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Вступ. Для лейкемічних клітин хворих на хронічну лімфоцитарну
лейкемію (ХЛЛ) характерним є високий рівень експресії гена ліпопротеїнліпази (ЛПЛ) при немутованому (UM) статусі генів варіабельних дільниць важких ланцюгів імуноглобулінів (IGHV генів) та
знижений рівень експресії гена SORL1. В культурах клітин нервової
тканини показано, що SORL1 сприяє деградації ЛПЛ в лізосомах.
Мета – визначити рівень експресії гена SORL1 у хворих на ХЛЛ
залежно від рівня експресії гена ЛПЛ та мутаційного статусу
IGHV генів.
Матеріали та методи. Обстежено 61 хворого на ХЛЛ. Визначення
мутаційного статусу IGHV генів проведено методом ланцюгової
полімеразної реакції (ПЛР) з наступним секвенуванням. Експресія
генів ЛПЛ та SORL1 оцінена методом ПЛР у реальному часі.
Результати. Відносний рівень експресії гена ЛПЛ коливався від
0,5 до 119,5 ум. од. ((23,65 ± 5,19) ум. од.) та корелював з мутаційним статусом IGHV генів (p < 0,01). Середній відносний рівень експресії гена SORL1 становив (1,71 ± 0,55) ум. од. Асоціації
між експресією гена SORL1 та мутаційним статусом IGHV генів
не знайдено (p = 0,358). Серед випадків ХЛЛ з UM IGHV генами
виявлена негативна кореляція між рівнями експресії генів ЛПЛ і
SORL1 (r = –0,764; p = 0,036).
Висновок. Отримані дані свідчать на користь участі SORL1 в
посттрансляційній регуляції рівня ЛПЛ в лейкемічних клітинах
при ХЛЛ.

Introduction. Leukemic cells of patients with chronic lymphocytic
leukemia (CLL) are characterized by high expression of the
lipoprotein lipase (LPL) gene in unmutated (UM) status of the
variable region of the immunoglobulin heavy chain (IGHV) genes
and low expression of the SORL1 gene. SORL1 protein promotes the
degradation of LPL in nervous cells in vitro that has been previously
shown.
Objective – to study SORL1 gene expression in CLL patients
depending on LPL gene expression and mutational status of IGHV
genes.
Materials and Methods. Analysis was performed in the group of 61
CLL patients. The IGHV gene mutational status was studied by
polymerase chain reaction (PCR) followed by direct sequencing. LPL
and SORL1 expression was evaluated by Quantitative Real-time PCR.
Results. Relative LPL expression levels in CLL samples ranged from
0.5 to 119.5 (mean 23.65 ± 5.19) and correlated with IGHV mutational status (p < 0.01). The average relative SORL1 expression level
was 1.71 ± 0.55. No association between SORL1 expression and
IGHV mutational status was found (p = 0.358). Among unmutated
IGHV cases, negative correlation between LPL and SORL1 gene
expression levels was identified (r = –0.764; p = 0.036).
Conclusion. The obtained data support the involvement of SORL1
in the post-translational regulation of LPL levels in leukemic cells in
CLL.
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ВСТУП
Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) належить до найбільш поширених онкогематологічних захворювань дорослого населення України. Встановлено, що її частота підвищена серед учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на
Чорнобильській АЕС [1–3]. Тому вивчення механізмів її
розвитку є актуальним. За клінічним перебігом ХЛЛ
відрізняється значною гетерогенністю. Основним фактором прогнозу є мутаційний статус генів варіабельних
дільниць важких ланцюгів імуноглобулінів (IGHV генів) [4,
5]. Його негативний вплив значною мірою обумовлений
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підвищеною експресією гена ліпопротеїнліпази (ЛПЛ), яка
розглядається як сурогатний маркер немутованих (UM)
IGHV генів, однак причини цього остаточно не з’ясовані
[6]. Припускають, що негативний вплив на перебіг ХЛЛ
зумовлений як ферментативною, так і неферментативною
функцією ЛПЛ. Як фермент, ЛПЛ активує ліполіз і
використання клітиною ліпопротеїдів як джерела енергії та
сприяє проліферації клітин. Водночас ЛПЛ на поверхневих
мембранах діє як білок, що зв’язує протеоглікани власне
лейкемічних клітин і клітин мікрооточення (макрофагів,
Т-лімфоцитів, ендотелію судин) і зумовлює отримання
додаткових проліферативних і антиапоптичних стимулів
journal.amnu.gov.ua

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
[7, 8]. Одним із чинників високої експресії гена ЛПЛ може
бути знижена експресія гена SORL1. Ген SORL1 (sorting
protein-related receptor 1; рецептор 1, пов’язаний з білком
сортування) кодує білок з молекулярною масою 250 кДа,
що належить до родини білків транспортування, сортилінів. Вперше був ідентифікований у 1996 році як один з
рецепторів ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) [9].
Функції білка SORL1 різноманітні, але основною є сортування, переміщення білків до окремих внутрішньоклітинних органел або плазматичної мембрани [10]. У хворих
на ХЛЛ експресія гена SORL1 знижена [11]. Ми висловили
припущення, що низька концентрація SORL1 в клітинах
може бути однією з причин аномального накопичення
ЛПЛ при ХЛЛ. Дослідження в цьому напрямі при ХЛЛ
раніш не проводились.
Тому метою нашої роботи було: визначити рівень
експресії гена SORL1 у хворих на ХЛЛ залежно від рівня
експресії гена ЛПЛ та мутаційного статусу IGHV генів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Обстежено 61 хворого на ХЛЛ, 53 чоловіків (86,9 %) і
8 жінок (13,1 %) віком від 40 до 77 років, середній вік
(59,96 ± 1,12) років, медіана 60 років. Хворі перебували на
лікуванні в Державній установі «Національний науковий
центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (ННЦРМ). Дослідження було схвалено комітетом з медичної етики ННЦРМ. Діагноз ХЛЛ
встановлювали на основі клініко-гематологічних критеріїв та імунофенотипування лімфоцитів периферичної крові. Стадію захворювання визначали за класифікаціями Rai
зі співавт. [12, 13], Binet зі співавт. [14] та Міжнародної
робочої наради з ХЛЛ 1989 р. [15].
РНК хворих для проведення експресійного аналізу виділяли з мононуклеарів периферичної крові методом ізотіоціанат-фенол-хлороформної екстракції за Chomczynski,
Sacchi [16]. Комплементарну ДНК (кДНК) синтезували з
1 мкг тотальної РНК з використанням набору Revert Aid
First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific), дотримуючись рекомендацій виробника.

Визначення експресії генів ЛПЛ та SORL1 проводили
методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в реальному часі з використанням 2 мкл кДНК в реакційній суміші загальним об`ємом 25 мкл, що включала 1 мкМ прямого і зворотного праймерів та суміш для ПЛР Absolute Blue
qPCR SYBR Green Fluorescein (Thermo Scientific). Режим
ампліфікації був таким: ініціація – 95 C, 15 хв, 45 циклів
ампліфікації (95 C – 15 сек, 60 C – 30 сек, 72 C – 30 сек).
Використовували праймери, представлені в роботах Grear
зі співавт. [17] та Caraballo зі співавт. [18]. Всі ПЛР реакції
були проведені двічі. Кожен ПЛР прогін включав контролі
та зразок-калібратор (кДНК здорового донора). Оцінку
результатів реакції проводили за визначенням порогового
циклу Ct (threshold cycle), який вказує на перехід графіка
ампліфікації з лінійної до експоненційної фази. Застосовували метод розрахунку відношення порогових циклів –
ΔΔCt. Експресію гена гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази
(glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase, G3PDH) визначали як контроль (експресія гена-нормалізатора).
Мутаційний статус IGHV генів досліджували методом
ПЛР з наступним секвенуванням, як описано раніше [19].
Статистичне опрацювання результатів проводили у
програмі SPSS 19.0 SoftwarePackage (SPSS, США) та програмі SNPstatstool (http://bioinfo.iconcologia.net/ snpstats/
start.htm).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Серед обстежених хворих на ХЛЛ у 48 випадках (78,7 %) в
лейкемічних клітинах була визначена експресія UM IGHV
генів, а у 13 випадках (21,3 %) – мутованих (M, mutated)
IGHV генів. Відносний рівень експресії гена ЛПЛ у зразках периферичної крові хворих коливався від 0,5 до
119,5 умовних одиниць (ум. од.) і складав в середньому
(23,65 ± 5,19) ум. од. (рис. 1). Випадки ХЛЛ з UM IGHV
генами мали значно вищу експресію гена ЛПЛ –
(28,36 ± 5,79) ум. од. порівняно з мутованими випадками –
(0,12 ± 0,09) ум. од., p < 0,01.
Експресія гена SORL1 була значно нижчою за експресію
гена ЛПЛ. Середній відносний рівень експресії гена SORL1
Рис. 1 / Fig. 1. Реакційні криві з
визначення експресії гена ЛПЛ.
По осі абсцис – кількість циклів
ампліфікації; по осі ординат –
відносна інтенсивність флуоресценції (десятинний логарифм різниці між флуоресценцією зразків та фоновим
значенням) / Reaction curves
determining the expression of
the LPL gene. On the abscissa –
the number of amplification
cycles; on the ordinate – the
relative fluorescence intensity
(decimal logarithm of the
difference between the
fluorescence of the samples and
the background value).
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Рис. 2 / Fig. 2. Реакційні криві з
визначення експресії гена SORL1.
По осі абсцис – кількість циклів
ампліфікації; по осі ординат –
відносна інтенсивність флуоресценції (десятинний логарифм різниці між флуоресценцією зразків та фоновим
значення) / Reaction curves
determining the expression of the
SORL1 gene. On the abscissa – the
number of amplification cycles; on
the ordinate – the relative fluorescence intensity (decimal logarithm
of the difference between the
fluorescence of the samples and
the background value).
склав (1,71 ± 0,55) ум. од. (рис. 2). Випадки ХЛЛ з UM IGHV
за рівнем експресії гена SORL1 достовірно не відрізнялись від
мутованих випадків з M IGHV генами: (2,00 ± 0,69) ум. од. і
(0,84 ± 0,28) ум. од., відповідно, p = 0,358.
Згідно з рекомендаціями Stasik зі співавт. [20], за середнім показником (1,71) проведено диференціацію випадків
ХЛЛ з низькою та відносно підвищеною експресією гена
SORL1: 28 (45,9 %) випадків були класифіковані як випадки з низьким рівнем експресії, а 33 (54,1 %) випадки – з
відносно підвищеним.
Серед випадків ХЛЛ з UM IGHV генами виявлена негативна кореляція між рівнями експресії генів ЛПЛ і SORL1
(r = –0,764; p = 0,036). У випадках з відносно підвищеною
SORL1 експресією спостерігали значно вищу експресію
гена ЛПЛ – (81,17 ± 8,25) ум. од., порівняно з випадками
низької експресії гена SORL1 – (25,91 ± 7,26) ум. од., p = 0,033.
Серед пацієнтів з M IGHV генами така залежність була відсутня і рівень експресії гена ЛПЛ не розрізнявся серед випадків з відносно підвищеною і низькою експресією гена
SORL1: (0,11 ± 0,09) ум. од. і (0,13 ± 0,011) ум. од., p = 0,873.
Отримані нами результати підтвердили низький рівень
експресії гена SORL1 у хворих на ХЛЛ і високий рівень
експресії гена ЛПЛ за немутованого статусу IGHV генів.
Це збігається з результатами дослідження інших авторів
[21]. Підвищена експресія гена ЛПЛ у випадках ХЛЛ з UM

IGHV генами є наслідком деметилування CpG острівців у
першому екзоні та перших нуклеотидів 1-го інтрону гена
ЛПЛ [22]. У M IGHV випадках, навпаки, рівень метилування гена ЛПЛ високий і його експресія відбувається на
низькому рівні. В нашому дослідженні вперше встановлено зворотну асоціацію між рівнями експресії зазначених
генів у випадках ХЛЛ з UM IGHV генами. На нашу думку,
це пов’язано з ферментативною функцією білка SORL1.
Так, на моделі клітинної лінії НЕК-293 гліальних клітин
показано, що SORL1 зв’язується в апараті Гольджі з молекулами ЛПЛ, що призводить до переміщення ферменту в
пізні ендосоми, потім в лізосоми, де відбувається деградація до 80 % знову синтезованої ЛПЛ, менша частина ЛПЛ
залишається вільною від зв’язку з SORL1 та секретується
[23]. Автори зробили висновок, що SORL1 бере участь в
посттрансляційній регуляції рівня ЛПЛ в клітинах. Результати нашого долідження підтверджують існування
подібного механізму і в клітинах іншого походження, зокрема, лімфоїдних клітинах хворих на ХЛЛ.

ВИСНОВКИ
Отримані дані свідчать на користь участі SORL1 в посттрансляційній регуляції рівня ліпопротеїнліпази в лейкемічних клітинах хворих на ХЛЛ.
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РЕЗЮМЕ

Экспрессия генов липопротеинлипазы
и SORL1 у больных хроническим
лимфолейкозом
Чумак А. А. , Билоус Н. И., Абраменко И. В.,
Дягиль И. С., Мартина З. В.
ГУ «Национальный научный центр радиационной
медицины Национальной академии медицинских
наук Украины», ул. Юрия Ильенко, 53, Киев 04050,
Украина
Вступление. Для лейкемических клеток больных хроническим
лимфолейкозом (ХЛЛ) характерна высокая экспрессия гена липопротеинлипазы (ЛПЛ) при немутированном (UM) статусе
генов вариабельных участков тяжелых цепей иммуноглобулинов (IGHV генов) и низкая экспрессия гена SORL1. В культурах
клеток нервной ткани показано, что SORL1 способствует деградации ЛПЛ в лизосомах.
Цель – определить уровень экспрессии гена SORL1 у больных
ХЛЛ в зависимости от уровня экспрессии гена ЛПЛ и мутационного статуса IGHV генов.
Материал и методы. Обследовано 61 больного ХЛЛ. Мутационный статус IGHV генов определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием. Экспрес-
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сию генов ЛПЛ и SORL1 оценивали методом ПЦР в реальном
времени.
Результаты. Относительный уровень экспрессии гена ЛПЛ варьировал от 0,5 до 119,5 усл. ед. (23,65 ± 5,19 усл. ед.) и коррелировал с мутационным статусом IGHV генов (p < 0,01). Средний относительный уровень экспрессии гена SORL1 составил
(1,71 ± 0,55) усл. ед. Ассоциации между экспрессией гена SORL1
и мутационным статусом IGHV генов не найдено (p = 0,358).
Среди случаев ХЛЛ с UM IGHV генами выявлена негативная
корреляция между уровнями экспрессии генов ЛПЛ и SORL1
(r = –0,764; p = 0,036).
Вывод. Полученные данные свидетельствуют в пользу участия
SORL1 в посттрансляционной регуляции уровня ЛПЛ в лейкемических клетках при ХЛЛ.
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, липопротеинлипаза, SORL1.
Для цитирования: Чумак АА, Билоус НИ, Абраменко ИВ, Дягиль ИС, Мартина ЗВ. Экспрессия генов липопротеинлипазы и
SORL1 у больных хроническим лимфолейкозом. Журнал Национальной академии медицинских наук Украины. 2021; 27(4):251–
255. DOI: 10.37621/JNAMSU-2021-4-3.
Статья поступила в редакцию 21.11.2021 | Направлена на рецензирование 23.11.2021 | Принята в печать 30.11.2021

255

