис. 4.16. Взаємодія лектинів PIFA (A) та RCA (Б) із клітинами 

Пуркіньє (КП – клітини Пуркіньє, ГШ – гангліонарний шар), та менш 

інтенсивна взаємодія зі структурами зернистого шару (ЗШ), та 

молекулярного шару (МШ).  Мозочок пацюка. Обробка PIFA (A), RCA (Б). 

Зб.: об. 20, ок. 15. 
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У шлунку ці лектини характеризувалися дуже високою спорідненістю 

до парієтальних клітин: PIFA інтенсивно зафарбовував цитоплазму, але не 

ядра (рис 4.17 А). Слід також відзначити сильне зв'язування лектинів із 

муциновим бар'єром слизової оболонки шлунка (інтенсивніше у 

воротарній частині, ніж у тілі шлунка). RCA в порівнянні з PIFA проявив 

вищу селективність до вуглеводних детермінант муцину надмембранного 

комплексу, також зафарбовував клітини шлункових ямок, стромальних 

елементів (рис 4.17 Б). 

 

 
 

Рис. 4.17. Звязування лектинами парієтальних клітин (ПК), муцину 

надмембранного комплексу (МНК) з поверхневими мукоцитами (у тому 

числі в складі шлункових ямок (Я)). Дно шлунка пацюка. 

Мікрофотографія. Обробка PIFA (A), RCA (Б). Зб.: об. 40, ок. 15. 

 

CCRA. Проведено порівняння зв’язування CCRA з подібним за 

вуглеводною специфічністю PHA-E з тканинами різних органів людини.  

Аналіз результатів лектинової гістохімії показав значну схожість у 

зв’язуванні лектинів CCRA та PHA-E зі структурними компонентами 

досліджуваних органів, хоча мали місце і деякі відмінності. (табл. 4.1).  
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У стравоході, підшлунковій залозі, печінці (рис. 4.18), селезінці, 

легенях зв’язування CCRA та PHA-E з паренхіматозними структурами не 

виявлено.  

Таблиця 4.1  

Результати обробки лектинами біопсійного і секційного матеріалу 

різних органів людини 

Орган Лектин 

ССRА PHA-E 

Стравохід  ─ ─ 

Шлунок, тіло ─ +/- 

Дивертикул Меккеля ++/- ++/- 

Під’язикова залоза   ++/+ ++/+ 

Підшлункова залоза ─ ─ 

Печінка  ─ ─ 

Жовчний міхур +/- +/- 

Мозочок ─ ─ 

Великий мозок ─ ─ 

Надниркова залоза  +/- +/- 

Селезінка ─ ─ 

Легеня  ─ ─ 

Примітки:  ─ реактивність відсутня; + слабке зв’язування; ++ помірне 

зв’язування; +++ інтенсивне зв’язування; +/- варіабельна реактивність. 

 

 

Рис. 4.18. Гепатоцити печінки практично не проявляють реактивності 

до використаних лектинів (2). Слабке зв’язування ССRА (А), PHA-Е (Б) з 

фіброзними елементами (1) центральних зон, печінкових тріад. Печінка 

людини. Мікрофотографія. Обробка ССRА (А), PHA-Е (Б). Зб.: об.20, ок. 

15.  
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У шлунку спостерігалась слабка реактивність люмінальної 

плазмолеми головних екзокриноцитів власних залоз шлунку до PHA-E, 

водночас до ССRА означені структури були ареактивні. Зв’язування ССRА 

та PHA-E з глікоконюгатами тканин товстої кишки людини представлене 

на  рис. 3.45.  

Було також досліджено отриманий при апендиктомії зразок диверти-

кулу Меккеля (виріст кишкової трубки, що зберігається при незарощенні 

жовткової протоки). У ньому було виявлено слизову оболонку кишкового 

типу з ворсинками різних розмірів та форми, з переважанням кількості 

келихоподібних клітин над ентероцитами. Відзначено слабке або помірне 

зв’язування обома лектинами (ССRА, PHA-Е) з люмінальною 

плазмолемою, апікальними цитоплазматичними рецепторами, 

перинуклеарними діляноками ентероцитів та келихоподібних клітин, (рис. 

4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Зв’язування лектинів із люмінальною поверхнею клітинної 

оболонки (1), апікальною цитоплазмою (2) та перинуклеарно розміщеними 

вулеводними детермінантами (3) ентероцитів та келихоподібних клітин. 

Дивертикул Меккеля. Мікрофотографія. Обробка ССRА (А), PHA-Е (Б). 

Зб.: об.20, ок. 15.  
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У під’язиковій залозі обидва лектини (ССRА та PHA-Е)  взаємодіяли з  

епітеліоцитами вивідних проток різного калібру, але не із сероцитами та 

мукоцитами ацинусів. Рецептори лектинів були локалізовані в складі 

секреторних гранул та в перинуклеарній цитоплазмі (рис. 3. 79).  

 

 

Рис. 4.20. Рецептори лектинів, локалізовані в перинуклеарній зоні 

епітеліоцитів вивідних проток (1), ацинуси (2) і стромальні компоненти 

ареактивні;  Під’язикова залоза людини. Мікрофотографія. Обробка ССRА 

(А), PHA-Е (В). Зб.: об.40, ок. 15.  

 

4.5. Результати дослідження вуглеводної специфічності нових лектинів 

 

Вуглеводна специфічність є найважливішою функціональною 

характеристикою лектину, яка визначає можливості та місце його 

застосування. Тому дослідженню вуглеводної специфічності лектинів 

приділяють багато уваги. Для більшості відомих на сьогоднішній день 

лектинів мінімальною структурною ланкою для взаємодії є моносахаридний 

залишок, однак для сильної взаємодії необхідна більша за розмірами 

олігосахаридна структура. Як правило, лектини краще взаємодіють з 
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олігосахаридами як вільними, так і в складі макромолекул (полісахаридів, 

глікопротеїнів), ніж із моносахаридами. Часто для сильної взаємодії з 

лектином необхідна складна олігосахаридна дво-, три- або тетраантенна 

структура. Внаслідок цього лектини з однаковою моносахаридною 

специфічністю нерідко суттєво відрізняються в зв’язуванні гістологічних 

структур і виявляють різні біологічні властивості.  

Нами використано лектини, які після дослідження їхньої вуглеводної 

специфічності прогнозувалися бути корисними для детекції вуглеводних 

детермінант, які присутні в тканинах кишки хребетних, у т.ч. у людини в 

нормі та їх модифікації при неоплазії.  

Лектин міцени чистої (MPFА). При дослідженні взаємодії лектину з 

вуглеводами було виявлено, що він слабко взаємодіє з D-глюкозою i D-

манозою, тому ми вирішили порівняти його вуглеводну специфічність з 

відомими рослинними лектинами - лектином насіння гороху (Pisum sativum 

agglutinin, PSA, родина Fabaceae) та з лектином цибулин білоцвіту весняного 

(Leucojus vernus agglutinin, LVA, родина Amaryllidaceae), які належать до 

двох різних підгруп D-манозоспецифічних лектинів. Якщо PSA часто вико-

ристовується в лектиногістохімічних дослідженнях, то LVA є малодослідже-

ним лектином, хоча є близьким за вуглеводною специфічністю до лектинів 

цибулин нарцису та підсніжника  (таблиці 4.2).  

Всі три досліджувані лектини (PSA, LVA і MPFA) краще взаємодіяли зі 

складними олігосахаридними структурами, що присутні в складі глікокон’ю-

гатів (таблиця 4.3). При тому взаємодія лектинів з окремими речовинами сут-

тєво відрізнялася. Так, зокрема LVA дуже сильно взаємодіяв із дріжджовим 

мананом, у той час як PSA з ним взаємодіяв із середньою інтенсивністю, а 

лектин міцени взагалі не взаємодіяв. PSA сильно взаємодіяв з тироглобуліном 

бика та муцином піднижньощелепної залози вівці, тоді як LVA і MPFA з ними 

взаємодіяли з середньою інтенсивністю. Лектин міцени сильно взаємодіяв з 

лужною фосфатазою кишки теляти, тоді як PSA з нею взаємодіяв слабко, а 

LVA взагалі не взаємодіяв. Це свідчить, що центри вуглеводної специфічності 
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лектинів MPFA, PSA і LVA є більш комплементарними до різних за будовою 

олігосахаридних ланцюгів складної та розгалуженої структури. 

 

Таблиця 4.2 

Взаємодія лектину міцени чистої з деякими моно- та дисахаридами 

 
Вуглевод 

Мінімальна конц. вуглеводу, що 

пригнічує активність 4 од. 

лектину (у мМ) 

MPFA PSA LVA 

1. D-глюкоза 100 25 - 

2 -метил-D-глюкопіранозид - 3,12 - 

3 D-Маноза 50 6,25 100 

4 -метил-D-манопіранозид 25 3,12 50 

5 N-ацетил-D-глюкопіранозид - 12,5 - 

6 Мелібіоза (Gal1,6Glc) - - 100 

7 Мальтоза (Glc1,4Glc) - 25 - 

8 Трегалоза (Glcβ1,1Glc) - 25 - 

9 Гентіобіоза (Glcβ1,6Glc) 100 - - 

10 Сахароза (Glcβ1,2Fru) - 100 - 

11 Тураноза (Glcβ1,3Fru) 100 100 100 

12 Глюкозо-6-фосфат дикалієва сіль 100 - - 

Примітки: у таблицю не включені D-галактоза, α- і β-метил-D-галактопіра-

нозиди, L-рамноза, целобіоза (Glcβ1,4Glc), N-ацетил-D-галактопіранозид, D-

фруктоза, L-фукоза, які не взаємодіяли з лектинами в концентрації 100 мМ. 

 

Тому було досліджено взаємодію чистого фермента з лектинами, які най-

частіше використовуються в гістохімічних дослідженнях, та новими оригі-

нальними препаратами лектинів. Результати, представлені в табл. 4.4, пока-

зують, що з фосфатазою дійсно взаємодіє багато лектинів, зокрема дуже 
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сильно лектини сої, виноградного равлика, але для лектину міцени лужна 

фосфатаза є найсильнішим інгібітором активності. З лужною фосфатазою не 

взаємодіяли лектини родини амарилісових (підсніжника і білоцвіту), а також 

(дещо несподівано) лектин омели білої. 

Таблиця 4.3 

Взаємодія лектинів із полісахаридами та глікопротеїнами 

ғ 

п/

п 

Глікопротеїн або полісахарид Мінімальна концентрація 

глікопротеїну, що пригнічує 

гемаглютинацію лектинів: 

MPFА PSА LVА 

1. Трансферин 0,25 % 0,125 % ─ 

2 Тиреоглобулін бика  0,125 % 0,03 % 0,5 % 

3 Лужна фосфатаза кишки теляти  0,002 % 0,5 % ─ 

4 Орозомукоїд (альфа-ГП) 0,125 % ─ ─ 

5 Овомукоїд 0,06 % 0,5 % 1 % 

6 Асіалоовомукоїд  0,015 % ─ ─ 

7 Піднижньощелепний муцин вівці 0,125 % 0,06 % 0,25 % 

8 Піднижньощелепний муцин бика 1 % 0,125 % ─ 

9 Піднижньощелепний муцин бика 

десіалізований 

0,5 % <0,125 % ─ 

10 Імуноглобулін G людини ─ 0,125 % ─ 

11 α2-макроглобулін 1 % ─ ─ 

12 Групоспецифічна речовина Н 0,125 % 0,5 %: ─ 

13 Групоспецифічна речовина А 0,125 % 0,25 % ─ 

14 Групоспецифічна речовина В 0,25 % 0,5 % ─ 

15 Яєчний альбумін 0,125 % ─ ─ 

16 Глікоген печінки свині 1 % 0,5 % 1 % - 

17 Дріжджовий манан 1 % ─ 0,125 % 0,03 % 

18 Крохмаль 1 % 1 % 1 % 1 % 
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Таблиця 4.4  

Взаємодія лектинів з лужною фосфатазою тонкої кишки теляти (К.Ф. 

3.1.3.1) 

 

Лектин 

Вуглеводна 

специфічність  

Мін. конц. фер-

менту, що пригні-

чує аглютинацію  

у % у мм 

LABA (л. кори золотого дощу) L-Fuc 0,25  0,04 

LTA (л. тетрагонолобуса пурп.) L-Fuc 1,0   0,16 

LLA (л. ікри судака) L-Fuc 0,03  0,005 

PFA (л. ікри окуня) L-Fuc 0,06  0,01 

STA (л. бульб картоплі) (NАcDGlc)4 0,125  0,02 

WGA (л. зародків пшениці) (NАcDGlc)3 0,125  0,02 

PNA (л. насіння арахісу) DGal >> GalNAc 0,125  0,02 

GNA (л. підсніжника) Man(1-3)Man  ─ (> 1) >0,16 

LVA ( л. білоцвіту весняного) Man(1-3)Man  ─ (> 1) >0,16 

ФГА-Р (л. квасолі звичайної) Олігосахарид 0,5  0,08 

SBA (л. насіння сої) GalNAc >>Gal 0,015  0,0025 

HPA (л. виноградного слимака) Α-GalNAc 0,015  0,0025 

LCА (л. насіння сочевиці) D-Man> DGlc 0,5  0,08 

PSA (л. насіння гороху) D-Man> DGlc 0,5  0,08 

SRA (л. кори бузини червоної) Neu5Ac(2-6)Gal  0,03  0,005 

VAA (л. омели білої) DGal ─ (> 1) >0,16 

LSFA (л. сірчано-жовтого трутовика) Лактозамін 0,03  0,005 

LTFA (л. вовнянки) Олігосахарид 0,125 0,02 

LPFA (л. хряща-молочника 

пергаментного) 

Олігосахарид 0,06  0,01 

PIFA (л. свинушки тонкої) Олігосахарид ─ (> 1) >0,16 

MPFA (л. міцени чистої) Олігосахарид 0,002  0,0003 
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Порівнюючи структури гліканових залишків лужної фосфатази та яєчного 

альбуміну (див. додатки), останній середньою мірою інгібував активність 

MPFA, також можна побачити, що спільним у них є внутрішня частина 

олігосахаридних ланцюгів [дисахаридні ланки GlcNAcβ(1-2)Manα(1-6) або 

GlcNAcβ(1-2)Man α(1-2)] і відмінними - термінальні вуглеводи. У лужної 

фосфатази термінальними є залишки дисахаридів Galα(1-3)Galβ(1-4), які не 

відміняють взаємодію лектину з вуглеводом. Це свідчить, про те що активний 

центр MPFA є комплементарним до складних олігосахаридних структур, 

можливо до розгалужених олігосахаридів тетраантенного типу, в яких 

дисахаридні ланки GlcNAcβ(1-2)Manα(1-6) відіграють важливу роль у 

взаємодії лектину з вуглеводом. 

У результаті дослідження взаємодії нового лектину з плодових тіл 

міцени чистої з вуглеводами та глікопротеїнами встановлено, що цей лектин у 

відповідності до поширеної класифікації лектинів можна віднести до 

глюкозо- (манозо-) специфічних, однак він за тонкою вуглеводною 

специфічністю суттєво відрізняється від вже відомих лектинів рослин 

(бобових та амарилісових - PSA та LVA). Результати дослідження взаємодії 

цього лектину з глікопротеїнами дозволяють припустити, що у цій взаємодії 

важлива роль належить дисахаридним ланкам GlcNAcβ(1-2)Man α(1-6) або 

GlcNAcβ(1-2)Manα(1-2), а термінальні є залишки дисахаридів Galα(1-

3)Galβ(1-4) не відміняють взаємодію лектину з вуглеводами і, правдоподібно, 

у цій взаємодії не відіграють вирішальної ролі. 

Лектин cвинушки тонкої (PIFA). Цей лектин не взаємодіє з моно- і 

дисахаридами. Лише  N-ацетил-D-лактозамін дещо пригнічує гемагглю-

тинуючу активність, водночас лактоза не проявляла інгібуючої активності в 

концентрації 100 мМ. Взаємодія PIFA з вуглеводами і глікопротеїнами 

(таблиця 4.5.) вказує на те, що його центр зв'язування є комплементарним до 

олігосахаридної структури.   

Структура олігосахаридних ланцюгів фетуїну досліджена, у ньому 

переважають DGalβ1-4DGlcNAc ланцюги. Однак, приєдання L-фукози до N-
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ацетиллактозаміну повністю блокує його взаємодію з лектином 

(олігосахаридна структура LFucα1-2Galβ1-4GlcNAc, що є частиною групо-

специфічних речовин крові людини, була повністю неактивною). Лужна 

фосфатаза, чиїми антенами є олігосахариди Galα1-3Galβ1-4GlcNAc теж не 

взаємодіяла з PIFA. Очевидно, що приєднання не тільки αLFuc, але та αDGal 

до N-ацетиллактозаміну повністю позбавляють здатності цих вуглеводів до 

взаємодії з PIFA.  

Таблиця 4.5  

Взаємодія PIFA з вуглеводами та глікопротеїнами 

 

Вуглевод або глікопротеїн 

Мінімальна  конц. вуглеводу, 

що  пригнічує активність 4 

гемаглютинуючих одиниць 

лектину (у мМ або %) 

Від-

носна 

інгібітор

на сила 

Фетуїн 0,015 % 16 

α2-макроглобулін 0,03 % 8 

Тиреоглобулін бика 0,06 %   4 

Салівомуцин ВРХ 1 % 0,125 % 2 

Орозомукоїд 0,125 % 2 

Трансферин 0,125 % 2 

Піднижньощелепний муцин 

вівці, 1% 

0,125 % 2 

Імуноглобулін G 0,25 %  1 

Асіалосалівомуцин ВРХ 1 % 0,25 % 1 

N-ацетилактозамін 75 мМ  
 

Примітки: у таблицю не внесені  вуглеводи, для яких не спостерігалась 

взаємодія з лектином  у концентрації 100 мМ: D-глюкоза, D-галактоза, D-

галактоза, D-маноза, D-фруктоза, L-арабіноза, D-рибоза, D-ксилоза, -метил-

L-рамнозид, -метил-D-манопіранозид, -метил-D-галактопіранозид, -ме-

тил-D-галактопіранозид, -метил-D-глюкопіранозид, N-ацетил-D-галактоз-

амін, N-ацетил-D-глюкозамін, лактоза (Galβ1,4Glc), мелібіоза (Gal1,6Glc), 

гентіобіоза (Glcβ1,6Glc), трегалоза (Glcβ1,1Glc), а також полісахаридами і 

глікопротеїнами в концентрації 1 %: дріждевий манан, глікоген печінки 

свині, крохмаль, яєчний альбумін, лужна фосфатаза з кишки теляти, 

групоспецифічні речовини крові людини Н, А і В. 
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Лектин дуже добре аглютинує еритроцити собаки, барана, коня, кролика, 

але не аглютинує еритроцити людини і корови навіть у концентрації 10 мг/мл 

(таблиця 4.6). Це свідчить, що лектин «відчуває» тонкі відмінності у 

структурі вуглеводних ланцюгів групоспецифічних речовин крові. 

 

Таблиця 4.6  

Мінімальна концентрація PIFA, здатна викликати гемаглютинацію  

ғ 

п/п 

Вид еритроцитів Мінімальна 

концентрація (у 

мкг/мл) 

Відносна 

сила 

взаємодії 

1 Собака 1,22 128 

2 Баран 4,9 32 

3 Кінь  4,9 32 

4 Кролик 9,7 16 

5 Мурчак 18,4 8,4 

6 Коза 155 1 

7 Пацюк  155 1 

8 Людина (О, А і В-груп) >10 000 <0,015 

9 Людина (О, А і В-груп), оброблені 

нейрамінідазою 

39 – 78 2 – 4 

9 Корова >10 000 <0,015 

 

Обробка еритроцитів людини нейрамінідазою Clostridium perfringens 

призводить до появи здатності лектину свинушки тонкої аглютинувати такі 

еритроцити. Це свідчить, про те що нейрамінова кислота перешкоджає 

взаємодії з вуглеводним рецептором лектину. 

Лектин ікри коропа (CCRA). Лектин також  демонстрував видову 

специфічність до еритроцитів. Він дуже добре аглютинував еритроцити 

голуба, але не аглютинував еритроцити коропа, миші, корови, кози, жаби в 

концентрації 10 мг/мл (таблиці 4.7). 

Еритроцити голуба рідко використовуються для виявлення та кількісної 

оцінки лектинів, тому інформація, як вони аглютинуються різними лектина-

ми є фрагментарною і неповною. Крім того, такі дослідження можуть дати 

додаткову інформацію щодо структури вуглеводу, який виявляє найвищу 
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афінність до лектину ікри коропа, адже еритроцити аглютинуються лише в 

тому випадку, коли на них є присутні відповідні вуглеводні рецептори. 

Таблиця. 4.7  

Мінімальна концентрація CCRA, здатна викликати гемаглютинацію 

Мінімальна концентрація лектину міцени, здатна викликати аглютинацію 

еритроцитів (у мкг/мл) 

Людина, 

група А 

голуб пацюк Кріль Собака Миша, коза, корова, 

короп, жаба 

43,0 1,25 43,0 10,7 10,7 ─ (>1000 мкг/мл) 

 

Дані досліджень взаємодії еритроцитів голуба з різними лектинами 

представлені в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Титри аглютинації еритроцитів голуба з різними лектинами (у 

концентрації 10 мг/мл) 

ғ 

п/п 

Лектин Вуглеводна 

специфічність лектину 

Титр з 

еритро-

цитами 

голуба 

1 Лектин підсніжника (GNA) DManp Ғ 

2 Лектин гіпеаструму (HHA) DManp Ғ 

3 Лектин нарцису (NPA) DManp 1:8 

4 Лектин гороху (PSA) DManp > DGlcp 1:16 

5 Лектин вики посівної (VSA) DManp > DGlcp Ғ 

6 Лектин сочевиці (LCA) DManp > DGlcp Ғ 

7 Конканавалін А (Con A) DManp > DGlcp 1:16 

8 Лектин купини багатоквіткової 

(PMRA) 

DManp > DGlcp 1:32 

9 Лектин картоплі (STA) Олігосахаридна струк-

тура з DGlcNAcp 

1:128 

10 Лектин зародків пшениці 

(WGA) 

DGlcNAc 1: 512 

11 Лектин виноградного равлика 

(HPA) 

α-DGalNAcp Ғ 

12 Лектин арахісу (PNA) Gal 1-3GalNAc  Ғ 

13 Лектин щириці хвостатої (ACA) Gal 1-3GalNAc  1:2 

14 Лектин софори японської (SJA) GalNAc1-6Gal 1:32 
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Продовження таблиці 3.11 

ғ 

п/п 

Лектин Вуглеводна 

специфічність лектину 

Титр з 

еритро-

цитами 

голуба 

15 Джакалін (AIA) Gal1-3GalNAc 1:128 

16 Лектин сої (SBA) GalNAc1-3Gal1-6Glc  1:1024 

17 Лектин кори карагани 

деревоподібної (CABA) 

Galβ1-4GlcNAc 1:1024 

18 Лектин кори робінії 

несправжньої (RPBA) 

DGalNAcp > DGlcNAcp 1:1024 

19 Лектин грузлика димчатого 

(CNFA) 

DGalNAcp > DGalp 1:1024 

20 Лектин рицини (RCA) Neu5Ac 2-6Gal1-4Glc 1:64 

21 Лектин кори бузини чорної 

(SNA) 
Neu5Ac2-6Gal1-4Glc 1:1024 

22 Лектин омели білої (VAA) GlcNAc 1-6Gal  1:512 

23 Лектин блідої поганки (AVFA) Gаlβ1-4Glc 1:16 

24 Еритроаглютинін квасолі 

звичайної (PHA-E) 
GlcNAc1-2Man 1:16384  

25 Лейкоаглютинін квасолі (PHA-

L4) 
GlcNAc1-2Man 1:8192 

26 Лектин ікри коропа (CCRA) DGalNAcp  1: 8192 

27 Лектин міцени чистої (MPFA) Man(1-3)Man 1:512 

28 Лектин ікри окуня (PFRA) Fucαl-2Ga1β1-4Glc 1:8 

29 Лектин кори золотого дощу 

звичайного (LABA) 

Fucα1-2Gaβ1-4Glc 1:1024 

 

Кращими інгібіторами активності CCRA були вуглеводи групи D-галак-

този, зокрема, N-ацетил-D-галактозамін, однак, лектин слабо взаємодіяв з 

манозою і деякими глюкозовмісними дисахаридами (таблиця 4.9). Одержані 

дані свідчать, що лектин має вищу афінність до олігосахаридних структур 

складнішої будови. На рівні моно- і дисахаридів лектин коропа виявляв дуже 

малу подібність до лектину з плодових тіл гриба міцени чистої (MPFA), 

однак цей лектин подібно до лектину ікри коропа взаємодіяв з високою 

афінністю з лужною фосфатазою кишки теляти та телячим фетуїном 
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(таблиця 4.11), тому цей лектин також нами включено для порівняльного 

дослідження вуглеводної специфічності лектину коропа.   

Таблиця 4.9  

Взаємодія лектинів міцени чистої та коропа  з моно- та дисахаридами. 

ғ 

п/п 

Вуглевод Мінімальна  конц. вуглеводу, що при-

гнічує активність 4 од. лектину (у мМ) 

ССRА MPFA PHA-E 

1 D-глюкоза ─ 100 ─ 

2 -метил-D-глюкопіранозид ─ ─ ─ 

3 D-маноза 100 50 ─ 

4 -метил-D-манопіранозид 25 12,5 ─ 

5 Мелібіоза (Gal1,6Glc) 6,25 ─ ─ 

6 Лактоза (Galβ1,4Glc) 6,25 25 ─ 

7 Гентіобіоза (Glcβ1,6Glc) ─ 100 ─ 

8 Тураноза (Glcβ1,3Fru) ─ 100 ─ 

9 N-ацетил-D-галактозамін 0,2 ─ ─ 

10 α-метил-D-галактопіранозид 0,78 ─ ─ 

11 β-метил-D-галактопіранозид 12,5 ─ ─ 

12 L-арабіноза 12,5 ─ ─ 

13 L-рамноза 6,25 ─ ─ 

Примітки: наведені в таблиці лектини не взаємодіяли з N-ацетил-D-глю-

козаміном, D-ксилозою, D-фруктозою, L-фукозою, сахарозою;  «─» означає 

відсутність взаємодії в концентрації 100 мМ. 

 

4-нітрофенільні похідні вуглеводів сильніше взаємодіяли з лектином 

ікри коропа (найкращим інгібітором виявився 4-нітрофеніл-β-D-галактопіра-

нозид, таблиця 4.10), однак стверджувати, що β-D-галактопіранозильні 

залишки є абсолютно необхідними для взаємодії з цим лектином не можна. У 
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той же час для PHA-E 4-нітрофенільні радикали є недостатніми для 

забезпечення зв’зку з лектином.  

Результати вивчення взаємодії лектину коропа, міцени чистої та еритро-

аглютиніну насіння квасолі звичайної з глікопротеїнами та полісахаридами 

значно більше свідчать про певну подібність їхнього вуглеводного рецептора 

(таблиця 4.10).  

Таблиця 4.10  

Взаємодія лектинів з нітрофенільними похідними вуглеводів 

ғ 

п/

п 

 

Вуглевод 

Мінімальна конц. вуглеводу, що  пригнічує 

активність 4 од. лектину (у мМ) 

ССRА MPFA PHA-E 

1 4-нітрофеніл-β-D-

глюкопіранозид 

─ (40 мМ) 0,6 мМ  ─ (40 мМ) 

2 4-нітрофеніл-β-D-

галактопіранозид 

0,01 мМ 

 

5 мМ  ─ (40 мМ) 

3 4-нітрофеніл-α-D-

галактопіранозид 

0,08 мМ ─ (40 мМ) ─ (40 мМ) 

4 4-нітрофеніл-α-D-

манозопіранозид 

─ (40 мМ) 

 

10 мМ ─ (40 мМ) 

5 4-нітрофеніл-α-L-

фукопіранозид 

10 мМ ─ (40 мМ) ─ (40 мМ) 

6 4-нітрофеніл-β-D-

глюкозамінопіранозид 

─ (20 мМ) 

 

10 мМ ─ (40 мМ) 

7 феніл--N-ацетил-D- 

глюкопіранозид 

36 мМ 18 мМ ─ (72 мМ) 

 

Найбільше подібність трьох вищезгаданих лектинів була виражена при 

взаємодії з лужною фосфатазою кишки та фетуїном теляти. У той час для 

більшості інших глікопротеїнів сила взаємодії з цими трьома лектинами 

також не дуже відрізняється, але вона спостерігається при значно вищих 

концентраціях глікопротеїнів.  
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Таблиця 4.11  

Взаємодія лектинів (CCRA, MPFA, PHA-E) з полісахаридами та 

глікопротеїнами 

ғ 

п/

п 

 

Глікопротеїн або полісахарид 

Мінімальна концентрація 

глікопротеїну, що пригнічує 

гемаглютинацію лектинів: 

ССRА MPFA PHA-E 

1 Трансферин 0,06 % 0,125 % 0,125 % 

2 Тироглобулін бика  0,25 % 0,125 % 0,06 % 

    3 Лужна фосфатаза з кишки теляти  0,008 % 0,002 % 0,015 % 

4 Орозомукоїд (альфа-ГП) 0,015 % 0,125 % 0,25 % 

5 Овомукоїд 0,125 % 0,06 % 0,06 % 

6 Асіалоовомукоїд  ─ 0,015 % 0,004 % 

7 Піднижньощелепний муцин вівці 0,125 % 0,125 % 0,125 % 

8 Піднижньощелепний муцин бика 0,125 % 1 % ─ 

9 Піднижньощелепний муцин бика 

десіалізований 

 0,5 % ─ 

10 Імуноглобулін G  людини ─ ─ ─ 

11 Α2-макроглобулін ─ 1 % 0,25 % 

12 Групоспецифічна речовина Н 0,125 % 0,125 % 0,25 % 

13 Групоспецифічна речовина А 0,125 % 0,125 % 0,25 % 

14 Групоспецифічна речовина В 0,125 % 0,25 % 0,25 % 

15 Яєчний альбумін 1 % 0,125 % 0,5 % 

16 Глікоген печінки свині 1 % ─ 0,5 % ─ 

17 Дріжджовий манан 1 % 0,5 % ─ ─ 

18 Картопляний крохмаль 1 % 0,25 % 1 % ─ 

19 Фетуїн теляти 0,015 % 0,008 % 0,008 % 

Примітка: прочерк – відсутність взаємодії між лектинами та 

глікокон’югатами у концентрації 1 %. 



 140 

4.6. Апробація лектинів як векторів адресної доставки ліків 

 

Особливістю Les-1351K (похідного тіопірано[2,3-d]тіазолу) є наявність 

альдегідної групи, що може легко бути приєднана до аміногрупи в складі 

лектинів у м’яких умовах без втрати їхньої активності. З цією метою серед 

лектинів, які згідно з попередніми дослідженнями взаємодіють з 

цитоструктурами товстої кишки (WGA, HPA, SBA ін.) обрано PSA, адже він 

практично не діє на культуру лейкемічних клітин миші лінії L-1210. Тоді як 

окремі лектини (наприклад, WGA, RCA, VAA) виявляють виражену 

цитотоксичну і  протипухлинну активність, що значно ускладнює 

інтерпретацію одержаних результатів.  

За даними аналізу одержаного похідного з 10 мг лектину гороху 

зв’язалось ≈ 0,4 мг препарату Les-1351K  (4 % загальної маси кон’юґату). 

Одержаний кон’юґат – розчинний у воді, у 30 % диметилсульфоксиді, 

нерозчинний в органічних розчинниках. При більшому вмісті Les-1351K у 

кон’юґаті останній втрачав розчинність і випадав в осад.  

Дія одержаного кон’юґату на  клітини лейкемії миші лінії L1210 представ-

лена на рис. 4.21. У лунках планшета зміна кольору індикатора метилового 

червоного з жовтого на червоний сигналізує про появу загиблих клітин. 

Відповідно до зміни забарвлення, препарат Les-1351K  є приблизно в 10 разів 

менш активний, ніж доксорубіцин, однак його активність все ж достатньо 

висока. Лектин гороху в концентрації 10 мкг/мл є повністю нетоксичним для 

клітин лейкемії миші лінії L1210. У той же час кон’юґат лектину гороху з 

препаратом Les-1351K  у концентрації 10 мкг/мл виявляє приблизна таку дію, 

як сам препарат Les-1351K  у дозі 1 мкг/мл, однак його вміст у кон’юґаті 

становить 4 %. Якщо перерахувати його дію на чистий препарат, можна 

говорити про підсилення ефекту Les-1351K  у 2,5 раза за рахунок його 

приєднання до лектину (рис. 4.22). 

Зважаючи на те, що внутрішня поверхня травного тракту може бути 

місцем зв’язування кон'юґату Les-1351K з лектинами, нами було досліджено 
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взаємодію лектину гороху, кон’юґованого колоїдним золотом з товстою 

кишкою людини.  З цією метою було використано аутопсійний матеріал 

товстої кишки дорослої людини. Методи обробки тканини описані в розділі 

2.  

 

 

Рис. 4.21. Дія різних препаратів (лектину гороху, доксорубіцину, Les-

1351K, та кон'юґату Les-1351K з лектином гороху) на клітини лейкемії миші 

лінії L1210 через 72 год від початку досліду. 

 

Рис. 4.22. Дія препарату Les-1351K та кон'юґату Les-1351K з лектином 

гороху на клітини лейкемії миші лінії L1210 (у перерахунку на сполуку Les-

1351K). 
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Зафарбовування товстої кишки людини лектином гороху, міченим 

колоїдним золотом, засвідчило селективність зв’язування цього лектину з 

певними гістологічними структурами, зокрема, з муцином келихоподібних 

клітин (у тому числі лектин  інтенсивно взаємодіяв з мембраною секреторних 

гранул) (рис 4.23). 

  

 
 

Рис. 4.23. Мембрана та меншою мірою вміст секреторних гранул 

(стрілка) келихоподібних клітин товстої кишки взаємодіє з PSA. Товста 

кишка людини. Мікрофотографія. Зафарбовування гематоксиліном та 

еозином (А), обробка PSA (Б). Зб.: об. 20, ок. 15. 
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АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Порівняльна гістохімія гліканового профілю товстої кишки людини 

та різних класів експериментальних тварин. Біогенети́чний за ко́н, 

сформульований німецькими зоологами Мюллером і Геккелем у 1860-х 

роках, стверджує, що онтогенез кожної особини є коротке і швидке 

повторення філогенезу. У процесі ембріогенезу зародки ссавців (у тому числі 

людини) проходять стадії, що відповідають дефінитивним формам філо-

генетично нижчих тварин. Через 150 років після формулювання основних 

понять еволюції та філогенезу молекулярна біологія, використовуючи 

філогенетичний аналіз, активно формує базу даних та займається пошуком 

моделей розвитку біоструктур [85, 95, 136, 159]. Глікопротеїни клітинної 

поверхні також підлягають подібній трансформації – видозмінюються та 

ускладнюються в процесі еволюційного розвитку [68, 77]. Відтак, у вищих 

живих істот за умов різного роду порушень на генетичному рівні клітинні 

глікокон’югати, ймовірно, можуть регресувати до простіших, характерних 

для еволюційно менш розвинутих істот. Так, при злоякісних ураженнях у 

крові, у секретах шлунково-кишкового тракту, у сечі, у плевральній рідині 

особин дорослих людей може з’являтись раково-ембріональний антиген 

(РЕА), названий так тому, що він виробляється в тканинах травного тракту 

ембріона і плоду, а після народження дитини його синтез пригнічується.  

РЕА – глікопротеїн з мол. масою 175 – 200 кДа і високим (60 %) вмістом 

вуглеводів. Його використовують в якості маркера пухлин у клінічних 

тестах. РЕА – є лігандом L- та Е-селектинів (лектинів лейкоцитів та 

ендотеліальних клітин) при колоректальному раку [56]. Відомо, що РЕА  

відноситься до N-гліканів і зв’язується з конканаваліном А, але з низькою 

афінністю. У складі вуглеводної частини РЕА знайдено N-ацетил-D-

глюкозамін, L-фукозу, манозу, галактозамін та сіалові кислоти. Однак 

літератури стосовно дослідження змін гліканів у філогенезі хребетних тварин 

небагато. 



 146 

У зв’язку з цим важливо прослідкувати філогенез ряду важливих вуг-

леводних рецепторів. Наприклад, відомо, що нейрамінові кислоти в складі 

гліканів впливають на важливі фунції живих організмів (розвиток запалення, 

імунну відповідь, канцерогенез, метастазування) [107], тому  практично важ-

ливою є їх гістохімічна детекція. На жаль, високоселективні сіалоспецифічні 

лектини, які одержують із тваринних джерел є малодоступні. Тому для 

виявлення сіаловмісних детермінант було використано більш доступні 

рослинні лектини WGA, SNA і, в ряді випадків, MAA.  

Результати даних досліджень свідчать (див. таб. 3.2  та 3.3), що WGA з 

високою афінністю взаємодіє з келихоподібними клітинами товстої кишки 

людини, у той час як  STA та SNA не зафарбовує секреторні гранули келихо-

подібних клітин, що може свідчити про відсутність відповідних вуглеводних 

рецепторів.  

Відомо, що WGA взаємодіє з залишками N-ацетил-D-глюкозаміну в  

олігосахаридних ланцюгах, які не обов’язково мають бути термінальними 

[55]. У результаті досліджень встановлено, що WGA преципітує також кислі 

мукополісахариди (глікозиламіноглікани), зокрема кератан рогівки та 

носового хряща. Заміна залишків N-ацетил-D-глюкозаміну уроновою або 

мурамовою кислотою (у випадку гліканів бактеріальної стінки) ослаблює, але 

не блокує взаємодію лектину з вуглеводом [89]. N-ацетилнейрамінова 

кислота також зв’язується з WGA, але для цього в її молекулі існують окремі 

місця зв’язування з нижчою афінністю, ніж для N-ацетил-D-глюкозаміну. 

Подібно до WGA, STA також сильно взаємодіє з олігосахаридами, що 

вміщують N-ацетил-D-глюкозамін. У той же час залишки N-ацетилнейрамі-

нової кислоти не взаємодіють з цим лектином [88]. Сульфатовані кислі 

полісахариди, які вміщують GlcNAc (гепаринсульфат, гіалуронова кислота, 

кератансульфат) з WGA не взаємодіють, але взаємодіють із STA [42].  

Лектин бузини чорної (SNA) взаємодіє з глікопротеїнами з високим 

вмістом сіалової кислоти (фетуїном, орозомукоїдом, овечим піднижньо-

щелепним муцином). Складні двоантенні вуглеводні залишки свинячого 
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тиреоглобуліну та телячого фетуїну також є дуже сильними інгібіторами 

цього лектину. У той же час, присутність другого залишку N-

ацетилнейрамінової кислоти, приєднаного до субтермінального N-ацетил-D-

глюкозаміну (як у випадку олігосахариду молока Neu5Ac(2-3)Gal (1-3) 

[Neu5Ac (2-6)] GlcNAc(1-3) Gal(1-4)Glc) навпаки, позбавляє його 

інгібіторної сили. Даний факт, можливо, пояснюється тим, що такі залишки 

заважають у просторі взаємодіяти лектину з Neu5Ac(2-6)Gal-залишками 

[187]. 

Таким чином, можна припустити, що переконлива  взаємодія WGA з 

келихоподібними клітинами товстої кишки людини та відсутність взаємодії з 

STA та SNA (див. розділ 3) пояснюється наявністю кислих олігосахаридних 

ланцюгів у муцині товстої кишки людини, які не містять сульфатних груп 

(відсутність взаємодії з STA). Нейрамінова кислота, наявна в муцині, зв’язана 

із субтермінальним вуглеводом, який, скоріш за все, не є D-галактозою або 

N-ацетил-D-галактозаміном (відсутність взаємодії з SNA). Про таку 

можливість говорять і дані літератури [21, 42, 46, 77, 81, 168]. Внутрішня 

поверхня кишки людини та всіх хребетних, незалежно від їхнього 

еволюційного розвитку, покрита муцином, який продукують келихоподібні 

клітини. Крім муцину, який виділяють келихоподібні клітини, епітелій стінки 

товстої кишки багатий на ферменти, зокрема лужну фосфатазу. Цей фермент 

добувають з тонкої кишки телят. 

З літератури відомо, що лужна фосфатаза (К.Ф. 3.1.3.1) міститься у всіх 

тканинах і рідинах організму, за винятком стінки судин і гіалінового хряща. 

Цим ензимом багаті епітелій стінки тонкої кишки, звивисті трубочки нирки, 

кісткова тканина, молочна залоза в стадії лактації, лейкоцити [145]. Лужна 

фосфатаза кишки теляти – цинковмісний дволанцюговий глікопротеїн з мол. 

масою 65 кДа, який глікозильований в двох місцях: при аспарагіні-249 

основний глікозильний залишок є двоантенним і має у своєму складі галак-

тозу, глюкозамін і манозу, а глікозильний залишок при аспарагіні-410 є тетра-

антенним, який, крім того, вміщує також L-фукозу (рис. 1).  
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Рис. 1. А – структура вуглеводного ланцюга, приєднаного до Asp249 

лужної фосфатази тонкої кишки теляти; Б – структура вуглеводного ланцюга, 

приєднаного до Asp410 лужної фосфатази тонкої кишки теляти [178]. 

 

Всього у складі лужної фосфатази є від 8 до 17 % вуглеводів (у залеж-

ності від виду і локалізації ферменту) [178]. Структура фермента в людини та 

ссавців дещо відрізняється, але ці відмінності не є значними. Внаслідок 

великої кількості та різноманіття вуглеводів у складі лужної фосфатази 

можна очікувати її взаємодію з багатьма лектинами, причому з такими, що 

мають різну вуглеводну специфічність. Було виявлено (див. розділ 4.5), що 

вперше одержаний нами лектин міцени чистої взаємодіє з цим ензимом з 

найбільшою афінністю серед 21 випробуваних лектинів. Тому логічно було 

випробувати його селективність до лужної фосфатази на кріостатних зрізах 

органів, що її містять (тонкої кишки теляти, нирки пацюка).  

При дослідженні гістохімічної специфічності МРFА було отримано 

результати, які  можуть свідчити про те, що субстрат для зв'язування лектину 

МРFА в кишці є ширшим, аніж обумовлений лише активністю лужної 

фосфатази і може бути представлений також іншими глікокон'югатами 

складної будови з кінцевими детермінантами DMan/DGlc та DGlcNAc, у тому 

числі глікогеном, з яким цей лектин слабко взаємодіє (див. таб 4.3). 
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PNA - відомий маркер пухлинних трансформацій, що не зв’язується з 

нормальною слизовою оболонкою людини, але зафарбовує аденокарциноми 

та аденоми. Згідно наших досліджень, PNA не зв’язувався або обмежено 

взаємодіяв з циторецепторами (спостерігалось неінтенсивне зафарбовування 

люмінальної плазмолеми поверхневого епітелію) у складі колоноцитів 

нормальної товстої кишки, однак, після обробки нейрамінідазою спос-

терігалось деяка реактивність цитоструктур: субвакуольної цитоплазми, 

перинуклеарних структур  колоноцитів з невеликою або помірною 

інтенсивністю, водночас муцин келихоподібних клітин не зафарбовувався 

(рис. 3.42). Згідно даних літератури [46] після обробки нейрамінідазою 

Clostridium perfringens не спостерігалось зафарбовування муцину товстої 

кишки людини. В іншому дослідженні [63], після обробки нейрамінідазою 

спостерігалось зафарбовування PNA мікроворсинчастої облямівки 

колоноцитів і люмінальної плазмолеми келихоподібних клітин, але не 

муцину в товстій кишці дорослої людини і плоду. Однак згідно даних  інших 

авторів [130], зафарбовування муцину PNA після обробки нейрамінідазою 

(VI тип Clostridium perfringens – зрізи до цього обробили 1% Ba(OH)2), 

спостерігалося принаймі в деяких келихоподібних клітинах кожного 

дослідного зразка (більшість келихоподібних клітин у 2 зразках і обмежена 

кількість у 5 з 7 зразків проявляли реактивнсть). При використанні зразків 

аденокарциноми і перехідної до них слизової оболонки PNA з більшою 

інтенсивністю та частіше (там де без обробки ферментом зв’язування 

лектину було відсутнє), зафарбовував оброблені нейрамінідазою зрізи [130]. 

Результати проведених досліджень муцину секреторних гранул 

келихоподібних клітин передньої та задньої кишки коропа (клас - кісткові 

риби) свідчить про наявність у його складі термінальних залишків сіалових 

кислот (рецепторів лектинів WGA і SNA). Муцин цих клітин, правдоподібно, 

не містить термінальних залишків Gal1-3GalNAc1, оскільки не взаємодіє з 

лектинами PNA та АІА, які є специфічні до Т антигену (PNA взаємодіє лише 

з десіалізованою його формою, тоді як АІА взаємодіє також із сіалізованою 
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формою). Відсутність взаємодії з лектином LABA свідчить, що секреторні 

гранули келихоподібних клітин коропа не містять залишків L-фукози. Ці 

результати співпадають з даними інших авторів, які використовували 

лектини подібної специфічності [44].  

При дослідженні кишки жаби (клас – земноводні) інтенсивність 

зафарбовування лектинами PHA-E, SNA, WGA була вищою в товстій кишці, 

аніж у тонкій, що, ймовірно, пов’язано з особливостями муцину в 

дистальніших відділах (більша концентрованість, насиченість вуглеводними 

детермінантами). Очевидно, що взаємодія з PHA-E пояснюється наявністю 

розгалужених триантенних глікозидних залишків, які містять Gal1-

4GlcNAc1-2Man ланцюжки, зв’язані з (1-6)Man-ним кόром [206]. 

Взаємодія з WGA і SNA може також свідчити, що крім наявності GlcNAc1-

2Man залишків можуть бути присутні в структурі муцину сіалові кислоти. 

Виявлено, що LABA зв’язується із субепітеліальними структурами, що, на 

нашу думку, відповідають клітинам залоз слизової оболонки. Це свідчить про 

наявність залишків L-фукози або олігосахаридних фукозовмісних залишків 

(наприклад, 2'-фукозиллактоза Fucα1-2Gaβ1-4Glc є в 30 разів сильнішим 

інгібітором активності цього лектину, аніж власне L-фукоза) [2]. Водночас 

келихоподібні клітини, що  продукують муцини, не взаємодіють з лектином 

LABA, що вказує на відсутність в їхньому складі фукозильних детермінант.  

На основі взаємодії з лектинами різної вуглеводної специфічності нами 

було зроблено висновок, що в муцині тонкої кишки жаби переважають 

сіаловмісні та кислі вуглеводи, і значно менше присутні нейтральні глікополі-

мери з залишками N-ацетил-β-D-глюкозаміну та D-манози [7].  

Згідно літературних даних, при дослідженні муцину тонкої кишки жаби 

виду Rana ridibunda за допомогою лектинів та реакцій на нейтральні та кислі 

вуглеводи (PAS-реакція, алціановий синій, толуїдиновий синій, альдегід-

фуксин, бромфеноловий голубий) було виявлено, що келихоподібні клітини 

реагували лише з лектином WGA і не реагували з DBA, UEA-1, Con A, PNA, 

а муцин також давав сильну PAS-позитивну реакцію [86], що дозволило 
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зробити висновок про відсутність Т антигену і фукозильних детермінант.   

WGA та STA не зафарбовували секреторні пухирці келихоподібних 

клітин мідянки (клас – плазуни), хоча в інших досліджуваних тварин WGA 

зв’язувався з вмістом секреторних вакуоль. Водночас лектини RPBA, AIA, 

LABA та SNA виразно взаємодіяли з муцином секреторних гранул мідянки. 

Це вказує на відсутність залишків N-ацетил-D-глюкозаміну і можливу їх 

заміну залишками N-ацетил-D-галактозаміну в даного плазуна. Відомо, що 

мідянка є м’ясоїдною твариною, харчується ящірками і комахами і це, 

можливо, приводить до змін у складі муцинових гранул. Можна припустити, 

що це пов’язано з присутністю в зовнішньому скелеті комах хітину, який є 

полімером N-ацетил-D-глюкозаміну. Не виключено, що якби N-ацетил-D-

глюкозамін був у складі власного муцину мідянки, це могло б викликати 

автоімунні реакції, тому така заміна можливо є  доцільною. 

Як видно з рис. 3.25, АІА зв’язується із секреторними гранулами келихо-

подібних клітин товстої кишки мідянки, у той час коли лектин арахісу 

зв’язується з муцином слабше (див. рис. 3.24), що свідчить про вираженість Т 

антигену в цих структурах, який, можливо, частково екранований сіаловими 

кислотами. 

Лектин PNA не взаємодіє із секреторними пухирцями келихоподібних 

клітин тонкої кишки голуба (клас – птахи), однак PNА зв’язувався з муцином 

секреторних гранул у товстій кишці, а також при попередній обробці зрізів 

тонкої кишки нейрамінідазою (див. рис. 3.33). Одержані дані вказують на 

появу рецепторів цього лектину на поверхні зрізів після десіалізації останніх. 

Отже, субтермінальними залишками в муцині тонкої кишки голуба можуть 

бути залишки галактози або олігосахариди, що її вміщують. Відомо, що 

лектин PNA виявляє найвищу афінність до Т антигену (Gal1-3GalNAc), яка 

більш ніж у 50 разів переважає афінність до галактози [2]. 

Для пацюка мандрівного у медичній та гістологічній літературі 

використовується термін «щур», однак, згідно сучасної української 

зоологічної класифікації ця тварина правильно називається «пацюк 
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мандрівний» (Rattus norvegicus f. domesticus), що відноситься до родини 

мишевих (Muridae) [15, 18], назва  «щур» іноді застосовують до 

представників роду гризунів (зокрема роду Arvicola, родини Cricetidae). У 

товстій кишці пацюка мандрівного (клас – ссавці) при використанні  WGA 

інтенсивно зафарбовувався муцин келихоподібних клітин у  нижній ⅓ або ⅔ 

частині крипт; келихоподібні клітини тих ділянок крипт, які були наближені 

до поверхні слизової оболонки, не проявляли реактивності або 

зафарбовувались незначною мірою [3], що підтверджує результати наших 

попередніх досліджень. Така закономірність спостережена також з іншими 

лектинами (STA, SBA, SNA). Ми пояснюємо це тим, що в келихоподібних 

клітинах у процесі їх дозрівання і переміщення в напрямі до просвіту кишки 

відбуваються зміни складу вуглеводних детермінант муцинивого секрету [7]. 

Хоча в деяких досліджуваних зразках означені лектини зафарбовували муцин 

келихоподібних клітин, розміщених на одному рівні з різною інтенсивністю.  

Слід відзначити, що у вищих хребетних відмінності у зафарбовуванні 

тонкої та товстої кишки були виражені сильніше, ніж в еволюційно менш 

розвинутих видів тварин (земноводні, кісткові риби). Виявлено, що 

найчастіше лектини зв’язувалися з люмінальною плазмолемою та апікальною 

цитоплазмою колоноцитів, у тому числі з муцином надмембранного ком-

плексу (більш виражено в товстій кишці) та мікроворсинчастою облямівкою. 

Наприклад, інтенсивність зафарбовування WGA збільшується від сліпої до 

прямої кишки, що очевидно, пов’язано зі змінами у складі муцину в 

дистальніших відділах кишки. З одного боку це може свідчити про 

важливість рецепторної функції при контакті з внутрішньокишковими 

агентами (для кишки характерні інтрамембранні муцини MUC1, MUC3, 

MUC4, MUC13, чи/або MUC17), а з іншого – про значну насиченість муцину 

різноманітними олігосахаридами [7, 64]. 

Високий вміст муцинів у всіх відділах травного тракту різних видів 

хребетних пояснюється їхнім багатофунціональним значенням: захистом 

епітеліального вистелення від протеолітичного, бактерійного та механічного 
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пошкодження, змащуванням поверхні слизової оболонки та підвищенням 

ефективності травлення [121]. Відомо, що секреторний муцин виконує 

захисну функцію. Муцин поверхневого вистелення виконує функцію анти-

генного контролю через взаємозв’язок з лігандами зовнішнього середовища, 

відповідно, муцин підлягає контролю з боку імунної сиситеми. У залежності 

від структури гліканових ланцюгів муцин може бути залучений у міжклітин-

ну адгезію або ж забезпечувати протилежну функцію – антиадгезивну [52]. 

При використанні сіалоспецифічного лектину SNA, для якого виявлена 

здатність взаємодіяти з малігнізованими, але не нормальними ентероцитами 

товстої кишки людини [170], виявлена реактивність секреторних гранул 

ентероцитів у більшості досліджуваних тварин, за винятком людини. Згідно з 

нашими спостереженями, взаємодія SNA з муциновими гранулами клітин 

кишки пацюка блокується при використанні 5% лактози (D-Galp-β(1-4)-D-

Glc) [6]. Це свідчить, що у даному випадку місцем зв’язування SNA є скорі-

ше залишки D-галактози, або N-ацетил-D-галактозаміну, ніж дисахаридні 

ланки NeuNAc(2-6)Dgal [6]. 

Лектини АІА та RPBA, що мають подібну вуглеводну специфічність 

(AIA: Gal1-3GalNAc1- та GalNAc; RPBA: GalNAc), виявляли подібність у 

зв’язуванні з циторецепторами, хоча були і певні відмінності. Так, RPBA 

взаємодіяв із секреторними гранулами келихоподібних клітин кишки коропа 

та товстої кишки голуба; для АІА така взаємодія була відсутня. RPBA 

виявляє цікаві біологічні властивості: коли його через рот вводили пацюкам у 

малих і середніх дозах, лектин діяв як ростовий фактор на тонку кишку, 

індукуючи в ній гіперпластичний ріст шляхом стимуляції клітин крипт [166]. 

У наших дослідженнях у тонкій кишці пацюка RPBA зафарбовував 

люмінальну плазмолему ентероцитів та келихоподібних клітин, а також 

підмембранні  цитоплазматичні глікокон’югати. 

При дослідженні присутності Т антигену, який вважається одним з 

маркерів пухлинної трансформації нами виявлено, що секреторні гранули, 

що містять муцин, зафарбовуються PNA та AIA у кишці жаби, мідянки і 
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голуба, але не у пацюка і людини. Це вказує на наявність у нижчих 

хребетних тварин у нормі Т антигену, який у вищих хребетних (ссавців) не 

виявляється. За допомогою лектинів SNA, SBA, VAA нами встановлено, що 

нейрамінова кислота, наявна в муцині товстої кишки пацюка, зв’язана із 

субтермінальним вуглеводом, який не є D-галактозою або N-ацетил-D-

галактозаміном, а Т антиген не є розміщеним субтермінально. 

Одержаний нами лектин CCRA виявив низьку афінність до гістострук-

тур, обмежуючись зазвичай люмінальною плазмолемою та надмембранним 

муциновим комплексом. Водночас виявлено зафарбовування секреторних 

гранул ентероцитів тонкої кишки пацюка та колоноцитів товстої кишки 

жаби, а також циторецепторів у колоноцитів (ентероцитах) голуба. Це вказує 

на слабку вираженість термінальної D-галактози у вищезгаданих структурах. 

Основні зміни гліканів травного тракту хребетних тварин відбуваються 

на рівні складних олігосахаридних структур. Дослід з використанням CCRA 

та PHA-E свідчить, що еритроцити голуба в нормі мають такий самий 

рецептор, який є в людській аденокарциномі, але відсутній в нормальній 

тканині товстої кишки людини. Тож, у голуба, як представника птахів (яких 

можна розглядати, як еволюційно менш розвиненими  в порівнянні зі 

ссавцями), у нормі присутній рецептор, який з’являється  в людини лише в 

пухлинах. Очевидно, що в більш високоорганізованих тварин вуглеводні 

рецептори пройшли еволюційний шлях  в бік ускладнення, адже найвищу 

афінність до цих лектинів виявляють складні тетраантенні олігосахариди, 

структура яких представлена на рис. 5. 

Згідно літературних даних глікани кишки коропа мають багато спільних 

ознак зі структурою гліканів ссавців. Зокрема, зі слизової оболонки кишки 

коропа було очищено два типи муцинових глікопротеїнів: тип-1, високо 

глікозильований з молекулярною масою понад 2000 кДа; та тип-2, менше 

глікозильований з молекулярною масою в діапазоні 70-700 кДа. За допомогою 

лектинової гістохімії з застосуванням 8 лектинів було виявлено, що 

внутрішньоклітинні муцинові глікопротеїни епітеліоцитів містять головним 
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чином N-ацетил-D-галактозамін та манозу, а люмінальні (зовнішньоклітинні) 

муцинові глікопротеїни, крім того, містять сіалову кислоту. Фукоза при засто-

суванні лектину з Ulex europaeus в обох типах муцинів не була виявлена [44]. 

Дослідження травного тракту плазунів представляє собою інтерес у 

зв’язку з їхніми підвищеними адаптаційними можливостями як в умовах 

посиленого харчування, так і тривалого голоду, що, зокрема, передбачає 

зміни розміру і морфології травного каналу, його адсорбтивної здатності та 

ремоделювання мікрофлори. Водночас досі особливості гліканів травного 

тракту та будова муцинів кишки плазунів вивчалися відносно в небагатьох 

роботах. Зокрема виявлено, що келихоподібні клітини тонкої кишки вужа 

звичайного (Natrix natrix) багаті на сульфо- і сіаломуцини та залишки сіало-

вої кислоти, що приєднані до субтермінальної галактози чи N-ацетил-D-

галактозаміну. Означені муцини містили також залишки манози та/або 

глюкози [79].  

Нейрамінова кислота має негативний заряд при фізіологічному значенні 

pH, внаслідок чого її присутність має здатність змінювати просторову 

конфігурацію глікопротеїнів та приводить до олігомеризації останніх [172].  

У товстій кишці плазунів келихоподібні клітини включали в основному 

сульфомуцини з гліканами, насиченими залишками N-ацетил-D-глюкозаміну.  

З літератури відомо, що різноманіття гліканів у товстій кишці менш 

виражено, аніж у тонкій. Водночас у ссавців (гризунів, зокрема) та в деяких 

рептилій (середземноморської черепахи, Testudo graeca) вуглеводний склад 

муцинів кишки різноманітніший, ніж у вужа звичайного (зокрема, через 

відсутність фукозильованих залишків). Вуж звичайний, як більшість змій, є 

строго м’ясоїдним, на відміну від гризунів, ссавців, черепах, які є всеїдними 

або травоїдними, що, можливо, відображається на структурі муцинів [86]. 

Фукозильовані залишки муцинів товстої кишки необхідні для підтри-

мування мікрофлори, що забезпечує відщеплення L-фукози від харчових мас. 

Цікаво, що фукозильні залишки відсутні в ящірки прудкої, основу 

харчування якої складають майже виключно комахи [39]. Тож, ймовірно, 



 156 

відсутність фукозильних залишків пов’язана з дієтою, в якій відсутній даний 

вуглевод. Таким чином, різноманітність гліканів травного тракту хребетних 

тварин визначається низкою чинників – раціоном, умовами існування, 

взаємодією з мікрофлорою кишки [79, 86]. 

Захворюваність на рак товстої кишки серед людей найвищий в 

індустріально розвинених країнах (див. рис. 1.2 та 1.3) і теж залежить від 

характеру харчування. Складові дієти так званого ―західного типу‖ в значній 

мірі корелюють з розвитком раку товстої кишки, якому насамперед, сприяє 

вміст у раціоні тваринних жирів, червоного м’яса, тваринних білків.  

Проведені нами дослідження показують, що зміни вуглеводних 

рецепторів у тканинах хребетних набагато більше виражені на рівні складних 

олігосахаридних структур, дослідження яких потребує комплексного підходу 

із застосуванням хімічних, імунохімічних та гістохімічних методів, із 

використанням великого набору лектинів з добре охарактеризованою 

вуглеводною специфічністю, специфічних антитіл, ферментів-глікозидаз.  

Селективність лектинів до циторецепторів пухлинних новоутворень 

товстої кишки та можливість їх ранньої діагностики. Зважаючи на те, що 

лектини здатні селективно зв’язуватись із вуглеводами клітинної поверхні, 

були зроблені численні спроби застосування лектинів у діагностиці 

пухлинних захворювань. Клінічно важливим є раннє виявлення метастазів. У 

більшості випадків метастази дуже важко виявити, поки вони не досягнуть 

певних розмірів. У минулих двох десятиріччях з’явилось багато робіт про 

застосування лектинів із цією метою. Їх результати  підсумовані в огляді Dan 

et al. [73]. Вони свідчать про можливе застосування в діагностиці пухлин 

різної локалізації HPA, SNA, PNA. Зокрема, PNA є важливим зондом, який 

вже відносно давно застосовується в гістохімічному дослідженні колорек-

тальної неоплазії [46]. PNA не зв’язується з муцином, знайденим у нормаль-

ній прямій кишці, але зв’язується з муцином, що продукується раком прямої 

кишки [46]. У додаток, PNA зв`язується з глікокон’юґатами, які присутні в 

численних передракових ушкодженнях у товстій кишці [48]. Глибокі 
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дослідження вуглеводної специфічності показали, що PNA взаємодіє з 

декількома олігосахаридними структурами, спорідненими до  T антигену, 

такими, як β-D-Galp-(1-3)-D-GalNAc;  β-D-Galp-(1-3)-α-D-GalpNAcOMe, і β-

D-Galp-(1-3)-α-D-GalpNAc-(1-3)-Ser, а також з асіало-GM1 тетрасахаридом із 

приблизно однаковою афінністю, таким чином показуючи, що лектин арахісу 

не розрізняє олігосахариди, в яких передостання вуглеводна структура  β-D-

Galp-(1-3)-D-GalNAc є α- або β-аномерною. Сіалювання Т антигену робить 

його недоступним для розпізнавання PNA. У той же час АСА  може взаємоді-

яти з Т антигеном, коли гідроксильна група С-6 у GalNAc і С-3 гідроксильна 

група галактози є заміщеною, у тому числі сіаловими залишками [47]. Отже, 

АСА і PNA розпізнають Т антиген, але неоднаково реагують на заміщення 

гідроксилів  його основної структури. Лектин арахісу дуже добре взаємодіє з 

Т антигеном, але не із залишками N-ацетиллактозаміну [59]. Ймовірно, з цим 

пов’язана здатність PNA, але не ACA, диференційно взаємодіяти з 

нормальними колоноцитами і раковотрансформованими клітинами.  

Для RCA серед випробуваних дисахаридів N-ацетиллактозамін (Gal β1-

4GlcNAc, попередник групоспецифічних речовин людини типу ІІ) був у 7,1 

разів активнішим інгібітором, ніж Gal β1-3GаlNAc (Т антиген) і приблизно в 

1,7 разів активнішим, ніж інші три випробувані дисахариди: Gal β1-4Man, Gal 

β1-3DAra і Gal β1-6GalNAc. Дисахарид Gal α1-4Gal був у 3,6 разів менш 

активним, ніж N-ацетиллактозамін [204]. У наших дослідженнях RCA 

проявив невисоку реактивність до епітеліоцитів товстої кишки в нормі і 

значно вищу при пухлинній трансформації та все ж недостатню, щоб RCA 

розглядати в ролі гістохімічного маркера пухлинних процесів. 

Подібність гістологічної реактивності нового лектину PIFA та RCA 

можна пояснити тим, що обидва лектини найкраще взаємодіють (серед диса-

харидів) з N-ацетилактозаміном. Однак, ці два лектини відрізняються за 

вуглеводною специфічністю: RCA взаємодіє з трисахаридними структурами, 

які приєднані до лактозамін- D-Gal [115], Neu5Ac [176] і, можливо, іншими 

вуглеводами. PIFA з такими структурами, швидше за все, не взаємодіє. Про 
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це свідчить відсутність взаємодії з групоспецифічними речовинами крові 

людини і лужної фосфатази кишки теляти, що містять антени: Galα1-3Galβ1-

4GlcNAc, а також виявлений нами факт, що обробка людських еритроцитів 

нейрамінідазою спричиняє аглютинацію еритроцитів лектином свинушки 

тонкої (PIFA не аглютинує нативні еритроцити людини). Найближчими до 

лектину свинушки тонкої згідно вуглеводної специфічності є N-ацетил-D-га-

лактоспецифічні лектини, такі як RCA. Проте, проведені дослідження 

показують, що тонка вуглеводна специфічність цих лектинів відрізняється.  

Лектини з плодових тіл гриба грузлика димчастого (Clitocybe nebularis) 

та плодових тіл гриба свинушки тонкої (Paxillus involutus) є маловідомі та їх 

застосування для діагностики неоплазій товстої кишки недосліджені. 

Проведені дослідження вказують на суттєві відмінності в тонкій вуглеводній 

специфічності цих двох лектинів. Хоча обидва вони взаємодіють з N-

ацетиллактозаміном, вуглеводні рецептори, до яких вони виявляють найвищу 

афінність, очевидно, дуже відрізняються [4]. Про це свідчать і суттєві 

відмінності у взаємодії цих лектинів з еритроцитарними антигенами [165] і 

виявлені відмінності у зафарбовуванні гістологічних препаратів [4, 36]. Так 

PIFA зафарбовував рецептори на люмінальній плазмолемі та в цитоплазмі 

колоноцитів у нормі, хоча не взаємодіяв з муцином келихоподібних клітин. У 

ракових клітинах лектинові рецептори в основному локалізувались перинук-

леарно, субвакуольно, рідше PIFA зв'язувався з муцином. CNFA в кількох 

досліджуваних зразках зв’язувався з епітеліоцитами товстої кишки та 

зафарбовував (хоча і не інтенсивно) раковотрансформовані клітині в значній 

кількості випадків. Тому даний лектин слід продовжувати досліджувати, 

стосовно його здатності селективно зафарбовувати нормальну тканину і 

раковотрансформовану. 

Дослідження вуглеводної специфічності лектину ікри коропа та його 

взаємодії з еритроцитами різних тварин, а також аглютинаційної здатності 

різних лектинів по відношенню до еритроцитів голуба дозволило зробити 

висновок про подібність рецептора лектину ікри коропа до рецептора 
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еритроаглютиніну квасолі (PHA-E). Це свідчить про те, що на поверхні  

еритроцитів голуба є вуглеводний рецептор, до якого CCRA та PHA-E 

виявляють найвищу афінність. Слід відзначити, що вуглеводна специфічність 

еритроаглютиніну є добре вивчена. Згідно досліджень [206], олігосахаридна 

структура, яка необхідна для високоафінного зв'язування з еритроаглю-

тиніном має будову, що наведена нижче.  

Вона представляє собою октасахарид розгалуженого триантенного типу, 

де R1 i R2 залишки цукрів, а R3 - GlcNAc- або Fuc1-6GlcNAc. Для ефектив-

ного зв'язування необхідна присутність Gal1-4GlcNAc1-2Man ланцюжків, 

зв'язаних з (1-6)Man. Другий "вусик антени" з залишком GlcNAc1-2Man не 

потребує для взаємодії з лектином наявності -галактозильних груп. 

Лейкоаглютинін (PHA-L) на відміну від еритроаглютиніну (PHA-E) 

здатний розпізнавати три- і тетраантенні β-1-6-N-ацетил-глюкозамінні 

залишки N-гліканів. Можна припустити, що лектин ікри коропа також буде 

добре взаємодіяти з подібною олігосахаридною структурою (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура олігосахариду, до якого PHA-E виявляє найвищу 

афінність [206]. 

 

Після дослідження вуглеводної специфічності PHA-E та CCRA, як і 

передбачалось, ці лектини виявили подібну селективність до цитоструктур. У 

нормальній товстій кишці людини зафарбовування CCRA, PHA-E  не 

спостерігалось або було мінімальним: відзначена лише слабка реактивність 
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гранул келихоподібних клітин. При цьому, як і в інших органах PHA-E 

переважав в інтенсивності взаємодії та широті зв’язування гістоструктур 

(інтенсивніше та частіше зафарбовував вказані структури) (див. рис. 3.45). 

Слід зауважити, що як у тонкій, так і товстій кишці муцин секреторних 

гранул не зафарбовувався. У наших дослідженнях (розділ 3.3) було виявлено 

зв’язування лектину ССRA з вмістом секреторних гранул пацюка, але не 

інших хребетних, а також реактивність PHA-E із секреторним муцином жаби, 

що вказує на видову специфічність гістотопографії лектинових рецепторів.  

В аденокарциномах частота зв’язування цих лектинів з вуглеводними 

детермінантами перевищувала 50 % зразків (7 з 12 для CCRA та 8 з 12 PHA-Е 

досліджуваних зразків), але часто спостерігалася неоднорідна картина 

зафарбовування гістологічних структур. При цьому інтенсивніше та частіше 

реагували аденоми та високодиференційовані аденокарциноми (6 з 8 та 7 з 8 

для CCRA та PHA-E відповідно) у порівнянні з помірно- та 

низькодиференційованими неоплазіями. У кількох випадках  спостерігали 

інтенсивніше зафарбовування аденоматозно зміненої слизової оболонки у 

порівнянні з  локалізованою поруч аденокарциномою. Ця тенденція краще 

виражена для ССRA. Слабка взаємодія CCRA з гістоструктурами товстої 

кишки в нормі поряд з помірною селективністю до детермінант ракових 

клітин робить ССRA перспективним реагентом для диференційованого 

зафарбовування товстої кишки в нормі та при неоплазії – аденомі та 

аденокарциномі.   

Кон’юґати лектинів з протипухлинними препаратами та їх 

перспектива для цілеспрямованої доставки ліків у товсту кишку. Одним 

із перспективних напрямків застосування лектинів є цілеспрямована доставка 

лікарських засобів до певного типу клітин або тканин. Доставка ліків до 

специфічного місця їх дії забезпечує декілька переваг над ліками нецілеспря-

мованої дії. Основною перевагою є попередження місцевої дії ліків на 

здорові тканини і збільшення дії ліків на цільові клітини. Для досягнення цієї 

мети використовуються різні стратегічні підходи та різні носії. Такими 
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носіями можуть бути ліпосоми, макромомолекули (ліпопротеїни, хітозан, 

лектини), мікросфери, наночастинки [151]. 

Ціллю доставки ліків можуть бути вуглеводні ліганди онкоантигенів  . 

Ідея їх створення базується на тому, що вуглеводна частина онкоантигенів є 

місцем розпізнавання антитіл, які при раку є малоактивні. За допомогою 

такої вакцинації можна значно підсилити імунну захисну реакцію на 

онкоантигени, а разом з тим на ракові клітини. До білка-носія приєднують 

вуглеводні ліганди ракових антигенів, також використовуються специфічні 

активатори імунітету [156]. 

Ідея застосування лектинів як молекул, що можуть створити підвищену 

локальну концентрацію лікарських засобів сьогодні є предметом численних 

оглядових та експериментальних робіт [92, 148]. Цікавим є також і те, що 

лектини можуть специфічно виявляти онкоантигени. Вважається, що ідея 

застосування лектинів для доставки ліків була вперше висловлена в 1988 році 

Woodley і Naisbett, які запропонували застосувати лектин томату для 

доставки ліків до люмінальної поверхні епітеліоцитів тонкої кишки [202]. 

Однак, ще в 1976 р. у Великобританії був запатентований метод лікування 

карієсу зубів оснований на застосуванні зубних паст, у складі яких були 

кон’югати конканаваліну А з ферментом декстраназою [158].  

Селективне зв’язування лектинів може бути використане для доставки 

ліків до слизової оболонки травного тракту (зокрема прямої кишки, ротової 

порожнини), носової порожнини, тканини легень, ока, шкіри. У той же час 

при введенні лектинів у кров’яне русло можливий розвиток алергічних 

реакцій. Перевага лектинів як носіїв перед синтетичними полімерами у їх 

легкій біодеградабельності, адже лектини легко руйнуються лізосомальними 

ферментами живих клітин. Певний практичний інтерес представляє введення 

подібних кон’юґатів у мазеву або супозиторну основу, наприклад, у свічках 

при пухлинах прямої кишки. Для того, щоб лектини виконували роль носія, 

необхідно створити відносно стійкий у біологічному середовищі комплекс 

лектин-лікарський засіб. Зв’язування може бути здійснене через специфічний 
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вуглевод (якщо він є у складі лікарського засобу) або шляхом ковалентного 

зв’язування лектину з активною речовиною. У першому випадку зв’язок 

лектину з глікозидом є дуже нетривким, але структура лікарського засобу не 

змінюється. У другому випадку відбувається хімічна модифікація 

лікарського препарату та молекули лектину, що може вплинути на його 

біологічну активність.  

Здійснена нами кон’юґація лектину гороху з протипухлинним 

препаратом Les-1351K, який відноситься до похідних тіопірано[2,3-d]тіазолів 

показала перспективність цього напрямку дослідження. Найвірогіднішою 

причиною посилення токсичності в одержаному нами кон’юґаті  для клітин 

лейкемії миші лінії L1210 є селективне зв’язування лектинів з вуглеводними 

рецепторами клітинної мембрани. Доволі показовим є те, що дія кон'юґату 

Les-1351K з лектином у повній мірі виявляється не зразу, а лише на третю 

добу від початку досліду. Це свідчить, що препарат Les-1351K повинен 

спочатку проникнути в клітину і від’єднатись від кон'юґату і лише після 

цього він проявляє свою дію. 

Альдегідна група, яка є в структурі сполуки Les-1351K є важливою для  

кон’юґування з лектином, але не важливою або слабко впливає проявлення 

протипухлинної дії. Очевидно, що протипухлинну дію забезпечують 

метаболіти цього препарату, які є наслідком його біодеградації. 

Одержані результати можуть бути цікавими як модель для створення 

ліків цілеспрямованої дії. Це може допомогти створити більш ефективні ліки, 

які будуть локально створювати більш високі концентрації діючих речовин у 

певних гістологічних структурах. Так, нами показано, що лектини CCRA та 

PHA-E значно краще взаємодіють з пухлинними тканинами, ніж з нормаль-

ними. Кон’югацію цих лектинів з Les-1351K можна здійснити цим же 

методом, і кон’югат на їх основі може бути використаний для 

цілеспрямованої доставки антинеопластичного препарату до патологічно 

змінених тканин. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено вирішення актуального наукового 

завдання, щодо гістохімічного дослідження рецепторів лектинів товстої 

кишки людини в порівняльному аспекті з кишками інших видів тварин у 

нормі та змін, що спостерігаються при неоплазіях у людини. Уперше 

досліджено вуглеводну та гістохімічну специфічність низки нових або 

маловивчених лектинів (MPFA, PIFA, CNFA, CCRA). 

1. З використанням набору лектинів різної вуглеводної специфічності 

(WGA, STA, PHA-E, RPBA, AIA, LABA, CCRA, SNA, PNA) проведено 

порівняльне лектиногістохімічне дослідження кишки хребетних тварин 

(коропа звичайного, жаби трав’яної, мідянки звичайної, голуба сизого,  

пацюка мандрівного) та людини. Встановлено, що у всіх досліджуваних 

тварин кишка містить велику кількість муцинів, у складі яких є кислі 

термінальні вуглеводні залишки (зокрема, сіалові кислоти). Різниця в 

зв’язуванні лектинів між товстою і тонкою кишкою більш виражена у вищих 

хребетних, що вказує на прогресуючу спеціалізацію від передніх до задніх 

відділів шлунково-кишкового тракту. 

2. За допомогою PNA та AIA виявлено присутність термінальних 

залишків Т антигену (що є одним з маркерів пухлинної трансформації в 

людини) у секреторних гранулах келихоподібних клітин товстої і тонкої 

кишки нижчих хребетних тварин у нормі та його маскування (або 

відсутність) у нормі в  пацюка і людини. Особливості раціону (переважне 

вживання м’яса, комах або рослинної їжі) також впливають на глікановий 

профіль муцинів кишки хребетних тварин. Зокрема, у складі термінальних 

залишків муцину келихоподібних клітин кишки коропа не виявлено залишків 

Gal1-3GalNAc1 та L-фукози, а в складі муцинових гранул мідянки не 

виявлено залишків N-ацетил-D-глюкозаміну, які заміщені на N-ацетил-D-

галактозамін. 

3. Лектини PNA, RCA, CNFA, CCRA та PHA-E проявили певну 

селективність до циторецепторів пухлинних новоутворень товстої кишки 
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людини. Поряд з PNA, малодосліджені лектини CNFA, CCRA та РНА-Е 

виявили схильність до селективної взаємодії з вуглеводними детермінантами 

в складі пухлинних новоутворень товстої кишки при відсутній (або майже 

відсутній) взаємодії з вуглеводними рецепторами інтактної слизової 

оболонки. Лектини CCRA та РНА-Е взаємодіяли з клітинами аденом і 

високодиференційованих аденокарцином (з вищою селективністю до аденом) 

у порівнянні з аденокарциномами нижчого ступеня диференціації. Ці 

лектини можуть бути використані в якості селективних гістохімічних 

маркерів для диференційного зафарбовування товстої кишки в нормі і при 

неоплазії (аденомах і аденокарциномах). 

4. Охарактеризовано вуглеводну та гістохімічну специфічність вперше 

одержаних лектинів міцени чистої (MPFA), свинушки тонкої (PIFA) і 

маловідомого лектину ікри коропа (CCRA). Встановлено, що для взаємодії 

MPFA з вуглеводними рецепторами гістоструктур важлива роль належить 

дисахаридним ланкам GlcNAcβ(1-2)Manα(1-6) або GlcNAcβ(1-2)Manα(1-2). 

Особливістю лектину міцени чистої виявилась дуже висока афінність до 

лужної фосфатази, хоча рецептори для зв’язування МРFА в тканинах ссавців 

не обмежуються лише цим ензимом. 

5. Встановлена унікальна вуглеводна специфічність лектину PIFA до N-

ацетил-лактозамінної структури, неекранованої сіаловими кислотами і, 

можливо, залишками αLFuc і αDGal. Лектин ікри коропа (CCRA) найвищу 

афінність виявляв до вуглеводних детермінант складної структури, подібних 

до рецептора PHA-E – октасахариду розгалуженого триантенного типу, на 

кінцях антен якого локалізовані залишки DGal та DGalNAc, а в основі лежить 

манозний кор. CCRA та PHA-E виявляли схожу реактивність із 

глікорецепторами різних органів, однак PHA-E домінував у інтенсивності 

взаємодії та широті зв’язування гістоструктур, що свідчить про близькість, 

але не повну ідентичність рецепторів, з якими взаємодіють обидва лектини. 

6. За результатами використання специфічних (вуглеводних) інгібіторів 

до відповідних лектинів встановлено при оборобці препаратів товстої кишки  
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пацюка: а) відсутність термінальних залишків Neu5Ac(α2-3)Gal та наявність 

Neu5Ac(α2-6)Gal (зокрема у муцині келихоподібних клітин); б) при взаємодії 

з гістологічними структурами товстої кишки пацюка зв’язування SNA 

скоріше пояснюється наявністю залишків N-ацетил-D-галактозаміну, аніж 

сіалових кислот; в) ймовірна присутність D-манози в якості термінальних 

вуглеводних залишків. 

7. Дослідження можливості використання лектину в якості векторної 

молекули для цілеспрямованої доставки антинеопластичного препарату 

(кон’югат лектину гороху з похідним тіопірано[2,3-d]тіазолу (Les-1351) до 

клітин і тканин організму на клітинах лейкемії миші L1210 показало 

підсилення протипухлиннного ефекту цього препарату ≈ у 2,5 раза., що може 

бути моделлю для дослідження адресної доставки ліків. Введення подібних 

кон’юґатів у супозиторну основу може підсилити ефективність 

антинеопластичних препаратів, зокрема, при хіміотерапії пухлин прямої 

кишки. 
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Додаток З 

Очистка та фізико-хімічні  характеристики лектину з плодових тіл 

міцени чистої 

Лектин з плодових тіл грибів міцени чистої (Mycena pura /Fr./ Kumm.) 

вперше одержано нами [Антонюк та ін., 2009]. Коротко методика очистки 

лектину полягає в наступному. Плодові тіла міцени чистої для одержання 

лектинів збирали в Сколівському районі Львівської області, їх доставляли в 

лабораторію протягом доби. Схема очистки лектину включала екстракцію 

подрібнених плодових тіл забуференим фізіологічним розчином (ЗФР) 

подальше підкислення його до рН 4,5, підлужнення екстракту до рН 8,4 з 

видаленням утворених при цьому осадів, осадження білків сульфатом амонію 

(600 г/л), афінну хроматографію на «овомуцині», доочистку на DEAE-

toyopearl в 0,1 М фосфатному буферному розчині, рН 7,0, концентрування та 

ліофільну сушку одержаного препарату.  

Чистоту одержаного препарату оцінювали за допомогою диск-

електрофорезу в 10 % ПААГ в лужній буферній системі (рН 8,6). З цією 

метою після здійснення електрофорезу в двох паралельних трубках одну з 

них зафарбовували кумасі R-250, а другу розрізали на кусочки довжиною 5 

мм і поліакриламідний гель гомогенізували з 0,25 мл забуференого 

фізіологічного розчину, рН 7,4, після чого в одержаних екстрактах визначали 

титр гемаглютинації. 

Мінімальну молекулярну масу поліпептидних ланцюгів лектину визна-

чали за допомогою електрофорезу в градієнті 10-15 % ПААГ з 0,1 % доде-

цил-сульфату натрію [Maурер, 1971]. В якості стандартів використовували 

яєчний лізоцим (Мr=14,3 кДа), лектин насіння сочевиці (Mr=5,7+17,5 кДа); 

лектин виноградного слимака (Мr=26 кДа, 78 кДа), яєчний альбумін (Мг=44 

кДа).  

З 1 кг свіжих плодових тіл міцени було одержано 9 мг очищеного 

лектину. Це становить близько 59 % від теоретично можливого виходу, 

обчисленого відносно активності в початковому екстракті. 
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За даними диск-електрофорезу в 10 % ПААГ в лужній буферній 

системі (рН 8,6), одержаний препарат містив близько 90 % лектину (рис. З 

1), що є достатньо для проведення більшості гістохімічних досліджень. 

 

Рис. З 1.1. Електрофорез лектину міцени чистої  в 10 % -ному 

поліакриламідному гелі в лужній буферній системі (рН 8,6) та 

аглютинаційна активність окремих фракцій. 

 

При електрофорезі в 15 % ПААГ в присутності 0,1 % ДДС-Na 

очищеного лектину Mycena pura виявлено зону з мол. масою ≈40 кДа (рис. 

З 2). 
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Рис. З 2. Електрофорез очищеного препарату лектину міцени (MPFL) та 

білків з відомою молекулярною масою в градієнті 10-15 % ПААГ в 

присутності 0,1 % додецил-сульфату натрію. Цифрами позначено відповідні 

маркерні білки. 
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Додаток И 

Очистка та фізико-хімічні  характеристики лектину з плодових тіл 

свинушки тонкої  

Лектин з плодових тіл грибів свинушки тонкої (Рахillus involutus (Fr.) 

Fr.) вперше було одержано нами, досліджено його фізико-хімічні властивості 

та вуглеводну специфічність (Antonyuk et al., 2014). Особливістю цього 

лектину є відсутність взаємодії з еритроцитами людини. 

Плодові тіла свинушки тонкої збирали в серпні – першій половині 

жовтня в Сколівському районі Львівської області. 400 г свіжезібраних 

плодових тіл свинушки тонкої (Рахillus involutus (Fr.) Fr.) подрібнювали 

ножем до кусочків розміром менше 20х20х20 мм і поміщали в електроміксер, 

куди добавляли 800 мл 1 % водного розчину NaCl. Суміш гомогенізували і 

гомогенат центрифугували при 6000 – 10000 g протягом 15 хв. Коричневий 

супернатант фільтрували. До 860 мл одержаного супернатанту додавали  430 

мл 96
о
 етанолу. В’язкий полісахарид, що випадав при цьому в осад, видаляли 

центрифугуванням при 500 - 1000 g протягом 10 хв. Після цього для 

видалення етанолу надосадову рідину ставили  на діаліз проти 1 % водного 

розчину NaCl. Невеликий осад, що при цьому утворювався, видаляли 

фільтруванням, після чого білкову фракцію осаджували сульфатом амонію 

(600 г/л). Утворений осад концентрували центрифугуванням, після чого 

розчиняли в невеликій кількості води і ставили на діаліз проти 0,05 М 

фосфатного буферного розчину, рН 7,0. Після діалізу віддіалізований розчин 

фільтрували, вимірювали об’єм і титр аглютинації еритроцитів кролика. 

Одержаний розчин наносили на колонку DЕАЕ-Toyopearl (h = 5,0 cм, d = 0,8 

см), попередньо врівноважену 0,05 М фосфатним буферним розчином, рН 

7,0.  Після нанесення розчину, що містив лектин, колонку промивали 

спочатку 0,05 М, а далі 0,2 М фосфатними буферними розчинами, збираючи 

фракції по 15 мл. Основна маса лектину за описаних умов виходила з 

колонки з 0,05 М фосфатним буферним розчином. Повністю лектин знімався 

з колонки 0,2 М фосфатним буферним розчином, але ця фракція була трохи 
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забруднена пігментом. Основна маса коричневого пігменту та баластних 

білків за описаних умов затримувалась у верхній частині колонки. Одержані 

фракції з колонки DЕАЕ-Toyopearl, що містили лектин за результатами 

гемаглютинації, об'єднували, висолювали сульфатом амонію. 

Рис. И.1. Очистка PIFA іонообмінною хроматографією. A – Шкала 

значень поглинання білка A280  (лінія з крапками);  B –  Шкала вимірювання 

титру гемаглютинації з еритроцитами кролика (стовпчики на діаграмі). 

 

Подальшу очистку лектину здійснювали за допомогою афінної хромато-

графії на колонці іммобілізованого на сефарозі 6В манозоспецифічного 

лектину кореневища купини багатоквіткової. На колонку афінного сорбенту 

об’ємом 20 мл наносили 10 мл розчину очищеного лектину свинушки тонкої, 

одержаного на попередній стадії очистки, віддіалізованого проти 0,1 М 

ацетатного буферного розчину, рН 6,4. Після проходження цього розчину 

через колонку її промивали ацетатним буферним розчином до зниження 

екстинції в елюючому розчині при λ= 280 до величини <0,1. Елюцію лектину 

з колонки здійснювали за допомогою 3 %-розчину D-манози, яку розчиняли в 

ацетатному буферному розчині. Фракції, які містили білок об’єднували, 
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висолювали сульфатом амонію і після діалізу проти дистильованої води 

ліофільно висушували.  

Чистоту одержаного препарату та молекулярну масу субодиниць 

лектину визначали за допомогою електрофорезу в  15 %-ному ПААГ за 

присутності 0,1 % додецилсульфату натрію. Як стандарт використовували 

суміш білків з відомою молекулярною масою «Fermentas» (Литва).  

 

 

Рис. И.2. Електрофорез в ПААГ очищеного лектину 

(2) з молекулярними маркерами (1) в присутності 0.1% 

SDS-Na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повну молекулярну масу лектину визначали гель-

хроматографією на колонці Toyopearl HW-55, використовуючи як маркери 

яєчний лізоцим (Мr=14,3), соєвий  інгібітор трипсину (Мr=21 кДа), 

пероксидазу хрону (Mr=43 кДа), лектин насіння гороху (Мг=48 кДа), лектин 

підсніжника (Мг=50 кДа), альбумін сироватки крові бика (Мг=69 кДа) та 

лектин виноградного слимака (Mr=79 кДа).  

Вуглеводну специфічність одержаного лектину  визначали в реакції при-

гнічення гемаглютинації еритроцитів кролика вуглеводами і глікопротеїна-

ми, як описано в підрозділі 2.4, використовуючи при цьому наведені в цьому 

підрозділі вуглеводи та глікопротеїни. 



 201 

Додаток К 

Очистка та фізико-хімічні  характеристики лектину з ікри коропа  

Спосіб очистки лектину ікри коропа (Cyprinus carpio L.) розроблено 

нами і захищено патентом на корисну модель України (№ 108685 від 

25.07.2016 р). Його перевага над існуючими способами  - одержання 

хроматографічно чистого продукту через застосування афінних сорбентів, що 

мають вищу афінність до вказаного лектину. 

Ікру (560 г) було одержано з одного великого екземпляра коропа масою 

2,65 кг, який було виловлено в рибному господарстві біля м. Львова. 

Свіжезібрану ікру (560 г) поміщали в міксер і гомогенізували з 1,8 л 1 % 

розчину хлориду натрію протягом 5 хв перемішування при 3000 об/хв. 

Одержаний гомогенат центрифугували при 6000 g на протязі 10 хв і рН 

освітленого супернатанту доводили до рН 4,5. Після видалення осаду 

центрифугуванням при  6000 g на протязі 10 хв, рН надосадової рідини 

доводили до 7,0. Після цього знову центрифугували 20 хв при  6000 g. 

Надосадову рідину, одержану після цієї стадії, наносили на колонку афінного 

сорбенту (поперечно-зшитий овомукоїд ) [Антонюк, А.С. СССР № 1554961], 

h = 25 см, V = 480 мл). Колонку промивали 0,05 М фосфатним буфером з 3 % 

NaCl зі швидкістю 5 мл/хв до тих пір, поки  рівень екстинції (А280) в елюаті 

не знижувався нижче 0,1. Лектин, адсорбований на колонці знімали 2 % 

розчином лактози, розчиненої в попередньому буфері. Фракції, які містили 

білок, об’єднували і очищений лектин висолювали сульфатом амонію при 

560 г/л солі.  

Одержаний розчин далі очищали афінною хроматографією на співполімері 

полівінілового спирту і групоспецифічної речовини А крові людини [Панчак, 

Антонюк, Пат. № 22036, 10.04.2007]. Для цього на колонку висотою 8 см і 

об’ємом 50 мл попередньо промиту 0,05 М фосфатним буфером з 3 % NaCl 

наносили 12 мл розчину лектину, одержаного на попередній стадії очистки. 

Колонку промивали 0,05 М фосфатним буфером з 3 % NaCl зі швидкістю 1,5 

мл/хв до тих пір, поки  рівень екстинції (А280) в елюаті не знижувався нижче 
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0,1. Лектин, адсорбований на колонці знімали 2 % розчином лактози, 

розчиненої в попередньому буфері.  

 

 

На рис К.1 відображено очистку лектину ікри коропа афінною 

хроматографією на поперечно-зшитому овомукоїді  

 

 

На рис К.2. відображено очистку лектину ікри коропа афінною 

хроматографією на співполімері полівінілового спирту і групоспецифічної 

речовини крові людини  

 

Фракції, які містили білок, об’єднували і очищений лектин висолювали 

сульфатом амонію при 560 г/л солі.  
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Чистоту одержаного препарату оцінювали за допомогою диск-електро-

форезу в 10 %  поліакриламідному гелі в лужній буферній системі (рН 8,6).  

 

 

На рис К.3 відображено електрофорез лектину ікри коропа  в 15 % 

поліакриламідному гелі з 0,1 % додецилсульфату натрію в лужній буферній 

системі (рН 8,6). 

1- положення білків-маркерів, 2- лектин ікри коропа, очищений за 

пропонованою корисною моделлю; 3 - лектин ікри коропа, очищений за 

пропонованою корисною моделлю в присутності 1 % β-меркаптоетанолу; 4 - 

лектин ікри коропа, очищений за прототипом. 

 

Мінімальну молекулярну масу поліпептидних ланцюгів лектину визна-

чали за допомогою електрофорезу в 15 % ПААГ з 0,1 % додецил-сульфату 

натрію за присутності та у відсутності β-меркаптоетанолу як описано в 

підрозділі 2.5.1. В якості стандартів використовували суміш білків відомої 

молекулярної маси фірми «Fermentas» (Латвія). Повну молекулярну масу 

лектина визначали на колоці Toyopearl HW-55 (h = 39 см, d = 1,5 см), 

використовуючи в якості білків-маркерів яєчний лізоцим (14,3 кДа), лектин 

насіння гороху (49 кДа), лектин виноградного равлика (79 кДа), 
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еритроаглютинін насіння квасолі (126 кДа). Елюцію білків проводили в 0,1 

фосфатному буферному розчині, рН 7,4, швидкість елюції 2 мл/хв. 

Таблиця К 1 

Контроль за очисткою лектину за стадіями 

ғ 

стадії 

Стадія очистки 

лектину 

Загальний 

білок* (VxC) 

Загальна 

активність* 

(VxU) 

Вихід 

лектину 

(в %) по 

активності 

Очистка лектину за прототипом 

1 Початковий екстракт 49 950  10800 100 

2 Освітлення шляхом 

зміни  рН  

15480 10320 95,6 

3 Афінна 

хроматографія на 

сефарозі 4В 

52,8 1584 14,4 

4 Гель-хроматографія 7,18 1280 11,9 

Очистка лектину за пропонованою корисною моделлю 

1 Початковий екстракт 59280 12160 100 

2 Освітлення шляхом 

зміни  рН  

18720 11520 94,7 

3 Афінна 

хроматографія на 

поперечно-зшитому 

овомукоїді  

530,4 3264 71,1 

4 Афінна 

хроматографія на 

співполімері 

23,76 1408 57,9 

*Примітки: Загальний білок виражений в мг– добуток концентрації білка 

поЛоурі в мг/мл на об’єм екстракту в мл 

Загальна активність виражена в гемаглютинуючих одиницях – об’єму 

екстракту на титр аглютинації еритроцитів голуба. 

 

Для характеристики вуглеводної специфічності лектину використовували 

вуглеводи та глікопротеїни, наведені в підрозділі 2.4. 
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Додаток Л 

Таблиця Л 1 

Джерела одержання лектинів, використаних в роботі та їх вуглеводна 

специфічність 

Лектин (1) Специфічність (2) 

N-ацетил-D-глюкозамінспецифічні 

WGA, Wheat 

germ 

agglutinin, 

лектин 

зародків 

пшениці 

Взаємодіє з N-ацетил-D-глюкозаміном, як термінальним, так і 

всередині олігосахаридного ланцюга. N-ацетил-D-галактозамін  

взаємодіє дуже слабко. Для взаємодії є суттєвими структури 

типу Man 1-4GlcNAc 1-Аsp. WGA в 4-50 разів сильніше 

реагує з О-гліканами, ніж з N- гліканами. WGA преципітує кислі 

мукополісахариди (глікозиламіноглікани). Сульфатовані кислі 

полісахариди, які вміщують GlcNAc (гепаринсульфат, 

гіалуронова кислота, кератансульфат) з WGA не взаємодіють. 

Обробка тванинних клітин нейрамінідазою значно зменшує або 

повністю позбавляє зв’язування з WGA. N-ацетилнейрамінова 

кислота  взаємодіє з WGA, але з афінністю в 4 рази нижчою, ніж 

N-ацетил-D-глюкозамін. 

STA, Solanum 

tuberosum 

agglutinin, 

лектин бульб 

картоплі 

Взаємодіє з олігомерами N-ацетил-D-глюкозаміну. Подібно до 

лектину зародків пшениці, целобіоза та N-ацетиллактозамін не є 

інгібітором активності лектину. Преципітує кератансульфат, 

сульфатна група при С-6, яка приєднана до (1-4)-зв’язаних 

залишків N-ацетил-D-глюкозаміну, не є перешкодою до 

взаємодії з лектином картоплі. З N-ацетилнейраміновою 

кислотою не взаємодіє. 

L-фукозоспецифічні  

LABA, Labur-

num 

anagyroides 

bark agglutinin, 

лектин кори 

золотого дощу 

Взаємодіє з L-фукозою. Фукозиллактоза є в 4,5 разів, а 

дифукозиллактоза в 1,8 разів є кращим інгібітором, ніж α-

метил- L-фукопіранозид. Складні двоантенні олігосахариди з 

термінальною L-фукозою є ще кращими інгібіторами 

активності лектину.    

PFA, Perсa 

fluviatilis 

agglutinin, 

лектин ікри 

окуня 

На відміну від LABA, замісники в 1-ому положенні 

піранозного циклу: L-фукоза, α-метил- L-фукопіранозид та 4-

нітрофеніл-α -L-фукопіранозид є рівними по інгібіторній силі. 

Крім термінальної лектин взаємодіє і з інтернальною L-

фукозою. PFA сильно зв’язується  з пентасахаридом-Н типу 1 

α-лакто-М-фукопентаозою-I (Fucβ1-2Ga1β1-3GlcNAc l-

3Ga1β1-4Glc) і дещо слабше - з трисахаридом-Н типу 6 - 2'-

фукозиллактозою (Fucαl-2Ga1β1-4Glc).  

Сіалоспецифічні лектини 

SNA, Sambucus 

nigra agglutinin 

D-галактоза, N-ацетил-D-галактозамін є інгібіторами лектину в 

діапазоні 10-30 мМ. Олігосахариди, які вміщують -галакто-

зильні мають вищу інгібіторну силу ніж відповідні -аномери.  
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Продовження таблиці 

1.1 2 

SNA, Sambucus 

nigra agglutinin, 

лектин кори 

бузини чорної  

Олігосахариди, з термінальними Neu5Ac( 2-6)Gal 

послідовностями мають інгібіторну силу в 1600-10000 раз  

більшу за D-Gal.В той же час, олігосахариди, що вміщували 

Neu5Ac(2-3) Gal послідовності лише в 30-80 разів були 

сильнішими інгібіторами як галактоза 

MAA, Maackia 

amurensis 

agglutinin, 

лектин  насіння 

маакії 

амурської 

Лектин не взаємодіє з моносахаридами, в т.ч. і з NeuAc. З 

найвищою афінністю взаємодіє з трисахаридною 

послідовністю Neu5Ac/Glc 2-3Gal 1-4GlcNAc/Glc, тоді як, 

на відміну від SNA, з NeuAc (2-6)Gal 1,4 Glc практично не 

взаємодіє. Не спостерігалось реакції з Т антигеном. 

CNA, Caepaea 

nemoralis 

agglutinin 

лектин 

деревного 

равлика 

Лектин взаємодіє з NeuAc, найсильнішим інгібітором 

активності лектину є 2-α-Me-9-O-Ac-NeuAc. N-

ацетилглюкозамін є дуже слабким інгібітором активності 

лектину. Взаємодіють з лектином лише сіальовані 

глікопротеїни .  

 

D-Галактозоспецифічні 

VAA,  лектин 

омели білої, 

Viscum album 

agglutinin 

Лектин значно краще взаємодіє з D-галактозою, ніж з N-

ацетил-D-галактозаміном. Дисахариди типу Gal 1-3Gal та Gal 

1-2Gal мають набагато більшу афінність до лектину, ніж 

вільна D-галактоза. На відміну від RCA, лектин омели не 

взазмодіє з галактомананами, що вміщують1-3, 1-4 та 1-6 

галактозильні зв'язки та з олігосахаридами з D-N-

ацетиллактозамінними залишками. 

Підгрупа N-ацетиллактозамінспецифічних лектинів 

RCA, Ricinus 

communis 

agglutinin, 

лектин насіння 

рицини 

звичайної 

Значно краще взаємодіє з D-галактозою, ніж з N-ацетил-D-

галактозаміном, -аномери D-галактози були значно 

сильнішими інгібіторами, ніж α аномери. N-ацетиллактозамін 

(Gal β1-4GlcNAc) був в 7,1 разів активнішим інгібітором за Gal 

β1-3GаlNAc (Т антиген). В олігосахаридах RCA найкраще 

розпізнає N-ацетиллактозамінні послідовності (Gal-1-

4GlcNAc). Присутність кінцевих залишків NeuNAc 2-6 

знижує споріднення до RCA. 

CNFA, 

Clitocibe 

nebularis fungus 

agglutinin, лек-

тин грузлика 

димчатого 

 

 

Лектин значно краще взаємодіє з -метил-D-галакто-

піранозидом, ніж з α-аномером,  а також добре взаємодіє з 

лактозою. Найкращим інгібітором лектину є N,N’-

диацетилдіамінолактоза GalNAcβ1–4GlcNAc (LacdiNAc). 
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Продовження таблиці 

1.1 2 

PIFA, Рахillus 

involutus fungus 

agglutinin, лектин 

свинушки тонкої 

Володіє вуглеводною специфічністю до N-ацетил-

лактозамінної структури, яка неекранована сіаловими 

кислотами і, можливо, αL-фукозою і αD-галактозою 

Підгрупа N-ацетил-D-галактозамінспецифічних лектинів 

SBA, soybean 

aggluninin, лектин 

насіння сої 

Лектин значно краще взаємодіє з N-ацетил-D-

галактозаміном, ніж з D-галактозою, також дещо краще 

взаємодіє з -галактозидами, ніж з -аномерами.  

RPBA, Robinia 

psudoacacia bark 

agglutinin, лектин 

кори білої акації 

Слабко взаємодіє з N-ацетил-D-галактозаміном, але для 

високоафінного зв’язування необхідна олігосахаридна 

структура.  

CCRA, Cyprinus 

carpio roe 

agglutinin, лектин 

ікри коропа  

Взаємодіє з N-ацетил-D-галактозаміном, та дещо слабше з 

вуглеводами групи D-галактози. Для високоафінного 

зв’язування необхідна олігосахаридна структура, подібна до 

рецептора PHA-Е 

PHA-Е, Phaseolus 

vulgaris 

erythroagglutinin, 

еритроаглютинін 

насіння квасолі 

звичайної  

Не взаємодіє з моносахаридами. Високоафінне зв'язування 

PHA-Е спостерігається з глікопротеїнами, що мають 

двоантенні вуглеводні залишки, які вміщують 1-4 GlcNAc 

та -манозу в районі кóру, також необхідна наявність 

залишків галактози. Для ефективного зв'язування необхідна 

наявність Gal1-4GlcNAc1-2Man ланцюжків, зв'язаних з 

(1-6)Man.   

Підгрупа T антиген специфічних лектинів 

АІА, Artocarpus 

integrifolia 

agglutinin, лектин 

насіння хлібного 

дерева, 

«джакалін» 

Є  анти-T-специфічним, але переважно зв’язується з β-D-

Galp-(1-3)-α-D-GalNAc і не розпізнає β-D-Galp-(1-3)-β-D-

GalNAc. Лектин зв'язує глікопротеїни, що містять 

термінальні залишки -D- та N-ацетил-D-галактозаміну, а 

також дисахарид Томсена-Фріденрейха Gal1-3GalNAc1-, 

навіть коли він є в сіальованій формі (на відміну від PNA). 

Цінною властивістю лектину є його здатність зв'язувати О-

глікани (муцин слинної залози ВРХ, муцин кисти яєчника 

серологічної активності Н та А+Н. Він також слабко зв’язує 

D-манозу 

PNA, Peanut 

agglutinin, лектин 

насіння арахісу 

Має найвищу афінність до Т антигену (Gal1-3GalNAc), що 

переважає галактозу в 50 разів, а N-ацетил-D-галактозамін 

були неактивні. PNA взаємодіє з декількома T антиген-

спорідненими структурами, такими, як β-D-Galp-(1-3)-D-

GalNAc;  β-D-Galp-(1-3)-α-D-GalpNAcOMe, і β-D-Galp-(1-3)-

α-D-GalpNAc-(1-3)-Ser. Лектин арахісу є одним з небагатьох 

відомих  лектинів, який взаємодіючи з D-галактозою не 

взаємодіє при цьому з N-ацетил-D-галактозаміном.  
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Продовження таблиці  

1.1 2 

АСА, Amaranthus 

caudatus 

agglutinin, лектин 

насіння щириці 

хвостатої 

АСА взаємодіє з N-ацетил-D-галактозаміном. Найкращими 

інгібіторами лектину є вуглеводи типу Gal1-3GalNAca-O-

R. -Аномер Т антигенного дисахариду має перевагу над -

аномером.  Сіальований Тдисахарид має рівну інгібуючу 

силу з несіальованим. Амарантин, на відміну від PNA, може 

взаємодіяти з Тдисахаридом навіть тоді, коли він не є в 

термінальній позиції.  

D-Манозоспецифічні лектини 

Con A, конка-

навалін А - 

лектин насіння 

канавалії 

мечовидної 

Серед моносахаридів найкращим інгібітором активності 

лектину є -метил-D-манопіранозид. D-глюкоза та N-

ацетил-D-глюкозамін є слабшими інгібіторами. Глікозиди, 

які містили α-Man (1→6) [α Man (1→3)] Man триманозидні 

структури були значно сильнішими інгібіторами.  

PSA, Pisum 

sativum agglutinin, 

лектин насіння 

гороху 

На відміну від Con A, який специфічний до 1-2-

глікозидних зв'язків D-манози, PSA, крім того, взаємодіє з 

олігосахаридами D-манози, що мають -1-3 зв'язки, та є 

відносно нечутливий до різних замісників при другому 

атомі вуглецю глюкопіранозного кільця: D-глюкоза, N-

ацетил-D-глюкозамін є інгібіторами приблизно однакової 

сили.  

LCA, Lens 

culinaris agglu-

tinin, лектин 

насіння сочевиці 

Лектин має нижчу афінність до цукрів, ніж Con A. 

Вуглеводна специфічність лектину сочевиці в цілому 

подібна до інших D-манозоспецифічних лектинів рослин 

родини бобових. Лектин має високу афінність до 

розгалужених олігосахаридів манози. 

GNA, Galantus 

nivalis agglutitnin, 

лектин цибулин 

підсніжника  

На відміну від лектинів бобових (Con A, PSA, LCA), не 

взаємодіє з D-глюкозою та 1-3; 1-4 та 1-6-глюканами, 

але добре взаємодіє з мананами. Найбільшою інгібіторною 

активністю володіють олігосахариди з термінальними 

Man(1-3)Man-залишками.  

LVA, Leucojum 

vernum agglutinin, 

лектин цибулин 

білоцвіту 

весняного 

За вуглеводною специфічністю подібний до GNA,  не 

взаємодіє з D-глюкозою та 1-3; 1-4 та 1-6-глюканами, 

але добре взаємодіє з мананами.  

MPFA, Mycena 

pura fungus 

agglutinin, лектин 

міцени чистої 

Дуже слабко взаємодіє з D-глюкозою та та D-манозою. Має 

високу специфічність до олігосахаридів тонкої кишки 

теляти. У взаємодії важлива роль належить дисахаридним 

ланкам GlcNAcβ(1-2)Manα(1-6) або GlcNAcβ(1-2)Manα(1-2) 
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Додаток М 

Структура вуглеводної частини основних глікопротеїнів, використаних в 

роботі та їхній вміст у складі глікопротеїну (в %) 
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Примітки: А – структура глікану, яка приєднана до Asp249 лужної 

фосфатази кишки теляти; B – структура глікану, яка приєднана до Asp410 

лужної фосфатази кишки теляти  


