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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Структурне різноманіття гліканів клітинної поверхні 

дозволяє їм функціонувати як сигнальні, розпізнавальні та адгезійні молекули. 

Вони виконують багато фізіологічно важливих функцій, які включають 

нормальний розвиток ембріона, диференціацію, ріст, контактне гальмування 

клітин, імунну відповідь, пухлинний ріст та участь у метастазуванні (Волошин 

Н. А. и др., 2004, 2005; Liu B. et al., 2010). 

Дослідження тканинних глікокон’югатів здійснюється різноманітними 

методами (Wang P-H., 2005; Frank М. et al., 2010), але в сучасних умовах 

неможливе без застосування лектинів (Liu Y, et al., 2009; Narimatsu H., 2012). 

Лектини використовуються як гістохімічні реагенти для виявлення вуглеводних 

детермінант клітин, внутрішньоцитоплазматичних та міжклітинних структур, 

при дослідженні процесів глікозилювання (Волошин Н. А. и др., 2005; Бернік 

Н. В. та ін., 2010), при різних функціональних станах у нормі та при пухлинній 

трансформації (Turnbull J. E. et al., 2007; Казачков Е. Л. и др., 2008).  

Лектини можуть бути використані при дослідженні змін гліканів травного 

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

різноманіття та напрямок їхньої 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 (Marchal I. et al., 2003; Park S.-Y. et al., 2012). 

Надалі залишається актуальним пошук, одержання та впровадження в практику 

нових високоселективних препаратів лектинів (Turnbull J. E. et al., 2007; Hu S. 

Et al., 2009). 

Рак товстої кишки посідає третє місце в структурі пухлинних захворювань 

по всьому світі (Ferlay J. et al., 2015). У 2008 р. на Земній кулі діагностовано 

1,24 млн. хворих, уражених цією патологією з найнижчим рівнем у 

Центральній Африці та найвищим рівнем у індустріально розвинутих країнах 

(Ferlay J. et al., 2015). За даними Національного канцер-реєстру України на 

2014-2015 рік показник захворюваності на колоректальний рак становив 

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

населення (Колеснік О. О. та ін., 2016). 

Значна кількість робіт присвячена опрацюванню методів протиракової 

терапії (Miles D. et al., 2011, Schultz М.G. et al., 2012; Julien S. et al., 2012). 

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 (Chourasia M. K. et al., 2003). Цим 

забезпечується низка переваг над ліками нецілеcпрямованої дії (Liu B. et al., 

2010; Majee S.B. et al., 2013). 

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 та 

порівняти її з глікановим профілем товстої кишки людини. 

2. За допомогою лектинів різної вуглеводної специфічності визначити 

характер перебудови глікорецепторів слизової оболонки товстої кишки людини 

при пухлинній трансформації та її прогресії. 

3. Вивчити вуглеводну специфічність нових оригінальних препаратів 

лектинів та перспективи їх використання в якості гістохімічних реагентів у 

нормі та при 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 їх 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 їх 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 різних класів 

хребетних тварин (коропа звичайного, мідянки звичайної, жаби трав’яної, 

голуба сизого, пацюка мандрівного (лабораторного)) та людини. Встановлено, 

що лектини PHA-E, CCRA і CNFA слабко зв’язуються з глікорецепторами 

нормальної слизової оболонки 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). 

Уперше 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 залежно 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 нормальних, так і патологічно змінених тканин. 

Метод очистки лектину CCRA підтверджена патентом на корисну модель 

України (№108685, зареєстровано 25. 06.2016). 

Встановлено, що поряд із 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 структурних компонентів 

нормальної кишки людини та аденокарцином низького ступеня диференціації, 

взаємодіяли з високодиференційованими аденокарциномами та аденомами (із 

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 похідним тіопірано[2,3-d] 

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

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

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

вказує на перспективність використання лектинів в 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), Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

(затв. 16. 05. 2016), ДВНЗУ “Українська медична стоматологічна академії (затв. 

21. 06. 2016), ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” 

(затв 06. 06. 2016), ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського” (затв. 26. 04. 2016), ДВНЗУ “Буковинський 

державний медичний університет” (затв. 15. 06. 2016). 

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 і 

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 

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 в закордонних 

наукових виданнях (із них 1 у журналі, індексованому в наукометричній базі 

Scopus), 1 патент на корисну модель України, 1 монографія та 8 робіт у 

матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація містить наступні розділи: вступ, 

огляд літератури, матеріали і методи досліджень, два розділи власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, список 

використаних джерел та додатки. Дисертацію викладено на 210 сторінках, із 

них основного тексту 141 сторінка. Робота містить 97 рисунків, 18 таблиць і 

209 джерел літератури (24 кирилицею, 185 латиницею). 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. У роботі використано гістологічний 

матеріал 12 лабораторних пацюків лінії Вістар віком 4-6 місяців, вагою 150- 

200 г, отриманих у віварії ЛНМУ імені Данила Галицького. У 9 з них взяли  

товсту та тонку кишки для  лектиногістохімічного дослідження вуглеводних 

детермінант. У 3 інших взято слинні залози, шлунок, печінку, підшлункову 

залозу, тонку і 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.  

В експерименті використані відділи тонкої та товстої кишок наступних 

видів хребетних тварин: коропа звичайного, жаби трав’яної, мідянки звичайної, 

голуба сизого. Жаба трав’яна взята у віварії Львівського національного 

медичного університету, короп звичайний отриманий у водному господарстві 

Пустомитівського району, мідянка звичайна, голуб сизий взяті з природних 

джерел. Евтаназію досліджуваних тварин проводили шляхом присипляння під 

дією надмірної дози ефіру. 

Для проведення реакції на лужну фосфатазу використано тонку кишку 

шестимісячного теляти отриману на м’ясокомбінаті с. Берездівці 

Пустомитівського району. 

У роботі використано архівний матеріал (інтраопераційний і біопсійний) 

пухлинних уражень товстої кишки людини (30 випадків раку різного ступеня 

диференціації та 7 випадків аденоми) зі Львівського обласного патолого-

анатомічного бюро та взятий секційний та інтраопераційний матеріал 

аденокарцином товстої кишки (5 зразків) при роботі в патологоанатомічному 

відділенні  КЗ “Дубенська ЦРЛ”.  

Із патологоанатомічного відділення  КЗ “Дубенська ЦРЛ” та з Львівського 

обласного патологоанатомічного бюро одержано секційний матеріал товстої 

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

сигмоподібної ободової, прямої) для вивчення розподілу циторецепторів 

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

залози, стравоходу, шлунка, печінки, підшлункової залози, жовчного міхура, 

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

визначення можливості застосування ССRA в гістохімії вуглеводів (3 зразки).  

Дослідження на лабораторних тваринах проведені з дотриманням 

принципів біоетики у відповідності з положенням Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються в дослідних та інших наукових 

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

України №3447-ІV "Про захист тварин від жорстокого поводження".  

При дослідженні гістологічного матеріалу дотримувались заходів 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 законів України. 



Гістологічний матеріал фіксували в 4% нейтральному формаліні з 

наступною заливкою в парафін за стандартною методикою. Для отримання 

оглядових гістологічних препаратів зрізи товщиною 5-7 мкм зафарбовували 

гематоксиліном та еозином. Для виявлення вуглеводних компонентів 

біополімерів використовували алціановий синій, PAS-реакцію та їхні 

комбінації.  

Візуалізацію місць зв’язування лектинів у тканинах здійснювали в системі 

діамінобензидин тетрагідрохлорид – 0,03% Н2О2 із використанням  кон’югатів 

лектинів з пероксидазою хрону. 

Для дослідження вуглеводної специфічності лектинів використовували 

реакцію гемаглютинації та її пригнічення вуглеводами-інгібіторами. Для 

реакції гемаглютинації застосовували 2 % суспензію еритроцитів людини або 

тварин у забуференому фізіологічному розчині, рН 7,4.   

У роботі було використано 24 лектини, 20 з яких лектини виробництва 

НВК «Лектинотест», м. Львів, 3 одержані лектини (MPFA, PIFA, CCRA), 

лектин МАА виробництва фірми Sigma (США). Використні в роботі лектини 

відповідно до вуглеводної специфічності доцільно класифікувати як: D-

манозоспецифічні (Con A, PSA, LCA, GNA, LVA, MPFA); D-

галактозоспецифічні (VAA, RCA, CNFA, PIFA, SBA, RPBA, CCRA, PHA-E, 

АІА, PNA, ACA); N-ацетил-D-глюкозамінспецифічні (WGA, STA); L-

фукозоспецифічні (LABA, PFA), cіалоспецифічні (SNA, MAA, WGA, CNA) 

лектини. 

Морфометричні (кількість крипт на одиницю площі, висоту та діаметр 

крипт у різних відділах товстої кишки, при значенні р<0,05) та кількісні 

дослідження проводили використовуючи систему візуального аналізу 

гістологічних препаратів. Фотографування препаратів виконали при 

використанні відеокамери Sony CCD-IRIS та фотокамери Canon EOS 1100D у 

системі Aver Media. Аналіз зображення проводився за допомогою ліцензійної 

програми Image-Pro Plus (Version 6., виробництва США). 

Дослідження антинеопластичної дії кон’юґату PSA-Les-1351K було 

проведено в Інституті біології клітини НАН України (м. Львів) на культурі 

лейкемічних клітин миші лінії L-1210. Протипухлинний препарат Les-1351K 

(похідне тіопірано[2,3-d] тіазолу) було синтезовано у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького під 

керівництвом проф. Лесика Р.Б.   

Результати досліджень та їх обговорення. Для виявлення 

закономірностей перебудови глікокон’юґатів кишки в контексті еволюційного 

розвитку використано види, що належать до різних класів хребетних із 

використанням 9 лектинів різної вуглеводної специфічності: WGA, STA, 

CCRA, PHA-E, PNA, SNA, AIA, RPBA, LABA.  

У складі задньої кишки коропа (клас кісткові риби) N-ацетил-D-

глюкозамінспецифічні лектини (WGA, STA) взаємодіяли з люмінальною 

поверхнею епітеліального вистелення та з муцином секреторних гранул 

келихоподібних клітин. У порівнянні з передньою кишкою, реактивність 



секреторних гранул келихоподібних клітин задньої кишки коропа була вищою 

для лектинів STA, RPBA, WGA та SNA. PHA-E та PNA взаємодіяли з 

циторецепторами колоноцитів, але не з секреторними гранулами 

келихоподібних клітин. 

Одержані результати свідчать про наявність у складі секреторного муцину 

кишки коропа термінальних залишків сіалових кислот (зв’язування WGA і 

SNA) та  відсутність термінальних залишків Gal1-3GalNAc1, оскільки він не 

взаємодіє з PNA та АІА, які специфічні до Т-антигену. Відсутність взаємодії з  

LABA свідчить, що секреторні гранули келихоподібних клітин коропа не 

містять залишків L-фукози.  

У товстій кишці жаби (клас земноводні) SNA взаємодіяв із 

цитоплазматичними глікополімерами колоноцитів, а також із секреторними 

гранулами келихоподібних клітин. STA і WGA виявляли помірну селективність 

до секреторних гранул та поверхневої плазмалеми колоноцитів. CCRA 

обмежився зафарбовуванням люмінальної плазмалеми колоноцитів, PHA-E 

також взаємодіяв із секреторними гранулами келихоподібних клітин значно 

інтенсивніше, ніж у тонкій кишці. LABA зафарбовував внутрішньо-

цитоплазматичний секрет клітин інтестинальних залоз. PNA, АІА та RPBA 

взаємодіяли з глікокон’юґатами в апікальній цитоплазмі колоноцитів, а також із 

секреторними гранулами в складі келихоподібних клітин.  

Зроблено висновок, що в муцині кишки жаби переважають сіаловмісні та 

кислі вуглеводи, і в меншій мірі, присутні нейтральні глікополімери з 

залишками N-ацетил-β-D-глюкозаміну та D-манози.  

Лектини PNA, LABA, AIA, SNA та RPBA в товстій та тонкій кишках 

мідянки звичайної (клас плазуни) проявляли доволі однотипну реактивність, 

інтенсивно взаємодіючи з люмінальною поверхнею клітин, із секреторними 

гранулами келихоподібних клітин. Водночас STA та WGA, що взаємодіяли з 

секреторних гранулами у інших досліджуваних видів не проявляли 

реактивності із секреторним муцином. Це вказує на відсутність залишків N-

ацетил-D-глюкозаміну і можливу їх заміну залишками N-ацетил-D-

галактозаміну. Раціон мідянки, передбачає в основному споживання ящірок і 

комах, що, очевидно, призводить до змін у складі муцинових гранул. Можливо 

це пов’язано з присутністю в зовнішньому скелеті комах хітину, який є 

полімером N-ацетил-D-глюкозаміну. АІА зв’язується із секреторними 

гранулами келихоподібних клітин товстої кишки мідянки, у той час як PNA 

зв’язується з муцином слабше. Це свідчить про вираженість у цих структурах 

Т-антигену, який, можливо, частково екранований сіаловими кислотами. 

У товстій кишці голуба сизого (клас – птахи) STA, WGA та PNA слабко 

взаємодіяли із секреторними гранулами келихоподібних клітин, та 

циторецепторами колоноцитів із зростання інтенсивності від крипт до верхівки 

ворсинок. АІА та SNA інтенсивно зв’язувались із люмінальною плазмалемою 

колоноцитів та з секреторними гранулами келихоподібних клітин. PNA в 

тонкій кишці голуба слабко зафарбовував цитоплазматичні рецептори 

ентероцитів, але після обробки нейрамінідазою реактивність секреторних 



вакуоль келихоподібних клітин значно зросла. Це свідчить про появу Т 

антигену на поверхні зрізів після десіалізації останніх.  

У товстій кишці мандрівного (лабораторного) пацюка (клас ссавці) WGA, 

STA, SNA інтенсивно зафарбовували секреторні гранули келихоподібних 

клітин. Лектини PHA-E, AIA, RPBA та PNA не інтенсивно взаємодіяли з 

над’ядерними циторецепторами колоноцитів та з немуциновими 

глікополімерами в складі келихоподібних клітин. CCRA та LABA слабко 

взаємодіяли з тканинними рецепторами. На відміну від товстої кишки в тонкій 

кишці виявлено виражене зв’язування LABA та слабку  взаємодію ССRA  із 

секреторними гранулами келихоподібних клітин.  

WGA з різною інтенсивностю взаємодіяв із секреторними пухирцями 

келихоподібних клітин товстої кишки людини з наростанням інтенсивності 

реакції в напрямку до прямої кишки. STA, SNA, PHA-Е та LABA проявили 

слабку реактивність із цитоструктурами товстої кишки. RPBA та AIA помірно 

зафарбовували цитоплазматичні рецептори та клітинну мембрану клітин 

верхньої частини крипт та покривного епітелію. PNA проявляв помітне 

зафарбовування цитоструктур (але не секреторного муцину) товстої кишки 

людини лише після  обробки нейрамінідазою. 

Отримані дані дозволяють припустити, що взаємодія WGA з 

келихоподібними клітинами товстої кишки людини та відсутність взаємодії з 

STA та SNA спричинена наявністю кислих олігосахаридів, що не містять 

сульфатних груп. Нейрамінова кислота, наявна в муцині, зв’язана з 

субтермінальним вуглеводом, який, скоріш за все, не є D-галактозою або N-

ацетил-D-галактозаміном (відсутність взаємодії з SNA). 

Результати досліджень свідчать, що в секреторних гранулах 

келихоподібних клітин товстої і тонкої кишок нижчих хребетних тварин у 

нормі присутній Т антиген, який відсутній у нормі в пацюка і людини, але 

основні зміни гліканів травного тракту хребетних тварин відбуваються на рівні 

складних олігосахаридних структур. Очевидно, що у тварин вуглеводні 

рецептори пройшли шлях еволюції в бік ускладнення, адже найвищу афінність 

до цих лектинів виявляють складні тетраантенні олігосахариди. 

Для виявлення Т антигену, використовують PNA. При застосуванні PNA 

лектинові рецептори в епітелії слизової оболонки товстої кишки в більшості 

досліджуваних зразках не були виявлені. ACA, що зв’язує Т антиген, але на 

відміну від PNA, краще взаємодіє з його сіальованим варіантом, із різною 

інтенсивністю зв’язувався з епітеліоцитами слизової оболонки товстої кишки у 

всіх випробуваних зразках. При неоплазіях помірне і виражене зв’язування PNA з 

гістологічними структурами виявлено в 19 з 23 зразків карцином. В аденомах, 

спостерігається дещо нижча інтенсивність зв’язування, ніж у відповідних 

злоякісних утвореннях. Суміжна до раку інтактна слизова оболонка практично 

позбавлена реактивності при обробці PNA. У 16 з 25 досліджуваних зразків 

карцином АСА демонстрував помірне і виражене зв’язування з гістологічними 

структурами. Підвищену реактивність до АСА було виявлено для простого 

стовпчастого епітелію країв резекції злоякісних новоутворів.  



Зв’язування маловивченого CNFA з тканинами товстої кишки в нормі 

практично не спостерігалося. У пухлинних новоутворах CNFA зв’язувався з 

над’ядерними вуглеводними детермінантами (у т. ч. із секреторними 

гранулами) хоча інтенсивність зафарбовування в більшості випадків була 

невисокою. Зафарбовування спостерігалося в 16 з 20 досліджуваних зразків (в 

т. ч. всіх пухлин помірного та низького ступеня диференціації). 

RCA у переважній більшості досліджуваних зразків інтактної слизової 

оболонки товстої кишки не взаємодіяв із цитоплазматичними рецепторами 

колоноцитів, тоді як PIFA зафарбовував перинуклеарні та субвезикулярні 

циторецептори колоноцитів крипт, взаємодіяв з над’ядерними вуглеводними 

детермінантами та апікальною плазмалемою покривного епітелію. У понад 50 

% досліджуваних зразків аденокарцином товстої кишки виявлено помірне і 

виражене зв’язування лектинів PIFA та RCA з гістологічними структурами. 

Вуглеводні детермінанти, специфічні до PIFA, локалізувалися головним чином 

під секреторними гранулами, базально та у складі люмінальної плазмалеми. 

Простий стовпчастий епітелій інтактної слизової оболонки поруч із пухлинною 

транформацією, демонстрував підвищену спорідненість до PIFA. Зв’язування 

RCA з циторецепторами в більшості неоплазій було загалом подібним до 

зафарбовування гістоструктур PIFA, хоча в деяких зразках виявлено додаткову 

реактивність секреторних гранул (рис. 1). 

При використанні ССRА і PHA-E було виявлено, що з цими лектинами 

інтенсивніше та частіше реагували аденоми та високодиференційовані 

аденокарциноми (6 з 8 та 7 з 8 досліджуваних зразків для CCRA та PHA-E 

відповідно), порівняняно  з  помірно- та  низькодиференційованими неоплазіями.  

Рис. 1. Відсоток лектин-позитивних гістологічних зразків. Позначення:  

G1 – високодиференційована карцинома; G2 – помірно диференційована 

карцинома; G3 – низькодиференційована карцинома. 
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Вперше очищено лектини MPFA та PIFA, розроблено спосіб очистки 

лектину CCRA, а також досліджено їхню вуглеводну та гістохімічну 

специфічність. Дані лектини було використано для дослідження їх зв’язування з 

циторецепторами різних органів для окреслення можливого діапазону їх 

практичного застосування.  

MPFА. Було виявлено, що цей лектин слабко взаємодіє з D-глюкозою i D-

манозою, але суттєво відрізняється від лектинів манозоспецифічних PSA та 

LVA. Встановлено, що лектин MPFА виявляв найвищу афінність до лужної 

фосфатази кишки теляти, порівняно з 20 дослідженими лектинами різної 

вуглеводної специфічності. Результати досліджень дозволяють припустити, що 

в цій взаємодії важлива роль належить дисахаридним ланкам GlcNAcβ(1-2)Man 

α(1-6) або GlcNAcβ(1-2)Manα(1-2), а термінальні дисахариди Galα(1-3)Galβ(1-4) 

не відміняють взаємодію лектину з вуглеводами і в цій взаємодії не відіграють 

вирішальної ролі. 

Гістохімічну специфічність MPFA також досліджували у порівнянні з PSA 

та LVA. MPFA зафарбовує над’ядерні циторецептори покривних колоноцитів і  

субвезикулярні структури келихоподібних клітин крипт товстої кишки людини. 

Подібним чином із цими циторецепторами зв’язується PSA, LVA практично не 

взаємодіяв із глікокон’югатами колоноцитів. У тонкій кишці пацюка MPFA 

взаємодіяв із люмінальною плазмалемою, над’ядерними та перинуклеарними 

циторецепторами ентероцитів. При обробці нирки пацюка MPFA зв’язувався з 

фільтраційними мембранами ниркових клубочків,  цитоплазматичними 

глікон’югатами клітин ниркових трубочок; PSA зафарбовував ядра 

мезангіоцитів та подоцитів ниркових тілець.  

Лектин PIFA не взаємодіє з моно- і дисахаридами, крім N-ацетил-D-

лактозаміну (але не лактозою), очевидно, що його центр зв'язування є 

комплементарним до олігосахаридної структури. Серед протестованих 

глікопротеїнів лектин не взаємодіяв із біополімерами, які містять GlcNAc, DGlc 

та дисахариди GlcNAcβ1-2Man, Manα1-3Man, але зв’язується з 

глікопротеїнами, які мають ланцюги N-ацетиллактозаміну (Galβ1-4GlcNAc). 

Лектин дуже добре аглютинує еритроцити собаки, барана, коня, кролика, але не 

еритроцити людини і корови навіть у концентрації 10 мг/мл (лектин «відчуває» 

тонкі відмінності у структурі вуглеводних ланцюгів групоспецифічних речовин 

крові). 

При порівнянні зв’язування PIFA з  RCA (який має високу афінність до N-

ацетиллактозаміну), у товстій кишці людини та пацюка виявлено вищу 

селективність PIFA до цитоструктур. У піднижньощелепній слинній залозі 

лектин PIFA взаємодіяв із клітинами протокової системи, ацинарні клітини 

були повністю ареактивними. У шлунку PIFA з RCA характеризувався високою 

спорідненістю до цитоплазматичних глікокон’югатів парієтальних клітин. У 

нирках пацюка PIFA зафарбовував епітелій ниркових трубочок (переважно 

перинуклеарно і базальну цитоплазму, але не ядра); також інтенсивно 

зафарбовувались ядра подоцитів і мезангіоцитів ниркових тілець. 



Лектин CCRA демонстрував видову специфічність до еритроцитів. Він, як 

і РНА-Е дуже добре аглютинував еритроцити голуба (1,25 мкг/мл), але не 

аглютинував еритроцити коропа, миші, корови, кози, жаби. Висока афінність 

CCRA та РНА-Е до еритроцитів голуба вказує на близькість структури їхніх 

вуглеводних рецепторів, хоча на рівні моносахаридів ці лектини суттєво 

відрізнялися. 

CCRA, як і PHA-E практично не взаємодіяв із вуглеводними 

детермінантами товстої кишки людини та пацюка. У нирці людини CCRA 

взаємодіяв із стромальними елементами, PHA-E, а також зв’язувався з 

щіточковою облямівкою епітеліоцитів проксимальних і дистальних ниркових 

трубочок. У зв’язуванні CCRA та PHA-E зі структурними компонентами 

досліджуваних органів виявлена значна подібність, хоча PHA-E проявляв 

інтенсивніше зафарбовування і дещо ширшу специфічність.  

Сіалоспеціфічний лектин SNA, який виявляє найвищу афінність до 

термінальних залишків Neu5Ac(2-6)Gal, але також слабко взаємодіє з 

вуглеводами групи D-галактози (не взаємодіючи з нейраміновими кислотами), 

зв'язувався із секреторними гранулами келихоподібних клітин крипт товстої 

кишки пацюка, тоді як лектин MAA (що селективний до залишків Neu5Ac(2-

3)Gal, але не до Neu5Ac(2-6)Gal), з означеними клітинами не взаємодіяв. 

Однак у присутності 5% р-ну лактози, яка є слабким інгібітором SNA, такого 

зв'язування не спостерігалось.  

Подібно до SNA зі структурними компонентами товстої кишки пацюка 

реагує SBA, що взаємодіє з DGalNAc у 25 разів сильніше, ніж з DGal. SBA, який 

зв’язує вуглеводи групи D-галактози, зокрема, Т антиген [β-D-Galp (1-3) 

DGalNAc], добре зафарбовує секреторні гранули келихоподібних клітин. VAА, що 

взаємодіє з D-галактозою значно сильніше, ніж із NAcGal, не виявляв 

реактивності до структур товстої кишки, що свідчить, що у відповідних 

структурах товстої кишки пацюка рецепторами зв’зування для SNA, скоріш за все, 

є залишки N-ацетил-D-галактозаміну, а не нейрамінових кислот чи D-галактози.  

При використанні низки вуглеводів та глікопротеїнів пригнічення 

зв’язування MPFA з тканинами товстої кишки не спостерігалось. Лише в 

присутності 1 %-ного р-ну лужної фосфатази кишки теляти реакція повністю 

блокувалась. Зроблено висновок, що лужна фосфатаза може бути ≈ у 10 000 

разів сильнішим інгібітором, ніж α-метил-D-манопіранозид, відтак активний 

центр MPFA є комплементарним до складних олігосахаридних структур. 

Для визначення цитотоксичності PSA, препарату Les-1351K та його 

кон’юґату  з  лектином  клітини  в  різних  концентраціях  висівали  в 96-лункові  

планшети в середовищі ДМЕМ. За даними аналізу одержаного похідного до 10 мг 

PSA було ковалентно приєднано ≈ 0,4 мг препарату Les-1351K. 

Результати дослідження показали, що PSA в концентрації 10 мкг/мл є 

повністю нетоксичним для клітин лейкемії миші лінії L1210, тоді як кон’юґат 

PSA-Les-1351K у концентрації 10 мкг/мл виявляє дію, як сам препарат Les-1351K  

у дозі 1 мкг/мл. У перерахунку на чистий Les-1351K, можна говорити про 

підсилення ефективності  в 2,5  раза за рахунок його приєднання  до лектину. 



Найвірогіднішою причиною посилення токсичності в одержаному 

кон’юґаті  для клітин лейкемії миші лінії L1210 є селективне зв’язування 

лектинів із вуглеводними рецепторами клітинної мембрани. Дані результати 

можна розглядати, як модель для створення ліків цілеспрямованої дії. Зокрема, 

кон’юґати протипухлинних препаратів із лектинами можуть бути використані 

при пухлинах прямої кишки при їх застосуванні в супозиторіях. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено вирішення актуального наукового 

завдання, щодо гістохімічного дослідження рецепторів лектинів товстої кишки 

людини в порівняльному аспекті з кишкою 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. Із 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 із 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 

людини. Поряд із 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 уперше 

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  

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 

швидше 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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АНОТАЦІЯ 

 

Антонюк Р. В. Лектинова гістохімія товстої кишки в нормі та при 

неоплазії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія. ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2017. 

Із використанням 24 лектинів різної вуглеводної специфічності, у тому 

числі трьох нових оригінальних препаратів лектинів, проведено порівняльне 

гістохімічне дослідження вуглеводних детермінант слизової оболонки товстої 

кишки хребетних тварин і людини в нормі, а також змін, що спостерігаються 

при неоплазіях товстої кишки у людини. Встановлено, що лектини CCRA та 

РНА-Е можуть бути використані для диференційного виявлення аденом і 

аденокарцином товстої кишки людини. При використанні вуглеводів-інгібіторів 

уточнено структуру вуглеводних детермінант слизової оболонки товстої кишки. 

Охарактеризовано вуглеводну та гістохімічну специфічність нових 

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-32182-5/


оригінальних лектинів – з грибів міцени чистої (MPFA) та свинушки тонкої 

(PIFA), а також з ікри коропа (CCRA).  

Ключові слова: лектинова гістохімія, вуглеводні детермінанти, товста 

кишка хребетних тварин та людини, аденома, аденокарцинома. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Антонюк Р.В. Лектиновая гистохимия толстой кишки в норме и при 

неоплазии. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.09 – гистология, цитология, эмбриология. ГВУЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-

Франковск, 2017.  

С использованием панели лектинов различной углеводной специфичности, 

в том числе трех нових оригинальных препаратов лектинов, проведено 

сравнительное гистохимическое исследование углеводных детерминант 

слизистой оболочки толстой кишки нескольких видов позвоночных животных и 

человека в норме, а также изменений, которые наблюдаются при неоплазиях 

толстой кишки в человека. Установлено, что лектины CCRA и РНА-Е могут 

быть использованы для дифференцированного выявления аденом и 

аденокарцином толстой кишки человека. Охарактеризована углеводная и 

гистохимическая специфичность трех новых оригинальных лектинов – из 

грибов мицены чистой (MPFA) и свинушки тонкой (PIFA), а также из икры 

карпа (CCRA). При использовании углеводов-ингибиторов уточнено структуру 

углеводных детерминант слизистой оболочки толстой кишки.  

Ключевые слова: лектиновая гистохимия, углеводные детерминанты, 

толстая кишка позвоночных животных и человека, аденома, аденокарцинома. 

 

SUMMARY 

 

Antonyuk R.V. Lectin histochemistry of normal colon and colorectal 

neoplasia. – The manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree candidate of medical sciences, 

specialty 14.03.09 – histology, cytology, embryology. – Ivano-Frankivsk National 

Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017. 

The research is focused on the investigation of carbohydrate determinants of 

human colon and intestines compared to some evolutionarily distant species of 

vertebrates and changes observed in human colon neoplasia (adenocarcainoma and 

adenoma) by means of classical and new original lectin preparations. Lectin 

histochemistry was supplemented with morphological, morphometric, immunological 

and biochemical methods. A comparative lectin histohemical study of colon of 

different classes of vertebrate animals – rock dove (Columba livia), smooth snake 

(Coronella austriaca), European common frog (Rana temporaria), common carp 

(Cyprinus carpio), white rat (Rattus norvegicus) and of human colon – was performed 



using a set of lectins with different carbohydrate specificities (WGA, STA, PHA-E, 

RPBA, AIA, LABA, CCRA, SNA, PNA). Changes of  human colon carbohydrate 

determinants neoplastic conditions was studied with application of T-antigen-specific 

(PNA, ACA) and N-acetyl-lactosamine specific (RCA, PIFA, CNFA) lectins. PNA, 

RCA, CNFA, CCRA and PHA-E showed rather selective binding to glycoreceptors 

of colonic adenomas and adenocarcinomas, these same lectins being completely 

areactive with cytoreceptors of normal colon mucosa. Adenomas and highly 

differentiated adenocarcinomas exposed higher reactivity with CCRA and PHA-E 

(with stronger staining of adenomas) in comparison with moderate and low 

differentiated adenocarcinomas. Therefore CNFA, CCRA and PHA-E can be 

recommended as histochemical reagents for differential diagnosis of normal colon 

mucosa and colon neoplasia (adenomatous and adenocarcinomatous lesions). We 

characterized carbohydrate and histochemical specificity of new original lectin 

preparations from fungi Mycena pura (MPFA), Paxillus involutus (PIFA), as well as 

of poorly investigated Cyprinos carpio lectin (CCRA). It was documented an 

important role of disaccharide links of GlcNAcβ(1-2)Manα(1-6) or GlcNAcβ(1-

2)Manα(1-2) in the MPFA interaction with tissue carbohydrates. PIFA demonstrated 

a rather unique selective affinity towards N-acetyl-lactosamine carbohydrate 

determinants, with terminal sialic acid and, possibly, αL-fucose and αD-galactose. 

CCRA exposed highest affinity to the complex carbohydrates, similar to  PHA-E 

lectin receptors, which is a branched threeantennas type octasaccharide, with terminal 

DGal and DGalNAc residues, fixed to the mannose core. In order to clarify  structure 

of lectin binding sites, the inhibitory carbohydrates were applied during lectin 

staining of rat colon. Experiments with application of a lectin molecule as a vector for 

targeted  delivery of the antineoplastic drug – PSA conjugated to thiopirano[2,3-

d]thiazole derivative – to mouse leukemia cells L1210 showed amplification of 

anticancer effect of this drug ≈ 2.5 times. The obtained result can serve as a 

prospective model for further research on targeted drug delivery. 

Key words: colon of human and vertebrate species, lectin histochemistry, 

carbohydrate determinants, adenoma, adenocarcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
ACA - Amaranthus caudatus agglutinin (аглютинін/лектин насіння щириці хвостатої); 

AIA - Artocarpus integrifolia agglutinin (аглютинін/лектин насіння хлібного дерева, 

«джакалін»); 

CCRA - Cyprinus Carpio roe agglutinin (аглютинін/лектин ікри коропа); 

CNA  - Caepaea nemoralis agglutinin (аглютинін/лектин деревного равлика); 

CNFA - Clitocybe nebularis fungus agglutinin (аглютинін/лектин грузлика 

димчастого); 

DGal - D-галактоза;  

DGlc - D-глюкоза; 

DMan - D-маноза; 

GalNAc - N-ацетил-D-галактозамін; 

LABA - Laburnum anagyroides bark agglutinin (аглютинін/лектин кори золотого 

дощу звичайного; 

L-Fuc - L-фукоза 

LacNAc - N-ацетил-D-лактозамін; 

LVA - Leucojus vernus agglutinin (аглютинін/лектин білоцвіту весняного); 

MAA  - Maackia amurensis agglutinin (аглютинін/лектин насіння маакії амурської); 

MPFA - Mycena pura fungus agglutinin (аглютинін/лектин  міцени чистої); 

Les-1351K – протипухлинний препарат, похідний  тіопірано[2,3-d] тіазолу; 

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); 

PNA - Peanut agglutinin (аглютинін/лектин насіння арахісу); 

PSA - Pisum sativum agglutinin (аглютинін/лектин насіння гороху); 

RCA- Ricinus communis agglutinin (аглютинін/лектин насіння рицини звичайної,  

мол. м. 120 кДа); 

RPBA - Robinia pseudoacacia bark agglutinin (аглютинін/лектин кори робінії 

несправжньої); 

SBA -Soybean aggluninin (аглютинін/лектин насіння сої); 

STA - Solanum tuberosum agglutinin (аглютинін/лектин бульб картоплі); 

STA - Solanum tuberosum agglutinin (аглютинін/лектин бульб картоплі); 

VAA - Vicia villosa agglutinin (аглютинін/лектин горошку волохатого); 
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