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« Експресія та сигнальні властивості CD150 рецептора у В-лімфоцитах при
хронічному лімфолейкозі», представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук зі спеціальності 14.01.07 – онкологія
Актуальність дослідження. Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ)
відноситься до групи найпоширеніших онкогематологічних захворювань
дорослого населення Європи та США. За останні роки досягнуто значного
прогресу в лікуванні хворих на ХЛЛ. Це насамперед обумовлено розкриттям
механізмів і особливостей передачі внутрішньоклітинних сигналів в
лейкемічних клітинах та розробці ефективних методів їх блокування із
застосуванням таргетної терапії. Так, в практичній діяльності лікарівгематологів з’явився препарат ібрутініб – селективний інгібітор кінази
Брутона, який має ефективність не тільки у хворих з відсутністю
прогностично несприятливих генетичних аномалій, але і з делецією 17р
хромосоми та/або мутаціями гена ТР53. До появи ібрутінібу ефективне
лікування таких хворих було фактично неможливим. Розробляються і інші
інгібітори кінази Брутона, а також інгібітори фосфоінозітол 3 кінази, казеїн
кінази 1, тощо. Визначення взаємодії окремих сигнальних шляхів, важливих,
ключових, молекул, які істотно впливають на проліферативні властивості
пухлинних клітин, є важливим компонентом на шляху появи нових
лікувальних засобів. Тому ідея дисертаційної роботи і її мета є вкрай
актуальними.
Метою дослідження було з’ясувати біологічну значимість CD150
рецептора

в

комплексного

В-лімфоцитах

при

дослідження

профіля

опосередкованих сигнальних мереж.

хронічному
його

лімфолейкозі
експресії

та

шляхом
CD150-

Робота викладена на 161 сторінці та побудована за класичною схемою:
складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, розділів опису
матеріалів та методів досліджень, трьох розділів власних досліджень, аналізу
та узагальнення одержаних результатів, висновків. Робота ілюстрована 42
рисунками, містить 5 таблиць. Список використаних джерел нараховує 151
найменувань, більшість з яких латиницею (148).
У
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сформульована мета та 7 завдань дослідження, викладені наукова новизна і
практична значимість отриманих результатів, відомості про особистий
внесок

здобувача,

апробацію

та

публікацію

результатів

виконаної

дисертаційної роботи. В цілому вступ дає повне та адекватне уявлення про
суть і зміст дисертаційної роботи.
В огляді літератури передусім надана загальна характеристика ХЛЛ:
епідеміологія, зв'язок

з В-клітинним моноклональним лімфоцитозом,

експресія антигенів поверхневих мембран лейкемічних клітин. Проведено
аналіз двох основних форм ХЛЛ залежно від мутаційного статусу генів
варіабельних дільниць важких ланцюгів імуноглобулінів (IGHV); описані
основні генетичні аномалії, які виявляються у хворих на ХЛЛ в різних
клінічних фазах захворювання.
В наступному підрозділі огляду літератури ретельно розглянуті
особливості передачі сигналу через В-клітинний рецептор (структура
рецептора; асоційовані та нижче розташовані кінази; негативні регулятори
передачі сигналу; передача сигналу в клітинах залежно від мутаційного
статусу генів імуноглобулінів). На рисунку 1.1 узагальнена схема сигнальних
мереж у злоякісно трансформованих В-лімфоцитах при ХЛЛ з мутованим та
немутованим статусом IGHV генів.
Значний інтерес представляють підрозділи, присвячені характеристиці
рецепторів та лігандів родини фактора некрозу пухлин (TNF) та Tollподібних рецепторів. Ці системи є дуже важливими при взаємодії
лейкемічних клітин ХЛЛ з клітинами мікрооточення та іншими клітинами
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організму, що обумовлює в значній мірі поведінку клітин (підвищену
проліферативну активність або, навпаки, індукцію програмованої загибелі).
Особливу увагу приділено опису CD180 рецептору, що є гомологом Toll-like
рецепторів.
В заключному підрозділі огляду літератури дисертант приводить
всеохоплюючу характеристику антигена CD150, що належить до SLAM
(Signaling lymphocytic activation molecule) родини поверхневих рецепторів.
Підсумовуючи, огляд літератури написаний з посиланням на всі відомі
сучасні літературні дані щодо патофізіології ХЛЛ, грамотно, професійно.
Другий розділ дисертаційної роботи – «Матеріали і методи
дослідження». Вражає кількість методичних підходів, які використав
дисертант для вирішення завдань дослідження і поставленої мети. Всі методи
представлені дуже ретельно, відчувається досконале володіння дисертантом
описаними методиками. Застосовані методи адекватні встановленій меті та
основним задачам дослідження.
Третій розділ – це власні дослідження, присвячені визначенню
експресії та топології CD150 рецептора у В-лімфоцитах при хронічному
лімфолейкозі. Основний результат першого підрозділу – встановлено, що
лейкемічні клітини переважної більшості хворих експресували антиген
CD150, рівень експресії був низьким в 50,8% випадків, середнім - у 10,4% та
високим – у 10,4% хворих. За експресії антигену CD150 достовірно вищим
був рівень експресії В-клітинних антигенів CD20 і CD22, а також HLA-DR і
CD180.
В другому підрозділі стосовно топології CD150 рецептора встановлено
високий ступінь колокалізації CD180 та CD150 на плазматичній мембрані
злоякісних клітин ХЛЛ, що може вказувати на кооперацію цих двох
рецепторних структур. Виявлений інтересний і важливий факт: у випадках,
які за даними проточної цитофлуориметрії була виявлена експресія CD150 на
поверхневих

мембранах,

CD150

був

локалізований

переважно

на

плазматичній мембрані В-лімфоцитів і лише залишкова кількість антигену
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виявлена в цитоплазмі. В той же час, у випадках з відсутністю СD150антигена на мембранах клітин, білок CD150 все ж таки був присутній в
клітинах, але локалізований виключно в цитоплазмі.
колокалізації

для

цитоплазматичного

CD150

Найвища ступінь

показана

з

маркерами

ендоплазматичного ретикулуума, апарата Гольджи та ранніх ендосом, в той
час як, CD180 колокалізувався переважно з маркерами ранніх ендосом.
Феномен диференційної експресії CD150 на поверхні плазматичної мембрани
чи виключно в цитоплазмі виявлено лише в В-лімфоцитах при ХЛЛ.
Треба підкреслити, що методологія виконання даного розділу
досліджень дуже логічна, продумана, з методичної точки зору даний
фрагмент дослідження виконаний елегантно і без жодних зауважень.
Розділ 4 власних досліджень присвячений дослідженню сигнальних
властивостей CD150 при ХЛЛ. Дисертант виходив із гіпотези, що молекула
CD150, яка має сигнальні мотиви, залучена до регуляції сигнальних мереж у
злоякісно трансформованих В-лімфоцитах.
Для перевірки висунутої гіпотези було проведено порівняння рівня
базального фосфорилювання в CD150- та CD150+ випадках ХЛЛ і кінетики
фосфорилювання ключових кіназ Akt та MAPK сигнальних шляхів після
лігації CD150, CD180. Встановлено, що CD150 і CD180 залучені до активації
Akt, mTORC1, ERK1/2, p38MAPK та JNK1/2 сигнальних шляхів у Влімфоцитах при ХЛЛ. Однак, одночасна лігація CD150 та СD180 блокує
активацію Akt та MAPK сигнальних каскадів. Таким чином, сигнальні шляхи
ініційовані одночасно від CD150 та CD180, за умови коекспресії цих
рецепторів, можуть пригнічувати трансляційні процеси та виживаність
злоякісно

трансформованих

В-лімфоцитів,

тим

самим

виступаючи

стримуючим фактором прогресування хронічного лімфолейкозу. Крім того,
цей факт може бути використаний в подальшому при лікуванні хворих на
ХЛЛ.
В розділі 5 власних досліджень проаналізована регуляція рівня експресії
мРНК транскрипційних факторів через CD150 та CD180 рецептори.
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Встановлено, що сигнали через CD150 та CD180 окремо чи в комбінації
викликають підвищення рівня мРНК IRF8 та PU.1, але зниження рівня
експресії ТФ IRF4. Лігація лише CD150 або CD180 через призводила до
зростання рівня мРНК BCL6 злоякісно трансформованих В-лімфоцитів.
Виявлено, що CD150 є негативним регулятором експресії SPIB, в той час як
CD180 – позитивний регулятор EBF1. Отже, CD150 та CD180 рецептори
можуть бути залучені до модуляції транскрипційних програм в злоякісно
трансформованих

В-лімфоцитах

ХЛЛ

через

регуляцію

експресії

транскрипційних факторів.
Обговорення та узагальнення отриманих результатів проведено добре.
Надані пояснення щодо виявлених нових фактів, з урахуванням попередніх
досліджень (влачних та інших авторів). Слід зазначити, що група
дослідників, до якої входить і дисертант, є піонерами у вивченні антигена
CD150 та його ролі в патогенезі лімфопроліферативних захворювань.
Висновки відображають отримані результати.
Дисертаційна робота містить нові наукові факти. З точки зору опонента,
одним з основних є виявлене функціональне значення антигена CD150 (діє як
сигнальна молекула та впливає на транскрипційну активність клітин),
асоціація з експресією інших антигенів поверхневих мембран клітин, дуалізм
експресії антигена (на поверхневих мембранах або в цитоплазмі), можливість
регуляції через різні ізоформи. Деякі з встановлених фактів є підгрунттям для
подальших досліджень.
З практичної точки зору, виявлений факт інгібування окремих
внутрішньоклітинних кіназ при сумісній лігації антигенів CD150 і CD180,
може бути використаний при розробці (удосконаленні) нових підходів
лікування ХЛЛ.
До дисертаційної роботи є декілька зауважень та запитань, які не
зменшують загальну позитивну оцінку роботи:
1. В резюме до огляду літератури зроблено висновок, що випадки ХЛЛ
відрізняються між собою не тільки за профілем експресії генів, але й
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функціональним станом білків, що визначає реакцію злоякісно
трансформованих клітин на вплив клітинних та/чи гуморальних
факторів

мікрооточення,

а

відтак

клінічну

картину

прогресії

захворювання. Однак автор, в цілому правильно наводячи дані щодо
асоціації експресії окремих молекул з мутаційним статусом IGHV
генів, не вказує, що рівень експресії білків – маркерів негативного
прогнозу ХЛЛ, не є сталим, а змінюється в процесі розвитку
захворювання. Наприклад, CD38-негативні лейкемічні клітини у
первинних хворих на ХЛЛ з мутованим статусом IGHV генів стають
CD38-позитивними при прогресуванні ХЛЛ. І це не поодинокі
випадки, а закономірність. Тому основна мета визначення експресії
CD38, CD150 та інших антигенів – не висловлення припущення щодо
мутаційного статусу IGHV генів, а отримання даних щодо наявності
або появи ознак можливого прогресування захворювання. Це надійні
сучасні маркери прогнозу перебігу ХЛЛ незалежно від інших
прогностичних чинників.
2. Розділ «Матеріали і методи дослідження» зазвичай розпочинається з
характеристики хворих, в яких був отриманий біологічний матеріал
для дослідження.
3. В розділі 3 в тексті бажано б було навести не тільки рівень експресії,
але і кількість позитивних клітин. Не зрозуміло: рівень експресії
CD150 був низьким в 50,8% випадків, а який відсоток клітин при цьому
був позитивними?
4. Як Ви вважаєте, чи можливо через модуляцію експресії антигена
CD150 впливати на рівень експресії CD20, що важливо для проведення
терапії із застосуванням моноклональних антитіл?
Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Гордієнко Інни Михайлівни «Експресія та
сигнальні властивості CD150 рецептора у В-лімфоцитах при хронічному
лімфолейкозі», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата
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