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МУЛТИПЛЕНИЯТ МИЕЛОМ (ММ) 
Е ЗЛОКАЧЕСТВЕНО ЗАБОЛЯВА-
НЕ, характеризиращо се с клонал-
на пролиферация на неопластич-
ни плазматични клетки в костния 
мозък със съпътстваща костна 
деструкция. Един от най-харак-
терните белези на ММ е костната 
болест, като 80% от пациентите са 
с доказани остеолитични лезии 
още при поставяне на диагно-
зата, а 60% претърпяват костни 
фрактури в хода на заболяването. 
Ключова роля в патогенезата на 
костната болест при ММ има пови-
шената остеокластна активност и 
потисната остеобластна функция, 
дължащи се на дисрегулация на 
редица интра- и интерцелуларни 
сигнални пътища. Сигнални пъти-
ща като RANK/RANKL/OPG, Notch, 
Wnt, RUNX2, EphrinB2/EphB4 и TNF 
път, както и сигналните молекули, 
DKK1, склеростин, периостин, ос-
теопонтин, GFI1, BMPs, TGFβ, актин 
A, annexin II, адипонектин, BTK, 
SDF1a, хемокини и интерлевкини, 
са обект на изследванията от по-
следните години с цел изясняване 
патогенезата на костната болест 
при ММ. Такива сигнални молеку-
ли като RANK/RANKL, склеростин, 
остеопонтин, DKK1 и други цито-
кини, участващи в регулацията 
на остеокласти, остеобласти и 
остеоцити биха могли да послужат 

като нови биомаркери за диагно-
стика и мониториране на костната 
болест при пациенти с ММ. Ефек-
тивното лечение на пациентите с 
ММ и подобряване на качеството 
им на живот е свързано с дълбоко-
то познаване на патогенетичните 
механизми на костна деструкция, 
което е предпоставка за разкрива-
не на нови диагностични биомар-
кери и таргети за лечение.

Въведение
Мултипленият миелом (ММ) е хема-

тологично неопластично заболява-

не, характеризиращо се с натрупва-

не на клонални плазматични клетки 

в костния мозък (Plasma Cells, РСs). 

Социалната значимост на ММ се 

определя от епидемиологията на 

заболяването. ММ съставлява 1% от 

всички онкологични и около 10% от 

онкохематологичните заболявания. 

През последните години се уста-

новява повишаване на честотата 

му. Така за 2018 г. в Американския 

регистър за ракови заболявания са 

отчетени 30 770 нови случая, а очак-

ваната честота за 2021 г. е 34 920 

нови случая[1]. Годишната заболева-

емост от ММ в Европа е 4.5-6.0/100 

000/година, средната възраст при 

поставяне на диагнозата 63-70 го-

дини, а смъртността е 4.1/100 000/

година[2]. В Българския онкологичен 

регистър през 2014 г. са вписани 209 

новорегистрирани случая. Въпреки 

ниския процент на болните от ММ 

спрямо общата заболеваемост от 

онкологични заболявания, честота-

та на заболяването постепенно 

нараства. Така например за послед-

ните 20-25 години броят на новоза-

болелите в Обединеното кралство 

нараства с около 30%[3] и подобна 

тенденция се наблюдава във всички 

европейски страни.

През последните години бяха реги-

стрирани редица нови високоефек-

тивни лекарствени средства за 

лечение на миеломната болест. Въ-

преки това заболяването остава не-

лечимо и е с хронично прогресиращ 

ход. Основни инвалидизиращи фак-

тори са костната болест, тежката 

неврологична симптоматика и хро-

ничната бъбречна недостатъчност.

Генетичният фон и клиничното про-

тичане на множествения миелом са 

много хетерогенни при различните 

пациенти. Въпреки големия напредък 

в познаването на молекулните меха-

низми на заболяването все още не-

говата патогенеза не е напълно изя-

снена. Инициацията на заболяването 

и неговата прогресия е в резултат 

на множество фактори. Установен 

е многостъпален нелинеен ход на 

болестта, с множество соматични 
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мутации, епигенетични нарушения, 

транслокации, промени в броя на 

хромозомите[4]. Друг аспект, обусла-

вящ прогресията на заболяването е 

тясната връзка на плазматичните 

клетки с микрообкръжението, което 

играе важна роля за акумулирането 

на плазматичните клетки. Клинич-

но изявеният мултиплен миелом се 

предшества от индолентни състоя-

ния като моноклонална гамопатия с 

неопределено значение (Monoclonal 

Gammopathy of Undetermined 

Significance, MGUS) и тлеещ миелом 

(SMoldering Myeloma, SMM). Прогре-

сията им до симптоматични стадии 

се съпровожда с поредица от гене-

тични промени в малигнения клон, 

както и промени в обкръжението на 

костния мозък, водещи до пролифе-

рация на малигнените РСs, неоангио-

генеза и остеолитични лезии[5,6].

Биомаркерите са неотменна част 

при поставяне на диагнозата, про-

следяването и определяне прогно-

зата на ММ. В светлината на нарас-

налите познания за патогенезата 

на ММ и за взаимоотношенията на 

миеломните клетки с клетки от ми-

кросредата в костния мозък е необ-

ходимо характеризирането на нови 

костни биомаркери, с помощта на 

които би могло както да се страти-

фицират по-точно рисковите групи, 

така и да се разработват нови тар-

гетни терапии.

Биомаркери, 
свързани с хипоксия 
и неоангиогенеза 
при мултиплен 
миелом
Прогресията на ММ се характеризи-

ра с аваскуларна фаза, отговаряща 

на двата индолентни стадия – SMM 

и MGUS, следвани от неоангиоге-

неза, водеща до активен ММ. За 

прогресията на заболяването съ-

ществено значение има хипоксич-

ната среда в костния мозък и спо-

собността на миеломните клетки 

да свръхекспресират HIF-1 (Hypoxia 

Inducible Factor-1) – главен фактор, 

отговорен за адаптация на клет-

ките към хипоксичен стрес[7,8]. Ос-

вен хипоксията в костния мозък и 

свръхекспресията на HIF-1, неоан-

гиогенезата при ММ се съпътства 

и с продукция на проангиогенни мо-

лекули от плазматичните клетки и 

от стромалните клетки на костния 

мозък (Bone Marrow Stromal Cells, 

BMSCs), такива като съдов ендо-

телен растежен фактор А (VEGFA), 

фибробластен растежен фактор 

(FGF), хепатоцитен растежен фак-

тор (HGF), ангиопоетин-1 (ANG-1) 

и остеопонтин (OPN). Последните 

действат като хемоатрактанти 

или се свързват с рецептори върху 

ендотелните клетки и стимули-

рат тяхната пролиферация[9]. Освен 

ангиогенни молекули тези клетки 

секретират и протеолитични ен-

зими металопротеинази-1, 2 и 9 

(ММР-1, ММР-2, ММР-9), които ремо-

делират екстрацелуларния матрикс 

и благоприятстват миграцията на 

ендотелните клетки. Всички тези 

клетъчни взаимодействия благопри-

ятстват заселването и преживяе-

мостта на РСs в костния мозък.

Важна роля в този процес играе 

оста на хемокиновия рецептор 

CXCR4 (CD 184) и неговият лиганд 

CXCL12[10]. CXCL12, определян още 

като SDF-1 (Stromal Cell Derived 

Factor-1) е хемостатичен хемокин, 

конститутивно секретиран от 

мезенхимни или костномозъчни 

стромални клетки, естествени 

компоненти на костния мозък. Той 

осъществява действието си чрез 

своя рецептор CXCR4, експресиращ 

се от хематопоетични и нехемато-

поетични туморни клетки. Взаимо-

действието на CXCR4 със CXCL12 

води до метастазиране на туморни-

те клетки чрез улесняване прилеп-

ването им към хематопоетичните 

костномозъчни ниши чрез стимули-

ране растежа и пролиферацията на 

неопластичните клетки по паракри-

нен механизъм и активира туморна-

та ангиогенеза[11]. Има доказател-

ства, че миеломни клетки от болни 

в активен стадий експресират ви-

соки нива на CXCR4 в периферна 

кръв, докато в костен мозък тази 

експресия е потисната чрез лиганда 

му CXCL12. Освен това експресията 

на CXCR4 в миеломни клетки обра-

тно корелира с активността на за-

боляването[12]. Оста CXCR4-CXCL12 

представлява не само нов маркер за 

взаимодействието на миеломните 

клетки с микрообкръжението, но и 

таргет за разработване на нови те-

рапевтични средства.

Друга възможност за таргетна 

терапия предоставя повърхност-

ната молекула CD229, позната и 

като SLAMF3 (Signaling Lymphocyte 

Activation Molecule Family member 3). 

Тя се експресира по повърхността 

на миеломните клетки и е член от 

семейството на SLAM-имунните ре-

цептори. Интересно е, че CD229 се 

експресира и в стадиите на MGUS 

и тлеещия миелом[13]. Така CD229 

може да бъде надеждна алтернати-

ва на CD38 и CD138 при идентифи-

цирането на миеломните клетки[14]. 

Освен това високи серумни нива на 

разтворимата форма sSLAMF3 биха 

могли да отразяват прогресията на 

заболяването и да бъдат полезен 

прогностичен фактор и терапевти-

чен таргет за имунотерапия[15].
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Биомаркери, 
свързани с 
остеокластна и 
остеобластна 
функция
Една от съществените характе-

ристики на клинично проявения ММ 

е наличието на костни лезии, поро-

дени от дисбаланс между остео-

кластна/остеобластна диференци-

ация и активност[16]. Адхезията на 

миеломни клетки към стромалните 

клетки индуцира секрецията на ос-

теокласт-индуциращи фактори като 

TNF-α, Il-6. Il-1, матриксни металопро-

теинази, хепатоцит-растежни фак-

тори, паратиреоид-подобен хормон, 

RANKL-L, VEGF, IGF, макрофагно-ин-

фламаторен протеин 1-α (MIP-1α).

RANKL
Известно е, че сигналният път RANK 

(Receptor Activator of Nuclear factor kB) 

и неговият лиганд RANKL е първич-

ният медиатор на остеокластното 

активиране при ММ и от своя стра-

на благоприятства пролиферацията 

и преживяемостта на миеломните 

РСs. В последните години обект 

на интензивни проучвания са раз-

творимият sRANKL и неговият ин-

хибитор остеопротегерин (OPG). 

Високата биологична вариабилност 

на OPG вероятно обяснява неубеди-

телните резултати относно проме-

ните в серумните нива на OPG при 

ММ и се предполага, че серумният 

OPG е малко специфичен за костни-

те лезии при неоплазии[17,18]. Много 

по-чувствителен и специфичен по 

отношение на костната болест 

при ММ е циркулиращият sRANKL. 

Установени са високи нива на цирку-

лиращия sRANKL при болни с ММ не 

само в сравнение с MGUS и здрави 

контроли, но и при прогресия на за-

боляването. Освен това серумните 

нива на sRANKL корелират с утвър-

дени прогностични туморни марке-

ри като β2-микроглобулин и с броя 

на РСs в костен мозък (Bone Marrow 

Plasma Cells, BMPC). Доказано е, че 

серумните нива на циркулиращия 

sRANKL зависят от наличието или 

отсъствието на костни лезии, още 

повече, че този биомаркер се обявя-

ва като прогностичен фактор за об-

щата преживяемост (Overal Survival, 

OS). Установено е също, че той има 

по-висока прогностична стойност 

от конвенционалната скелетна ра-

диография. Интересен е фактът, че 

намалението на sRANKL с над 50% 

след проведена терапия има прогно-

стична стойност по отношение на 

удължаване на свободното от про-

гресия заболяване (Progression-Free 

Survival, PFS)[19].

DKK-1 и склеростин 
– инхибитори на 
Wnt-сигналния път
Wnt-лигандите играят ключова роля 

в костния метаболизъм чрез тяхно-

то взаимодействие с рецепторен 

комплекс, състоящ се от трансмем-

бранни протеини, асоциирани към 

специфичен белтък, взаимодейст-

ващ с LDL-рецептора (LRP5/6). Акти-

вирането на Wnt-сигналния път ин-

дуцира транслокация на цитозолния 

β-катенин в ядрото и активиране 

транскрипцията на гени, участващи 

в остеобластната диференциация[20].

Инхибитор на Wnt-сигналния път се 

явява белтъкът Dkk-1, който е ос-

новен фактор за изчерпването на 

остеобласти при миеломна болест. 

Dickkopf-1 (DKK1) е секреторен про-

теин, който специфично инхибира 

сигналния път Wnt/β-катенин като 

се свързва с ко-рецептора LRP-6. Из-

следвания от последните години по-

казват, че нивата на DKK1 при паци-

енти с ММ корелират с наличието 

на литични костни лезии[21]. Освен 

това имунохистохимичен анализ на 

биопсичен материал от костен мо-

зък показва, че само в миеломните 

клетки се доказва DKK1. В in vitro из-

следвания е установена потисната 

диференциация на остеобластни 

прекурсори от човешки рекомбинан-

тен DKK1, както и от DKK1, изоли-

ран от костен мозък. Обещаваща 

таргетна терапия на костните 

лезии би могла да бъде с антитела 

срещу DKK1, доказали намаление на 

туморния растеж в миши модели на 

миеломна болест[22].

Склеростинът се кодира от SOST 

гена и представлява малък глико-

протеин, секретиран от остео-

цитите[23]. Той също се свързва с 

ко-рецептора LRP5/6 и инхибира сиг-

налния път Wnt/β-катенин[24]. Като 

резултат се инхибират остеоблас-

тите, индуцира се апоптозата им 

и се потиска костното формира-

не[25]. Негативният му ефект върху 

костна тъкан се усилва и от факта, 

че склеростин стимулира продук-

цията на RANKL от остеоцити[20]. 

Има проучвания, които доказват 

увеличени нива на склеростин при 

метаболитна костна болест и при 

постменопаузни жени[26], но данните 

в литературата за ролята му при 

ММ са сравнително оскъдни. Terpos 

и сътр.[25] установяват негативна 

корелация със специфичната кост-

на алкална фосфатаза (маркер за 

костно образуване) и позитивна ко-

релация С-телопептида на колаген 

тип-1 (маркер за костна резорбция). 

Посочените автори установяват, 

че нивата на склеростин са много 



списание МЕДИНФО 85

ХЕМАТОЛОГИЯ

Статините могат да 
забавят образуването  
на МЕТАСТАЗИ

Медицински наблюдения сред онко-
болни пациенти показват, че смърт-

ността се дължи много по-често на метаста-
зите, отколкото на първичния тумор. Това е 
така, защото раковите клетки се разпростра-
няват в други части на тялото още в начало-
то на заболяването, когато туморът е много 
малък и неустановен. За да направят това, 
раковите клетки трябва да се откъснат от 
извънклетъчния матрикс и да мигрират чрез 
лимфата и кръвта в други тъкани, където се 
установяват и пролиферират. Разбирането 
на молекулярните механизми на метастазите 
е ключова част от пъзела в борбата с рака. 

Преди повече от десет години проф. Улрике 
Щайн и нейната лаборатория в Центъра за 
експериментални и клинични изследвания 
(ECRC) успяха да открият важен двигател на 
този процес при човешкия колоректален 
рак: гена, свързан с мета стази на рак на дебе-
лото черво 1 (MACC1). Когато раковите клет-
ки експресират MACC1, тяхната способност 
да пролиферират, да се движат из тялото и да 
нахлуват в други тъкани се засилва. „Много 
видове рак се разпространяват само при 
пациенти с висока експресия на MACC1“, обяс-
нява Щейн. Сега, заедно с д-р Робърт Прей-
снер от Charité, Щайн открива какво може да 
наруши метастатичната прогресия в такива 
случаи: статините, които се предписват като 
лекарства за понижаване на холестерола, ин-
хибират експресията на MACC1 в туморните 
клетки. Учените представят своите открития 
в сп. Клинична и транслационна медицина. 
Робърт Прейснер и учени от Университета 
на Вирджиния са изследвали данни от общо 
300 000 пациенти, на които са били предпи-
сани статини. Този анализ установява връзка: 
„Пациентите, приемащи статини, имат ½ 
по-малко случаи на рак в сравнение с общата 
популация“, обяснява Прейснер. 

НОВИНИвисоки при пациенти с установена 

ММ и фрактури при диагнозата, как-

то и пациетите с рецидив на ММ са 

с по-високи нива на склеростин, от-

колкото новодиагностицираните. 

Експерименталните данни на Еда 

и сътр. потвърждават ролята на 

склеростин като потенциален тера-

певтичен таргет при ММ и обосно-

вават идеята относно проучвания 

за приложение на комбинирана те-

рапия антитела срещу склеро стин 

(scl-Ab)/протеазомни инхибитори, 

особено при състояния с установен 

костен катаболизъм[27].

Периостин
Периостинът, познат още с името 

остеобласт-специфичен фактор 2 

(OSF-2) е белтък от екстрацелулар-

ния матрикс. Фактът, че притежа-

ва домени, богати на остатъци от 

γ-карбоксиглутамат (Gla), получени 

при витамин К зависимото пост-

транслационно модифициране на 

белтъка, го причислява към групата 

на матриксните Gla-протеини[28]. 

Принадлежи към фасцилиновата фа-

милия, произвежда се предимно от 

стромалните клетки и се експреси-

ра основно в периоста (откъдето 

идва и името му). Участва в кост-

ното образуване и нормалните про-

цеси на костно ремоделиране особе-

но в условия на механичен стрес на 

костната тъкан[29,30]. Mеханичното 

натоварване на костите значител-

но повишава експресията на пери-

остин, което корелира с подобрени 

биомеханични свойства на дългите 

кости чрез увеличаване на косто-

бразуващата активност особено в 

периосталната зона. Тези резулта-

ти предполагат, че периостин може 

да бъде биомаркер на периосталния 

метаболизъм, процес, който не може 

да бъде определен от конвен-

ционалните маркери на костния 

търновър, повечето от които са 

биомаркери на ремоделиране на ен-

досталната кост[20]. Точната роля на 

периостин в костното ремоделира-

не все още е неясна. Oсвен че перио-

стин е структурна молекула в кост-

ния матрикс, едновременно с това 

тя играе и роля на сигнална молекула 

чрез интегриновите рецептори и 

Wnt/β-catenin сигналния път и така 

стимулира остеобласната функция 

и образуването на костна тъкан[31]. 

По време на ранната диференциация 

на остео бластите е установена в in 

vitro култури по-ранна експресия на 

периостин в сравнение с остеокал-

цин и костна алкална фосфатаза, 

което го превръща в по-ранен био-

маркер[32]. Значението на периостин 

за костната патология става оче-

видно от установената връзка меж-

ду серумните нивa на периостин и 

костната загуба. Високо серумно 

ниво на периостин е свързано с по-

вишен риск от фрактури при жени 

в менопауза[20,33], както и при анкило-

зиращ спондилит[34]. Известно е, че 

периостин стимулира метастатич-

ния растеж като благоприятства 

преживяемостта, инвазията и анги-

огенезата на туморните клетки[35,36]. 

Костните метастази при рак на 

гърда индуцират свръхекспресия на 

периостин от стромалните клет-

ки, което води до повишени нива на 

серумен периостин[37]. Експресията 

на периостин се повишава от нали-

чието на активин А, представител 

на суперфамилията на TGF-β. Изглеж-

да, че активин А е дерегулиран при 

първични костни тумори и костни 

метастази, както и при множест-

вен миелом. Активин А се повишава 

в серума на ММ пациенти с остео-

литична костна болест и взаимо-

действието между PCs и стромални 
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клетки индуцира секреция на акти-

вин А. Проведени са две проучвания 

при миши модели, при които успешно 

се предотвратява развитието на 

остеолитични лезии и се инхибира 

растежът на тумора с помощта на 

антагонисти на активин А[21].

Витамин D 
дефицит при 
мултиплен миелом
Витамин D дефицитът играе важ-

на роля за увеличението на редица 

остеокласт-активиращи фактори 

такива като хемокиновия лиганд 

3/макрофажен инфламаторен про-

теин 1-алфа (Chemokine Ligand 3/

Macrophage Inflammatory Protein 

1-alpha, CCL3/MIP-1α), RANKL, OPG и 

на остеобласт-супресивните фак-

тори (Dickkopf-протеин 1 и склеро-

стин) при ММ[25,38]. Данни от послед-

ните години показват, че 17-32% от 

болните с ММ са с тежък витамин 

D дефицит (<10 ng/ml), 40% са с де-

фицит (<20 ng/ml), a 13-39% са с оп-

тимални нива на витамин D (30 ng/

ml)[39-41]. По данни на Mayo клиниката, 

честотата на витамин D дефицита 

се увеличава с напредване на стадия 

на заболяването[42]. Извън значение-

то му за калциевата хомеостаза, 

витамин D има съществена имуно-

модулаторна роля: супресира имун-

ните отговори, медиирани чрез Th1 

клетки, индуцира Тregs клетките, 

инхибира Th17 клетките, отговорни 

за синтеза на IL-17. Така витамин D 

спомага за диференциацията на Тh 

клетките от Th1 към Th2 фенотип. 

Освен това потиска NK-клетките, 

потиска матурацията на Т-клетки-

те чрез инхибиране на дендритните 

клетки и подобрява хемотаксисния 

и фагоцитен отговор на макрофа-

гите, включително продукцията на 

антимикробни пептиди[43,44]. Интере-

сен е фактът, че витамин D потиска 

пролиферацията на активираните 

В-клетки и диференцирането им до 

плазматични клетки. Установени са 

и директни ефекти на витамин D 

върху миеломни плазматични клет-

ки, експресиращи рецептор за ак-

тивната му форма (1.25-дихидрокси 

витамин D3)[45]. Витамин D дефици-

тът и повишеният PTH стимулират 

експресията на RANKL, а раковите 

клетки секретират PTH-подобен 

протеин. В резултат се стимулира 

костната остеолиза и освобожда-

ването на растежни фактори от 

костния матрикс като инсулино-по-

добни растежни фактори, TGF-ß и 

други, благоприятстващи развитие-

то на туморните клетки[46].

Заключение
Над 90% от пациентите с ММ раз-

виват миеломна костна болест, 

при която се нарушава динамични-

ят баланс между костно формира-

не и костна резорбция с повишена 

остеокластна диференциация и 

активност и намалена активност 

и брой на остеобласти. Изучаване-

то на ролята на различни белтъци 

от костното микрообкръжение за 

формирането на костните лезии и 

прогресията на заболяването, би 

хвърлило нова светлина върху меха-

низмите, водещи до тези усложне-

ния с възможност за разработване 

на нови биологични агенти за тар-

гетна терапия. Разкриването на 

такива молекулни биомаркери би 

имало значима роля в развитието на 

транс лационния подход в съвремен-

ната онкохематология. n
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