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SOUHRN
Cíl studie:� Srovnání radiodiagnostických metod – konvenční radiografie (RTG) a celotělové magnetické rezonance (WB-MR) 
ve vztahu k myelomové kostní nemoci (MKN) a korelace s hladinami vybraných ukazatelů kostního metabolismu a mikro-
prostředí kostní dřeně. 
Typ studie:� retrospektivní analýza 
Materiál a metody:� Vyšetřeno bylo 32 pacientů s mnohočetným myelomem v době diagnózy. U všech bylo provedeno rent-
genové vyšetření skeletu a celotělová magnetická rezonance. Z kostních parametrů a ukazatelů mikroprostředí kostní dřeně 
byly posuzovány: osteokalcin (OC), kostní izoenzym alkalické fosfatázy (bALP), parathormon (PTH), karboxyterminální telo-
peptid kolagenu typu I (ICTP), N-terminální propeptid prokolagenu typu I (PINP), inzulinu podobný růstový faktor -1 (IGF-1),  
hepatocytární růstový faktor (HGF), syndecan-1/CD138 (SYN), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), osteoprotegerin 
(OPG), osteopontin (OPN), endostatin (ES), zánětlivý makrofágový faktor 1α a 1β (MIP-1α, MIP-1β), interleukin-17 (IL-17) 
a angiogenin (ANG). 
Výsledky:� Magnetická rezonance byla přínosnější než rentgenové vyšetření u 40,63 % nemocných, obě tyto metody se zcela 
shodovaly u 34 % vyšetřených a u 25,37 % byly výsledky obdobné. Při posuzování vztahu parametrů kostního metabolismu 
k postižení skeletu pomocí RTG byla zjištěna pozitivní korelace s hodnocením postižení u: ICTP (kk=0,306, p=0,023), PINP 
(kk=0,274, p=0,039) a OPN (kk=0,331, p=0,013). U ostatních parametrů nebyla korelace statisticky významná. 
Závěr:� Rentgenové vyšetření má nižší senzitivitu hodnocení rozsahu MKN. Dosažené výsledky upřednostňují zobrazení 
pomocí WB-MR. Ukazatele mikroprostředí kostní dřeně mají potenciál k lepšímu pochopení biologických pochodů u MKN, 
k posouzení jejich reálného přínosu bude ale potřeba zhodnocení většího souboru nemocných. Dosud se jako nejnadějnější 
z pohledu využití jako doplňujících ukazatelů rozsahu MKN jeví tři parametry - ICTP, PINP a OPN. 
Klíčová slova:� mnohočetný myelom, myelomová kostní nemoc, magnetická rezonance, konvenční radiografie, ukazatele 
mikroprostředí kostní dřeně.

SUMMARY
Puščiznová P., Petrová P., Hrbek J., Heřman M., Pika T., Bačovský J., Minařík J.: Comparison of conventional 
radiography with full body magnetic resonance and analysis of bone metabolism analysis in patients with mul-
tiple myeloma
Objective:� Comparison of radiodiagnostic methods, conventional radiography (X-ray) and whole-body magnetic resonance 
(MR-WB), to myeloma bone disease (MBD) and to the levels of selected markers of bone metabolism and bone marrow 
microenvironment.
Material and Methods:� We examined 32 patients with multiple myeloma at the time of diagnosis. All patients were examined 
by X-ray and whole-body magnetic resonance. Following parameters of bone marrow microenvironment were assessed: 
osteocalcin (OC), bone alkaline phosphatase (bALP), parathormone (PTH), carboxy-terminal telopeptide of type-I collagen 
(ICTP),N -terminal propeptide of procollagen type-I (PINP), insulin-like growth factor-1 (IGF-1), hepatocyte growth factor 
(HGF), syndecan-1 / CD138 (SYN), vascular endothelial growth factor (VEGF), osteoprotegerin (OPG), osteopontin (OPN), 
endostatin (ES), macrophage inflammatory protein 1α and 1β (MIP-1α, MIP-1β), interleukin-17 (IL-17), and angiogenin 
(ANG). 
Results:� Magnetic resonance imaging was more useful than radiography for 40.63 % of patients, these two methods were 
exactly the same in 34 % and in 25.37 % they were very similar. There is a positive correlation between X-ray and ICTP 
(kk=0.306, p=0.023), PINP (kk=0.274, p=0.039) and OPN (kk=0.331, p=0.013). For other parameters the correlation was 
not statistically significant. 
Conclusion:� X-ray has lower sensitivity in assessing of MBD. Our results recommend imaging with WB-MR. Indicators of 
bone marrow microenvironment have a potential to improve the understanding of biological processes in MBD. Larger 
group of patients should be evaluated to assess their real benefits. Three parameters are promising in the assessment of 
the MBD´s extent - ICTP, PINP and OPN.
Keywords:� multiple myeloma, myeloma bone disease, conventional radiography, magnetic resonance, bone marrow mi-
croenvironment.
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Úvod

Mnohočetný myelom (MM) je hematologická malig-
nita způsobená nekontrolovanou proliferací a akumu-
lací patologicky změněných plazmocytů v kostní dře-
ni s produkcí monoklonálního imunoglobulinu (MIG), 
doprovázená přítomností orgánové dysfunkce – CRAB 
(C-hyperkalcemie, R-renální postižení, A-anémie, B-
postižení skeletu - „bone disease“) [1].

Myelomová kostní nemoc (MKN), jeden z nejdů-
ležitějších projevů onemocnění, se projevuje v růz-
ném rozsahu od osteoporózy, až po výrazné rozsáh-
lé postižení skeletu osteolytickými ložisky, případně 
i s přítomností patologických fraktur. MKN je způso-
bená nerovnováhou mezi osteoresorpcí a kostní novo-
tvorbou. 

Historickým zlatým standardem mezi vyšetřo-
vacími metodami postižení skeletu bylo rentgenové 
zobrazení (RTG), novější techniky zahrnují celotělová 
vyšetření pomocí magnetické rezonance (WB-MR), 
nízkodávkové výpočetní tomografie (low-dose com-
puted tomography,  LD-CT) či pozitronové emisní 
tomografie s výpočetní tomografií (positron emission 
tomography/computed tomography, PET/CT) [2, 3]. 
Posouzení rozsahu MKN napomáhá rovněž zhodno-
cení parametrů kostního metabolismu a mikropro-
středí kostní dřeně. Rozeznáváme tři základní dráhy, 
které participují na vzniku MKN: Dráha RANK/RAN-
KL – jedná se o dráhu, která posuzuje poměr mezi 
aktivátorem receptoru nukleárního faktoru kappa B 
(receptor activator of nuclear factor kappa B, RANK) 
a jeho ligandem (ligand aktivátoru nukleárního faktoru 
kappa B, RANKL). Dále jde o dráhu makrofágového 
zánětlivého proteinu (macrophage inflammatory pro-
tein, MIP) související s buněčnou adhezí a migrací.  
Zvyšuje efekt RANKL tím, že potencuje jeho vazbu na 
ligand, což vede k vystupňování aktivace osteoklastů. 
Také ale působí mimo osu RANK/RANKL. Konečně 
se na rozvoji MKN podílí tzv. „Wingless“ dráha (Wnt), 
která je hlavní signální dráhou osteoblastů. Za fyziolo-
gických podmínek se Wnt glykoproteiny vážou na Wnt 
receptor, což vede ke stimulaci genů pro osteoblas-
tickou  remodelaci. Tato dráha je inhibována proteiny 
ze skupiny DKK (Dickkopf-1) a její útlum vede k inhibi-
ci tvorby osteoblastů [4,5].

Cílem předloženého sdělení je srovnání radiodia-
gnostických metod RTG a WB-MRI ve vztahu k MKN 
a korelace rozsahu kostního postižení s hladinami 
vybraných ukazatelů kostního metabolismu a mikro-
prostředí kostní dřeně.

Pacienti a metody

Analyzovaným souborem bylo 32 pacientů s nově 
diagnostikovaným mnohočetným myelomem splňují-
cích IMWG kritéria nemoci [1]. Věkový medián nemoc-
ných byl 64 (31-81) let, poměr M/Ž 1,7:1,0. Z hlediska 
pokročilosti MM bylo dle klasifikace Durie-Salmon. Stá-
dium I zastoupeno v 12,58 % (n= 4) pacientů, stádium 
II v 40,62 % (n=13) a stádium III v 46,8 % (n=15) [6].

U všech pacientů bylo provedeno rentgenové 
vyšetření osového skeletu a celotělová magnetická 
rezonance. Rozsah postižení pomocí RTG byl určen 
podle počtu osteolytických lézí (Tabulka 1) a postižení 
na WB MR bylo hodnoceno dle Durie-Salmon-PLUS 
klasifikace (Tabulka 2) [6, 7].

Table 1: Bone involvement in multiple myeloma using con-
ventional radiography

0 No lesion on X-ray

1 Diffuse osteoporosis or isolated lytic lesion

2 ≥ 1 osteolytic lesion

3 Diffuse osteolytic lesions with pathological fractures or 
compression of vertebras

Table 2: WB-MR (Durie-Salmon PLUS Staging system) for 
multiple myeloma bone disease [7]

Stage I < 5 focal lesions; mild diffuse disease

Stage II 5–20 focal lesions; moderate diffuse disease

Stage III > 20 focal lesions; severe diffuse disease

Ze sérových ukazatelů myelomové kostní nemoci 
byly posuzovány: osteokalcin (OC), osteoprotegerin 
(OPG), karboxyterminální telopeptid kolagenu typu-I  
(ICTP) metodou enzymoimunoeseje, osteopontin (OPN), 
parathormon (PTH), syndecan-1/CD138 (SYN), zánětli-
vý makrofágový faktor 1α a 1β (MIP-1α, MIP-1β), endo-
statin (ES) interleukin-17 (IL-17), vaskulární endoteliální 
růstový faktor (VEGF), hepatocytární růstový faktor 
(HGF) a angiogenin (ANG) metodou kvantitativní send-
vičové enzymatické imunoeseje. Kostní izoenzym 
alkalické fosfatázy (bALP) a insulinu podobný růstový 
faktor-1 (IGF-1) byly hodnoceny metodou imunoradio-
metrie, N-terminální propeptid prokolagenu typu-I 
(PINP) metodou elektrochemiluminiscence. 

Ke statistickému zhodnocení byla použita Spear-
manova korelační analýza, na hranici významnosti 
p<0,05. 

Výsledky

Celotělová magnetická rezonance nalezla závažné 
postižení skeletu (tedy stádium II-III dle Durie-Salmon 
PLUS klasifikace) u 81 % pacientů, konvenční radiogra-
fie potvrdila rozsáhlý nález u 47 % nemocných. Při srov-
nání zobrazovacích technik odhalila WB-MRI u 40,63 % 
pacientů závažné postižení skeletu (tedy stádium II-III 
dle Durie-Salmon PLUS klasifikace) zatímco na RTG 
byly u těchto pacientů minimální či žádné změny. Obě 
tyto metody se zcela shodovaly u 34 % vyšetřených 
jedinců a u 24,37 % byly výsledky obdobné. 

Při srovnání rozsahu MKN pomocí zobrazovacích 
technik ve vztahu k vybraným ukazatelům mikropro-
středí kostní dřeně byly prokázány následující signi-
fikantní korelace: s WB-MR korelovala hladina ICTP 
(kk=0,317; p=0,021). Ostatní posuzované parametry 
neprokázaly při korelaci s rozsahem MKN pomocí WB-
MR signifikantní rozdíl.
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Figure 1. Results of correlation analysis: selected indicators of bone marrow microenvironment and extent of myeloma bone 
disease according to X ray

A) Serum level of telopeptide of collagen type-I (ICTP) significantly correlates with the extent of involvement of X-ray, p=0.023
B) Serum level of the N-terminal propeptide of procollagen type-I (PINP) correlates with the extent of involvement of X-ray, p=0.039
C) Serum level of osteopontin (OSP) correlates with extent of involvement of X-ray, p=0.013 
x axis=extent of X-ray involvement

V rámci hodnocení postižení skeletu pomocí RTG 
ve vztahu k uvedeným ukazatelům mikroprostředí kost-
ní dřeně byla prokázána signifikantní pozitivní závislost 
u ICTP (kk=0,306, p=0,023), PINP (kk=0,274, p=0,039) 
a osteopontinu (kk =0,331, p=0,013). Hladiny uvede-
ných ukazatelů narůstaly s tíží postižení skeletu (Obr. 
1). Vztah ostatních posuzovaných parametrů k rozsahu 
MKN hodnocené pomocí RTG nebyl nalezen. 

Diskuse

Myelomová kostní nemoc patří mezi hlavní příčiny 
morbidity ale i mortality u pacientů s mnohočetným 
myelomem [8]. Časná diagnostika a stanovení rozsa-
hu postižení jsou důležité jak z hlediska zahájení léčby 
MKN, tak stanovení individuální prognózy u nemoc-
ných s MM. 
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Nové vyšetřovací metody rozsahu MKN, patřící mezi 
zobrazovací metody či biochemické ukazatele, umož-
ňují přesněji definovat MKN již v době diagnózy i v pří-
padě, že postižení skeletu není klinicky vyjádřeno.

Klasickým obrazem MKN je RTG nález osteolytic-
kých lézí s predominancí v osovém skeletu nebo patolo-
gických fraktur lokalizovaných především v obratlových 
tělech či žebrech. S výhodou se dá použít RTG zobra-
zení k diagnostice kortikálních lézí, naopak jeho nevýho-
dou je vysoká falešná negativita, která často vede k pod- 
diagnostikování MKN, zejména v oblasti páteře [9-11].

Recentní zahraniční studie potvrzují význam WB-
MR v diagnostice MKN u hraničních stavů či stanovení 
komprese obratlů [12,13]. Výhodná je především při 
zobrazení páteře a pánve, naopak má jisté rezervy při 
zobrazení lebky [9,14]. Náš nález vyššího rozsahu kost-
ního postižení při posuzování pomocí WB-MR oproti 
RTG je ve shodě s těmito zjištěními a dokazuje vyšší 
citlivost magnetické rezonance ve srovnání s konvenč-
ní radiografií. 

S rostoucím poznáváním patogeneze mnohočetné-
ho myelomu nabývá na významu posuzování ukaza-
telů mikroprostředí kostní dřeně. ICTP je degradačním 
produktem kolagenu typu I a je tedy citlivým ukazate-
lem kostní resorpce a má také souvislost s objemem 
nádorové masy [15]. PINP je ukazatel rychlosti syntézy 
kolagenu I a vyjadřuje rychlost osteoblastické aktivity 
a kostní novotvorby [16]. Osteopontin je glykoprotein, 
jenž se za fyziologických podmínek podílí na řadě fyzio-
logických dějů jako je angiogeneze, apoptóza, hojení 
zánětu a remodelace kostní tkáně [16]. VEGF je cyto-
kin, který stimuluje vaskulární diferenciaci kmenových 
buněk a také růst a migraci buněk endotelu [17]. MIP 1α  
a MIP 1β jsou chemokiny, které se podílejí na diferen-
ciaci osteoklastů jednak indukcí dráhy RANK/RANKL, 
ale působí i mimo ni [18]. RANK/RANKL dráha vede 
k aktivaci osteoklastogeneze tak, že ligand aktivuje svůj 
specifický receptor RANK, který je umístěn na osteo-
klastech [19].

V rámci našeho hodnocení byl posuzován vztah uve-
dených ukazatelů k rozsahu kostního postižení. U vět-
šiny nebyla prokázána souvislost s viditelnými kostními 
lézemi, přesto u tří parametrů (ICTP, PINP a OPN) byla 
nalezena pozitivní korelace k rozsahu osteolytického 
postižení.

Osteopontin hraje v rozvoji myelomové kostní nemo-
ci jednu z hlavních rolí společně s IL-6 [20]. V meziná-
rodních studiích byla prokázána elevace osteopontinu 
u pacientů s MKN, ale byla také zjištěna korelace mezi 
zvýšenou hladinou osteopontinu a přítomností lytických 
lézí na RTG snímcích [21-23]. Tyto nálezy a také sku-
tečnost, že se MGNV od MM odlišuje mimo jiné také 
hustotou sítě kapilár v kostní dřeni, nás vedly k navržení 
osteopontinu jako jednoho ze slibných markerů stano-
vení myelomové kostní nemoci [24]. Závěry naší studie 
tuto skutečnost podporují, neboť sérové hladiny osteo-
pontinu korelovaly s postižením na RTG, byť korelační 
koeficient byl spíše nižší.

Ze sérových markerů mikroprostředí kostní dřeně 
se zdá být slibným ukazatelem ICTP v korelaci s celo-
tělovou magnetickou rezonancí. Hladina tohoto působ-

ku bývá zvýšená u většiny nemocných s MM a má také 
souvislost s objemem nádorové masy. Práce Jacob et 
al. prokázala, že zvýšená hladina ICTP umožňuje nález 
MKN i přes negativitu konvenční radiografie, zatímco 
při použití WB-MR je nalezena pozitivita [15]. Tato zjiš-
tění reflektují i výsledky zvýšené hladiny ICTP u pacien-
tů s kostním postižením vyjádřeným i v našem souboru 
jak na WB-MR, tak na RTG. 

Ve fázi rozvinutého MM dochází k útlumu osteoblas-
tické formace, což má vliv na hladiny PINP jakožto uka-
zatele rychlosti osteoblastické aktivity a novotvorby [25].

Lze předpokládat, že funkce osteoblastů je v rozvi-
nuté fázi MKN výrazně inhibována. Přesto u pacientů 
s osteolytickými lézemi na RTG skeletu byla prokázá-
na elevace hladiny PINP, což může být dáno zvýšenou 
degradační činností, kdy mikrofraktury v oblasti lytic-
kých lézí mohou indukovat novotvorbu kostní matrix 
osteoblasty [26].

Mezi rozsahem postižení na WB-MR či RTG a hladi-
nou dalších markerů mikroprostředí kostní dřeně neby-
la nalezena signifikantní korelace. Tento výsledek může 
být dán skutečností, že sérová hladina cytokinů může 
být ovlivněná řadou dalších faktorů a otázkou také 
zůstává možnost jejich tvorby mimo kostní matrix. Hla-
diny působků mohou být ovlivněny renální insuficiencí.  
V našem souboru bylo pouze 12 % nemocných s vyšší 
hladinou kreatininu, proto nelze její případný vliv validně 
zhodnotit. 

Z vyšetřených ukazatelů byly v našem souboru 
nejvýznamněji zvýšeny parametry související s RANK/
RANKL signální dráhou MKN, naopak dráha MIP 
neměla v posuzovaných ukazatelích významnější vztah 
k rozsahu postižení skeletu, což podporuje předpo-
klad, že na rozvoji MKN se dominantně podílí dráha 
RANK/OPG.

Posuzování Wnt dráhy bylo předmětem samostat-
ného hodnocení [27].

Z předložené práce vyplynulo, že rentgenové zob-
razení má pouze omezenou citlivost při hodnocení 
rozsahu MKN. Naše výsledky upřednostňují zobrazení 
pomocí WB-MR, která zachycuje významně vyšší roz-
sah postižení skeletu u MM. 

Ukazatele mikroprostředí kostní dřeně mají jistý 
potenciál k lepšímu pochopení biologických pochodů 
u myelomové kostní nemoci, k posouzení jejich reálné-
ho přínosu bude ale potřeba zhodnocení většího sou-
boru nemocných. Dosud se jako nejnadějnější z pohle-
du využití jako doplňujících ukazatelů rozsahu MKN jeví 
tři parametry - ICTP, PINP a OPN.
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