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ПОЛІМОРФНИЙ САЙТ RS3200401 ГЕНУ  
MALAT1 НЕ АСОЦІЙОВАНИЙ 
ІЗ ВІКОМ ВИНИКНЕННЯ РАКУ НИРКИ  
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На сьогодні довга некодуюча РНК MALAT1 вважається однією із основних РНК, причетних до виник-
нення та метастазування злоякісних пухлин різної локалізації. Результати нещодавніх експериме-
нтів показали, що MALAT1 відіграє важливу роль у настанні та прогресії і раку нирки. При цьому бу-
ло виявлено, що виживаність онкохворих залежить від рівня експресії гена цієї РНК. Метою дослі-
дження стало вивчення можливого зв’язку rs3200401-поліморфізму гена MALAT1 із віком виникнення 
раку нирки в українських пацієнтів. Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведено із ви-
користанням венозної крові 101 хворого зі світлоклітинним нирково-клітинним раком (42 жiнки та 
59 чоловiкiв). Визначення rs3200401 поліморфізму гена MALAT1 здійснювали за допомогою методу 
полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі з використанням компонентів TaqManSNP Assay 
C_3246069_10. Статистичний аналіз даних проводили за допомогою програми SPSS (версія 17.0). 
Методики Каплана-Мейера та Кокс-регресія були застосовані для перевірки можливої асоціації між 
rs3200401-генотипами та віком виникнення раку нирки. Значення Р < 0,05 вважали статистично 
достовірними. Результати. Результати генотипування за поліморфним сайтом rs3200401 гена 
MALAT1 показали, що серед пацієнтів із нирково-клітинним раком 71 (70,3 %) особa мала генотип 
СС, 29 (28,7 %) – генотип СТ, 1 (1 %) – генотип ТТ. Аналіз виживаності методом Каплана-Мейера 
показав, що тривалість життя до моменту виникнення пухлини не пов’язана із rs3200401-локусом 
(log rank Р = 0,449 – для кодомінантної моделі; log rank Р = 0,847 – для домінантної моделі). Резуль-
тати аналізу за допомогою регресії Кокса також показали, що ризик розвитку нирково-клітинної 
карциноми з віком не залежить від rs3200401-сайту гена MALAT1 (Р > 0,05). Статистично досто-
вірні результати не були виявлені і після врахування статі, індексу маси тіла пацієнтів, наявності 
в них метастазів, звички палити та вживати алкоголь (Р > 0,05). Висновки. В українській популяції по-
ліморфізм rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 не пов’язаний із віком настання раку нирки. 
Ключові слова: довга некодуюча РНК, MALAT1, поліморфізм генів, рак нирки. 
Дослідження є фрагментом НДР «Роль алельного поліморфізму генів у розвитку патологічних процесів і хвороб» (№ держа-
вної реєстрації – 0110U005038). 

Вступ 
На сьогодні відомо, що основна частка транс-

криптів, що утворюються в ядрі клітин людини, 
представлена некодуючими РНК, які регулюють 
експресію більше 70 % генів людини [1]. Залеж-
но від довжини некодуючі молекули РНК розді-
ляють на короткі (менше ніж 200 нуклеотидів) та 
довгі (більше ніж 200 нуклеотидів). У той час, як 
вже описано вплив коротких версій цих молекул, 
особливо мікроРНК, на розвиток різноманітних 
пухлин шляхом пригнічення експресії мРНК, 
вплив довгих некодуючих РНК є менш дослідже-
ним [2]. 

Особливу увагу вчених багатьох лабораторій 
сьогодні привертає довга некодуюча РНК 
(днРНК) MALAT1 (metastasis associated lung 
adenocarcinoma transcript), також відома як 
NEAT2 (noncoding nuclear-enriched abundant 
transcript 2) [3]. Результати низки досліджень по-
казали зв’язок зміни експресії MALAT1 із виник-
ненням та розвитком різних видів злоякісних пу-
хлин, включаючи рак молочної залози, рак ший-
ки матки, колоректальний рак, рак печінки, ней-
робластому, остеосаркому, рак підшлункової за-
лози, рак сечового міхура, рак шлунку та рак ле-
генів [4, 5]. 

Разом із цим одним із напрямів сучасної мо-
лекулярної біології є дослідження ролі lncRNA 

MALAT1 у патогенезі злоякісних новоутворень 
нирки. Результати експериментальних робіт 
Zhang et al. [6] та Hirata et al. [7] показали, що в 
клітинах нирково-клітинного раку (НКР) спостері-
гається надмірне утворення молекули MALAT1. 
Групою Ye et al. встановлено, що MALAT1 спри-
яє пухлинній прогресії НКР шляхом пригнічення 
активності miR-194-5p [8]. А результати роботи 
Kulkarni et al. продемонстрували, що активація 
miR-182-5p призводить до зупинки росту пухлин 
НКР шляхом пригнічення експресії MALAT1 [9]. 
Також цікаво відмітити, що хворі із НКР із висо-
ким рівнем експресії MALAT1 в біоптатах пухлин 
мають значно менший показник загальної вижи-
ваності, ніж пацієнти із низьким рівнем утворен-
ня транскриптів MALAT1 [6, 7].  

Таким чином, враховуючи вагому роль днРНК 
MALAT1 у виникненні та прогресії раку нирки, а 
також залежність часу життя хворих із НКР від 
рівня експресії MALAT1, цікавим буде дослідити 
можливий зв’язок генетичного поліморфізму 
MALAT1 із виживаністю пацієнтів із злоякісними 
новоутворенням нирок. 

Мета дослідження 
Вивчення можливої асоціації rs3200401- по-

ліморфізму гену lncRNA MALAT1 із віком на-
стання раку нирки в українських пацієнтів. 
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Матеріали і методи дослідження. 
Дослідження проведено із використанням ве-

нозної крові 101 хворого зі світлоклітинним нир-
ково-клітинним раком (СКНКР) (42 жiнки та 59 
чоловiкiв). Пацієнти спостерігались на базі Сум-
ського обласного клінічного онкологічного дис-
пансеру з 2005 по 2016 рік. Кінцевий діагноз 
СКНКР встановлювався відповідно до рекомен-
дацій Європейської асоціації урологів (European 
Association of Urology Guidelines). Усі хворі мали 
II клінічну стадію раку відповідно до TNM-
класифікації злоякісних пухлин.  

Дослідження проводили з дотриманням ос-
новних положень Конвенції Ради Європи про 
права людини та біомедицину, Гельсінської де-
кларації Всесвітньої медичної асоціації про етні-
чні принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини (1964, з подаль-
шими доповненнями, включаючи версію 2000) та 
Наказу МОЗ України №690 від 23.09.2009 р. Усі 
учасники підписали інформовану згоду на участь 
у дослідженнях з наступним забором венозної 
крові на генетичний аналіз. 

Визначення rs3200401 поліморфізму гена 
MALAT1 здійснювали за допомогою методу по-
лімеразної ланцюгової реакції в реальному часі 
(Real-Time PCR) з використанням компонентів 
TaqManSNP Assay C_3246069_10. Режим для 
проведення ампліфікації: первинна денатурація 
20 с при 95°C, денатурація 30 с при 95°C та від-
пал з елонгацією – 30 с при 60°C (всього 50 цик-
лів). Ампліфікація та аналіз отриманих резуль-
татів проводилися детекторним модулем 7500 
Fast Real-time PCR System (Applied Biosystems, 
Foster City, USA) з використанням 7500 Fast 
Real-time PCR Software. 

Математичне опрацювання даних проводили 
за допомогою програми SPSS (версія 17.0). Без-
перервні дані наведені у вигляді середнього 
значення ± SD. Перевірку відповідності розподі-
лу алелів за rs3200401-локусом рівновазі Харді-
Вайнберга проводили за допомогою χ2-критерію 
Пірсона. Методики Каплана-Мейера та Кокс-

регресія були застосовані для перевірки можли-
вої асоціації між rs3200401-генотипами та віком 
виникнення СКНКР. Регресія Кокса була викона-
на як без, так із поправкою на стать, індекс маси 
тіла, наявність метастазів, звичку палити та 
вживати алкоголь. Значення Р < 0,05 вважали 
статистично значущими. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Результати генотипування за поліморфним 

сайтом rs3200401 гена MALAT1 показали, що 
серед пацієнтів із СКНКР 71 (70,3 %) особa має 
генотип СС, 29 (28,7 %) – генотип СТ, 1 (1 %) – 
генотип ТТ. Частота основного (С) та рецесивно-
го (Т) алелів становила 0,85 та 0,15 відповідно, а 
їх розподіл не відхилявся від рівноваги Харді-
Вайнберга (Р > 0,05). 

У таблиця 1 наведені показники середнього 
віку настання СКНКР в осіб із різним генотипом 
за rs3200401-локусом гена MALAT1 (у рамках 
кодомінантної та домінантної моделей успадку-
вання). На рисунку 1 представлена крива функ-
ції ризику, що в рамках домінантної моделі ус-
падкування ілюструє залежність між ймовірністю 
настання СКНКР та віком пацієнтів із різними ге-
нотипами за поліморфізмом rs3200401 гена 
MALAT1. Аналіз виживаності методом Каплана-
Мейера показав, що тривалість життя до момен-
ту розвитку СКНКР не асоційована із поліморф-
ним сайтом rs3200401 (log rank Р = 0,449 – для 
кодомінантної моделі; log rank Р = 0,847 – для 
домінантної моделі). 

Результати аналізу ризику виникнення 
СКНКР залежно від конкретного генотипу за 
rs3200401-поліморфізмом методом регресії Кок-
са показані в таблиці 2. У рамках одноваріантно-
го аналізу встановлено, що ризик розвитку 
СКНКР з віком не залежав від досліджуваного 
локусу гена MALAT (Р > 0,05). Статистично зна-
чущі результати також не були виявлені і після 
поправки на стать, індекс маси тіла, наявність 
метастазів, звички палити та вживати алкоголь 
(Р > 0,05). 

 
Таблиця 1 

Аналіз зв’язку віку настання СКНКР із rs3200401-поліморфізмом гену MALAT1 
Генотип n Середній вік SE 95 % CI log rank P Breslow P 

Кодомінантна модель 
СС 71 56,3 1,3 53,8-58,7 
СT 29 55,9 1,8 52,4-59,4 
TT 1 74,0 0,0 74,0-74,0 

0,449 0,439 

Домінантна модель 
СС 71 56,3 1,3 53,8-58,7 
СТ+ТТ 30 56,5 1,8 52,9-60,1 

0,847 0,685 

Примітка: СКНКР – світлоклітинний нирково-клітинний рак;  
SE – стандартна похибка; 95 % CI – 95 % довірчий інтервал; n – кількість пацієнтів 
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Рис 1. Функція ризику виникнення СКНКР залежно від віку 

 в осіб із різними генотипами за поліморфним сайтом rs3200401 гену MALAT1. 
 

Таблиця 2 
Аналіз зв’язку між rs320040-поліморфізмом гена MALAT1  та ризиком виникнення СКНКР з віком 

Одноваріантний аналіз Мультиваріабельний аналіз 
Модель 

HR 95 % CI P HR 95 % CI P 

TT+CT vs CC 1,04
2 0,677-1,603 0,85

3 
1,02

3 0,656-1,595 0,92
2 

CT vs TT+CC 1,14
4 0,738-1,772 0,54

7 
1,08

0 0,684-1,707 0,74
0 

TT vs CT+CC 0,34
6 0,048-2,505 0,29

3 
0,46

7 0,061-3,595 0,46
4 

Примітка: СКНКР – світлоклітинний нирково-клітинний рак; HR – ризик небезпеки; 95 % CI – 95 % довірчий інтервал. 
 

Узагальнення результатів експерименталь-
них робіт останніх років показало, що днРНК ві-
діграють одну із головних ролей у різноманітних 
внутрішньоклітинних процесах, а рівень їх про-
дукції специфічно асоційований із виникненням 
злоякісних пухлин [10], включаючи і рак нирок 
[11]. Серед багатьох некодуючих РНК, причет-
них до патогенезу злоякісних пухлин нирок, осо-
бливу увагу сьогодні привертає днРНК MALAT1.  

Поряд із вивченням ролі MALAT1 у розвитку 
раку нирок на сьогодні також виконані декілька 
досліджень зв’язку цієї днРНК із виживаністю па-
ієнтів. Так, у роботі Zhang et al. [6] показано, що 
високий показник експресії MALAT1 у хворих 
СКНКР був пов’язаний із більшою кількістю 
ускладнень та меншим показником виживаності. 
Поряд із цим, Hirata et al. [7] також виявили нега-
тивну кореляцію між кількістю утворених транс-

криптів MALAT1 та ймовірністю вижити у пацієн-
тів із СКНКР. 

У нашій роботі був проведений аналіз мож-
ливого зв’язку між генетичним поліморфізмом 
MALAT1 та віком настання СКНКР. Ген днРНК 
MALAT1 розташовується на довгому плечі 11-ї 
хромосоми (11q13.1), складається із 8708 пар 
основ та містить 2 екзони [12]. Станом на бере-
зень 2020 року відомо 5730 поліморфних сайтів 
гена MALAT1 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/?term=MALAT1). 
Одним із найбільш клінічно значущих у контексті 
зв’язку із розвитком злоякісних пухлин є полі-
морфний сайт rs3200401, що і був обраний нами 
для дослідження. 

Результати, отримані під час нашого дослі-
дження, показали, що rs3200401-поліморфізм не 
пов’язаний із віком виникнення СКНКР в україн-
ських пацієнтів. Такі результати були виявлені в 
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умов як без, так і з урахуванням таких факторів, 
як стать, куріння, наявність метастазів, індекс 
маси тіла та зловживання алкоголем. На сього-
дні дослідження такого плану в інших популяціях 
ще не виконувались. Проте, колективом Wang et 
al. [13] під час вивчення асоціації генетичного 
поліморфізму MALAT1 із виживаністю китайсь-
ких пацієнтів із аденокарциномою легень було 
встановлено, що пацієнти із СТ- та ТТ-
генотипами за rs3200401-локусом мають значно 
більший показник часу виживаності та менший 
ризик смертності, порівняно із хворими, що ма-
ють генотип СС. 

Висновки 
В українській популяції поліморфізм 

rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 
не пов’язаний із віком настання раку нирки. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у вивченні можливого зв’язку поліморфних 
сайтів генів ANRIL і HOTAIR із показниками ви-
живаності у хворих із раком нирки. 
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Реферат 
ПОЛИМОРФНЫЙ САЙТ rs3200401 ГЕНА MALAT1 НЕ АССОЦИИРОВАН С ВОЗРАСТОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ПОЧКИ 
Волкогон А. Д., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. 
Ключевые слова: длинная некодирующая РНК, MALAT1, полиморфизм генов, рак почки. 

Сегодня длинная некодирующая РНК MALAT1 считается одной из основных РНК, причастных к во-
зникновению и метастазированию злокачественных опухолей различной локализации. Результаты 
недавних экспериментов показали, что MALAT1 играет важную роль в наступлении и прогрессии так-
же и рака почки. При этом было обнаружено, что выживаемость онкобольных зависит от уровня эксп-
рессии гена этой РНК. Целью исследования стало изучение возможной связи rs3200401-
полиморфизма гена MALAT1 с возрастом возникновения рака почки среди украинских пациентов. Ма-
териалы и методы исследования. Исследование проведено с использованием венозной крови 101 
больного с светлоклеточным почечно-клеточным раком (42 женщины и 59 мужчин). Определение 
rs320040-полиморфизма гена MALAT1 осуществляли с помощью метода полимеразной цепной реак-
ции в реальном времени с использованием компонентов TaqManSNP Assay C_3246069_10. Статисти-
ческий анализ данных проводили с помощью программы SPSS (версия 17.0). Методики Каплана-
Мейера и Кокс-регрессия были применены для проверки возможной ассоциации между rs3200401-
генотипами и возрастом возникновения рака почки. Значение Р < 0,05 считали статистически значи-
мыми. Результаты. Результаты генотипирования по полиморфному сайту rs3200401 гена MALAT1 по-
казали, что среди пациентов с почечно-клеточным раком 71 (70,3%) человек имел генотип СС, 29 
(28,7%) – генотип СТ, 1 (1%) – генотип ТТ. Анализ выживаемости методом Каплана-Мейера показал, 
что продолжительность жизни до момента возникновения опухоли не связана с rs3200401-локусом 
(log rank Р = 0,449 – для кодоминантной модели; log rank Р = 0,847 – для доминантной модели). Ре-
зультаты анализа с помощью регрессии Кокса также показали, что риск развития почечно-клеточного 
рака с возрастом не зависит от rs3200401-сайта гена MALAT (Р > 0,05). Статистически достоверные 
результаты не были обнаружены и после учета пола, индекса массы тела пациентов, наличия у них 
метастазов, привычки курить и употреблять алкоголь (Р > 0,05). Выводы. В украинской популяции по-
лиморфизм rs3200401 гена длинной некодирующей РНК MALAT1 не связан с возрастом наступления 
рака почки. 



Актуальні проблеми сучасної медицини 
 

Том 20, Випуск 2 (70) 
 

123 

Summary 
rs3200401 MALAT1 GENE POLYMORPHISM  IS NOT RELATED TO AGE OF KIDNEY CANCER ONSET 
Volkohon AD, Harbuzova V. Yu., Ataman OV 
Key words: long non-coding RNA, MALAT1, gene polymorphism, kidney cancer. 

Today, the long non-coding RNA MALAT1 is considered to be one of the major RNAs involved in the 
emergence and metastasizing of various malignant tumours. Recent experiments have shown that MALAT1 
plays an important role in the onset and progression of kidney cancer as well. It was found that cancer 
patient survival depends on the level of MALAT1 gene expression. The aim of the study was to investigate 
the possible association between rs3200401 MALAT1 gene polymorphism and age of kidney cancer onset 
among Ukrainian patients. Materials and methods. The venous blood of 101 patients with clear cell renal cell 
carcinoma (42 women and 59 men) was used for study. Determination of MALAT1 gene rs320040 
polymorphism was performed by the Real-Time polymerase chain reaction method using TaqManSNP 
Assay C_3246069_10 components. Statistical analysis of the data obtained was performed using SPSS 
(version 17.0). To test the possible association between rs3200401 genotypes and the age of kidney cancer 
onset Kaplan-Meier and Cox regression techniques were used. P value < 0.05 was considered as sta-
tistically significant. Results. The obtained results of MALAT1 gene rs3200401 polymorphic site genotyping 
revealed that 71 (70.3%) patients with renal cell carcinoma had CC genotype, 29 (28.7%) – CT, 1 (1%) – TT 
genotype. Survival analysis by Kaplan-Meier method showed that life expectancy until the tumour 
occurrence was not related to rs3200401 locus (log rank P = 0.449 – for codominant model; log rank P = 
0.847 – for dominant model). The results of Cox regression analysis also showed no link between MALAT 
gene rs3200401-site and risk of renal cell carcinoma development (P > 0.05). No statistically significant 
results were found after adjustment for sex, body mass index, metastasis, smoking and drinking habits (P > 
0.05). Conclusions. The rs3200401 gene polymorphism of long non-coding RNA MALAT1 is not associated 
with the age of kidney cancer onset in Ukrainian population. 

 
 
 
 


