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SOUHRN
Cíl studie: Cílem naší studie bylo srovnat sérové hladiny vybraných markerů kostního metabolismu a mikroprostředí kostní 
dřeně s aktivitou mnohočetného myelomu (MM). 
Typ studie: prospektivní analýza 
Materiál a metody: Náš soubor 94 jedinců sestával z: 58 pacientů s aktivním mnohočetným myelomem (AMM), 12 s dout-
najícím myelomem (SMM) a 24 jedinců s monoklonální gamapatií nejasného významu (MGUS). Byly hodnoceny tyto para-
metry mikroprostředí kostní dřeně a kostního metabolismu: Hepatocytární růstový faktor (HGF), Syndekan-1 (SYN-1), 
Osteoprotegerin (OPG), Makrofágový zánětlivý protein 1α (MIP-1α), Aktivin A, Annexin A2, Sklerostin, Matrixová metalopro-
teináza 9 (MMP 9), Dickkopf protein 1 (DKK 1). Jejich hladiny byly korelovány s aktivitou onemocnění. Pro účely statistiky 
jsme použili Mann-Whitney U test s Bonferroniho korekcí při hladině významnosti p < 0,05.
Výsledky: Při srovnání MM a MGUS bylo zjištěno, že u pacientů s AMM jsou signifikantně vyšší sérové hladiny HGF (medián 
= M 2997 vs 1748 ng/l, p = 0,0002), MIP-1α (M 25,5 vs 22,4 ng/l , p = 0,018), SYN-1 (M 67,1 vs 21,1 µg/l, p <0,0001) 
a DKK-1 (M 3303 vs 2733 ng/l, p = 0,029). Při srovnání AMM a SMM byla u AMM signifikantně vyšší hodnota sérové hladiny 
DKK-1 (M 3303 vs 2196 ng/l, p = 0,042) a annexinu A2 (M 37,5 vs 26,5 µg/l, p = 0,015).
Při porovnání MGUS a SMM bylo shledáno, že u SMM jsou vyšší hladiny SYN-1 (M 67,1 vs 33,1 µg/l, p = 0,023).
Závěr: Byl prokázán vztah vybraných ukazatelů kostního metabolismu k aktivitě mnohočetného myelomu. Jako nejvíce 
perspektivní se jeví sérové hladiny těchto ukazatelů: HGF, MIP-1 a, SYN-1, DKK-1 a annexinu A2. 
Jejich hodnocení naznačuje potenciální přínos k odlišení počátku transformace onemocnění z MGUS do aktivního mnoho-
četného myelomu či z doutnajícího myelomu do aktivního onemocnění.
Klíčová slova: mnohočetný myelom – myelomová kostní nemoc - ukazatele mikroprostředí kostní dřeně.

SUMMARY
Krhovská P., Heřmanová Z., Petrová P., Zapletalová J., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J.: Analysis of 
parameters of signal pathway of myeloma bone disease in multiple myeloma 
Objective: Our aim was to compare serum levels of selected markers of bone metabolism and bone marrow microenviron-
ment to the activity of multiple myeloma (MM).
Material and methods: Our 94 patients’ cohort consisted of 58 patients with active multiple myeloma (AMM), 12 with smol-
dering myeloma (SMM) and 24 individuals with monoclonal gammapathy of undetermined significance (MGUS). 
 Following parameters of bone marrow microenvironment and bone metabolism were assessed: Hepatocyte growth factor 
(HGF), Syndecan-1 (SYN-1), Osteoprotegerin (OPG), Macrophage inflammatory protein 1α (MIP-1α), Activin A, Annexin A2, 
Sclerostin, Matrix metalloproteinase 9 (MMP9), Dickkopf-related protein 1 (DKK-1), and compared within AMM, SMM and 
MGUS. 
 For statistics we used Mann-Whitney U test with Bonferroni correction at p < 0.05.
Results: In comparison of MM and MGUS we found in MM significantly higher serum levels of HGF (median = M 2997 vs 
1748 ng/L, p=0.0002), MIP-1α (M 25.5 vs 22.4 ng/L, p=0.018), SYN-1 (M 67.1 vs 21.1 µg/L, p<0,0001) and DKK-1 (M 
3303 vs 2733 ng/L, p=0.029). In comparison of AMM and SMM we found in AMM higher serum levels of DKK-1 (M 3303 
vs 2196 ng/L, p=0.042) and Annexin A2 (M 37.5 vs 26.5 µg/L, p=0.015). In comparison of MGUS and SMM we found in 
SMM higher levels of SYN-1 (M 67.1 vs 33.1 µg/L, p=0.023). 
Conclusion: Analysis of serum levels of parameters of bone marrow microenvironment and bone metabolism showed thein 
relationship to activity of monoclonal gammopathies, especially in the case of HGF, MIP-1α, SYN-1, DKK-1 and Annexin A2. 
Keywords: multiple myeloma; myeloma bone disease; parameters of bone marrow microenvironment.

Úvod

Mnohočetný myelom (MM) je zhoubné onemocně-
ní, způsobené nekontrolovanou proliferací a akumulací 
patologicky změněných plazmatických buněk s pro-
dukcí monoklonálního imunoglobulinu (MIG) detekova-

telného v séru a/nebo v moči, doprovázené přítomnos-
tí MDE (myeloma defining events) – tedy buď přítomné 
orgánové dysfunkce CRAB (C-hyperkalcemie, R-renál-
ní postižení, A-anémie, B-postižení skeletu resp. „bone 
disease”) nebo zjištěním tzv. „biomarkerů malignity“ 
(zastoupení klonálních plazmatických buňek v kostní 
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dřeni ≥60 %, poměr dominantního a nedominantního 
lehkého řetězce >100, >1 fokální léze větší než 5 mm 
na magnetické rezonanci) [1].

Jedním z nejdůležitějších projevů onemocnění je 
myelomová kostní nemoc, která je největší příčinou 
morbidity i mortality nemocných [2]. Její rozsah je 
velmi variabilní, kolísá od osteoporózy až po výraz-
né difúzní postižení skeletu lytickými ložisky, nezřídka 
i s přítomností patologických fraktur. Základní příčinou 
vzniku je nerovnováha mezi osteoresorpcí a kostní 
novotvorbou zprostředkovaná množstvím chemokinů 
a cytokinů [3].

Historickým zlatým standardem mezi vyšetřovacími 
metodami postižení skeletu bylo rentgenové zobraze-
ní (RTG). Novější techniky zahrnují celotělová vyšet-
ření pomocí magnetické rezonance (WB-MR), nízko-
dávkové výpočetní tomografie (low-dose computed 
tomography, LD-CT) či pozitronové emisní tomografie 
s výpočetní tomografií (positron emission tomography/
computed tomography, PET/CT) [4,5].

Ke zhodnocení rozsahu kostního postižení přispívá 
také hodnocení parametrů kostního metabolismu a mik-
roprostředí kostní dřeně. Rozeznáváme tři základní sig-
nální dráhy, podílející se na vzniku MKN: První je dráha 
RANK/RANKL, která hodnotí poměr mezi aktivátorem 
receptoru nukleárního faktoru kappa B (receptor acti-
vator of nuclear factor kappa B, RANK) a jeho ligandem 
(ligand aktivátoru nukleárního faktoru kappa B, RAN-
KL). Dále se jedná o dráhu makrofágového zánětlivého 
proteinu (macrophage inflammatory protein, MIP), která 
souvisí především s buněčnou adhezí a migrací a také 
indukuje efekt RANK tím, že posiluje jeho navázání na 
ligand, což vede k aktivaci osteoklastů. Poslední je tzv. 
„Wingless“ (Wnt) dráha, která je hlavní signální drá-
hou osteoblastů. Za fyziologických podmínek se Wnt 
glykoproteiny vážou na Wnt receptor, čímž stimulují  
osteoblastickou přestavbu. Tato dráha je inhibována 
proteiny ze skupiny Dickkopf (DKK) [6-8].

Naším cílem bylo analyzovat vybrané biologic-
ké působky mikroprostředí kostní dřeně a srovnat je 
s aktivitou onemocnění. Naší snahou bylo diferencovat 
ukazatele, které by již v době diagnózy vyčlenily pa-
cienty s rizikovým onemocněním.

Pacienti a metody

Analyzovaným souborem bylo 94 jedinců s mono-
klonální gamapatií. Celkem bylo v souboru 58 pacien- 
tů s aktivním mnohočetným myelomem (AMM), 12 
s doutnajícím myelomem (SMM) a 24 jedinců s mono-
klonální gamapatií nejasného významu (MGUS). Věko-
vý medián nemocných byl 69 let (38-90 let), poměr M/Ž 
= 1,04:1. Z hlediska pokročilosti MM bylo dle klasifika-
ce Durie-Salmon stádium I zastoupeno v 17 % (n = 16) 
pacientů, stádium II v 20 % (n = 19) a stádium III v 37 % 
(n = 35), pod-stádium B bylo zastoupeno v 5 % (n = 
5) [9]. Prognostická stratifikace MM dle mezinárodního 
prognostického indexu (ISS) měla následující zastou-
pení: stádium 1 v 17 % (n = 16), stádium 2 v 33 % (n = 
31) a stádium 3 v 50 % (n = 47).

Ze sérových ukazatelů myelomové kostní nemoci 
byly posuzovány: Hepatocytární růstový faktor (HGF), 
Zánětlivý makrofágový faktor 1 α (MIP-1 α), Dickkopf 
protein 1 (DKK 1), Aktivin A, Annexin A2, Syndekan-
1/CD138 (SYN), Matrixová metaloproteináza 9 (MMP 
9) a Sklerostin metodou kvantitativní sendvičové enzy-
matické imunoeseje (kity Quantikine RD, Minneapolis), 
Osteoprotegerin (OPG) metodou enzymoimunoeseje 
(kitem ELISA Bio Vendor GmbH). Veškerá měření byla 
prováděna podle doporučení výrobce. 

K analýze dat byl použit statistický software IBM 
SPSS Statistics 22 (USA).

Ke statistickému hodnocení byl použit Mann-Whit-
ney U test s Bonferroniho korekcí. Testy byly korelová-
ny na hladině významnosti p <0,05.

Výsledky

Při srovnání sérových hladin u AMM a MGUS bylo 
zjištěno, že u pacientů s AMM jsou vyšší sérové hladiny 
HGF (medián = M 2997 vs 1748 ng/l, p = 0,0002), MIP-
1α (M 25,5 vs 22,4 ng/l, p = 0,018), SYN-1 (M 67,1 vs 
21,1 µg/l, p < 0,0001) a DKK-1 (M 3303 vs 2733 ng/l, 
p = 0,029), (obr. 1-4).

Při srovnání AMM a SMM byla u AMM nalezena 
signifikantně zvýšená hladina DKK-1 (M 3303 vs 2196 
ng/l, p = 0,042) a Annexinu A2 (M 37,5 vs 26,5 µg/l,  
p = 0,015), (obr. 2).

Při srovnání MGUS a SMM bylo zjištěno, že 
u SMM jsou vyšší hladiny SYN-1 (M 67,1 vs 33,1 µg/l,  
p = 0,023), (obr. 4).

U ostatních pozorovaných parametrů nebyla pro-
kázána signifikantní korelace ve vztahu k aktivitě one-
mocnění. 

Figure 1. Results of comparison of serum levels of hepa-
tocyte growth factor (HGF) in patient with multiple myeloma 
(MM) against  individuals with monoclonal gammapathy of 
undetermined significance (MGUS) and smoldering myeloma
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Diskuse

Myelomová kostní nemoc (MKN) patří mezi hlavní 
příčiny morbidity ale i mortality u pacientů s mnoho-
četným myelomem [2]. Časná diagnostika a stanove-
ní rozsahu postižení jsou důležité i z hlediska indikace 
k zahájení léčby MM. Zatímco monoklonální gamapatie 
nejasného významu je stav nevyžadující léčbu, mnoho-
četný myelom je maligní onemocnění, vyžadující již od 
stanovení diagnózy vhodný léčebný přístup. Odlišení 
časného stádia mnohočetného myelomu od monoklo-
nální gamapatie nejasného významu či fáze doutnající-
ho myelomu je v klinické praxi někdy obtížné, nalezení 
dalších spolehlivých pomocných ukazatelů, které by 
pomohly diferencovat tyto jednotky, se jeví perspektivní 
k usnadnění rozhodování o zahájení terapie.

Pochopení buněčných interakcí, odehrávajících 
se uvnitř postižené kosti, je také rozhodující pro vývoj 
nových léků, s cíleným ovlivněním myelomových buněk 
či mikroprostředí KD. S postupným poznáváním pato-
geneze myelomu tak nabývá na významu hodnocení 
ukazatelů mikroprostředí kostní dřeně a kostního meta-
bolismu. 

V naší práci jsme analyzovali devět biomarkerů, 
které se významně uplatňují v patogenezi myelomové 
kostní nemoci. U šesti z nich byl pozorován signifikant-
ní rozdíl sérových hladin ve vztahu k aktivitě, resp. při 
srovnání MGUS, SMM a AMM. 

Ze stanovovaných markerů byly v našem souboru 
u AMM nejvýznamněji zvýšeny parametry, které souvi-
sejí se signální dráhou MIP, především MIP-1α. Tento 
chemokin má významný osteoklastogenní efekt, který 
je nezávislý na dráze RANK/RANKL, nicméně posiluje 
účinek této dráhy na aktivaci osteoklastů [10]. Kromě 
hladin MIP-1α byly pozorovány vyšší hladiny i dalších 
proangiogenních působků (VEGF, angiogenin), což 
podporuje hypotézu o neovaskularizaci u nemocných 
s MM [11]. Naše výsledky jsou v souladu i s dalšími 
studiemi, které prokázaly signifikantně vyšší hladiny 
MIP-1α u pacientů s MM oproti pacientům s MGUS 
[10,11]. MM se od MGUS mimo jiné odlišuje vyšším 
zastoupením patologických plazmocytů přítomných 
v kostní dřeni. MIP-1α je tvořen především právě těmi-
to patologickými plazmocyty, což je zřejmě důvodem 
vyšších hladin MIP-1α u AMM.

Hepatocytární růstový faktor (HGF) je cytokin, 
jehož hlavní úlohou je stimulace růstu epiteliálních 
buněk. Je také významným induktorem neovaskulari-
zace, a kromě toho také potencuje osteoklastogenezi 
[12,13]. Je dokladováno, že vyšší hladina HGF v době 
diagnózy může být negativním prediktivním faktorem 
přežití a odpovědí na léčbu [14,15], byť i v některých 
z našich předešlých hodnocení nebyl jednoznačně 
vztah k léčebnému efektu potvrzen [16]. Předložené 
výsledky navíc prokázaly signifikantně vyšší hladinu 
HGF u pacientů s MM oproti pacientům s MGUS, což 
může být dokladem vyšší hustoty kapilární sítě v kostní 
dřeni u AMM.

V našem souboru, byla nalezena pozitivní korelace 
mezi aktivitou MM a hladinou DKK-1. Wnt dráha je inhi-
bována proteiny ze skupiny DKK (Dickkopf). Proteiny 

Figure 2. Results of comparison of serum levels of Dickkopf-
related protein 1 (DKK-1) in patient with multiple myeloma 
(AMM) against patient with monoclonal gammapathy of un-
determined signifikance (MGUS) and smoldering myeloma 
(SMM)

Figure 3. Results of comparism of serum levels of mac-
rophage inflammatory protein 1α (MIP 1α) in patients with 
multiple myeloma (AMM) against patient with monoclonal 
gammapathy of undetermined signifikance (MGUS) and 
smoldering myeloma (SMM)

Figure 4. Results of comparison of serum Syndecan 1 in pa-
tient with multiple myeloma (AMM) against patient with mono- 
clonal gammapathy of undetermined signifikance (MGUS) 
and smoldering myeloma (SMM).
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skupiny DKK jsou nadměrně produkovány u pacientů 
s mnohočetným myelomem v důsledku parakrinní sti-
mulace a potencují tedy rozvoj osteolytického kostní-
ho postižení [17,18]. DKK-1 reguluje remodelaci kosti 
v důsledku suprese osteoblasty, hraje také významnou 
roli v proliferaci a diferenciaci těchto buněk [19]. Byla 
prokázána produkce DKK-1 patologickými plazmo-
cyty, zatímco fyziologické plazmocyty tento protein 
nevytvářejí [20]. Několik zahraničních studií prokázalo 
souvislost mezi hladinou DKK-1 a rozsahem kostního 
postižení [19-22]. Za poměrně významnou považujeme 
skutečnost, že signifikantně vyšší hladiny DKK-1 byly 
zjištěny u nemocných s AMM oproti pacientům ve fázi 
doutnajícího myelomu. Tyto výsledky se zdají být slib-
nými prediktory rozvoje kostního postižení u MM.

Dalším z ukazatelů, který prokázal signifikantní vztah 
k aktivitě onemocnění, byl Syndekan-1. Byl nalezen roz-
díl mezi jeho hladinami u pacientů s aktivním mnoho-
četným myelomem a MGUS a také u pacientů s mye-
lomem doutnajícím oproti jedincům s monoklonální 
gamapatií nejasného významu, což je ve shodě s před- 
chozími studiemi [23,24]. Syndekan-1 (CD 138) je člen 
rodiny transmembránových glykoproteinů buněčného 
povrchu heparansulfátu (HS). Během vývoje B-buněk 
se exprese se zráním B lymfocytů ztrácí, ale u zralých 
plazmocytů je opět re-exprimován. Zprostředkovává 
specifickou adhezi myelomových buněk, ovlivňuje i dife-
renciaci kostních buňek, kdy potencuje vývoj osteo-
blastů a inhibuje tvorbu osteoklastů [25]. Syndekan-1 
je exprimován pouze na myelomových buňkách v kost-
ní dřeni a na povrchu maligních plazmatických buněk 
v periferní krvi u pacientů s mnohočetným myelomem. 
Proto také je tento působek využíván v průtokové cyto-
metrii k identifikaci patologických plazmocytů [26-28]. 

Posledním posuzovaným ukazatelem, který proká-
zal souvislosti s aktivitou onemocnění je Annexin A2. 
Annexin A2 je členem rodiny 20 proteinů, které se váží 
na povrch aniontových fosfolipidů v přítomnosti vápní-
ku. Každý annexin má unikátní N-terminální sekvenci 
aminokyselin C konce [29]. Annexin A2 funguje jednak 
jako intracelulární protein, kdy je zapojen v procesu 
u endocytózy i exocytózy [30,31] i jako extracelulární 
protein, kdy funguje jako potenciální receptor pro akti-
vátor tkáňového plazminogenu a podílí se na buněč-
né adhezi. Bylo také zjištěno, že annexin A2 stimuluje 
růst a proliferaci myelomových buněk a naopak inhi-
buje apoptózu [32]. Ovšem v kostní dřeni se vyskytuje 
i za fyziologických podnímek, kdy hraje určitou úlohu 
ve fyziologickém kostním obratu a také zřejmě má vliv 
na délku přežití fyziologických plazmocytů [33]. I v naší 
práci byl prokázán vztah mezi aktivitou MM a hladinou 
Annexinu A2, kdy u AMM byla signifikantně vyšší hla-
dina než u SMM. To je zřejmě dáno faktem, že výše 
hladiny Annexinu A2 souvisí s mírou infiltrace KD.

Z předložené práce vyplynulo, že ukazatele mik-
roprostředí kostní dřeně mají jistý potenciál k lepšímu 
pochopení biologických pochodů u myelomové kost-
ní nemoci. Byl prokázán vztah vybraných ukazatelů 
mikroprostředí KD k aktivitě mnohočetného myelomu 
– s aktivitou onemocnění narůstají sérové hladiny těch-
to ukazatelů. Tento vztah naznačuje potenciální přínos 

k odlišení počátku progrese onemocnění z MGUS do 
aktivního mnohočetného myelomu či z doutnajícího 
myelomu do myelomu aktivního. Výsledky mají také 
slibný potenciál k odlišení nemocných s časnou for-
mou kostní nemoci, a tedy i k indikaci antiresopční 
terapie. K posouzení reálného přínosu je ale třeba další 
analýzy. 
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