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Περίληψη

Υπάρχοντα δεδομένα: Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια νεοπλασματική νόσος των

πλασματοκυττάρων, εντοπιζόμενη στο μυελό των οστών. Αυτά τα νεοπλασματικά κύτταρα

αλληλοεπιδρούν με το μυελικό μικροπεριβάλλον, με αποτέλεσμα να το τροποποιήσουν. Η

αγγειογένεση, δηλαδή η δημιουργία νέων αγγείων από τα προϋπάρχοντα, εξαρτάται από

αυτές τις αλληλεπιδράσεις,  και τελικά εμπλέκεται στην ανάπτυξη του όγκου με πολλαπλούς

τρόπους. Η διαδικασία της αγγειογένεσης έχει ήδη μελετηθεί σε διάφορα καλοήθη και

κακοήθη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του μυελώματος, και ήδη έχουν προκύψει

ειδικές αντιαγγειογενετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, ακόμα και στο πολλαπλό μυέλωμα

με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Όμως, παρά την εξέλιξη στην κατανόηση της

παθοφυσιολογίας της νόσου και στην κλινική εφαρμογή της, το πολλαπλό μυέλωμα

παραμένει ανίατο και συνεπώς απαιτεί περισσότερη διερεύνηση των εμπλεκόμενων

μηχανισμών στη βιολογία της εξέλιξής του.

Σκοπός της μελέτης: Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να μελετήσει το ρόλο των

ELR CXC+ χυμοκινών και των μαστοκυττάρων στην αγγειογενετική δραστηριότητα του

πολλαπλού μυελώματος. Μετρήθηκε η περιφερική ανίχνευση αυτών των χυμοκινών καθώς

και η εντόπιση των μαστοκυττάρων στο μυελό και εξετάσθηκε η σχέση τους, τόσο με την

αγγειογενετική δραστηριότητα του μυελού.

Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκαν 63 ασθενείς κατά τη διάγνωση του μυελώματος, καθώς

και 30 από αυτούς, που μπήκαν σε ύφεση μετά από θεραπεία. Επίσης μελετήθηκαν 30 υγιείς

μάρτυρες. Η μελέτη έγινε σε 2 φάσεις. Αρχικά μελετήθηκαν οι ELR+ CXC χυμοκίνες

(GRO-α, ENA-78 και ΙL-8) στο περιφερικό αίμα, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της

αγγειογενετικής δραστηριότητας του μυελού, μέσω άμεσης μέτρησης της μικροαγγειακής

πυκνότητας του (MVD) και μέσω έμμεσης μέτρησης των αγγειογενετικών κυτταροκινών

HGF, VEGF, TNF-α, αγγειογενίνη και PDGF-AB, στο περιφερικό αίμα.. Στην επόμενη

φάση μετρήθηκε η μαστοκυτταρική πυκνότητα στο μυελό (MCD) σε συνδυασμό με την

εκτίμηση της αγγειογενετικής δραστηριότητάς του, μέσω άμεσης μέτρησης της MVD του

και μέσω έμμεσης μέτρησης των αγγειογενετικών κυτταροκινών VEGF, bFGF, TNF-α

καθώς των ELR+ CXC χυμοκινών.

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των ELR+ CXC χυμοκινών, των μετρούμενων αγγειογενετικών

παραγόντων καθώς και η MVD και η MCD στο μυελό, ήταν όλα στατιστικά σημαντικά

αυξημένα στους ασθενείς σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Επίσης όλες οι παραπάνω

παράμετροι αυξάνονταν με την πρόοδο του σταδίου της νόσου, με εξαίρεση την ΕΝΑ-78.

Παρόμοια, όλες οι παραπάνω παράμετροι ελαττώνονταν στατιστικά σημαντικά μετά από
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αποτελεσματική θεραπεία, με εξαίρεση την ENA-78 και το GRO-α, όπου δε διαπιστώθηκε

διαφορά. Σημαντικές θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν ανάμεσα στις τιμές του GRO-α με αυτές

των HGF, VEGF, TNF-α αλλά και με τη MVD και MCD. Επίσης η ΕΝΑ-78

συσχετίσθηκε με τον VEGF και τον TNF-α, καθώς και με τη MCD, αλλά όχι με τη MVD.

H IL-8 σχετίσθηκε με τον TNF-α, τον PDGF-AB, την αγγειογενίνη και τη MCD, αλλά όχι

με τη MVD. Τέλος η MCD συσχετίσθηκε τόσο με τη MVD, όσο και με τις υπόλοιπες

αγγειογενετικές κυτταροκίνες..

Συμπεράσματα: Τα κυκλοφορούντα επίπεδα των ELR+ CXC χυμοκινών (IL-8, GRO-α

και ΕΝΑ-78) καθώς και η μαστοκυτατρική πυκνότητα του μυελού είναι αυξημένα στους

ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου και ελαττώνονται μετά

από αποτελεσματική θεραπεία. Οι συσχετίσεις τους με την αγγειογενετική διαδικασία

προτείνει τη συμμετοχή των ELR+ CXC χυμοκινών και των μαστοκυττάρων στη

διαδικασία της μυελωματικής αγγειογένεσης.
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Abstract

Background: Multiple myeloma is a malignant plasma cell diseaes, being located in bone

marrow. Malignant cells interact with bone marrow microenvironment, modifying it.

Angiogenesis represents the formation of new blood vessels from pre-existing ones, is

dependent on those interactions, and finally is implicated in the development of tumor

by multiple manners. Angiogenesis process has been studied in both benign and

malignant diseases included multiple myeloma, achieving the development of anti-

angiogenic therapies, even in myeloma, with satisfying results. Despite the progress in the

understanding of myeloma pathophysiology, the disease remains incurable. Therefore,

the investigation of implicated mechanisms in the biology of myeloma evolution is

nessecary.

Aim of the study: The aim of the study was to investigate the role of ELR CXC+

chemokines and mast cells in angiogenic activity of multiple myeloma. Circulating levels

of those chemokines in the peripheral blood, as well mast cells’ location in bone marrow

were studied. Furthermore, their relationship with bone marrow angiogenic process was

also studied.

Patients and methods: Sixty-three myeloma patients were studied during diagnosis.

Moreover, 30 of them achieving remission after therapy as well 30 healthy controls were

also studied. This was a study in 2 phases. Initially, ELR+ CXC chemokines (GRO-α,

ENA-78 and ΙL-8) were measured in peripheral blood, along with the estimation of bone

marrow angiogenic activity, both directly, estimating bone marrow microvascular density

(MVD) and indirectly, measuring circulating levels of known angiogenic cytokines, such

as HGF, VEGF, TNF-α, angiogenin and PDGF-AB. In the next phase, bone marrow

mast cell density (MCD) was estimated, along with the estimation of bone marrow

angiogenic activity, both directly, estimating bone marrow microvascular density (MVD)

and indirectly, measuring circulating levels of known angiogenic cytokines, such as

VEGF, bFGF, TNF-α, as well ELR+ CXC chemokines.

Results: All measured variables were significantly increased in multiple myeloma patients

compared to healthy population. Furthermore, they were all increasing in parallel with

disease activity, with the exception of ENA-78. Similarly, all variables decreased after

effective treatmen, with the exceptions of ENA-78 and GRO-α, where no difference was

found. Significant positive correlations were found between GRO-α with HGF, VEGF,

TNF-α, MVD and MCD. Significant positive correlations were also noted between

ΕΝΑ-78 with VEGF, TNF-α and MCD but not with MVD. IL-8 also correlated with
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TNF-α, PDGF-AB, angiogenin and MCD, but also not with MVD. Finally, MCD

correlated with MVD and all angiogenic cytokines as well.

Conclusions: Circulating levels of ELR+ CXC chemokines (IL-8, GRO-α and ΕΝΑ-

78), as well bone marrow MCD are elevated in multiple myeloma patients, are dependent

on disease stage and decrease after effective therapy. Their correlations with the

angiogenic process suggest their participation in multiple myeloma angoiogenesis.
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πλασματοκυτταρικό ή πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια κλωνική νόσος

των πλασματοκυττάρων. Τα πλασματοκύτταρα αποτελούν το τελικό στάδιο

διαφοροποίησης των Β λεμφοκυττάρων. Το ΠΜ εντάσσεται, μαζί με τα λεμφώματα,

στα Β-λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. Στην πραγματικότητα διαφοροποιείται

σημαντικά από τα λεμφώματα, τόσο στην παθογένεια, όσο και στην κλινική εικόνα

και συμπεριφορά. Φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ΠΜ αποτελεί την

εξέλιξη μιας προνεοπλασματικής κατάστασης που ονομάζεται μονοκλωνική

γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (monoclonal gammopathy of undetermined

significance- MGUS). Η εξέλιξη της σταθερής MGUS σε ενεργό ΠΜ είναι μια

πολύπλοκη διαδικασία, όπου συμμετέχουν τόσο πολλαπλές αλλαγές στη

συμπεριφορά των πλασματοκυττάρων (αυτοεπάρκεια στα αυξητικά σήματα,

ελαττωμένη απόπτωση, απόκτηση επεκτατικών ιδιοτήτων), όσο και αλληλεπιδράσεις

τους με το μυελικό μικροπεριβάλλον, όπου και αναπτύσσεται η νόσος. Η συμμετοχή

του μυελικού μικροπεριβάλλοντος είναι μείζονος σημασίας στην ανάπτυξη και

εξέλιξη του ΠΜ. Έτσι, τα νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα αλληλεπιδρούν με τα

υπόλοιπα στοιχεία του μυελού: ενεργοποιούν τους ινοβλάστες, που με τη σειρά τους

παράγουν αυξητικούς παράγοντες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα, προκειμένου να

αρχίσει η αγγειογενετική απάντηση. Επίσης διεγείρουν ανοσολογικά και φλεγμονώδη

κύτταρα, δημιουργώντας ένα φλεγμονώδες περιβάλλον και επιπρόσθετα

διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ οστεοβλαστών και οστεοκλαστών,

δημιουργώντας τη χαρακτηριστική και ειδική οστική νόσο. Το τελικό αποτέλεσμα

είναι η σημαντική τροποποίηση του μυελικού μικροπεριβάλλοντος, το οποίο είναι

πλέον ικανό να ευνοήσει την επιβίωση και ακολούθως τις διηθητικές ιδιότητες του

πλασματοκυτταρικού πληθυσμού. Αυτό το μικροπεριβάλλον είναι παθολογικό και

παραμένει έτσι ακόμα και μετά την πλήρη εξαφάνιση του νεοπλασματικού

πληθυσμού μετά από θεραπευτικές παρεμβάσεις, δικαιολογώντας την τάση

υποτροπής της νόσου. Φαίνεται λοιπόν ότι για την ανάπτυξη και κυρίως την

επέκταση της πλασματοκυτταρικής νόσου είναι απαραίτητες τόσο οι γενετικές

διαταραχές, όσο και οι παρεμβάσεις που προκαλούν στο μικροπεριβάλλον.

Το νεοπλασματικό πλασματοκύτταρο προκειμένου να εγκατασταθεί στο μυελό,

που είναι και ο ευνοϊκότερος χώρος για την ανάπτυξή του, εκφράζει μόρια
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προσκόλλησης. Ακολούθως αλληλοεπιδρά, αργά και σταθερά, με τα υπόλοιπα

στοιχεία του μυελού, τροποποιώντας σταδιακά το περιβάλλον του, δημιουργώντας

ευνοϊκές συνθήκες και για τα υπόλοιπα μυελικά στοιχεία. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν

προφανώς και την επιβίωση του πλασματοκυτταρικού πληθυσμού, αρχίζοντας έτσι

ένα φαύλο κύκλο, που τελικά του προσδίδει καινούριες ιδιότητες, προάγοντας την

ανάπτυξη και επέκτασή του. Έτσι, με αυτές τις πλέον καινούριες ιδιότητες του

πλασματοκυτταρικού πληθυσμού, οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις του περιβάλλοντος

σταματούν να ευνοούν το φυσιολογικό μυελό και από την άλλη προάγουν την

περεταίρω ανάπτυξη και επέκταση της νόσου. Το εκτεταμένο πλασματοκυτταρικό

φορτίο δεν αφήνει χώρο για την ανάπτυξη των φυσιολογικών αιμοποιητικών

προβαθμίδων. Επιπρόσθετα δημιουργείται ένα φλεγμονώδες περιβάλλον που

περιορίζει περεταίρω την αιμοποίηση και τέλος, προκειμένου να βρεθεί επιπλέον

χώρος για την ανεξέλεγκτη πλέον επέκταση του νεοπλασματικού πληθυσμού, γίνεται

και καταστροφή του οστικού ιστού που περιβάλλει το μυελό.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί συστηματικά οι αλληλοεπιδράσεις του

πλασματοκυτταρικού πληθυσμού με το μυελικό μικροπεριβάλλον καθώς και τα

αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων, με σκοπό να γίνουν κατανοητοί οι

εμπλεκόμενοι μηχανισμοί και ακολούθως να σχεδιαστούν τρόποι θεραπευτικών

παρεμβάσεων. Έτσι, έχουν μελετηθεί μηχανισμοί, κυρίως σχετιζόμενοι με την

πολλαπλασιαστική δυναμική, την απόπτωση, τη φλεγμονή, την αγγειογένεση, τη

δημιουργία οστικής νόσου και την αντοχή στη χημειοθεραπεία. Παρά όμως την

αυξημένη γνώση και τη θεραπευτική πρακτική που έχουν προκύψει τα τελευταία

χρόνια, το ΠΜ παραμένει ανίατο και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών

περιορισμένο. Συνεπώς υπάρχει συνεχώς ανάγκη για περεταίρω κατανόηση των

εμπλεκόμενων μηχανισμών.

Αγγειογένεση σημαίνει γένεση νέων αγγείων. Στην αγγλική ορολογία

διακρίνονται δύο ορισμοί: vasculogenesis είναι η δημιουργία πρωτογενούς αγγειακού

πλέγματος από αγγειοβλάστες μεσοδερμικής προέλευσης και παρατηρείται κυρίως

στην εμβρυϊκή ζωή, ενώ angiogenesis είναι η δημιουργία νέων αγγείων από

προϋπάρχοντα. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή προγονικών

ενδοθηλιακών κυττάρων στο σχηματισμό νέων αγγείων στον ενήλικα, με

μηχανισμούς ανάλογους της εμβρυϊκής vasculogenesis, συμπεραίνοντας ότι η

vasculogenesis και η angiogenesis μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα και στην

ενήλικη ζωή. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η αγγειογένεση εξαρτάται από την
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ισορροπία μεταξύ θετικών και αρνητικών αγγειογενετικών μεσολαβητών στο

αγγειογενετικό μικροπεριβάλλον και προϋποθέτει τη δραστηριότητα πολλών μορίων

(αγγειογενετικοί παράγοντες, πρωτεΐνες εξωκυττάριας ουσίας, υποδοχείς σύνδεσης

και πρωτεολυτικά ένζυμα). Στην ογκολογία έχει διαπιστωθεί ότι για να τραφεί ο

αναπτυσσόμενος όγκος χρειάζεται καινούρια αγγεία. Η αγγειογένεση στον όγκο

σχετίζεται με διαταραχή της ισορροπίας των αγγειογενετικών μεσολαβητών.

Εξαρτάται κυρίως από την απελευθέρωση, από τα νεοπλασματικά κύτταρα, ειδικών

αυξητικών παραγόντων για τα ενδοθηλιακά κύτταρα, ικανών να διεγείρουν τα αγγεία

του ξενιστή. Κατά την ανάπτυξη του όγκου διακρίνεται η μη-αγγειακή και η αγγειακή

φάση. Εφόσον η αγγειακή φάση εξαρτάται από την αγγειογένεση και την

απελευθέρωση αγγειογενετικών παραγόντων, τότε η αγγειογενετική ικανότητα του

όγκου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έκφραση προόδου της νόσου, της

νεοπλασματικής εξαλλαγής και τελικώς της μετάστασης.

Ήδη από το 1994 διαπιστώθηκε ότι η αγγειογένεση συμμετέχει στην ανάπτυξη

λευχαιμικών και άλλων κακοήθων κυττάρων του αιμοποιητικού ιστού, σε σημείο που

να φαίνεται ότι η πρόοδος αρκετών αιματολογικών κακοηθειών σχετίζεται με το

βαθμό της αγγειογένεσης. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η μικροαγγειακή πυκνότητα

(microvascular density- MVD) στο μυελό αυξάνεται με την πρόοδο από MGUS σε μη

ενεργό και ακολούθως σε ενεργό ΠΜ και σχετίζεται με το ρυθμό κυτταρικού

πολλαπλασιασμού των νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων. Θεωρώντας λοιπόν ότι

η MVD εξαρτάται από την αγγειογένεση, φαίνεται ότι η αγγειογένεση προάγει τον

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ευνοώντας έτσι την αύξηση της μυελωματικής μάζας.

Ο σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι διπλός: αρχικά είναι η

μελέτη του ρόλου των ELR+ CXC χυμοκινών, που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν

αγγειογενετικές ιδιότητες, στην αγγειογενετική δραστηριότητα του ΠΜ και στη

συνέχεια η μελέτη της συμμετοχής των μαστοκυττάρων σε αυτή την αγγειογενετική

δυναμική της νόσου.
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2. ΣΤΑΔΙΑ ΠΜ

Στα νεοπλάσματα των πλασματοκυττάρων διαπιστώνεται μια ιδιοτυπική

αναδιάταξη του γονιδίου των ανοσοσφαιρινών. Για να μπορέσει ο κλώνος που θα

προκύψει να εκκρίνει αυτή την ιδιοτυπική ανοσοσφαιρίνη ώστε να ανιχνευθεί στην

ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ως μονοκλωνική αιχμή (Μ), θα πρέπει να αυξηθεί σε

περίπου 5Χ109 κύτταρα [1]. Αυτό το αρχικό στάδιο της κλωνικής

πλασματοκυτταρικής διαταραχής, επί αποκλεισμού άλλων αιτιών παραγωγής

μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης, ονομάζεται μονοκλωνική γαμαπάθεια αδιευκρίνιστης

σημασίας (monoclonal gamopathy of undetermined significance-MGUS). Αυτός ο

πλασματοκυτταρικός κλώνος, και συνεπώς τα επίπεδα της Μ-πρωτεΐνης,

διατηρούνται συνήθως σταθερά στην πορεία του χρόνου και ο ασθενής παραμένει

ασυμπτωματικός. Η μακροχρόνια παρακολούθηση ατόμων με MGUS έχει δείξει ότι

κάθε χρόνο υπάρχει κίνδυνος, στο 1% αυτών, να εξελιχθούν σε συμπτωματικό ΠΜ,

Β-χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, μακροσφαιριναιμία ή αμυλοείδωση [2]. Είναι

αξιοσημείωτο ότι στην MGUS μπορούν να ανιχνευθούν σχεδόν όλες οι καρυοτυπικές

ανωμαλίες που χαρακτηρίζουν το ΠΜ [3]. Όμως προκειμένου ο σταθερός κλώνος της

MGUS να μετατραπεί σε ΠΜ χρειάζονται επιπλέον γενετικές αλλαγές. Το ΠΜ

ξεχωρίζει από την MGUS γιατί έχει μεγαλύτερη ενδομυελική πλασματοκυτταρική

παρουσία (>10%), οστεολύσεις ή/και αυξανόμενη μάζα όγκου [4].

Το επόμενο στάδιο ονομάζεται έρπον μυέλωμα και έχει σταθερή ενδομυελική

πλασματοκυτταρική παρουσία >10%, αλλά χωρίς τις επιπλοκές του ΠΜ (αναιμία,

οστική νόσος, υπερασβεστιαιμία ή νεφρική προσβολή). Ο κίνδυνος εξέλιξης σε

συμπτωματικό μυέλωμα εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο της Μ-πρωτεΐνης,

την παρουσία ελαφρών αλύσων στα ούρα, την αναλογία ελεύθερων ελαφρών αλύσων

στον ορό, το βαθμό πλασματοκυτταρικής διήθησης στο μυελό και το βαθμό

ελάττωσης των φυσιολογικών, μη εμπλεκομένων, ανοσοσφαιρινών.

Το τελικό στάδιο της είναι η πλασματοκυτταρική λευχαιμία ή εξωμυελικό

μυέλωμα, όπου πλέον το πλασματοκύτταρο χάνει την εξάρτησή του από το μυελικό

περιβάλλον και εισέρχεται στην κυκλοφορία. Διακρίνεται σε de novo και σε

δευτεροπαθή, από εξέλιξη προϋπάρχοντος ΠΜ.
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3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΜ

Η επίπτωση της MGUS είναι 5,3% και 7,5% στα άτομα >50 και >85 ετών,

αντίστοιχα [5]. Η αθροιστική πιθανότητα εξέλιξης από MGUS σε ΠΜ ή σε

σχετιζόμενη διαταραχή είναι σχεδόν 1% ανά έτος, με κίνδυνο 10% και 26%, στα 10

και 25 χρόνια αντίστοιχα [6].

Στις ΗΠΑ, η συχνότητα του ΠΜ φαίνεται να είναι περίπου 5,5 ανά 100.000

άτομα/έτος [7]. Το ΠΜ αφορά το 1% όλων των νεοπλασιών και το 13,5-15% των

αιματολογικών νεοπλασμάτων. Είναι υπεύθυνο για το 19% των θανάτων από

αιματολογικές κακοήθειες και το 2% των συνολικών θανάτων από κακοήθειες [7-9].

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αμερικάνικης Εταιρείας του Καρκίνου, στις ΗΠΑ, το

2007 διαγνώσθηκαν 19.900 καινούρια περιστατικά ΠΜ και 10.790 θάνατοι από τη

νόσο.

Η διάμεση ηλικία διάγνωσης των ασθενών είναι τα 66 έτη στις ΗΠΑ,  και σε

άλλες περιοχές τα 69 έτη για τους άνδρες και τα 71 για τις γυναίκες. Το 10 και 5%

των περιπτώσεων αφορούν άτομα μικρότερα των 50 και 40 ετών αντίστοιχα [7].

Υπάρχει ανδρική επικράτηση σχεδόν 1,5 [10]. Επίσης, διαπιστώνεται διπλάσια

συχνότητα, προσαρμοσμένη στην ηλικία, για το ΠΜ και τριπλάσια για την MGUS,

στους αφροαμερικάνους σε σχέση με τους λευκούς και ακόμη μικρότερη στους

ασιάτες, ενώ ο κίνδυνος εξέλιξης της MGUS είναι σταθερός στις φυλές. Η αυξημένη

συχνότητα στους μαύρους, καθότι αποτελεί γι’ αυτούς την πιο συχνή λεμφική

κακοήθεια, αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες φυσιολογικές τιμές των ανοσοσφαιρινών

σε σχέση με τους λευκούς, θέτοντας έτσι αυξημένο Β πληθυσμό σε κίνδυνο

κακοήθους εξαλλαγής [11].
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι επαρκώς εξακριβωμένη. Στην παθοφυσιολογία

της νόσου έχουν εμπλακεί η γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον, η επαγγελματική

έκθεση και ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός [12].

Έχει προταθεί ότι η κακοήθης εξαλλαγή αφορά κάποια κύτταρα που ευθύνονται

για την άνοσολογική απάντηση. Έτσι, το ΠΜ έχει συσχετισθεί με ιστορικό

αυτοάνοσων νοσημάτων, ιογενούς ή βακτηριακής λοίμωξης, ανοσοποίησης,

αλλεργιών καθώς και θεραπείας απευαισθητοποίησης, αλλά συχνά τα αποτελέσματα

είναι αντιφατικά [13]. Παρολαυτά, φαίνεται να υπάρχει σχέση του ΠΜ με τη

ρευματοειδή αρθρίτιδα, πιθανώς στα πλαίσια του χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού [14,

15].

Επίσης αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ΠΜ υπάρχει σε ακτινολόγους, μετά από

μακρόχρονη έκθεση σε χαμηλή δόση ακτινοβολίας και σε εργάτες πυρηνικών

εργοστασίων [16]. Ο ρόλος της επαγγελματικής έκθεσης στον κίνδυνο ανάπτυξης

μυελώματος παραμένει άγνωστος. Οι περισσότερες επαγγελματικές συσχετίσεις με το

μυέλωμα αφορούν τη γεωργία, είτε μέσω ενασχόλησης με τη σκόνη και τα μέταλλα

και των εξατμίσεων από γεωργικό εξοπλισμό, είτε μέσω χρήσης φυτοφαρμάκων [17-

19]. Στην τελευταία περίπτωση ο κίνδυνος ανάπτυξης ΠΜ αυξάνεται 2,5 φορές [19]

και ειδικά 5,66 φορές μετά από αυξημένη και μακροχρόνια επαφή με το

φυτοφάρμακο alachlor [17]. Το βενζένιο επίσης έχει προταθεί ως αιτιολογικός

παράγοντας, λόγω των γνωστών τοξικών, για το μυελό, μεταβολιτών του [20, 21].

Τέλος έχει τεκμηριωθεί η οικογενής προδιάθεση [22, 23], καθώς ο κίνδυνος

εμφάνισης ΠΜ είναι 3,7 φορές υψηλότερος σε ενήλικες με συγγενείς πρώτου βαθμού

με τη νόσο [24] .
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5. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΠΜ

Α. Μυελικό μικροπεριβάλλον

Το μυελικό μικροπεριβάλλον αποτελείται από το κυτταρικό, το εξωκυττάριο και

το υγρό διαμέρισμα. Το κυτταρικό διαμέρισμα αποτελείται από τα αιμοποιητικά και

τα μη αιμοποιητικά (οστεοβλάστες, οστεοκλάστες, λιποκύτταρα, ινοβλάστες,

ενδοθηλιακά και ανοσολογικά) κύτταρα. Το εξωκυττάριο διαμέρισμα αποτελείται

από ένα σύνθετο δίκτυο πρωτεϊνών (φιμπρονεκτίνη, λαμινίνη, κολλαγόνο) και το

υγρό διαμέρισμα από ένα μίγμα αυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών και

χυμοκινών. Έτσι, στην περίπτωση του ΠΜ, η παρουσία νεοπλασματικών

πλασματοκυττάρων στο μυελικό περιβάλλον διαταράσσει τις ομοιοστατικές

αλληλεπιδράσεις αυτών των διαμερισμάτων, ευνοώντας τελικά την επιβίωση,

πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση και μετανάστευση αυτών των κυττάρων.

Παράλληλα επάγει την αγγειογένεση, την οστική νόσο και την αντοχή στη θεραπεία

[25].

Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μυελωματικά πλασματοκύτταρα και το μυελικό
μικροπεριβάλλον (τροποποιημένο από τη βιβλιογραφία 25).
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Β. Γενετική
Στο μυελό των οστών, το προ-προ-Β λεμφοκύτταρο διαφοροποιείται σε προ-Β

λεμφοκύτταρο και εν συνεχεία σε άωρο Β-λεμφοκύτταρο. Μετά τις αναδιατάξεις

των βαρέων και των ελαφρών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών και την περεταίρω

ωρίμανση, εξέρχεται από το μυελό και μεταναστεύει, ως ώριμο Β λεμφοκύτταρο,

στους δευτερογενείς λεμφικούς ιστούς. Εκεί, στο βλαστικό κέντρο του λεμφοζιδίου,

δέχεται τον αντιγονικό ερεθισμό και διαφοροποιείται σε διεγερμένο Β-

λεμφοκύτταρο και ακολούθως σε κεντροβλάστη. Η κεντροβλάστη μετατρέπεται σε

κεντροκύτταρο, υφίσταται τις σωματικές υπερμεταλλάξεις και ισοτυπική αλλαγή

των ανοσοσφαιρινών, και προκύπτει το μνημονικό Β λεμφοκύτταρο ή

πλασμαβλάστη, που μπορεί να παράγει αντίσωμα υψηλής συγγένειας. Οι

πλασμαβλάστες μεταναστεύουν στο μυελό των οστών, μετατρέπονται σε

πλασματοκύτταρα και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες αποτελούν το 0,25% των

μονοπύρηνων κυττάρων [26].

Φαίνεται ότι το πρωταρχικό μυελωματικό πλασματοκύτταρο προέρχεται από

ένα Β-λεμφοκύτταρο που έχει ήδη δεχθεί αντιγονικό ερεθισμό, μετά την επαφή του

με το αντιγόνο, στο βλαστικό κέντρο. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο της

αλληλουχίας των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών, όπου δε διαπιστώνονται

ενδοκλωνικές διαφοροποιήσεις στις σωματικές υπερμεταλλάξεις [26]. Η μετατροπή

του φυσιολογικού πλασματοκυττάρου σε κακόηθες είναι μια πολυσταδιακή

διαδικασία, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμα αντιληπτό ποιοι παράγοντες ξεκινούν

αυτή την ογκογενετική διαδικασία.

Κυτταρογενετικός και έλεγχος με FISH έδειξαν ότι στους μυελωματικούς

όγκους υπάρχουν τόσο πρωτοπαθείς όσο και δευτεροπαθείς αντιμεταθέσεις και

αριθμητικές διαταραχές (ανευπλοειδία, υπερπλοειδία). Είναι συχνές οι αντιμεταθέσεις

με το γονίδιο των βαρέων αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών που εδράζει στο 14q32.

Πιο συχνά διαπιστώνονται οι t(4;14)(p16;q32), t(4;14)(p16;q32), t(6;14)(p21;q32),

t(11;14)(q13;q32), t(14;16)(q32;q23) και t(14;20)(q32;q11).

Όψιμα δευτεροπαθή γεγονότα που εμπλέκονται στην εξέλιξη του ΠΜ

περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των NRAS, KRAS και FGFR3, την

απενεργοποίηση ή απώλεια του p53 και την αντιμετάθεση στο c-myc [27]. Επιπλέον,

κάποιες απενεργοποιητικές μεταλλάξεις και αντιμεταθέσεις σχετίζονται με σταθερή

ενεργοποίηση του μονοπατιού του NFκΒ [28].
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Γ. Εγκατάσταση του μυελωματικού πλασματοκυττάρου στο μυελό

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των μυελωματικών πλασματοκυττάρων είναι

η κατεξοχήν εντόπισή τους στο μυελό. Αρχικά, υπάρχει μια παροδική σύνδεση του

πλασματοκυττάρου, μέσω σελλεκτίνης, με το ενδοθηλιακό κύτταρο. Στη συνέχεια, τα

μυελωματικά πλασματοκύτταρα, εκφράζοντας ιντεγκρίνες (LFA-1 και VLA-4),

συνδέονται πιο σταθερά με υποδοχείς και συνδέτες των ενδοθηλιακών κυττάρων

[29]. Έτσι, αναστέλλεται η κινητικότητα των πλασματοκυττάρων, τελικά γίνονται

ευάλωτα στη δράση χυμοκινών, που με τη σειρά τους τα προσελκύουν στο μυελό,

συμβάλλοντας έτσι στη μετανάστευση, αλλά και στην επιβίωση και ανάπτυξή τους.

Τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα εκφράζουν υποδοχείς χυμοκινών, όπως το

CXCR4 (για το SDF-1), τα CCR1 και CCR5 (για την MIP-1α), το CCR2 (για τους

MCP-1, MCP-2 και MCP-3) και το CXCR3 (για την ΙΡ-10). Άλλοι παράγοντες που

παράγονται από τα στρωματικά κύτταρα του μυελού και προάγουν, μαζί με την

αγγειογένεση και τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση των μυελωματικών

πλασματοκυττάρων είναι ο VEGF, η OPN και ο IGF-1 [25].

Στο τελικό στάδιο, τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα μετακινούνται μέσω του

ενδοθηλίου και της υπενδοθηλιακής βασικής μεμβράνης. Για να γίνει αυτό,

απαιτείται διάσπαση της βασικής μεμβράνης μέσω πρωτεολυτικών ενζύμων που

παράγονται από τα νεοπλασματικά κύτταρα. Οι πιο γνωστές πρωτεάσες στο ΠΜ είναι

οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της εξωκυττάριας ουσίας (matrix metalloproteinase’s-MMΡ)

και ο ενεργοποιητής του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (urokinase type

plasminogen activator- uPA). Οι ΜΜΡ εκκρίνονται ως ανενεργά προένζυμα και

ενεργοποιούνται με εξωκυττάρια πρωτεολυτική διάσπαση. Ο uPA μετατρέπει το

πλασμινογόνο σε πλασμίνη, που ακολούθως ενεργοποιεί τις ΜΜΡ. Αφού διασπαστεί

η βασική μεμβράνη, οι ΜΜΡ διευκολύνουν περεταίρω τη μετανάστευση των

πλασματοκυττάρων στο γύρω μυελικό μικροπεριβάλλον [29]. Επιπλέον, τα

ενδοθηλιακά κύτταρα του μυελού παράγουν τον HGF, που διεγείρει την παραγωγή

της ΜΜΡ-9 από τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα, υποδεικνύοντας έτσι ότι τα

μυελικά ενδοθηλιακά κύτταρα ευοδώνουν την πλασματοκυτταρική διήθηση [30].
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Δ. Ανάπτυξη και επιβίωση των μυελωματικών πλασματοκυττάρων

Αφού εγκατασταθούν στο μυελό, τα νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα

δημιουργούν αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα κυτταρικά στοιχεία.

Ακολούθως, κυρίως τα στρωματικά, μαζί με τα πλασματοκύτταρα, παράγουν

πληθώρα κυτταροκινών, αυξητικών παραγόντων και μορίων προσκόλλησης,

οδηγώντας τελικά, άμεσα και έμμεσα, στην επιβίωση των νεοπλασματικών

κυττάρων.

Με βάση το μονοπάτι σηματοδότησης που ενεργοποιούν, διακρίνονται 3

κατηγορίες παραγόντων που επάγουν την επιβίωση και πολλαπλασιασμό των

μυελωματικών πλασματοκυττάρων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι πιο

σημαντικοί παράγοντες είναι ο IGF-1 και η IL-6 [31].

Μονοπάτια μετάδοσης του σήματος σε φυσιολογικά και κακοήθη
πλασματοκύτταρα. Τα κύρια μονοπάτια είναι: JAK/STAT, ΜΑΡΚ, PI3K/ΑΚΤ και
μέσω του NF-κB. Η συνδεκάνη-1 είναι ένα σημαντικό μόριο για τα φυσιολογικά και
μυελωματικά πλασματοκύτταρα. Δρα δεσμεύοντας αυξητικούς παράγοντες
(συμπεριλαμβανομένων των IGF-1, HGF, BAFF, APRIL) στην επιφάνεια των
κυττάρων, διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση με τους αντίστοιχους υποδοχείς [31].
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6. ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΜ

Η αγγειογένεση είναι μια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία τα ενδοθηλιακά

κύτταρα ενεργοποιούνται, πολλαπλασιάζονται, διασπούν την εξωκυττάρια ουσία,

μεταναστεύουν και τελικά διαφοροποιούνται σε ώριμα ενδοθηλιακά κύτταρα,

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αγγειακό πλέγμα, που υποστηρίζεται από τα

περικύτταρα [32]. Η αγγειογενετική ομοιόσταση ρυθμίζεται από σύνθετες

αλληλοεπιδράσεις ανάμεσα στα διάφορα διαμερίσματα του μυελού, που καθορίζουν

την ισορροπία ανάμεσα στους προ-αγγειογενετικούς (VEGF, bFGF, Angp-1, Angp-2,

HGF, PDGF) και αντι-αγγειoγενετικούς παράγοντες (αγγειοστατίνη, ενδοστατίνη

κτλ) που εκφράζονται από τα στρωματικά, ενδοθηλιακά και νεοπλασματικά

πλασματοκύτταρα του μυελού [32, 33].

Έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει αυξημένη αγγειογένεση-MVD στους

ασθενείς με ΠΜ, που οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή προ-αγγειογενετικών

παραγόντων από τα αυξημένα σε αριθμό μυελωματικά πλασματοκύτταρα. Συνεπώς, η

αγγειογενετική δραστηριότητα έμμεσα θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη φορτίου

της νόσου. Το τρέχον μοντέλο για την αγγειογένεση στο ΠΜ βασίζεται στο ότι τα

φυσιολογικά πλασματοκύτταρα στο μυελό, που επάγουν την αγγειογένεση, ρυθμίζουν

την ισορροπία των προ και αντι-αγγειογενετικών παραγόντων στο μυελικό

μικροπεριβάλλον. Προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα αγγείωση, στρέφεται η

ισορροπία προς τους προ-αγγειογενετικούς παράγοντες. Έτσι, καθώς, στα αρχικά

στάδια της νόσου, αυξάνεται το φορτίο των νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων

αυξάνεται, ως αναμενόμενο, η παραγωγή των προ-αγγειογενετικών παραγόντων. Στη

συνέχεια, όταν το μυέλωμα γίνει πλέον ενεργό, διαπιστώνεται παρεκκλίνουσα

έκφραση προ-αγγειογενετικών παραγόντων με αποτέλεσμα την περεταίρω αύξηση

της αγγειογένεσης [34].

Αγγειογενετική μετατροπή (angiogenic switch) είναι η μετάβαση από την

προαγγειακή υπερπλασία σε όγκο με αυξημένη αγγείωση. Αυτή η μετατροπή

ρυθμίζεται από αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ προ- και αντι-αγγειογενετικών

παραγόντων που εκφράζονται από τα νεοπλασματικά και τα κύτταρα του

μικροπεριβάλλοντος. Έτσι, το περιβαλλοντικό στρες (υποξία, ελαττωμένα επίπεδα
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γλυκόζης, οξέωση, σιδηροπενία), η ενεργοποίηση ογκογονιδίων και η απώλεια

ογκοκατασταλτικών γονιδίων επάγουν την έκφραση προαγγειογενετικών

παραγόντων. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι ο VEGF και ο FGF-2. Αντι-

αγγειογενετικά μόρια είναι πρωτεϊνικές δομές (ολόκληρα μόρια ή προϊόντα

διάσπασης ανενεργών πρωτεϊνών) με ανασταλτική δράση στην αγγειογένεση. Τέτοια

είναι η θρομβοσπονδίνη-1, η αγγειοστατίνη (τμήμα της πλασμίνης) και το τμήμα 18

του κολλαγόνου (ενδοστατίνη), των οποίων η έκφραση ή/και η δραστηριότητα είναι

ελαττωμένη στο μυελωματικό περιβάλλον [35, 36].

Μια υπόθεση σχετικά με την αγγειογενετική μετατροπή στο ΠΜ.
Οι πρωτογενείς και δευτερογενείς αντιμεταθέσεις στην MGUS και στο έρπον
μυέλωμα, μαζί με τη χρωμοσωμική αστάθεια, οδηγούν σε ενεργοποίηση
ογκογονιδίων και την αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων, και τελικά
επάγουν γονίδια για αγγειογενετικές κυτταροκίνες. Η ιστική υποξία που προκαλεί
έκκριση του VEGF, καθώς και η ενεργοποίηση των στρωματικών κυττάρων του
μυελού είναι συμπληρωματικές εκδηλώσεις: η αγγειογενετική μετατροπή εμφανίζεται
και βαίνει παράλληλα με το ΠΜ [τροποποιημένο από το 36].
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Το αγγειακό δίκτυο είναι ένα ενεργό συστατικό του μυελικού στρώματος. Στο

ΠΜ είναι υπεύθυνο για την παροχή οξυγόνου και τροφής, αλλά και για την

εγκατάσταση και επέκταση των νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων. Επιπλέον

εμπλέκεται σε αυτοκρινείς και παρακρινείς αλληλεπιδράσεις με τα πλασματοκύτταρα

[37]. Τα αγγεία του όγκου αποτελούνται από μια στιβάδα χαλαρά συνδεδεμένων

ενδοθηλιακών κυττάρων, σε επαφή με τη βασική μεμβράνη και περιβάλλονται από

σπάνια περικύτταρα. Αυτά τα ενδοθηλιακά κύτταρα προέρχονται είτε από

ενδοθηλιακά κύτταρα προϋπαρχόντων αγγείων, είτε από ώριμα ή προγονικά

κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα [38]. Τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα

έχουν ιδιότητες αρχέγονου κυττάρου (πολλαπλασιασμός, μετανάστευση,

διαφοροποίηση) και συνεπώς μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ώριμα ενδοθήλια [39].

Τα ώριμα κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα ανευρίσκονται αυξημένα στους

ασθενείς με ΠΜ και τα επίπεδά τους σχετίζονται με δείκτες δραστηριότητας της

νόσου (Β2Μ, επίπεδα Μ-πρωτεΐνης) [40]. Κατά τη μετάβαση από τη MGUS στο ΠΜ

διαπιστώνεται αυξημένη κυκλοφορία στο μυελό αρχέγονων ενδοθηλιακών κυττάρων,

τα οποία μάλιστα εμφανίζουν παρόμοιες γενετικές βλάβες με τα νεοπλασματικά

πλασματοκύτταρα [41].

Εκτός από τα ενδοθηλιακά και τα στρωματικά κύτταρα, στην αγγειογενετική

διαδικασία συμμετέχουν και άλλα κύτταρα.

 Τα μεσεγχυματικά κύτταρα παράγουν περισσότερους αγγειογενετικούς

παράγοντες (bFGF, HGF, VEGF) στους ασθενείς με ΠΜ σε σχέση με το

φυσιολογικό πληθυσμό [42].

 Τα λιποκύτταρα επίσης αποτελούν πηγή αγγειογενετικών κυτταροκινών (VEGF,

FGF-2), όμως ο ρόλος τους στην αγγειογενετική διαδικασία δεν είναι καλά

μελετημένος. Μεμονωμένα δεδομένα υποστηρίζουν ότι συμβάλλουν στην

ανάπτυξη του ΠΜ, επιδρώντας στον πολλαπλασιασμό, απόπτωση, μετανάστευση

και σύνδεση των πλασματοκυττάρων με το περιβάλλον τους [43].

 Τα φλεγμονώδη κύτταρα ρυθμίζουν τη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων,

τόσο στη φυσιολογική όσο και στην αγγειογένεση του όγκου. Έτσι, μια πληθώρα

φλεγμονωδών κυττάρων (ουδετερόφιλα, μακροφάγα, ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα,

λεμφοκύτταρα και δενδριτικά κύτταρα) συμμετέχει στην αγγειογενετική

διαδικασία, μεταξύ των άλλων παράγοντας κυτταροκίνες και χυμοκίνες.
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oΤα μακροφάγα του όγκου αποτελούν σημαντικό συστατικό της φλεγμονώδους

διήθησης και έχουν διπλό ρόλο. Από τη μια μπορούν να σκοτώνουν τα

νεοπλασματικά κύτταρα, από την άλλη όμως παράγουν αγγειογενετικούς

αυξητικούς παράγοντες (VEGF, FGF-2, TNF-α, IL-8), μεταλλοπρωτεϊνάσες της

εξωκυττάριας ουσίας (ΜΜΡ-2, ΜΜΡ-7, ΜΜΡ-9, ΜΜΡ-12) καθώς και COX2,

βοηθώντας έτσι στην επέκταση του όγκου. Επιπλέον τα μακροφάγα του όγκου

συμβάλλουν στη νεοαγγείωση, ανοίγοντας σήραγγες για τα νέα αγγεία, αφού

διασπάσουν, μέσω των ΜΜΡ, την εξωκυττάρια ουσία. Επιπλέον, συμμετέχουν και

άμεσα στην αγγειογενετική διαδικασία, δημιουργώντας αρχικά ένα υποτυπώδες

αγγειακό δίκτυο, πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί το ώριμο δίκτυο του όγκου από

ενδοθηλιακά κύτταρα και επιπλέον, συνδεόμενα με το κατεστραμμένο αρχικό

αγγειακό δίκτυο, συμβάλλοντας στην επανενδοθηλιοποίηση του αγγειακού

φραγμού [44, 45].

Πιθανή συμμετοχή των μακροφάγων για τη νεοαγγείωση στο ΠΜ.

Τα νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα εκκρίνουν VEGF και bFGF, που
κινητοποιούν τα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα του μυελού,
προκειμένου να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα τύπου ενδοθηλιακών [44].
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o Τα μαστοκύτταρα συμμετέχουν άμεσα στην αγγειογενετική διαδικασία, όπως

και τα μακροφάγα, δημιουργώντας ένα υποτυπώδες αγγειακό δίκτυο, πάνω στο

οποίο θα δημιουργηθεί το ώριμο δίκτυο του όγκου από ενδοθηλιακά κύτταρα.

Επίσης παράγουν αγγειογενετικές κυτταροκίνες (VEGF, FGF-2, TNF-α, IL-8) και

πρωτεάσες (θρυπτάση, χυμάση, ΜΜΡ), που εκτός από την άμεση ενεργοποίηση της

αγγειογένεσης, προκαλούν και προσέλκυση άλλων φλεγμονωδών κυττάρων [44].

Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή του ρόλου και των ιδιοτήτων των

μαστοκυττάρων.

Παρακρινείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ μυελωματικών πλασματοκυτάρων (MM
cells), ινοβλαστών (fibroblast) και ενδοθηλιακών κυττάρων (endothelial cell)
στο μυελό.
Τα μυελωματικά κύτταρα παράγουν αγγειογενετικές κυτταροκίνες που επηρεάζουν
άμεσα τον πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων, και
πρωτεάσες που συμβάλλουν στη διάσπαση της βασικής μεμβράνης και
εξωκυττάριας ουσίας. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα υποστηρίζουν την εγκατάσταση και
ανάπτυξη των πλασματοκυττάρων, εκκρίνοντας χυμοκίνες και αυξητικούς
παράγοντες. Με άμεση σύνδεση με τους ινοβλάστες και με παρακρινή έκκριση
αυξητικών παραγόντων, τα πλασματοκύτταρα αυξάνουν την παραγωγή
αγγειογενετικών παραγόντων από τους ινοβλάστες. Τα λιποκύτταρα (adipocyte),τα
φλεγμονώδη και τα μεσεγχυματικά κύτταρα εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες, ενώ
τα μακροφάγα του όγκου (Tumor associated macrophage) μπορούν να μετατραπούν
σε κύτταρα τύπου ενδοθηλιακών [46].
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7. ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τα μαστοκύτταρα, ή σιτευτικά κύτταρα, αποτελούν μια λειτουργικά

ανομοιογενή ομάδα κυττάρων με ποικίλες ιδιότητες, διαφορετικές ιστικές κατανομές

και ποικίλους φαινοτύπους [47, 48]. Η πρώτη περιγραφή έγινε το 1878 από τον Paul

Ehrlich, ο οποίος και τα ονόμασε έτσι (mästzellen). Ο κύριος ρόλος τους είναι στην

εξέλιξη της φλεγμονής. Είναι πιο γνωστά για τη συμμετοχή τους σε ανοσολογικές

αντιδράσεις που σχετίζονται με την IgE, όπως το άσθμα και άλλες αλλεργικές

καταστάσεις [49].

Το ώριμο μαστοκύτταρο έχει διάμετρο 15-30μm. Φέρει ένα
στρογγυλό πυρήνα και πολυάριθμα βασεόφιλα κοκκία στο
κυτταρόπλασμα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Σε αυτά τα
κοκκία είναι αποθηκευμένος μεγάλος αριθμός προσχηματισμένων
μεσολαβητών, που απελευθερώνονται μετά από διέγερση, μέσω
εξωκυττάρωσης (σύντηξη των κοκκίων με την κυτταροπλασματική
μεμβράνη).

Τα μαστοκύτταρα προέρχονται από ένα κοινό αιμοποιητικό προγονικό μυελικό

κύτταρο που εκφράζει τα CD13, CD34 και c-kit [50]. Αυτό το δεσμευμένο κύτταρο
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κυκλοφορεί σε πολύ μικρή συγκέντρωση στο μυελό και επίσης εκφράζει τους

υποδοχείς ανοσοσφαιρινών Fc-ε-R1 και Fc-γ-RII/III, ήδη πριν τον πλήρη σχηματισμό

των ώριμων κοκκίων [51]. Τα προγονικά μαστοκύτταρα επίσης παράγουν τη MMP-9

που είναι απαραίτητη για τη μετανάστευσή τους στους ιστούς [52, 53]. Από αυτά τα

προγονικά κύτταρα αναπτύσσονται τελικά διαφορετικοί ώριμοι φαινότυποι, αφού

εγκατασταθούν σε ποικίλους ιστούς (συνδετικός, λεμφικός, βλεννογόνοι), μέσω  της

κυκλοφορίας. Εκεί, με βάση τις ιδιότητες του τοπικού περιβάλλοντος και τη δυνητική

έκφραση του stem cell factor (SCF), που αποτελεί το βασικό αυξητικό παράγοντα,

διαφοροποιούνται. Ο SCF συνδέεται με τον αντίστοιχο υποδοχέα CD117 ή c-kit των

μαστοκυττάρων. Ο SCF φυσιολογικά εκφράζεται στους ινοβλάστες και στα

στρωματικά κύτταρα. Η σύνδεσή του με τον υποδοχέα του αυξάνει τον

πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση και επιβίωση των μαστοκυττάρων. Επίσης

εμπλέκεται στους μηχανισμούς χημειοταξίας, έκκρισης και συσσώρευσης in vivo.

Εκτός του SCF, άλλες κυτταροκίνες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και

διαφοροποίηση των μαστοκυττάρων είναι οι IL-3, IL-4, IL-9, IL-10 και NGF (Neural

Growth Factor) [54-56].

Οι διαφορετικοί φαινότυποι των μαστοκυττάρων διαφοροποιούνται σημαντικά

στον αριθμό, μορφολογία και περιεχόμενο των μεσολαβητών, καθώς και στο είδος

απάντησης στα διάφορα ερεθίσματα. Τα κοκκία των μαστοκυττάρων δύναται να

περιέχουν χυμάση (υπότυπος mast cell chemase-MCC, που περιέχουν μόνο χυμάση,

και που αποτελούν μικρό ποσοστό), θρυπτάση (υπότυπος mast cell thryptase-MCT,

που περιέχουν μόνο θρυπτάση, ενώ υπάρχει και ο υπότυπος mast cell thryptase and

chemase- MCTC, που περιέχουν και τις δύο πρωτεάσες) και καρβοξυ-πεπτιδάση Α.

Όταν τα μαστοκύτταρα ενεργοποιηθούν, απελευθερώνουν άμεσα, στο διάμεσο χώρο,

από τα χαρακτηριστικά τους κοκκία, ποικίλους ορμονικούς μεσολαβητές. Έτσι, η

διέγερσή τους οδηγεί στην απελευθέρωση πολλαπλών ή μεμονωμένων,

προσχηματισμένων και de novo συντιθέμενων, μεσολαβητών, όπως αγγειοδραστικών

αμινών (ισταμίνη), θειικών πρωτεογλυκανών (ηπαρίνη), προσταγλανδινών,

λευκοτριένιων, πρωτεασών (θρυπτάση, χυμάση), χυμοκινών, κυτταροκινών και

αυξητικών παραγόντων [54].
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Η  διέγερση των μαστοκυτάρων, που προκαλεί την αποκοκκίωσή
τους, μπορεί να γίνει είτε μετά από άμεσο τραυματισμό (φυσικό
ή χημικό πχ από οπιοειδή, αλκοόλ, διάφορα αντιβιοτικά κτλ),
είτε μέσω σύνδεσης του συμπλέγματος IgE-αντιγόνου με τον
υποδοχέα υψηλής συγγένειας (FceRI) που φέρουν, είτε μέσω
ενεργοποιημένων πρωτεϊνών του συμπληρώματος. Με αυτόν τον
τρόπο επάγονται σύνθετες φλεγμονώδεις απαντήσεις. Οι
βιολογικές δράσεις αυτών των μεσολαβητών έχουν
αντιφλεγμονώδη ή ανοσορρυθμιστική δράση. Έτσι, μπορούν να
επιδρούν στα δενδριτικά και στα Τ-λεμφοκύτταρα,
συμμετέχοντας όχι μόνο στην αλλεργία, αλλά και στη
φυσιολογική άμυνα [54].
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ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τα μαστοκύτταρα συμμετέχουν στους μηχανισμούς της αγγειογένεσης και

εξέλιξης του όγκου. Έτσι, εκκρίνουν ποικίλες μεταλλοπρωτεϊνάσες όπως τις MMP-9,

MMP-2, MMP-3 και MMP-7 καθώς και άλλους αγγειογενετικούς αυξητικούς

παράγοντες όπως VEGF, TGF-β, EGF, PDGF, b-FGF, TNF-α, GM-CSF και IFN-γ

και διάφορες χυμοκίνες όπως MIP-1α κ.α. Αυτοί οι εκκρινόμενοι παράγοντες δρουν

σε άλλα κύτταρα (πχ ινοβλάστες, επιθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα) που και αυτά

με τη σειρά τους μπορούν να εκκρίνουν αγγειογενετικές κυτταροκίνες. Έτσι,

διάφοροι επαγωγικοί παράγοντες που εκκρίνονται από τα μαστοκύτταρα μπορούν να

ενεργοποιούν μονοκύτταρα-μακροφάγα, στην παραγωγή αυξημένης ποσότητας IL-1,

μια κυτταροκίνης ικανής για διέγερση παραγωγής MMP από διάφορα κύτταρα, με

ιδιότητες αποδόμησης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Επίσης, η θρυπτάση και οι

MMPs που εκκρίνονται από τα μαστοκύτταρα προάγουν την έκφραση

αγγειογενετικών μορίων όπως b-FGF, VEGF και TGF-β [57-59].

Τα μαστοκύτταρα μπορούν να τροποποιούν τις λειτουργίες των ενδοθηλιακών

κυττάρων in vivo, μέσω αυξημένης έκφρασης της E-σελεκτίνης, επαγόμενης από τον

TNF-α, καθώς και της ισχυρής έκφρασης μορίων προσκόλλησης (ICAM και VCAM).

Αυτή η βιολογική απάντηση των ενεργοποιημένων μαστοκυττάρων οφείλεται σε

δράσεις της ισταμίνης, προσταγλανδινών, λευκοτριενίων, PAF και του VPF (Vascular

Permeability factor). Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την

μικροαγγειακή διαπερατότητα, προκαλώντας προ-αγγειογενετικά αποτελέσματα [59].

Είναι γνωστό ότι η αγγειογένεση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και

επέκταση του όγκου. Φλεγμονώδη κύτταρα όπως τα μαστοκύτταρα,

πολυμορφοπύρηνα, μακροφάγα και ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα μπορούν να

συνεισφέρουν στην κακοήθη εξεργασία, μεταξύ των άλλων, εκκρίνοντας

αγγειογενετικούς αυξητικούς παράγοντες και διάφορες χυμοκίνες. Σε μία σειρά

κακοήθων όγκων βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ μαστοκυττάρων και VEGF

[60-62]. Επιπλέον, η μαστοκυτταρική πυκνότητα (MCD) σχετίστηκε σημαντικά με τη

MVD σε περιπτώσεις κακοήθους μελανώματος και καρκίνου του λάρυγγα.

Επιπρόσθετα, τα κύτταρα που εκφράζουν θρυπτάση ήταν περισσότερα απ’ αυτά που
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εκφράζουν χυμάση σε τομές κακοήθων όγκων [63, 64]. Υπάρχει επομένως μια

σημαντική στροφή όχι μόνο στον αριθμό των μαστοκυττάρων αλλά και στον

φαινότυπό τους.

Μαστοκύτταρα έχουν βρεθεί και σε βιοψίες ασθενών με λέμφωμα Hodgkin.

Έχει υποστηριχθεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ CD30+ κυττάρων και

μαστοκυττάρων είναι ένα μονοπάτι με το οποίο τα μαστοκύτταρα μπορούν να

διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών Hodgkin-Reed-Sternberg

κυττάρων [65]. Στην περίπτωση των NHL, ο αριθμός των μαστοκυττάρων ήταν

μεγαλύτερος στα Τ σε σχέση με τα Β λεμφώματα. Επίσης, σε όλα τα NHL βρέθηκε

σημαντική συσχέτιση μεταξύ MVD και MCD, υποστηρίζοντας το σημαντικό ρόλο

των μαστοκυττάρων στη λεμφωματική αγγειογένεση [66, 67].
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8.  ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΠΜ

8.1 Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)

Ο IGF-1 παράγεται κυρίως από τα ηπατοκύτταρα, ως απάντηση στο ερέθισμα

της αυξητικής ορμόνης, αλλά και από άλλα κύτταρα, με αυτοκρινή και παρακρινή

τρόπο [68]. Στο μυελωματικό μυελό παράγεται από τα στρωματικά κύτταρα και τους

οστεοβλάστες [69] και συνδέεται με τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα μέσω του

υποδοχέα υψηλής συγγένειας IGF-1R, ο οποίος δε φαίνεται να εκφράζεται από τα

φυσιολογικά πλασματοκύτταρα. Έχει διαπιστωθεί ότι το μυελικό μικροπεριβάλλον

μπορεί να επάγει την έκφραση του IGF-1R in vivo [70], αν και δεν είναι ξεκάθαρο το

μέγεθος έκφρασής του από τα μυελωματικά κύτταρα [71, 72]. Παρολαυτά, φαίνεται

ότι η αφθονία του IGF-1 στο μυελικό μικροπεριβάλλον μπορεί να υπερνικήσει την

πιθανή ελαττωμένη έκφραση του υποδοχέα από τα μυελωματικά κύτταρα και

συνεπώς φαίνεται ότι ο IGF-1 μπορεί να δράσει. Επίσης φαίνεται ότι όλα τα

μυελωματικά πλασματοκύτταρα δεν είναι ευαίσθητα στη δράση του IGF-1, ενώ

επιπρόσθετα, τα επίπεδά του στον ορό έχουν διφορούμενη προγνωστική σημασία [73,

74].

Ο IGF-1 είναι σημαντικός στο ΠΜ, καθότι μπορεί να προκαλέσει επαγωγή του

πολλαπλασιασμού, μέσω της IL-6, αλλά και ανεξάρτητα απ’ αυτήν. Μπορεί επίσης

να συμπεριφερθεί ως παράγοντας επιβίωσης και να συνεισφέρει στην αντοχή στη

θεραπεία. Τέλος, μπορεί να λειτουργήσει ως χημειοτακτικός παράγοντας για τα

μυελωματικά κύτταρα, συνεισφέροντας στη διαδικασία εγκατάστασής τους στο

μυελό [75, 76]. Επιπρόσθετα, ο IGF-1 συμμετέχει στην αγγειογενετική διαδικασία,

διεγείροντας τα μυελωματικά κύτταρα να εκκρίνουν VEGF. Με αυτόν τον τρόπο, ο

IGF-1 δε διεγείρει μόνο την αγγειογένεση, αλλά και συμμετέχει, επιπρόσθετα και

έμμεσα, στον πολλαπλασιασμό των μυελωματικών πλασματοκυττάρων, μέσω της

ενεργοποιητικής αγκύλης ανάμεσα στο VEGF και την IL-6 [69, 77- 79].
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8.2 Hepatocyte growth factor (HGF)

Ο HGF χαρακτηρίσθηκε αρχικά ως παράγοντας που εμπλέκεται στην ανάπτυξη

των ηπατοκυττάρων. Είναι μια πλειότροπη κυτταροκίνη, με σύνθετες δράσεις στα

κύτταρα-στόχους σχετιζόμενες με την κινητικότητα, ανάπτυξη και μορφογένεση [46].

Ο HGF συνδέεται με το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα του, c-Met, μια τυροσινική

κινάση που επίσης εκφράζεται τόσο σε μυελωματικές κυτταρικές σειρές όσο και σε

άλλα κύτταρα του μυελού [80].  Η συνδεκάνη-1, με την οποία συνδέεται αρχικά ο

HGF, λειτουργεί ως συν-υποδοχέας και μεταφέρει το μήνυμα στον υποδοχέα c-Met.

Μετά τη σύνδεση με τον υποδοχέα ενεργοποιούνται πολλά μονοπάτια, όπως το

Src/FAK (ρυθμίζοντας την κυτταρική σύνδεση και μετανάστευση), το p120/STAT3

(ρυθμίζοντας την κλαδική μορφογένεση των κυττάρων), το ΡΙ3Κ/ΑΚΤ (εμπλεκόμενο

στην κυτταρική κινητικότητα και επιβίωση) και το RAS/MEK (ρυθμίζοντας τη

διασπορά και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό). Με αυτές τις δράσεις του τα

ενδοθηλιακά κύτταρα διεγείρονται άμεσα (με κινητικές και μορφογενετικές

διαδικασίες) και έμμεσα (μέσω ρύθμισης άλλων αγγειογενετικών παραγόντων) [46].

Οι HGF και c-Met εκφράζονται στην πλειοψηφία των μυελωματικών

πλασματοκυττάρων. Έτσι, μέσω αυτής της αυτοκρινούς διέγερσης [81], ο HGF

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό και στην προστασία από

την απόπτωση των νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων [81]. Υπάρχουν ενδείξεις

περί συνεργικής δράσης με την IL-6. Μπορεί να αυξήσει την οστική απορρόφηση και

ίσως εμπλέκεται στην ανώμαλη οστεοκλαστική απορρόφηση. Επιπλέον, συσχετίζεται

σαφέστατα με την αγγειογενετική δραστηριότητα του μυελού [82, 83]. Ο HGF

ενισχύει τη διηθητικότητα διαφόρων τύπων καρκίνου in vitro, αυξάνοντας την

παραγωγή πρωτεασών [84]. Επίσης είναι μιτογόνος παράγοντας που εμπλέκεται στο

σχηματισμό αγγειακού δικτύου, προάγοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και

διήθηση, καταστρέφοντας τις στενές συνδέσεις [85]. Διάφοροι τύποι ενδοθηλιακών

κυττάρων παράγουν HGF, διεγείροντας τη δια-ενδοθηλιακή μετανάστευση των

μυελωματικών κυττάρων, ενισχύοντας την ενδογενή παραγωγή MMP-9 [85, 86]. Ο

HGF δρα ως προ-αγγειογενετικό μόριο διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό των

ενδοθηλιακών κυττάρων. Η δραστικότητά του ενισχύεται από τη συνδεκάνη-1

(CD138) [87, 88]. Τα επίπεδα του HGF στον ορό αυξάνονται στην προχωρημένη

νόσο και έχουν συσχετισθεί τόσο με δείκτες προόδου και δραστηριότητας της νόσου,

όπως τα επίπεδα της IL-6, του TNF-α, της CRP και της β2 μικροσφαιρίνης όσο και με
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το δείκτη οστικού μεταβολισμού N-αμινο τελικό προ-πεπτίδιο του προ-κολλαγόνου

τύπου 1 (Ntx) [82], προτείνοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν δείκτη τόσο

δραστηριότητας όσο και οστικής νόσου [83]. Επίσης αυξημένα επίπεδα του στον ορό

έχουν συσχετισθεί τόσο με κακή πρόγνωση [89-91], όσο και με το αγγειογενετικό

φορτίο της νόσου [92] και με ύπαρξη επιπλοκών από τη νόσο, όπως αναιμία,

υπερασβεσταιμία και αμυλοείδωση [90].

8.3 basic-Fibroblast growth factor (b-FGF)

Ο b-FGF αποτελεί το πρότυπο της μεγάλης οικογένειας του FGF, που

αποτελείται από 23 δομικά σχετιζόμενους αυξητικούς παράγοντες [93, 94]. Η

βιολογική του συμπεριφορά περιλαμβάνει δράση στα ουδετερόφιλα, στην

αγγειογένεση και στη λεμφαγγειογένεση, στη διέγερση της διαφοροποίησης

αρχέγονων κυττάρων και στην οστεογένεση [93]. Ο b-FGF είναι ένα προ-

αγγειογενετικό μόριο που διεγείρει τον πολλαπλασιασμό, επιβίωση, μετανάστευση

και κινητοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων κατά την αγγειακή ανάπτυξη [95]. Ο

b-FGF παράγεται κυρίως από τα μυελωματικά [96] και λιγότερο από τα στρωματικά

κύτταρα του μυελού. Η σύνδεσή του FGF με τον υποδοχέα  του οδηγεί στην

ενεργοποίηση του μονοπατιού ΡΙ3Κ/ΑΚΤ και ΜΑΡΚ, προκαλώντας επιβίωση και

πολλαπλασιασμό του νεοπλασματικού πλασματοκυττάρου [31]. Επιπλέον ο b-FGF

αυξάνει την έκκριση της IL-6, που με τη σειρά της ενισχύει την έκφραση και την

έκκριση του b-FGF από τα μυελωματικά κύτταρα, προάγοντας έτσι τόσο την

κυτταρική αύξηση και επιβίωση, όσο και την αγγειογένεση [94, 97]. Έτσι, μπορεί να

τροποποιήσει την έκφραση σημαντικών μορίων που εμπλέκονται στην αγγειογένεση,

όπως της διάμεσης κολλαγενάσης, του uPA, του ΡΑΙ-1, του uPAR και των β1-

ιντεγκρινών [98, 99]. Στο μυελωματικό μυελό ο b-FGF παράγεται από τα

πλασματοκύτταρα. Η δε έκφραση του φαίνεται να είναι ανάλογη του σταδίου της

νόσου, δηλαδή εν τέλει του μυελωματικού φορτίου. Σε πειραματικό μοντέλο η

αναστολή του προκαλεί επίσης αναστολή της αγγειογένεσης [100]. Φαίνεται, τέλος,

ότι υπάρχει παρακρινής αλληλεπίδραση των μυελωματικών πλασματοκυττάρων και

των στρωματικών κυττάρων του μυελού, μέσω αμοιβαίας διέγερσης του b-FGF και

της IL-6 [101]. Έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα b-FGF στους ασθενείς με ΠΜ σε
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σχέση με τον υγιή πληθυσμό, που πέφτουν μετά από αποτελεσματική θεραπεία [102],

στα προχωρημένα στάδια της νόσου και αυτά έχουν συσχετισθεί με δείκτες

δραστηριότητας της νόσου (β2 μικροσφαιρίνη, CRP και LDH) [103], με τον IgG τύπο

παραπρωτεΐνης και με τη συνολική επιβίωση [104].

8.4 Ιντερλευκίνη-6 (IL-6)
Η IL-6 είναι μια κυτταροκίνη με πλειότροπες δράσεις, τόσο στα αιμοποιητικά

όσο και στα μη αιμοποιητικά κύτταρα. Είναι ο κύριος αυξητικός παράγοντας για τα

μυελωματικά κύτταρα [105, 106]. Υπάρχουν αυτοκρινείς και παρακρινείς μηχανισμοί

παραγωγής της [107, 108]. Στο μυελικό μικροπεριβάλλον παράγεται κυρίως από τα

στρωματικά κύτταρα, ενώ υπάρχει αυτοκρινής έκκριση και από τα μυελωματικά

πλασματοκύτταρα Έτσι, όταν τα στρωματικά κύτταρα συνδεθούν με τα μυελωματικά,

επάγεται μέσω του NF-κΒ, και η παραγωγή της, σε μικρότερο βαθμό και από τα

νεοπλασματικά κύτταρα [109-111]. Τέλος, η ενεργοποίηση του CD40 προκαλεί

παραγωγή της τόσο από τα στρωματικά κύτταρα όσο και από τα νεοπλασματικά

πλασματοκύτταρα. Η IL-6 δρα στο πλασματοκύτταρο αφού συνδεθεί με το

μεμβρανικό υποδοχέα της, IL-6R. Ο υποδοχέας αποτελείται από την 80-KDa α-

αλυσίδα [gp80 ή IL-6Rα ή CD126], με την οποία συνδέεται η IL-6, και τη 180-KDa

β-αλυσίδα [gp130 ή IL-6 signal transducer (IL6ST) ή CD130], που μεταφέρει το

σήμα. Η IL6ST δεν είναι ειδική για την IL-6, καθότι υπάρχει και σε υποδοχείς άλλων

συναφών κυτταροκινών. Υπάρχει μια διαλυτή μορφή της gp80 (soluble ή sIL-6R).

Αυτή η ελεύθερη διαλυτή μορφή μπορεί να συνδεθεί με την IL-6 και να μεταφέρει το

σήμα της μέσω της gp130, ακόμα και σε κύτταρα που δεν εκφράζουν ολόκληρο το

μόριο του υποδοχέα, δρώντας με αυτόν τον τρόπο αγωνιστικά. Έτσι, όπως και στην

περίπτωση του μεμβρανικού υποδοχέα, η σύνδεση της IL-6/sIL-6R προκαλεί

ομοδιμερισμό της gp130 και τελικά ενεργοποίηση του JAK/STAT μονοπατιού. Τα

επίπεδα ορού της IL-6 και sIL-6R είναι αυξημένα στους ασθενείς με ΠΜ,

προσδίνοντάς τους κακή πρόγνωση. Η έκκριση της IL-6 επάγεται από την IL-1

(παραγώμενη από τα μονοκύτταρα και τα νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα), το b-

FGF και τον TGF-β [25].
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Η IL-6 παίζει σημαντικό ρόλο και στη μυελωματική οστική νόσο, με τα επίπεδά

της στον ορό να σχετίζονται με δείκτες οστικής απορρόφησης [112]. Επιπλέον, η IL-6

φαίνεται να έχει γενική προ-αγγειoγενετική δράση [113-115] αφού διεγείρει  την

παραγωγή VEGF από τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα που εκφράζουν τον IL-6r

[103, 116]. Έτσι, τα επίπεδα στον ορό της IL-6 έχουν σχετισθεί με την MVD του

μυελού [102], όπου αυξημένες τιμές και των δύο έχουν επίσης συσχετισθεί με

μικρότερη επιβίωση, ενώ σε μια πολυπαραγοντική ανάλυση αποτέλεσαν

ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες [117]. Αυτή η διαδικασία εμπλέκεται τόσο

στην παθογένεση όσο και στην πρόοδο της νόσου, επιτρέποντας τα μυελωματιά

πλασματοκύτταρα να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν [106]. Έχουν περιγραφεί

θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στα επίπεδα ορού της IL-6 με δείκτες που σχετίζονται

με τον πολλαπλασιασμό, όπως το ποσοστό έκφρασης του Ki-67 στα μυελωματικά

πλασματοκύτταρα του μυελού, τα επίπεδα της IL-10 και τη διήθηση του μυελού [118,

119], καθώς και με δείκτες δραστηριότητας νόσου, όπως τη CRP, τη β2

μικροσφαιρίνη και τη LDH [92, 120, 121].

Έχει επίσης περιγραφεί θετική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα του IL-6r με

αγγειογενετικές κυτταροκίνες, όπως τους VEGF, b-FGF, HGF, IL-18 καθώς και με

δείκτες δραστηριότητας νόσου, όπως τη β2 μικροσφαιρίνη, CRP, LDH και το δείκτη

πλασματοκυτταρικού πολλαπλασιασμού στο μυελό Ki-67. Επιπλέον, ο IL-6r

αυξάνεται παράλληλα με τους VEGF, b-FGF και το στάδιο της νόσου, ενώ τα

αυξημένα επίπεδά του σχετίζονται με ελαττωμένη επιβίωση [103, 104, 122-124]. Από

την άλλη, έχουν επίσης αναφερθεί αντίθετα δεδομένα, όπου δε σχετίζονται ούτε με τα

προχωρημένα στάδια, ούτε με την πρόγνωση [125-127]. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι

τα επίπεδα ορού του sIL-6r μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητος

προγνωστικός δείκτης στο ΠΜ, που θα μπορούσε επιπρόσθετα να κατηγοριοποιήσει

στην γονιδιακή ομάδα χαμηλού κινδύνου GEP70 μια ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου

[128].

8.5 Vascular endothelial growth factor (VEGF)
Η οικογένεια του VEGF συμμετέχει στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση

αγγειακών και λεμφαγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων. Σε αυτή την οικογένεια
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συμπεριλαμβάνονται ο VEGF-A, ο VEGF-B, ο VEGF-C, ο VEGF-D, o placenta

growth factor και 2 VEGF-like πρωτεΐνες.

Ο VEGF-A είναι κρίσιμος ρυθμιστής τόσο της φυσιολογικής, όσο και της

νεοπλασματικής αγγειογένεσης. Ο hypoxia inducible factor-1α (HIF-1α) συνδέεται με

τα hypoxic response elements (HRE) στην περιοχή του προαγωγού του γονιδίου του

VEGF-A και έτσι ρυθμίζει την έκφρασή του. Η ρύθμιση της μεταγραφής του VEGF

ρυθμίζεται και από άλλους παράγοντες, ανεξάρτητους του HIF-1α (Ras, β-κατενίνη).

Η επαγωγή της έκφρασης του VEGF γίνεται από φλεγμονώδεις κυτταροκίνες (IL-1α,

IL-1β, IL-6, TNF-α) και αυξητικούς παράγοντες (TGF-α, TGF-β, PDGF-BB, EGF,

IGF-1). Άπαξ και εκφραστεί, μέρος της ποσότητας της πρωτεΐνης που παράγεται

εκκρίνεται στην εξωκυττάρια ουσία, όπου και παραμένει και διατίθεται όταν

απαιτηθεί.

Τα μέλη της οικογένειας VEGF και οι αντίστοιχοι υποδοχείς τους [129]

Στη νεοπλασματική αγγειογένεση ο VEGF απελευθερώνεται κυρίως από τα

νεοπλασματικά κύτταρα. Επίσης, απελευθερώνεται και από κύτταρα με τα οποία

αυτά αλληλεπιδρούν, όπως ινοβλάστες και μακροφάγα. Η δράση του κατευθύνεται

άμεσα στα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι προ-αγγειογενετικές δράσεις του
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VEGF παρατηρούνται μετά τη σύνδεσή του με τον υποδοχέα VEGFR-2, ο οποίος

είναι και υπεύθυνος για την αγγειογενετική δραστηριότητα. Το τελικό αποτέλεσμα

της δράσης του VEGF είναι ο πολλαπλασιασμός, η επιβίωση, η μετανάστευση των

ενδοθηλιακών κυττάρων και η ρύθμιση της αγγειακής διαπερατότητας [130].

Ανάμεσα στα μυελωματικά και τα στρωματικά κύτταρα του μυελού υπάρχει

αμοιβαία διέγερση, μέσω του VEGF και της IL-6: ο VEGF αυξάνει την παραγωγή

της IL-6 από τα στρωματικά κύτταρα, αυξάνοντας έτσι έμμεσα την ανάπτυξη του

μυελώματος, την αγγειογένεση και την επιβίωσή τους. Από την άλλη, η σύνδεση των

μυελωματικών πλασματοκυττάρων με τα στρωματικά αυξάνει την παραγωγή VEGF

από τα τελευταία και άμεσα την παραγωγή IL-6 [115].

8.6 Platelet-derived growth factor (PDGF)
Η οικογένεια του PDGF αποτελείται από 4 μέλη, PDGF-A ως D, που

συνδέονται με τις τυροσινικές κινάσες υποδοχείς  [PDGF receptor-(PDGFR)] -α και -

β. Οι υποδοχείς εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στις λείες μυϊκές ίνες και

εμπλέκονται στην ανάπτυξη των αγγείων [131, 132]. Όλα τα μέλη της οικογένειας

PDGF έχουν δυνητική αγγειογενετική δράση [133, 134]. Οι PDGF-AB και οι

υποδοχείς δρουν ως μιτογόνα για το συνδετικό ιστό, ειδικά για τους ινοβλάστες κατά

την επούλωση του τραύματος. Ο PDGF-AB εμπλέκεται στον αυξημένο

πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των περικυττάρων και εκφράζεται από

μεγάλη ποικιλία κυττάρων, όπως ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, μακροφάγα,

ενδοθηλιακά κύτταρα, οστεοβλάστες και νεοπλασματικά κύτταρα [135, 136]. Στο

ΠΜ τα επίπεδα ορού του PDGF-AB βρέθηκαν αυξημένα στους ασθενείς κατά τη

διάγνωσή τους, σε σχέση τόσο με τους υγιείς όσο και μετά από αποτελεσματική

θεραπεία. Επίσης αυξάνονταν με την πρόοδο της νόσο και συσχετίσθηκαν με τη

MVD του μυελού, την IL-6 και τη B2M [102]. Επίσης in vivo ζωικά μοντέλα

αγγειογένεσης έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός του b-FGF με τον PDGF-AB

σταθεροποιεί τα νεοσυσταθέντα αγγεία, προσελκύοντας περικύτταρα,

επιβεβαιώνοντας έτσι το σημαντικό ρόλο και των δύο μορίων στην αγγειογενετική

διαδικασία [137-139].
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8.7 Αγγειογενίνη (Ang)
Η Ang είναι ένα πολυπεπτίδιο με πολύ σημαντική αγγειογενετική

δραστηριότητα τόσο σε συμπαγείς όσο και σε αιματολογικές κακοήθειες,

συμπεριλαμβανομένου του ΠΜ [140, 141]. Ανήκει στην υπεροικογένεια των

ριβονουκλεασών και φυσιολογικά παράγεται στο ήπαρ. Ανευρίσκεται στο πλάσμα

του υγιούς πληθυσμού και υπερεκφράζεται σε ασθενείς με καρκίνο [141]. Εμπλέκεται

στα αρχικά στάδια της αγγειογένεσης, ενεργοποιώντας τα τριχοειδή ενδοθηλιακά

κύτταρα [142]. Η Ang συνδέεται με την ακτίνη, δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα που

ενεργοποιεί το ιστικό πλασμινογόνο και τελικά τη δημιουργία πλασμίνης. Η

πλασμίνη με τη σειρά της διασπά τη λαμινίνη και τη φιμπρονεκτίνη της βασικής

μεμβράνης [143], κάτι που απαιτείται για τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών

κυττάρων [141]. Τα επίπεδα της Ang στον ορό είναι αυξημένα στους ασθενείς με ΠΜ

και σχετίζονται με το βαθμό εξέλιξης της νόσου [144]. Επιπλέον, έχει συσχετισθεί με

την MVD [145] και τον PDGF-AB [102], υποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο

σημαντικούς αγγειογενετικούς παράγοντες στο ΠΜ, δρώντας ως άμεσο μιτογόνο για

τα ενθοθηλιακά κύτταρα και προάγοντας τη διηθητικότητά τους [137, 144]. Τα

επίπεδά της στον ορό έχουν συσχετισθεί με δείκτες δραστηριότητας νόσου, όπως τη

β2 μικροσφαιρίνη και την IL-6 [146] και το φορτίο της μυελωματικής νόσου [147].

Τα επίπεδά της πέφτουν μετά από αποτελεσματική θεραπεία [143, 146].

8.8 ELR+ motif CXC χυμοκίνες [Ιντερλευκίνη (IL-8), epithelial-

derived neutrophil activating protein-78 (ENA-78) και growth-

related gene alpha (GRO-α)]
Οι CXC χυμοκίνες έχουν τέσσερα υψηλά διατηρημένα κυστεϊνικά

αμινοξέα, με τα δύο πρώτα κυστεϊνικά μόρια να χωρίζουν από ένα μονό αμινοξύ

[148-150]. Σε αυτή την ομάδα χυμοκινών διακρίνεται μια κατηγορία με

αγγειογενετική δυνατότητα, που καθορίζεται από την ύπαρξη μίας δεύτερης

δομικής περιοχής, στο αμινοτελικό άκρο, όπου περιλαμβάνονται τρία αμινοξέα

(γλουταμικό οξύ, λευκίνη και αργινίνη: μοτίβο ELR) [148, 151-153]. Αυτές οι

ELR+ CXC χυμοκίνες, θεωρούνται σημαντικοί προαγωγοί της αγγειογένεσης [152,

153] και περιλαμβάνουν τις IL-8, ENA-78 και GRO-α.

Η IL-8 είναι ένα προ-αγγειογενετικό μόριο, μέλος της οικογένειας των ELR+

CXC χυμοκινών που συνδέεται με τους υποδοχείς CXCR1 και CXCR2 [149]. Η IL-8
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είναι χημειοτακτικός και αυξητικός παράγοντας για αρκετούς όγκους, παίζοντας

σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή και στην επούλωση του τραύματος [154]. Παράγεται

από πολλά κύτταρα, όπως μακροφάγα, ουδετερόφιλα, μαστοκύτταρα, ενδοθηλιακά

κύτταρα και αρκετά νεοπλασματικά κύτταρα, όπως τα μυελωματικά

πλασματοκύτατρα [149]. Η IL-8 παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο του όγκου και

στην αγγειογένεση [155, 156]. Τα στρωματικά κύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα

του μυελού στο ΠΜ εκκρίνουν IL-8, που με τη σειρά της προσελκύει ουδετερόφιλα

in vivo και συνεπώς ακολούθως απελευθερώνουν αγγειογενετικούς παράγοντες για να

προσελκύσουν ενδοθηλιακά κύτταρα [156, 157]. Επιπλέον, η IL-8 μεσολαβεί στον

πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων, παρατείνει την επιβίωση των

ενδοθηλιακών κυττάρων και ενισχύει την ικανότητά τους να σχηματίζουν σωλήνα,

υποστηρίζοντας έτσι τη θεωρία ότι η προ-αγγειογενετική δράση της IL-8 οφείλεται

στην ενεργοποίηση τόσο των νεοπλασματικών όσο και των ενδοθηλιακών κυττάρων

[158, 159].

Η ΕΝΑ-78 παράγεται ως απάντηση της IL-1 και του TNF-α στις χρόνιες

φλεγμονώδεις καταστάσεις. Διεγείρει τη χημειοταξία των ουδετερόφιλων και έχει

επίσης αγγειογεντικές ιδιότητες [160].

Το GRO-α εκφράζεται από τα μακροφάγα, ουδετερόφιλα και επιθηλιακά

κύτταρα [161, 162] και έχει χημειοτακτική δράση στα ουδετερόφιλα [163, 164].

Εμπλέκεται στη διαδικασία της αγγειογένεσης, της φλεγμονής, της ογκογένεσης και

της επούλωσης τραύματος [165-167].

8.9 Tumor necrosis factor-α (TNF-α)
Ιn vivo μοντέλα αγγειογένεσης έχουν δείξει ότι έχει αγγειογενετική δράση. Η

κύρια πηγή παραγωγής του σε διάφορους όγκους είναι τα μακροφάγα [168]. Ο TNF-α

διεγείρει την παραγωγή του εξωκυττάριου ενεργοποιητή του πλασμινογόνου,

οδηγώντας στην πρωτεολυτική διάσπαση της εξωκυττάριας ουσίας και

απελευθερώνοντας άλλες αγγειογενετικές κυτταροκίνες [169]. Επίσης ενισχύει την

παραγωγή IL-6 από τα μυελωματικά κύτταρα [170]. Έτσι, τόσο ο TNF-α όσο και η

IL-6 διεγείρουν συνεργικά τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων [171].

Επίσης, έχει διαπιστωθεί υπερέκφραση των VEGF και TNF-α στο ΠΜ [115]. Τα

επίπεδά του στον ορό αυξάνονται στα προχωρημένα στάδια, ελαττώνονται σημαντικά
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μετά από αποτελεσματική θεραπεία [172] και σχετίζονται με την MVD του μυελού

[173].

8.10 Ιντερλευκίνη 15 (IL-15)
Η IL-15 είναι μια πλειότροπη προφλεγμονώδης κυτταροκίνη. Διεγείρει τον

πολλαπλασιασμό και ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, μακροφάγων, CD5+

μνημονικών και CD8+ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, καθώς και τη T-LGL

λευχαιμία [174, 175]. Παράγεται από τα μακροφάγα και τα στρωματικά κύτταρα και

μπορεί να δρα παρακρινώς ώστε να συμμετέχει πιθανά στον κλωνικό

πολλαπλασιασμό στα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα [176, 177]. Στον καρκίνο του

παχέος εντέρου επάγει τον πολλαπλασιασμό, διήθηση και παραγωγή προ-

αγγειογενετικών κυτταροκινών, συνεισφέροντας τόσο στην υπερπλασία του

βλεννογόνου, όσο και στην αγγειογένεση και συνεπώς στη διήθηση και μετάσταση

[177, 178]. Στον καρκίνο του προστάτη έχουν μετρηθεί αυξημένα επίπεδα σε σχέση

με την καλοήθη υπερπλασία [179].

8.11 Ιντερλευκίνη 10 (IL-10)

Η ΙL-10 είναι μια πλειότροπη ανοσορυθμιστική και αντιφλεγμονώδης

κυτταροκίνη. Παράγεται κυρίως από τα μονοκύτταρα και λιγότερο από

λεμφοκύτταρα και μαστοκύτταρα. Στις ιογενείς λοιμώξεις απελευθερώνεται από τα

κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα προκειμένου να αναστείλουν τη δράση των ΝΚ

λεμφοκυττάρων [180, 181]. Στα Β λεμφοκύτταρα η IL-10 ενισχύει την επιβίωση,

πολλαπλασιασμό και παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Αναστέλλει τη σύνθεση

προφλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως των IFN-γ, IL-2, IL-3, TNF--α και GM-CSF

[181].
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της

συμμετοχής των μαστοκυττάρων και των ELR+ CXC χυμοκινών στην αγγειογενετική

διαδικασία της μυελωματικής νόσου. Γι’ αυτό το λόγο μετρήθηκαν στον ορό αφενός

μεν οι ELR+ CXC χυμοκίνες, αφετέρου δε διάφοροι γνωστοί αγγειογενετικοί

παράγοντες, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της νόσου.

Επίσης, στους οστικούς κυλίνδρους εκτιμήθηκε, ανοσοϊστοχημικά, η παρουσία των

μαστοκυττάρων, καθώς και το φορτίο της νόσου, μετρώντας το ποσοστό της

πλασματοκυτταρικής διήθησης, και τέλος η καθαυτή αγγειογενετική δραστηριότητα,

εκτιμώντας τη μικροαγγειακή πυκνότητα. Οι μετρήσεις αυτών των παραγόντων

έγιναν κατά τη διάγνωση του ΠΜ, δηλαδή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε

θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών, όταν οι

ασθενείς είχαν σταθεροποιήσει τη νόσο και είχαν μπει στην φάση του πλατώ. Τα

επίπεδα των μετρούμενων παραγόντων συσχετίσθηκαν μεταξύ τους, με το κλινικό

στάδιο της νόσου και σε ορισμένες περιπτώσεις και με την επιβίωση των ασθενών.

Τα ερωτήματα που επιχείρησε να απαντήσει η διατριβή είναι:

1. Υπάρχει διαφορά στη συγκέντρωση των κυκλοφορούντων

αγγειογενετικών μορίων στον ορό και των μαστοκυττάρων στο μυελό

στους πάσχοντες από ΠΜ σε σχέση με τους υγιείς;

2. Μεταβάλλεται η συγκέντρωση αυτών των αγγειογενετικών παραγόντων

και των μαστοκυττάρων μετά από επιτυχή θεραπεία του ΠΜ;

3. Υπάρχει συσχέτιση αυτών των αγγειογενετικών παραγόντων και των

μαστοκυττάρων με την αγγειογενετική δραστηριότητα στο μυελό;

4. Υπάρχει συσχέτιση αυτών των παραγόντων και των μαστοκυττάρων με

τη δραστηριότητα και το φορτίο της νόσου;

5. Υπάρχει προγνωστική αξία στη μέτρηση κάποιων παραγόντων που

εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στην αγγειογένεση της μυελωματικής

νόσου;
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Η μελέτη σχεδιάσθηκε σε δύο στάδια:

1. Μέτρηση των επιπέδων στον ορό των ΕLR+ CXC χυμοκινών (IL-8, GRO-

α και ΕΝΑ-78) σε συνδυασμό με την εκτίμηση της αγγειογενετικής

δραστηριότητας στο μυελό, με άμεση εκτίμηση της μικροαγγειακής

πυκνότητάς του και με έμμεση μέτρηση των αγγειογενετικών κυτταροκινών

HGF, VEGF, TNF-α, Ang και PDGF-AB.

2. Εκτίμηση της παρουσίας των μαστοκυττάρων στο μυελό, σε συνδυασμό

με την εκτίμηση της αγγειογενετικής δραστηριότητας στο μυελό, με

άμεση εκτίμηση της μικροαγγειακής πυκνότητάς του και με έμμεση

μέτρηση των αγγειογενετικών κυτταροκινών TNF-α, b-FGF, VEGF καθώς

και των ELR+ CXC χυμοκινών.

Η συλλογή και η μέτρηση των ορών, καθώς και η λήψη των οστεομυελικών βιοψιών

πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 2007 και 2012.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

α. Ασθενείς

Συνολικά μελετήθηκαν 63 ασθενείς με ΠΜ (διάμεση ηλικία 64 έτη, εύρος 36-

85) πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας. Η διάγνωση του ΠΜ έγινε με

βάση τα κριτήρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Πίνακας 1 Παραρτήματος)

και η σταδιοποίηση έγινε με βάση τα κριτήρια των Durie-Salmon και με βάση το

Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης (ISS) (Πίνακας 2 Παραρτήματος).

Οι ασθενείς επίσης επανασταδιοποιήθηκαν και μετά την ολοκλήρωση της

θεραπείας. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας έγινε τόσο με

βάση τα κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία (Πίνακας 3 Παραρτήματος) που

προτείνει η διεθνής ομάδα μελέτης του μυελώματος (IMWG), όσο και με την

εκτίμηση της φάσης του πλατώ, δηλαδή στην περίπτωση που διαπιστώθηκε ελάττωση

της Μ-πρωτεΐνης >50% στον ορό ή στα ούρα 24ώρου, με ταυτόχρονη αποκατάσταση

της αιμοποίησης, και διατήρησή τους για περισσότερο από 6 μήνες. Τα κριτήρια της

IMWG εκτιμούν κυρίως το φορτίο της νόσου, προτείνοντας ακόμα και την πλήρη

ύφεση της νόσου, κάτι που έγινε πλέον εφικτό μετά την εφαρμογή των καινούριων

θεραπειών. Η φάση του πλατώ, από την άλλη, εκτιμά κυρίως, και μη ειδικά, τη

δραστηριότητα της νόσου. Οι ασθενείς που μελετήθηκαν στη φάση του πλατώ ήταν

30 και βρίσκονταν σε CR, VGPR ή PR.

Κριτήρια αποκλεισμού ήταν η συνύπαρξη άλλης φλεγμονώδους νόσου ή

κακοήθειας, η ανάπτυξη ΠΜ επί εδάφους γνωστής ανοσοκαταστολής (αυτοάνοση

νόσος, λήψη ανοσοκατασταλτικών, HIV λοίμωξη), η νεφρική και η ηπατική

ανεπάρκεια.

Τέλος, μελετήθηκαν και 30 εθελοντές μάρτυρες, αιματολογικά υγιείς (17 άνδρες και

13 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας 62 ετών, εύρους 35-84). Δεν υπήρξαν στατιστικά

σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών μαρτύρων στην κατανομή

ηλικίας και φύλου, όπως αποδείχθηκε με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου χ2.

Από τους μάρτυρες και όλους τους ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη, ελήφθη

συγκατάθεση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Helsinki.
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Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών συνοψίζονται στον παρακάτω

πίνακα:

Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΠΜ, που συμπεριλήφθηκαν στη

μελέτη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ %

Φύλο

Άνδρες 32 50.8

Γυναίκες 31 49.2

Στάδιο νόσου

Κατά Durie-Salmon

I 15 23.8

II 27 42.9

III 21 33.3

Κατά ISS

I 15 23.8

II 30 47.6

III 18 28.6

Μ-πρωτεΐνη

IgG 33 52.4

IgA 21 33.3

Ελαφρών αλύσων 9 14.3

Ανταπόκριση

CR 7 23.3

VGPR 12 40

PR 11 36.7
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Στους ασθενείς, ύστερα από συγκατάθεση και πριν από την έναρξη

οποιασδήποτε αντιμυελωματικής θεραπείας (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία,

διφωσφονικά, κορτικοειδή), και στους μάρτυρες, έγινε συλλογή δείγματος

περιφερικού αίματος, όγκου 20-30 ml. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε αποκλεισθεί η

παρουσία φλεγμονής ή κάποιου τραυματισμού. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στις

3000 στροφές/λεπτό για 10 λεπτά. Ακολούθησε διαχωρισμός του ορού, ο οποίος και

μοιράστηκε σε επιμέρους σωληνάρια και τελικά φυλάχθηκε στους -70οC. Οι

μετρήσεις έγιναν στο τέλος και αφού είχαν συλλεχθεί όλα τα δείγματα, προς αποφυγή

μεταβλητότητας ανάμεσα στις μετρήσεις. Η ίδια διαδικασία έγινε και στους ασθενείς

που, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, μπήκαν στην φάση του πλατώ, ή σε CR,

VGPR και PR.

Επιπλέον, οι ασθενείς, κατά τη διάγνωση αλλά και μετά την ολοκλήρωση της

θεραπείας, καθώς και οι μάρτυρες υπεβλήθησαν σε οστεομυελική βιοψία, από την

οπίσθια άνω λαγόνια άκανθα, με τη συνήθη διαδικασία (βελόνα 10 G 11 cm;

Allegiance Healthcare Corporation, McGaw Park, Illinois, USA).
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β. Μέθοδοι

Μέθοδος ELISA

Αρχή της μεθόδου

Η τεχνική που εφαρμόσθηκε για τον προσδιορισμό όλων των μορίων στον ορό

ήταν η ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσης με σύνδεση ενζύμου μη

συναγωνιστικού τύπου (sandwich ELISA). Αυτή η τεχνική βασίζεται στα παρακάτω

βήματα:

 Το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υπό εξέταση μορίου προσροφάται στη

βάση βοθρίων δοκιμαστικού σωληναρίου.

 Σε αυτά τα βοθρία προστίθενται τα δείγματα (που έχουν άγνωστη συγκέντρωση

του υπό εξέταση μορίου), καθώς και δείγματα αναφοράς (με γνωστή

συγκέντρωση του υπό εξέταση μορίου).

 Γίνεται επώαση για επαρκή χρόνο, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του

προσροφηθέντος αντισώματος με το υπό εξέταση μόριο.

 Ακολουθεί πλύση του πλακιδίου για απομάκρυνση του ασύνδετου μορίου.

 Στη συνέχεια προστίθεται δεύτερο πολυκλωνικό (ή μονοκλωνικό) αντίσωμα,

που είναι συνδεδεμένο με την υπεροξειδάση χρένου (horseradish peroxidase),

έναντι του υπό εξέταση μορίου, και ακολουθεί νέα επώαση.

 Ακολουθεί πλύση για απομάκρυνση του ασύνδετου αντισώματος.

 Γίνεται προσθήκη χρωμογόνου υποστρώματος (tetramethylbenzidine) και

υπεροξειδίου του υδρογόνου, που με την υπεροξειδάση μετατρέπουν το άχρωμο

χρωμογόνο σε χρωστική.

 Γίνεται τερματισμός της αντίδρασης με προσθήκη θειικού οξέος.

 Τέλος, γίνεται φωτομετρική μέτρηση της έντασης του χρώματος στα 450nm.

Η ένταση του χρώματος που τελικά μετράται είναι ανάλογη της ποσότητας του,

συνδεδεμένου με την υπεροξειδάση, υπό εξέταση μορίου.
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Υπολογισμός της συγκέντρωσης του μορίου με βάση καμπύλη αναφοράς

Στη συσκευασία της κατασκευάστριας εταιρείας υπάρχει πρότυπο διάλυμα με

γνωστή συγκέντρωση του υπό εξέταση μορίου, στο οποίο εκτελούνται διαδοχικές

αραιώσεις και συνεπώς πολλαπλές γνωστές συγκεντρώσεις. Όταν γίνει η μέτρηση της

χρωματικής έντασης σε αυτές τις γνωστές συγκεντρώσεις, προκύπτει μια καμπύλη

αναφοράς, όπου στον ένα άξονα απεικονίζονται οι διαδοχικές γνωστές

συγκεντρώσεις του πρότυπου διαλύματος, ενώ στον άλλο οι αντίστοιχες τιμές

οπτικής απορρόφησης. Έτσι, με αυτή την καμπύλη μπορούν να υπολογισθούν οι τιμές

στα υπό εξέταση δείγματα.

Με την τεχνική της ELISA μετρήθηκαν οι παρακάτω κυτταροκίνες στον ορό:

HGF (αρ. καταλόγου DHG00), VEGF (αρ. καταλόγου DVE00), TNF-α (αρ.

καταλόγου DTA00C), PDGF-AB (αρ. καταλόγου DHD00B), Ang (αρ. καταλόγου

DAN00), IL-8 (αρ. καταλόγου D8000C), GRO-α (αρ. καταλόγου DGR00) και ΕΝΑ-

78 (αρ. καταλόγου DX000), από την κατασκευάστρια εταιρεία Quantikine, R&D,

Minneapolis, MN, USA.
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Ανοσοϊστοχημική χρώση ιστολογικών τομών

1. Αρχή της μεθόδου

Η ανοσοϊστοχημική μέθοδος χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπισθούν

συγκεκριμένα αντιγόνα σε ιστολογικές τομές με τη χρήση σεσημασμένων

αντισωμάτων. Όταν το αντίσωμα έναντι του αντιγόνου φέρει το σήμα, τότε γίνεται

άμεσος προσδιορισμός του αντιγόνου (πχ άμεσος ανοσοφθορισμός), ενώ όταν το

αντίσωμα έναντι του αντιγόνου δε φέρει το σήμα, αλλά απαιτείται χρήση δεύτερου

αντισώματος με σήμα έναντι του πρώτου, τότε γίνεται έμμεσος προσδιορισμός. Το

σήμα στο αντίσωμα μπορεί να είναι ένζυμο, ραδιοϊσότοπο, χρωστική ή κολλοειδές

χρυσού και είναι αυτό που καθιστά ορατή τη σύνδεση του αντισώματος με το

αντιγόνο. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο έμμεσος προσδιορισμός με σήμα

το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση.

Η διαδικασία έχει ως ακολούθως:

 Ο οστικός κύλινδρος σταθεροποιείται σε διάλυμα 10% φορμαλίνης, ακολούθως

απασβεστώνεται σε 10% EDTA (Titriplex III, αριθμός καταλόγου 64271, Merck,

Darmstadt, Germany) για 48 ώρες, και τελικώς ενσωματώνεται σε μπλοκ

παραφίνης, με Paramat extra (BDH, Poole, Dorset, UK).

 Στο μπλοκ παραφίνης γίνονται ιστολογικές τομές, πάχους 3μm, με αυτόματο

μικροτόμο, που τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρες πλάκες Super Frost Plus.

 Στη συνέχεια οι ιστολογικές τομές υποβάλλονται σε αποπαραφινοποίηση με

διάλυμα ξυλόλης και ενυδάτωση με διαδοχικά διαλύματα αλκοόλης (100%, 95%,

75%, 50%, νερό, διάλυμα TBS).

 Ακολούθως, η ιστολογική τομή θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων, με

ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού οξέος, με pH=6.0, προκειμένου να αποκαλυφθούν

οι αντιγονικοί επίτοποι που είχαν καλυφθεί στα προηγούμενα στάδια.

 Κατόπιν προστίθεται ορός (blocking serum), που αποσκοπεί στη μείωση της μη-

ειδικής σύνδεσης του χρησιμοποιούμενου αντισώματος.

 Ακολουθεί η τιτλοποίηση του αντισώματος, δηλαδή ο καθορισμός της ιδανικής

συγκέντρωσης του πρωτογενούς αντισώματος, με διαδοχικές αραιώσεις, με βάση
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τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, και εφαρμογή τους σε δοκιμαστικό

δείγμα.

 Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η κατάλληλη αραίωση του πρωτογενούς

αντισώματος έναντι του υπό εξέταση αντιγόνου σε ολόκληρο το πλακίδιο, γίνεται

επώαση σε υγρό θάλαμο και ακολούθως πλύσεις με διάλυμα TBS.

 Ακολουθεί προσθήκη του δευτερογενούς αντισώματος κονίκλου, έναντι

ανοσοσφαιρινών ποντικού, που δρα ως γέφυρα, ενώνοντας το πρωτογενές

αντίσωμα έναντι του αντιγόνου, με το τριτογενές αντίσωμα (αντίσωμα ποντικού

έναντι ανοσοσφαιρινών κονίκλου) που φέρει το σύμπλεγμα αλκαλικής

φωσφατάσης με δεξτράνη. Η αλκαλική φωσφατάση υδρολύει το υπόστρωμα

napthol AS-Biphosphate σε arylmaptholamide που, όταν συνδεθεί με το άλας Fast

Red, δημιουργεί αδιάλυτο χρώμα, ορατό στο οπτικό μικροσκόπιο (Ultarvision LP

Detection System, AP Polymer with Fast Red Chromogen, TL-015-AF, Lab

Vision, Fremont, CA, USA). Η ενδογενής δραστηριότητα της αλκαλικής

φωσφατάσης εξουδετερώνεται με προσθήκη levamisol στο διάλυμα του

υποστρώματος.

 Τελικά εφαρμόζεται αντίχρωση με αιματοξυλλίνη για 30 δευτερόλεπτα και οι

τομές καλύπτονται με σταθεροποιητικό υλικό Glycergel (C-05630, DAKO,

Carpinteria, CA 93013, USA).

Για κάθε μόριο που εξετάσθηκε χρησιμοποιήθηκε θετικός και αρνητικός

μάρτυρας. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ιστός που προηγουμένως είχε

αποδειχθεί ότι εξέφραζε ανοσοϊστοχημικά το αντιγόνο, ενώ ως αρνητικός

χρησιμοποιήθηκε δείγμα όπου έγιναν όλα τα βήματα, χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί

το πρωτογενές αντίσωμα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώθηκαν από δύο

ανεξάρτητους παρατηρητές, που δε γνώριζαν τα δεδομένα του δείγματος. Η

διαφοροποίηση ανάμεσα στους παρατηρητές κυμάνθηκε σε <10%.

Τα μόρια που μετρήθηκαν στους οστικούς κυλίνδρους ήταν το CD38, για την

τυποποίηση των πλασματοκυττάρων, το CD31, για την τυποποίηση των

ενδοθηλιακών κυττάρων και η θρυπτάση των μαστοκυττάρων .
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2. Εκτίμηση της πλασματοκυτταρικής διήθησης

Το είδος και το ποσοστό πλασματοκυτταρικής διήθησης του μυελού των

ασθενών με ΠΜ αναδείχθηκε με ανοσοχρώση των νεοπλασματικών

πλασματοκυττάρων, χρησιμοποιώντας το αντι-CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα (Code

M7077; Dako, Glostrup, Denmark), με τη μέθοδο αλκαλικής-αντιαλκαλικής

φωσφατάσης (ΑΡΑΑΡ). Η μονοκλωνικότητα και τα ποσοστά των κ/λ

νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων στο μυελό εκτιμήθηκαν με in situ υβριδισμό

(SS ISH ανιχνευτικό σύστημα, αριθμός καταλόγου DA030-SS; Biogenex, SanRamon,

California, USA; κ/λ mRNA peptide nucleic acid probes/fluorescein isothiocyanate;

αριθμός καταλόγου Y5202; Dako).
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3. Μέτρηση μικροαγγείων

Τα αγγεία στο μυελό αναδείχθηκαν με ανοσοχρώση των ενδοθηλιακών

κυττάρων, χρησιμοποιώντας ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού, έναντι του CD31

(Code MS 353; Neomarkers, Lab Vision Corp, Fremont, CA, USA), σε αραίωση

1:400. Η MVD εκτιμήθηκε, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό 16 Zeiss μικροσκόπιο,

εξοπλισμένο με κατάλληλα προσοφθάλμια. Η αναγνώριση και τυποποίηση των

στοιχείων των μικροαγγείων έγινε με  σταθερά κριτήρια. Επειδή διαπιστώθηκε

ετερογένεια στην MVD των δειγμάτων, σε κάθε δείγμα εξετάσθηκαν τρεις

διαφορετικές περιοχές νεοπλασματικής διήθησης με το μέγιστο αριθμό μικροαγγείων

(τριχοειδών και φλεβιδίων), αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις περιοχές που

είχαν την πιο έντονη αγγείωση (hotspots).

Αρχικά, έγινε έλεγχος των τομών σε μικρή μεγέθυνση (×100) πριν τη μέτρηση

των αγγείων, με σκοπό να εντοπισθούν τα hotspots. Τα μικροαγγεία που βρίσκονταν

κοντά σε δοκίδες ή σε σκληρυντικές περιοχές δε συμπεριλήφθηκαν στη μέτρηση.

Ακολούθως, και αφού αναγνωρίσθηκαν τα hotspots, μετρήθηκαν τα μεμονωμένα

μικροαγγεία σε μεγέθυνση ×400. Για τη συστηματική εξέταση των δειγμάτων,

τοποθετήθηκε στον ένα προσοφθάλμιο φακό ένα αριθμημένο και τετραγωνισμένο

προσοφθάλμιο τετραγωνίδιο (με 100 τετράγωνους, ίσων διαστάσεων, δείκτες, όπου 1

μm=1 τετραγωνίδιο), διαστάσεων 1Χ1 cm (NE35 mm; Graticules Ltd, Kent, UK). Οι

μετρήσεις έγιναν στην περιοχή του πεδίου που κάλυπτε επιφάνεια 0.0625 mm2. Κατά

τη μέτρηση των μικροαγγείων, η κίνηση του μικροσκοπίου γινόταν με τρόπο ώστε να

μετρηθεί ολόκληρη η επιφάνεια των hotspots. Έγινε προσπάθεια να επιβεβαιωθεί ότι

κάθε μετρούμενο τετράγωνο ήταν καλυμμένο με ιστό. Κάθε βαμμένο ερυθρό,

μορφολογικά συμβατό με ενδοθηλιακό κύτταρο ή/και σύμπλεγμα ενδοθηλιακών

κυττάρων, με ή χωρίς (υποτυπώδη ή καλοσχηματισμένο) αυλό, θεωρήθηκε ότι είναι

μικροαγγείο και προσμετρήθηκε. Με αυτόν το τρόπο υπολογίσθηκε η μέση μέτρηση

των μικροαγγείων από τα τρία hotspots και εκφράσθηκε ως αγγεία/0.0625 mm2.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αυξημένη μικροαγγειακή πυκνότητα που
διαπιστώνεται σε δείγμα οστικού κυλίνδρου με εκτεταμένη πλασματοκυτταρική διήθηση,
όπου, χρησιμοποιώντας το αντι-CD31 μονοκλωνικό αντίσωμα και τη μέθοδο APAΑP, τα
αγγεία φαίνονται ερυθρά και συχνά με παρουσία αυλού (μεγέθυνση Χ200).
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4. Μέτρηση θρυπτάσης των μαστοκυττάρων
Τα μαστοκύτταρα αναδείχθηκαν με ανοσοϊστοχημική χρώση τους, με

μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της θρυπτάσης των μαστοκυττάρων (Ab-2 Thermo

Scientific, Clone AA1), χρησιμοποιώντας ομοίως ανοσολογική τεχνική αλκαλικής

φωσφατάσης  (APAAP, Ultravision LP Detection System- Thermo Scientific TL-125-

AL). Οι τομές πάχους 3μm επωάστηκαν με το μονοκλωνικό αντίσωμα θρυπτάσης

των μαστοκυττάρων σε αραίωση 1/3000 για 30 λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου.

Δεν απαιτήθηκε αποκάλυψη του αντιγόνου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν θετικές τομές από

μη κακοήθη αμυγδαλικό ιστό.

Τα μαστοκύτταρα του μυελού ποσοτικοποίθηκαν σε σχέση με τη MVD στα ίδια

hotspots που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των μικροαγγείων. Τα hotspots

εντοπίσθηκαν σε χαμηλή μεγέθυνση (Χ100), ενώ τα μαστοκύτταρα μετρήθηκαν σε

10 πεδία υψηλής μεγέθυνσης (Χ400), για κάθε hotspot χωριστά. Ο τελικός δείκτης

αφορούσε το μέσο ποσοστό θετικά βαμμένων μαστοκυττάρων, μετά από μέτρηση 3

hotspots για κάθε δείγμα, υποδηλώνοντας τη μαστοκυτταρική πυκνότητα (mast cell

density- MCD).

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται διάχυτα η ανοσοϊστοχημική χρώση της θρυπτάσης
των μαστοκυττάρων (ερυθρό χρώμα), σε δείγμα μυελού με ενεργό ΠΜ (μεγέθυνση
Χ400).
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γ. Στατιστική ανάλυση

Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± SD.

Για την ανάλυση των διαφορών ανάμεσα στις ομάδες χρησιμοποιήθηκε η

ανάλυση ANOVA, με τη Kruskal-Wallis ή τη Mann-Whitney U δοκιμασία ως μη

παραμετρικές εναλλακτικές.

Η δοκιμασία Student–Newman–Keuls χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των

υποομάδων ανά ζεύγη, προκειμένου να διαπιστωθούν διαφορές στις παραμέτρους

ανάμεσα στα στάδια της νόσου.

Η μη παραμετρική δοκιμασία συσχέτισης Spearman’s rho χρησιμοποιήθηκε για

να εκτιμήσει τη συσχέτιση των προ-θεραπείας τιμών των εξεταζόμενων παραμέτρων.

Πολυπαραγοντική ανάλυση επιβίωσης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο

Kaplan-Meier, οπότε και χρησιμοποιήθηκαν διάμεσες τιμές.

Η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS 12.0/PC (SPSS Inc, Chicago, IL,

USA).

Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 5%.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α. ELR+ CXC χυμοκίνες

Οι τιμές των ELR+CXC χυμοκινών, καθώς και οι τιμές των αγγειογενετικών

κυτταροκινών HGF, VEGF στον ορό και της MVD στο μυελό των ασθενών κατά τη

διάγνωση, στα διάφορα στάδια της νόσου και στους υγιείς μάρτυρες φαίνονται στον

παρακάτω πίνακα:

Ασθενείς Μάρτυρες Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III

IL-8

(pg/ml)

44.5±25.3* 27.3±6.4 31.7±8.4 44.0±19.9 54.7±32.4***

ENA-78

(pg/ml)

765.0±572.1* 335.1±268.6 654.8±639.8 636.5±309.4 933.7±623.5

GRO-α

(pg/ml)

186.5±129.1** 112.5±76.1 118.9±88.7 152.3±74.3 261.0±147.0***

HGF

(pg/ml)

2105.0±1814.4* 699.7±218.4 1044.1±330.3 1522.2±645.

5

3302.0±2278.8**

*

VEGF

(pg/ml)

320.1±236.6* 117.6±69.8 133.5±69.3 261.4±192.9 502.1±216.0***

TNF-α

(pg/ml)

4.2±2.8* 1.3±0.8 2.05±0.8 4.19±2.8 5.96±2.7***

MVD 9.1±5.1* 2.3±0.8 5.5±2.7 9.6±5.4 11.61±5.1***

όπου:* p<0.001
** p<0.02, ανάμεσα στου ασθενείς με ΠΜ και τους υγιείς μάρτυρες,
***p<0.001 ανάμεσα στα στάδια της νόσου.



72

Φαίνεται ότι οι ELR+ CXC χυμοκίνες, οι αγγειογενετικές κυτταροκίνες καθώς

και η μικροαγγειακή πυκνότητα του μυελωματικού μυελού ήταν αυξημένα στους

νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Επίσης βρέθηκε

στατιστικά σημαντική αύξηση όλων των μετρούμενων παραγόντων με την πρόοδο

του σταδίου της νόσου.

Οι τιμές των ανωτέρω παραμέτρων  μετά από αποτελεσματική θεραπεία

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ασθενείς

προ θεραπείας

Ασθενείς μετά

θεραπείας

τιμή p

IL-8

(pg/ml)

48.36±30.93 35.05±19.77 <0.001

ENA-78

(pg/ml)

692.98±456.52 640.84±471.27 ΜΣ

GRO-α

(pg/ml)

178.29±136.42 145.40±77.60 ΜΣ

TNF-α

(pg/ml)

4.25±3.23 1.61±1.03 <0.001

HGF

(pg/ml)

1730.17±1164.72 818.78±220.28 <0.001

VEGF

(pg/ml)

277.15±224.54 123.68±58.60 <0.001

MVD 8.70±5.21 2.86±1.46 <0.001

όπου ΜΣ: μη σημαντικό

Φαίνεται ότι οι τιμές των IL-8, των αγγειογενετικών κυτταροκινών καθώς και

της μικροαγγειακής πυκνότητας μυελού ελαττώθηκαν στατιστικά σημαντικά μετά

από αποτελεσματική θεραπεία.
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται γραφικά η ελάττωση της τιμής της IL-8 μετά

από αποτελεσματική θεραπεία.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συσχετίσεις των ELR+ CXC χυμοκινών με

τους HGF, VEGF και τη MVD.

IL-8 ENA-78 GRO-α

HGF r 0.316 0.297

p <0.01 ΜΣ <0.02

VEGF r 0.323 0.469

p NS <0.01 <0.001

TNF-α r 0.242 0.421 0.361

p 0.056 <0.001 <0.004

MVD r 0.304

p ΜΣ ΜΣ <0.01

όπου ΜΣ: μη σημαντικό
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Βρέθηκαν θετικές συσχετίσεις του GRO-α τόσο με όλες τις αγγειογενετικές

κυτταροκίνες, όσο και με τη μικροαγγειακή πυκνότητα του μυελού, όπως φαίνεται

και γραφικά στα παρακάτω σχήματα:
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Από την άλλη, ούτε η IL-8 ούτε η ΕΝΑ-78 δε συσχετίστηκαν με τη

μικροαγγειακή πυκνότητα του μυελού. Η ΙL-8 συσχετίσθηκε μόνο με τον HGF και

τον ΤNF-α, ενώ η ΕΝΑ-78 μόνο με το VEGF και τον TNF-α, όπως φαίνεται γραφικά

και στις παρακάτω εικόνες:
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Όσον αφορά την προγνωστική σημασία των ELR+ CXC χυμοκινών, δε

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην επιβίωση των ασθενών με αυξημένα

κυκλοφορούντα επίπεδα αυτών των μορίων.
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Στον περεταίρω έλεγχο για τo ρόλο της IL-8 στην αγγειογενετική διαδικασία,

αναλύθηκε η σχέση της και με άλλες αγγειογενετικές κυτταροκίνες, όπως του PDGF-

AB και της Ang. Οι τιμές της IL-8, των άλλων αγγειογενετικών κυτταροκινών και της

MVD στους νεοδιαγνωσθένετες ασθενείς με ΠΜ, συγκριτικά με τους υγιείς

μάρτυρες, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Επιβεβαιώνεται ότι τόσο η IL-8 όσο ο PDGF-AB, η Ang και η MVD ήταν

αυξημένα στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των ανωτέρω παραμέτρων στα

διάφορα στάδια της νόσου:

IL-8

(pg/ml)

PDGF-AB

(pg/ml)

ANG

(pg/ml)

MVD

(/0.0625mm2)

Στάδιο I 30.4±5.4 1104.7±496.7 382.4±144.7 6.8±3.0

Στάδιο II 36.7±9.1 1978.8±1393.4 749.9±302 7.5±2.9

Στάδιο III 43.5±17.6 2571±1495 934.7±250.8 11.2±4.1

τιμή p <0.01 <0.006 <0.001 <0.001

Και εδώ επιβεβαιώνεται ότι όλες οι παράμετροι αυξάνονταν με την πρόοδο του

σταδίου της νόσου.

IL-8

(pg/ml)

PDGF-AB

(pg/ml)

ANG

(pg/ml)

MVD

(/0.0625mm2)

Μάρτυρες 28.7±7.6 214.9±129.7 220.7±146.7 2.2±0.7

Ασθενείς 37.7±13.5 1962.2±1380.0 726.1±329.9 8.8±4.0

τιμή p <0.009 <0.001 <0.001 <0.001
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Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τιμές των παραμέτρων μετά από

αποτελεσματική θεραπεία.

IL-8

(pg/ml)

PDGF-AB

(pg/ml)

ANG

(pg/ml)

MVD

(/0.0625mm2)

Προ θεραπείας 38.2±12.2 1879.2±1482.1 687.4±363.3 8.6±4.2

Μετά θεραπεία 27.6±3.2 651.9±350.9 362.7±135.5 2.8±1.6

τιμή p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Και σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι όλες οι παράμετροι

ελαττώνονται σημαντικά μετά από αποτελεσματική θεραπεία.

Βρέθηκαν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στα επίπεδα ορού της IL-8 με της Ang

(r=0.299 p<0.03) (όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί) και του PDGF-AB

(r=0.334 p<0.01), αλλά και πάλι όχι με τη MVD.

Επιπρόσθετα, ο PDGF-AB συσχετίσθηκε με την Ang (r=0.599 p<0.0001) και τη

MVD (r=0.290 p<0.03) και η Ang με τη MVD (r=0.475 p<0.0001).
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β. Μαστοκύτταρα

Στους ασθενείς με ενεργό ΠΜ, τα μαστοκύταρα εντοπίστηκαν τόσο διάχυτα

στον κυτταρικό μυελό όσο και στις παραδοκιδώδεις περιοχές.

Οι τιμές των μετρούμενων παραμέτρων στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς,

στους υγιείς μάρτυρες και μετά από θεραπεία, φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

Ασθενείς

προ θεραπείας

Μάρτυρες Ασθενείς

μετά θεραπεία

MCD 9.4±4.9 2.1±1.1 2.6±1.3

MVD 7.9±2.9 1.9±0.6 2.3±1.3

TNF-α (pg/ml) 10.2±6.4 1.6±0.8 2.2±1.5

b-FGF (pg/ml) 9.4±6.3 1.6±1.0 3.9±2.3

όπου p<0.001 για όλες τις περιπτώσεις, συγκρίνοντας τους
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς τόσο με τους υγιείς μάρτυρες, όσο τους
ίδιους μετά από αποτελεσματική θεραπεία.

Οι νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς είχαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις

ορού του TNF-α και του b-FGF, καθώς αυξημένες ήταν και οι MCD και MVD στο

μυελό, σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Ομοίως, οι τιμές τους έπεσαν μετά από

αποτελεσματική θεραπεία, όπως φαίνεται και στα σχήματα που ακολουθούν.
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Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων στα

διάφορα στάδια της νόσου όπου διαπιστώνεται ότι όλες αυξάνονταν με την πρόοδο

του σταδίου της νόσου (p<0.001 για όλες τις περιπτώσεις).

MCD Στάδιο I 5.6±2.7

Στάδιο II 7.9±3.6

Στάδιο III 13.0±4.7

MVD Στάδιο I 5.1±1.6

Στάδιο II 7.1±1.6

Στάδιο III 10.4±2.6

TNF-α Στάδιο I 3.5±1.3

(pg/ml) Στάδιο II 8.4±3.2

Στάδιο III 15.9±5.5

b-FGF Στάδιο I 3.3±1.2

(pg/ml) Στάδιο II 6.8±3.2

Στάδιο III 15.5±5.1
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Αυτά τα δεδομένα απεικονίζονται και γραφικά στο επόμενο σχήμα:

Οι συσχετίσεις της MCD με τις αγγειογενετικές κυτταροκίνες και τη MVD

φαίνονται στον επόμενο πίνακα, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική θετική

συσχέτιση ανάμεσα τόσο με τον TNF-α και b-FGF όσο και με τη MVD.

MVD TNF-α b-FGF

r 0.435 0.605 0.603

p <0.002 <0.0001 <0.0001

Τέλος, όσον αφορά την προγνωστική σημασία της MCD, δεν βρέθηκαν

σημαντικές διαφορές στην επιβίωση των ασθενών με αυξημένη τιμή της στο μυελό

των οστών.
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Σε επόμενο στάδιο έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί η σχέση της

μαστοκυτατρικής παρουσίας στο μυελό με άλλα αγγειογενετικά μόρια, όπως τον

VEGF και τις ELR+ CXC χυμοκίνες ENA-78 και GRO-α.

Στον επόμενο πίνακα επιβεβαιώνεται ότι τόσο η MCD όσο και τα

αγγειογενετικά μόρια στον ορό είναι αυξημένα στους ασθενείς με ΠΜ σε σχέση με

τον υγιή πληθυσμό.

Ασθενείς με ΠΜ Μάρτυρες Τιμή p

MCD 9.0±4.6 1.9±0.9 <0.001

VEGF (pg/ml) 297.2±204.2 112.8±54.3 <0.001

ENA-78 (pg/ml) 570.0±335.8 226.3±177.5 <0.001

GRO-α (pg/ml) 197.1±116.9 100.5±49.7 <0.001

Παρόμοια επιβεβαιώνεται ότι όλες οι τιμές αυξάνονταν με την πρόοδο του

σταδίο της νόσου, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III Τιμή p

MCD 5.7±2.3 7.8±3.6 13.5±3.8 <0.001

VEGF (pg/ml) 197.4±163.3 214.0±71.6 493.8±216.0 <0.001

ENA-78 (pg/ml) 386.1±200.5 435.2±228.0 909.7±300.9 <0.001

GRO-α (pg/ml) 144.2±122.7 155.7±59.3 298.0±104.5 <0.001

Επίσης βρέθηκαν σημαντικές θετικές συσχετίσεις της MCD τόσο με τα επίπεδα

ορού των ELR+ CXC χυμοκινών GRO-α (r=0.421 p<0.002) και ENA-78 (r=0.359

p<0.008), όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες, όσο και με του VEGF (r=0.474

p<0.0001). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκαν θετικές συσχετίσεις του ENA-78 με του
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VEGF (r=0.681) και του GRO-α (r=0.739 p<0.0001 και για τις δύο περιπτώσεις)

καθώς και του VEGF με του GRO-α (r=0.659 p<0.0001).
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α. ELR+ CXC χυμοκίνες

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις ELR+

CXC χυμοκίνες με την αγγειογενετική διαδικασία στο ΠΜ. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι

το GRO-α συσχετίσθηκε με τη MVD και όλες τις μετρούμενες αγγειογενετικές

κυτταροκίνες, HGF, VEGF και TNF-α. Από την άλλη, η IL-8 και η ΕΝΑ-78 ενώ δεν

συσχετίσθηκαν με τη MVD, συσχετίσθηκαν μόνο με κάποιες αγγειογενετικές

κυτταροκίνες. Έτσι, η IL-8 συσχετίσθηκε με τον HGF, τον TNF-α, την Ang και τον

PDGF-AB αλλά όχι με το VEGF, ενώ η ΕΝΑ-78 συσχετίσθηκε με το VEGF και τον

TNF-α, αλλά όχι με τον HGF.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν επίσης ότι υπάρχει σύνδεση των ELR+

CXC χυμοκινών με το φορτίο και τη δραστηριότητα της νόσου. Έτσι, διαπιστώθηκε

ότι όλες ήταν αυξημένες στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς σε σχέση με τον υγιή

πληθυσμό. Επιπλέον, η IL-8 και το GRO-α αυξάνονταν με την πρόοδο του ISS

σταδίου νόσου, ενώ μόνο η IL-8 έπεφτε στατιστικά σημαντικά μετά από

αποτελεσματική θεραπεία.

Η IL-8 είναι ένας προ-αγγειογενετικός παράγοντας της οικογένειας των ELR+

CXC χυμοκινών, με πολλαπλές λειτουργίες σχετιζόμενες με την αγγειογενετική

διαδικασία [148,  182]. Παράγεται από μια μεγάλη ποικιλία κυττάρων. Οι υποδοχείς

της, CXCR1 και CXCR2, επίσης εκφράζονται σε πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων,

συμπεριλαμβανόμενων των ουδετερόφιλων, των Τ-λεμφοκυττάρων, των

μονοκυττάρων, των ενδοθηλιακών, καθώς και κάποιων νεοπλασματικών κυττάρων,

όπως των μυελωματικών πλασματοκυττάρων. Αρχικά είχε θεωρηθεί χημειοτακτικός

παράγοντας των ουδετερόφιλων. Τα στρωματικά και τα ενδοθηλιακά κύτταρα στο

μυελωματικό μυελό εκκρίνουν IL-8, που με τη σειρά της προσελκύει in vivo

ουδετερόφιλα, που ακολούθως απελευθερώνουν προ-αγγειογενετικούς παράγοντες

για να προσελκύσουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα [156, 157]. Επιπλέον, η IL-8

παρατείνει την επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων και ενισχύει την ικανότητά



87

τους να σχηματίζουν σωλήνα. Ταυτόχρονα μεσολαβεί στον πολλαπλασιασμό και των

νεοπλασματικών κυττάρων, υποστηρίζοντας έτσι τη θεωρία ότι η προ-αγγειογενετική

δράση της IL-8 οφείλεται στην ενεργοποίηση τόσο των νεοπλασματικών όσο και των

ενδοθηλιακών κυττάρων [158, 159, 183, 184]. Επίσης, η IL-8 έχει θεωρηθεί

δυνητικός και άμεσος ενεργοποιητής της οστεοκλαστικής διαφοροποίησης και της

οστικής απορρόφησης [185]. Οι συγκεντρώσεις της στον ορό βρέθηκαν αυξημένες

στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς και στα προχωρημένα στάδια της νόσου και

έπεφταν όταν η νόσος ήταν σε ύφεση, προτείνοντας έτσι μια σχέση των

κυκλοφορούντων επιπέδων της με την πρόοδο της νόσου. Από την άλλη,

διαπιστώθηκε συσχέτιση των κυκλοφορούντων επιπέδων της μόνο με κάποιες

αγγειογεντικές κυτταροκίνες (HGF, TNF-α, Ang και PDGF-AB), αλλά όχι με τη

μικροαγγειακή πυκνότητα του μυελού, που θα δήλωνε άμεσα την μυελική

αγγειογενετική διαδικασία. Αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε να αποδοθεί στο

γεγονός ότι η συμμετοχή της στη νεοαγγείωση του μυελωματικού μυελού είναι

μάλλον έμμεση, μέσω προσέλκυσης των ουδετερόφιλων και όχι άμεση, μέσω

απευθείας αυξητικής δράσης στα μυελικά ενδοθηλιακά κύτταρα. Έτσι, αν και

συνεισφέρει στην επιβίωση και στη μορφογένεση των ενδοθηλιακών κυττάρων, δε

συμμετέχει άμεσα στον πολλαπλασιασμό τους [186, 187].

Λίγα είναι γνωστά για τις βιολογικές δράσεις των υπόλοιπων ELR+ CXC

χυμοκινών, όπως του GRO-α και της ENA-78,στην αγγειογένεση και πρόοδο της

μυελωματικής νόσου. Είναι γνωστό ότι όλες οι ELR+ CXC συνδέονται με τον

CXCR2 υποδοχέα, συμπεραίνοντας έτσι ότι αυτός ο υποδοχέας μεσολαβεί στην

προώθηση της αγγειογένεσης του όγκου μέσω των ELR+ CXC χυμοκινών [188-191].

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τόσο το GRO-α όσο και η ΕΝΑ-78 ήταν,

όπως και η IL-8, αυξημένα στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς και επιπλέον το GRO-

α αυξανόταν με την πρόοδο του σταδίου της νόσου. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις στον

ορό των GRO-α και ENA-78 έπεφταν μετά από αποτελεσματική θεραπεία, αλλά η

ελάττωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως ήταν στην περίπτωση της IL-8.

Επίσης το GRO-α, αλλά όχι η ΕΝΑ-78, συσχετίσθηκε άμεσα με τη μικροαγγειακή

πυκνότητα του μυελού, ενώ και οι δύο συσχετίσθηκαν με αγγειογενετικές

κυτταροκίνες. Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα από το μυελικό

μικροπεριβάλλον ρυθμίζουν τη αγγειογένεση και πρόοδο της μυελωματικής νόσου,

εκκρίνοντας ποικίλους αγγειογενετικούς και διηθητικούς, για τα μυελωματικά
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πλασματοκύτταρα, παράγοντες, όπως VEGF, b-FGF, MMP-9 αλλά και τις ELR+

CXC χυμοκίνες [153, 192]. Έτσι, η δυνητική έκφραση των CXCR2 υποδοχέων στα

ενδοθηλιακά κύτταρα, επί παρουσίας σταθερής αυτοκρινούς διέγερσης, από τα

ενδοθηλιακά κύτταρα, ή παρακρινούς από τα μυελωματικά ή άλλα διεγερμένα

στρωματικά κύτταρα, από τις ELR+ CXC χυμοκίνες, θα μπορούσε να είναι σημαντική

στη ρύθμιση της αγγειογένεσης κάτω από παθολογικές συνθήκες [148, 193].

Όσον αφορά την πρόγνωση, αν και τα αυξημένα επίπεδα του GRO-α

συσχετίσθηκαν με ελαττωμένη επιβίωση, σε μονοπαραγοντική μελέτη, η διαφορά δεν

ήταν στατιστικά σημαντική.

Αν και η IL-8  έχει ήδη συσχετισθεί με αγγειογενετικούς δείκτες, όπως τον

TNF-α, και VEGF, αλλά και με τη MVD του μυελού, σε διάφορες αιματολογικές

κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένου του ΠΜ [194], η παρούσα μελέτη ήταν η πρώτη

που μελέτησε τη σχέση των ENA-78 και GRO-α με αγγειογενετικές κυτταροκίνες,

όπως VEGF, HGF και TNF-α, αλλά και με τη MVD του μυελού, στους ασθενείς με

ΠΜ.



89

β. Μαστοκύτταρα

Τα φλεγμονώδη κύτταρα και κυρίως τα μαστοκύτταρα έχουν συσχετισθεί

άμεσα με την αγγειογένεση και μέσω αυτής και με την πρόοδο του όγκου (195-200).

Πιο ειδικά, η συσσώρευση μαστοκυττάρων έχει συνδεθεί με αυξημένη

νεοπλασματική ανάπτυξη και διηθητικότητα, τόσο σε αιματολογικές όσο και σε

συμπαγείς κακοήθειες (201). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι στους

νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με ΠΜ υπάρχει αυξημένος αριθμός μαστοκυττάρων στο

μυελό, όπως αυτός καθορίζεται με τη μαστοκυτταρική πυκνότητα (MCD), σε σχέση

με τους υγιείς, και αυτός ο αριθμός αυξάνεται με την πρόοδο του σταδίου της νόσου.

Επίσης ο αριθμός αυτός ελαττώνεται σημαντικά όταν ο ασθενής ανταποκριθεί στη

θεραπεία. Αντίστοιχα, και η αγγειογενετική δυναμική ελαττώνεται στους ασθενείς

που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, όπως φαίνεται τόσο από την ελάττωση της MVD,

όσο και των επιπέδων ορού των αγγειογενετικών κυτταροκινών b-FGF και TNF-α.

Τέλος, βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση της MCD με την αγγειογενετική

διαδικασία, τόσο με τη MVD όσο και με τις αγγειογεντικές κυτταροκίνες VEGF, b-

FGF , TNF-α  και τις ELR+CXC χυμοκίνες GRO-α και ENA-78, που κατέχουν

αγγειογενετικές ιδιότητες.

Στους συμπαγείς όγκους δεν υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στη

μαστοκυτταρική παρουσία και τη MVD (202). Τα αποτελέσματα της μελέτης στο

ΠΜ, παρολαυτά, είναι σύμφωνα με αρκετές προηγούμενες δημοσιεύσεις όπου υπήρχε

σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των μαστοκυττάρων και τη MVD

σε άλλες κακοήθειες. (199, 201, 203-206). Παρά το ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο

ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα μαστοκύτταρα θα μπορούσαν να συσχετισθούν

με τη MVD, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτά τα κύτταρα συμμετέχουν στην

τοπική αγγειογενετική διαδικασία άμεσα, όπως και τα μακροφάγα, δημιουργώντας

ένα υποτυπώδες αγγειακό δίκτυο, πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί το ώριμο δίκτυο

του όγκου από ενδοθηλιακά κύτταρα [44]. Επίσης παράγουν αγγειογενετικές

κυτταροκίνες (VEGF, b-FGF, TNF-α, IL-8) και πρωτεάσες (θρυπτάση, χυμάση,

ΜΜΡ), από τα εκκριτικά τους κοκκία (205, 206) που εκτός από την άμεση

ενεργοποίηση της αγγειογένεσης, προκαλούν και προσέλκυση άλλων φλεγμονωδών

κυττάρων, μεταξύ των οποίων και άλλων μαστοκυττάρων (207).
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Ο b-FGF είναι απαραίτητος για τη ρύθμιση της αγγειογένεσης in vitro και in

vivo, και τα αυξημένα επίπεδά του έχουν συσχετισθεί με κακή πρόγνωση σε πολλά

νεοπλάσματα (208, 209). Τα μαστοκύτταρα, που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα

διαταραχών χαρακτηριζόμενες από νεοαγγείωση και ινοβλαστικό πολλαπλασιασμό,

αποτελούν μια πηγή του b-FGF (210). Επιπλέον, ο b-FGF μαζί με άλλες

κυτταροκίνες μεσολαβεί στη στρατολόγηση και ενεργοποίηση άλλων μαστοκυττάρων

από τα μυελωματικά πλασματοκύτταρα του μυελού (206).

Ο TNF-α είναι μια προ-φλεγμονώδης κυτταροκίνη με πολλαπλές ιδιότητες που

απελευθερώνεται, μαζί με άλλες, από τα ενεργοποιημένα μαστοκύτταρα. Δύναται να

επάγει την παραγωγή προ-αγγειογενετικών παραγόντων και μπορεί να ενεργοποιήσει

τα ενδοθηλιακά κύτταρα, ισχυρούς επαγωγούς του VEGF, του υποδοχέα του VEGF

και της IL-8 (211, 212). Εμπλέκεται τόσο στη φυσιολογική όσο και στη σχετιζόμενη

με τον όγκο αγγειογένεση (201).

Ο VEGF είναι ένας σημαντικός αυξητικός παράγοντας των ενδοθηλιακών

κυττάρων, παραγόμενος τόσο από τα νεοπλασματικά πλασματοκύτατρα όσο και από

τα φλεγμονώδη κύτταρα του μικροπεριβάλλοντας, όπως είναι τα μαστοκύτταρα.

Δρώντας μέσω του υποδοχέα του επάγει τον πολλαπλασιασμό, επιβίωση, και

μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων και ταυτόχρονα ρυθμίζει την αγγειακή

διαπερατότητα [130].

Η ΕΝΑ-78 είναι μια αγγειογενετική χυμοκίνη, παραγόμενη τόσο από τα

επιθηλιακά κύτταρα, όσο και από τα μαστοκύτταρα, προκαλώντας χημειοταξία των

ουδετεροφίλων και ακολούθως αγγειογενετική απάντηση [213]. Αν και δεν έχει

συσχετισθει με την MVD, καθότι η αγγειογενετική της δράση είναι έμμεση, η

συσχέτισή της με την MCD δικαιολογείται από τη μαστοκυτταρική της προέλευση.

Το GRO-α, ομοίως είναι μια αγγειογενετική χυμοκίνη, παραγόμενη μεταξύ των

άλλων και από τα μαστοκύτταρα, προκαλώντας χημειοταξία των ουδετεροφίλων και

ακολούθως αγγειογενετική απάντηση [214]. Έχει ήδη συσχετισθεί άμεσα με τη MVD

καθώς και με άλλες αγγειογενετικές κυτταροκίνες,, επιβεβαιώνοντας την

αγγειογενετική της συμμετοχή, ενώ και η συσχέτισή της με την MCD δικαιολογείται

από τη μαστοκυτταρική της προέλευση.

Όσον αφορά την προγνωστική σημασία της MCD στο μυελωματικό μυελό, δε

βρέθηκε σημαντική διαφορά στην επιβίωση των ασθενών με αυξημένες τιμές σε

σχέση με αυτούς με χαμηλότερες τιμές.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ELR+ CXC χυμοκίνες

 Όλες οι ELR+ CXC χυμοκίνες ήταν αυξημένες στους ασθενείς κατά τη

διάγνωση του ΠΜ σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Η IL-8 και το GRO-α

αυξάνονταν με την πρόοδο του σταδίου της νόσου, ενώ μόνο η IL-8 έπεσε

μετά από αποτελεσματική θεραπεία.

 Ανάμεσα στις τρεις ELR+ CXC χυμοκίνες που μελετήθηκαν, το GRO-α έδειξε

σαφέστερο αγγειογενετικό προφίλ, καθότι συσχετίσθηκε με όλες τις

αγγειογενετικές κυτατροκίνες αλλά και με τη MVD του μυελού. Επίσης

φάνηκε ότι είναι σημαντικός παράγοντας δραστηριότητας νόσου στους

ασθενείς με ΠΜ.

 Από την άλλη, η IL-8 ήταν η μοναδική όπου τα επίπεδά της έπεσαν μετά από

αποτελεσματική θεραπεία. Η έλλειψη άμεσης συσχέτισής της με τη MVD του

μυελωματικού μυελού δεν υποβαθμίζει το σημαντικό ρόλο της στην εξέλιξη

της νόσου, αφού φαίνεται να συμμετέχει πιο έμμεσα στην αγγειογενετική

διαδικασία.

 Όσον αφορά την εκτίμηση του δυνητικού προγνωστικού ρόλου των ELR+

CXC χυμοκινών στην επιβίωση των ασθενών με ΠΜ, δε φάνηκε να

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες και ίσως θα απαιτούνταν επιπλέον

μελέτες.

 Φαίνεται ότι οι ELR+ CXC χυμοκίνες συμμετέχουν στην εξέλιξη της

μυελωματικής νόσου και ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους

θεραπευτικούς στόχους στη μελλοντική αντιμετώπισή της.
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Μαστοκύτταρα

 Η MCD στο μυελωματικό μυελό ήταν αυξημένη στους ασθενείς με ΠΜ σε

σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Ταυτόχρονα αυξανόταν με την πρόοδο του

σταδίου της νόσου και ελαττώθηκε μετά από αποτελεσματική θεραπεία.

Αυτές οι παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι τα μαστοκύτταρα συμμετέχουν στην

πρόοδο της μυελωματικής νόσου.

 Επίσης η MCD συσχετίσθηκε τόσο με τη MVD, όσο και με τις

αγγειογενετικές κυτταροκίνες, αλλά και τις ELR+ CXC χυμοκίνες,

προτείνοντας τη συμμετοχή των μαστοκυττάρων στη μυελωματική

αγγειογενετική διαδικασία, κυρίως μέσω παραγωγής αγγειογενετικών

κυτταροκινών, και συνεπώς ακολούθως και στην πλασματοκυτταρική

ανάπτυξη.

 Παρά το ότι η MCD ελαττώθηκε μετά από αποτελεσματική θεραπεία, δε

φάνηκε να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα επιβίωσης.

 Παρολαυτά, η MCD θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο δείκτη

μυελωματικής αγγειογένεσης, δραστηριότητας και προόδου νόσου.

 Κατ’ επέκταση, τα μαστοκύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν

θεραπευτικό στόχο, καταστέλλοντας εκλεκτικά την έκκριση των ποικίλων

αγγειογενετικών μεσολαβητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Πίνακας 1: Διάγνωση του ΠΜ [215]

Θα πρέπει να υπάρχουν τα τρία παρακάτω κριτήρια για τη διάγνωση του

συμπτωματικού μυελώματος::

1. Η παρουσία Μ πρωτεΐνης στον ορό και /ή στα ούρα.

Σημείωση: δε χρησιμοποιείται ειδικό επίπεδο Μ πρωτεΐνης σαν

κατώτερη τιμή αφού το 40% των ασθενών με συμπτωματικό μυέλωμα

θα έχουν επίπεδα Μ πρωτεΐνης λιγότερο από 3 g/dL. Επίσης στο

πραγματικό μη εκκριτικό μυέλωμα (σχεδόν το 3% των διαγνώσεων) η

Μ πρωτεΐνη δε θα ανιχνεύεται στον ορό ή στα ούρα. Σ’ αυτή την

περίπτωση απαιτούνται ≥ 30% μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα στο

μυελό ή/και ιστολογικά επιβεβαιωμένο πλασμοκύττωμα.

2. Η παρουσία ≥10% μονοκλωνικών πλασματοκυττάρων στο μυελό.

Σημείωση: σχεδόν το 3% των ασθενών μπορεί να έχει λιγότερο από

10% πλασματοκύτταρα, αφού η συμμετοχή του μυελού των οστών

μπορεί να είναι τοπική και όχι διάχυτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν

πληρούνται άλλα διαγνωστικά κριτήρια, η διάγνωση μπορεί να γίνει

μετά από ιστοπαθολογική επιβεβαίωση οστικού ή εξωοστικού

πλασμοκυττώματος. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η

επανάληψη της βιοψίας.

3. Η συμμετοχή βλάβης οργάνου ή ιστού

Μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου του

πλάσματος (>10.5 mg/l), νεφρική ανεπάρκεια (Κρεατινίνη

ορού>2mg/dl), αναιμία (Ηb<10g/dl ή 2g> από την κατώτερη

φυσιολογική τιμή), και οστικές λυτικές βλάβες ανιχνεύσιμες με

ακτινογραφικό έλεγχο (αποκαλείται συχνά με το ακρωνύμιο CRAB-

increased plasma Calcium level, Renal insufficiency, Anemia and lytic

Bone lesions).
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Πίνακας 2: Σταδιοποίηση του ΠΜ

1. Σταδιοποίηση κατά Durie-Salmon [216]

Στάδιο Ι:

 Χαμηλά επίπεδα Μ- πρωτεΐνης : IgG<5g/dL, IgA<3g/dL, BJ ούρων <4 g/24hr

 Απουσία ή μονήρης οστική βλάβη

 Φυσιολογική αιμοσφαιρίνη, ασβέστιο ορού, επίπεδα Ig (όχι Μ πρωτεΐνη)

Στάδιο ΙΙ:

 Όλες οι τιμές μεταξύ Ι και ΙΙ

Στάδιο ΙΙΙ: Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 Υψηλά επίπεδα Μ πρωτεΐνης: IgG>7g/dL, IgA>5g/dL, ελαφρές άλυσοι ούρων

>12 g/24hr

 Προχωρημένες, πολλαπλές λυτικές οστικές βλάβες

 Αιμοσφαιρίνη <8,5g/ dL, ασβέστιο ορού >12 mg/dL

Υπο-ταξινόμηση: Βασισμένη στη νεφρική λειτουργία

Α= κρεατινίνη ορού <2 mg/dL,   Β= κρεατινίνη ορού ≥2 mg/dL

2. Το διεθνές προγνωστικό σύστημα σταδιοποίησης- International staging system

(ISS) [217]

 Στάδιο Ι:B2M<3.5 mg/L και αλβουμίνη ορού ≥3.5 g/dL

 Στάδιο ΙΙ: ούτε στάδιο Ι ούτε στάδιο ΙΙ

 Στάδιο ΙΙΙ: B2M ≥5.5 mg/L
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Πίνακας 3: Κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία [218]

Πλήρης ορολογική ύφεση (sCR): Φυσιολογική αναλογία ελαφρών αλυσίδων στον

ορό και απουσία κλωνικών κυττάρων στο μυελό (ανοσοϊστοχημεία ή

ανοσοφθορισμός).

Πλήρης ύφεση (CR): Αρνητική ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων και εξαφάνιση

οποιουδήποτε πλασματοκυττώματος, με μυελική πλασματοκυτταρική παρουσία < 5%.

Πολύ καλή μερική ύφεση (VGPR): Η Μ-πρωτεΐνη ανιχνεύεται μόνο στην

ανοσοκαθήλωση ορού ή/και ούρων, αλλά όχι στην ηλεκτροφόρηση, ή ελάττωση >

90% της Μ-πρωτεΐνης στον ορό με Μ-πρωτεΐνη ούρων < 100 mg/24ώρου.

Μερική ύφεση (PR): Ελάττωση της Μ-πρωτεΐνης ορού > 50%  και ελάττωση της Μ-

πρωτεΐνης ούρων 24ώρου κατά>90% ή σε < 200 mg/24ωρο.

Αν η Μ-πρωτεΐνη δεν ανιχνεύεται στον ορό και στα ούρα, τότε στη θέση

της χρησιμοποιείται η ελάττωση κατά > 50% της διαφοράς ανάμεσα στις

εμπλεκόμενες και μη εμπλεκόμενες ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες. Αν αυτή η

μέτρηση δεν είναι ανιχνεύσιμη, τότε στη θέση της Μ-πρωτεΐνης

χρησιμοποιείται η ελάττωση κατά > 50% της πλασματοκυτταρικής

διήθησης στο μυελό, εφόσον η αρχική διήθηση ήταν > 30%. Επιπρόσθετα,

αν στη διάγνωση υπήρχαν πλασματοκυττώματα, απαιτείται ελάττωση >

50% του μεγέθους τους.

Σταθερή νόσος (SD): Δεν πληρεί τα κριτήρια για CR, VGPR, PR ή για PD.

Πρόοδος νόσου (PD): Αύξηση > 25% από τη χαμηλότερη τιμή ανταπόκρισης σε:

 Μ-πρωτεΐνη ορού ή/και ( απόλυτη αύξηση > 0.5 g/dL).

 Μ-πρωτεΐνη ούρων ή/και (απόλυτη αύξηση > 200 mg/24ώρου).

 Μόνο για ασθενείς που δεν είχαν ανιχνεύσιμες τιμές Μ-πρωτεΐνης στον ορό και

στα ούρα: Διαφορά στα επίπεδα των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (εμπλεκομένων

από μη εμπλεκομένων): απόλυτη αύξηση > 10 mg/dL.

 Πλασματοκυτταρική διήθηση μυελού: απόλυτη αύξηση > 10%.
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 Επίσημη ανάπτυξη νέων οστικών βλαβών, ή πλασματοκυττωμάτων, ή απόλυτη

αύξηση προϋπαρχόντων οστικών βλαβών ή πλασματοκυττωμάτων.

 Εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας (διορθωμένη τιμή ασβεστίου ορού > 11.5 mg/dL ή

2.65 mmol/L) οφειλόμενης αποκλειστικά στην πλασματοκυτταρική διαταραχή.

Υποτροπή: Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω, με άμεση ένδειξη επιδείνωσης της

νόσου ή/και εμφάνιση βλάβης τελικού οργάνου (χαρακτηριστικά CRAB):

 Ανάπτυξη νέου πλασματοκυττώματος ή οστικής βλάβης.

 Απόλυτη αύξηση μεγέθους προϋπάρχοντος πλασματοκυττώματος ή οστικής

βλάβης (αύξηση 50% και τουλάχιστον κατά 1 cm).

 Υπεραβεστιαιμία (> 11.5 mg/dL ή 2.65 mmol/L).

 Πτώση αιμοσφαιρίνης > 2 g/dL ή 1.25 mmol/L.

 Αύξηση τιμής κρεατινίνης ορού >2 mg/dL ή 177 mmol/L.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Β2Μ: Β2 μικροσφαιρίνη

ΠΜ: πολλαπλό μυέλωμα

Ang: angiogenin

Angp: angiopoietin

b-FGF: basic-fibroblast growth factor

CR: complete remission

CRP: C-reactive protein

EGF: epidermal growth factor

ENA-78: epithelial neutrophil activating protein-78

GEP: gene expression profile

GM-CSF: granocyte/monocyte- colony

stimulating factor

gp: glucoprotein

GRO-α: growth-related gene-α

HGF: hepatocyte growth factor

HIF-1α: hypoxia inducible factor-1α

HRE: hypoxic response elements

IFN-γ: interferon-γ

IGF-1: insulin-like growth factor-1

IL: interleukin

IMWG: international myeloma working group

ISS: international staging system

LDH: lactate dehydrogenase

MCD: mast cell density

MIP-1α: macrophage inhibitory protein-1α

MGUS: monoclonal gammopathy of

undetermined significance

MMΡ: matrix metalloproteinase

MCD: mast cell density

MVD: microvascular density

NGF: neural growth factor)

NHL: non-Hodgkin lymphoma

OPN: osteopontin

ΡΑΙ-1: plasminogen  activator inhibitor-1

PDGF: platelet-derived growth factor

PR: partial remission

SDF-1: stroma-derived factor-1

TGF-β: transforming growth factor-β

TNF-α: tumor necrosis factor-α

uPA: urokinase type plasminogen activator

VEGF: vascular endothelial growth factor

VGPR: very good partial remission
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Background: The ELR+ CXC chemokines are important mediators of tumorigenesis, related to their angio-
genic properties. Angiogenesis appears to be a prominent feature in the progression of multiple myeloma
(MM). CXC chemokines have four highly conserved cysteine amino acid residues, with the first two cys-
teine molecules separated by a single amino acid. The angiogenic potential of this group is determined by
the presence of three amino acid residues (Glu-Leu-Arg: the ELR motif) preceding the first cysteine amino
acid, in the NH2 terminus.
Aims: The purpose of this study was to determine serum concentrations of angiogenesis-related chemo-
kines ELR+ motif, such as interleukin-8 (IL-8), epithelial neutrophil activating protein-78 (ENA-78) and
growth-related gene alpha (GRO-a), as well the bone marrow microvascular density (MVD) in patients
with MM at diagnosis and after treatment, in plateau phase. We also evaluated the relationship among
them with other known growth factors involved in angiogenesis.
Methods: Serum levels of the ELR+ CXC chemokines: IL-8, ENA-78 and GRO-a as well as of the angiogenic
factors: hepatocyte growth factor (HGF), vascular endothelial growth factor (VEGF) and tumor necrosis
factor-a (TNF-a) were determined in 63 newly diagnosed MM patients, in 30 in plateau phase and in
20 healthy controls. Serum measurements of them were performed with commercially available kits
for ELISA. Bone marrow biopsies were performed before and after treatment, in plateau phase, in order
to determine MVD by staining vessels with anti-CD31.
Results: Serum concentrations of IL-8, ENA-78, GRO-a and TNF-a were significantly higher in the group of
MM patients (44.5 ± 25.3, 765 ± 572.1, 186.5 ± 129.1 and 4.2 ± 2.8 pg/ml, respectively) in comparison to
control group (27.3 ± 6.4, 335.1 ± 268.6, 112.5 ± 76.1 and 1.3 ± 0.8 pg/ml) (p < 0.02 for GRO-a, p < 0.001
for other cases). We also found that untreated patients had higher levels of IL-8, ENA-78, GRO-a than post
treatment patients, but statistical significant difference was found only for IL-8 (48.36 ± 30.93 pg/ml vs.
35.05 ± 19.77 pg/ml, p < 0.001). Furthermore IL-8, GRO-a, TNF-a, HGF and VEGF were significantly higher
with increasing disease stage (p < 0.001 in all cases). ENA-78 serum levels were higher in stage III than in
stage I and II, but without statistical significance. Additionally we correlated each proinflammatory cyto-
kine with well known angiogenic factors such as HGF, VEGF and TNF-a. A positive correlation was found
between serum HGF and IL-8 and GRO-a (r = 0.316 p < 0.01, r = 0.297 p < 0.02, respectively). Similarly
serum VEGF correlated with ENA-78 and GRO-a (r = 0.323 p < 0.01, r = 0.469 p < 0.001, respectively). In
the pretreatment group of patients a positive correlation between bone marrow MVD and serum levels
of GRO-a was found (r = 0.304 p < 0.01). There was a difference in survival times between patients with
higher than median versus low IL-8, ENA-78 and GRO-a levels, but the differences could not reach
statistical significance in either case.
Conclusions: These findings support the hypothesis that ELR+ motif CXC chemokines, such as IL-8, ENA-78
and GRO-a correlate with angiogenic growth factors and may play a role in the progression of MM.
Further studies are needed to determine their prognostic and predictive significance.
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1. Introduction

Angiogenesis is a vital process connected with tumor growth,
progression and metastasis [1]. Numerous studies have
demonstrated that angiogenesis in tumors is the result of an imbal-
ance between positive and negative regulators of angiogenesis [2,3].
The concentrations of these angiogenic regulators in the circulation
have been used to predict tumor progression, metastasis and prog-
nosis [4–7]. Angiogenesis appears to be a prominent feature of many
hematological disorders, particularly in multiple myeloma (MM).
Recent studies have reported elevated serum levels of angiogenic
factors and increased angiogenesis, measured by bone marrow
microvascular density (MVD), in patients with hematological malig-
nancies [8–13]. In a previous study, a higher bone marrow MVD was
reported in rapidly progressive MM compared to that in non-pro-
gressive or stage I disease [14]. They also suggested that angiogene-
sis was directly related to myeloma cell proliferation and proposed a
relationship between plasma cell growth, disease grade and marrow
angiogenesis [15]. A variety of factors have been identified that reg-
ulate this process.

For instance, CXC chemokines have four highly conserved cys-
teine amino acid residues, with the first two cysteine molecules
separated by a single amino acid [16–18]. The angiogenic potential
of this group is determined by a second structural domain within
this family. The NH2 terminus of the CXC chemokines contains
three amino acid residues (Glu-Leu-Arg: the ELR motif), which pre-
cedes the first cysteine amino acid of the primary structure of these
cytokines [16,19–21]. The members of this group, that are ELR+, are
characterized important promoters of angiogenesis [20,21]. Among
the angiogenic factors, vascular endothelial growth factor (VEGF)
has been identified to play a significant role in the complex regula-
tion of angiogenesis. Furthermore, several other angiogenic factors
may be involved including hepatocyte growth factor (HGF) and tu-
mor necrosis factor-a (TNF-a) [22]. Although the above parameters
play a crucial role in bone marrow (BM) angiogenesis, additional
factors may be involved, especially those that contain the ELR+

motif, such as inteleukin-8 (IL-8) (CXCL8), epithelial neutrophil
activating protein-78 (ENA-78) and growth-related gene alpha
(GRO-a) (CXCL1).

The purpose of this study was to determine serum concentra-
tions of various angiogenesis-related chemokines with the ELR+

motif, such as IL-8, ENA-78 and GRO-a, all structurally related
members of the CXC chemokine family, and evaluate the relation
with varying disease severity and MVD.
2. Materials and methods

2.1. Patients

Sixty-three patients (29 males and 34 females, median age
67 years, range 32–88 years) with newly diagnosed MM were cat-
egorized according to the Durie–Salmon classification system [23].
According to this classification 31.07% of patients had stage I, 27%
stage II, whereas 41.3% had stage III. IgG MM was present in 60.3%
of patients, 28.8% had IgA and 11.1% had light chain MM. None of
the patients had been treated with corticosteroids or biphospho-
nates before entering the study. Peripheral venous blood was col-
lected in sterile tubes and centrifuged at 3000g for 10 min within
30 min of collection. Serum was divided into aliquots and stored
at �70 �C until the assay was performed. Serum was also collected
from 30 of them, after effective treatment, in plateau phase. The
plateau phase was defined as a decrease in serum monoclonal
protein below 50% of the initial concentration, or 24-h urine
Bence–Jonces protein less then 50% of the pre-treatment value, in
association with normal levels of serum B2 microglobulin and
CRP for more than 3 months. Serum samples from 20 age and
sex-matched healthy volunteers (median age 64 years, range
38–82 years) were used as controls. The study was performed
according to the guidelines of the local Ethics Committee. Informed
consent for the study was obtained from all subjects.

2.2. Measurement of cytokines

The concentrations of the soluble factors in the serum were
measured by the solid-phase sandwich enzyme-linked immuno-
sorbent assays (ELISA), employing monoclonal anti-IL-8, ENA-78,
GRO-a, HGF, VEGF and TNF-a (Quantikine R&D System Minneapo-
lis MN, USA), according to the manufacturers’ instructions.

2.3. Bone marrow samples

Bone marrow samples were collected from patients with MM.
Biopsies were fixed in 10% formalin and decalcified in 10% EDTA
for 48 h and embedded in Paramat extra. Initially haematoxylin
and eosin stained 3 lm thick sections were examined by light
microscopy.

Blood vessels were highlighted by immunostaining endothelial
cells with a monoclonal antibody to CD31. MVD was assessed by
two experienced pathologists (AX and ES) at 400� magnification,
as described in a previous report [24].

The mean of the two independent counts was considered to be
the final measurement for each counting field and hot spot. The
overall interobserver variation was close to 10%. After the identifi-
cation, in each specimen, of the highest number of microvessels
(capillaries and venules) (hot spots), individual microvessels were
counted at 400� magnification for systematic examination of the
specimen. The measurements were performed on the part of the
field corresponding to the projection of the eyepiece graticule cov-
ering a 0.0625 mm2 surface area. Any red staining cells morpholog-
ically compatible with endothelial cells and any cluster of
endothelial cells with or without a (rudimentary or well formed) lu-
men were considered to be microvessels and were counted. Finally,
the mean microvessels count of the three hot spots was calculated
and expressed as vessels/0.0625 mm2. Twenty bone marrow speci-
mens within normal limits from individuals undergoing biopsies
for various reasons were included as controls for the calculation
of MVD.

2.4. Statistical analysis

Statistical comparison between MM group and control group
was made using the non parametetric Mann–Whitney test. Mean
values of the measured parameters were expressed as means ± SD.
One way analysis of variance (ANOVA) with the Kruskal–Wallis
was used for the analysis of differences between groups. The
Spearman’s rank correlation test was used to examine correlations
between various parameters. Overall survival was calculated by
the Kaplan–Mayer method and comparisons for potential prognos-
tic factors were made using the log-rank test. A p value <0.04 was
considered to be significant.

3. Results

Table 1 shows the mean ± SD values for each of the variables
measured in the pretreatment group of MM patients. In particular,
serum concentrations of IL-8, ENA-78, GRO-a, TNF-a, HGF and
VEGF were significantly higher in the group of MM patients in
comparison to control group. Furthermore, we evaluated the



Table 1
Values of the measured parameters in multiple myeloma patients.

Patients Controls Stage I Stage II Stage III

IL-8 (pg/ml) 44.5 ± 25.3* 27.3 ± 6.4 31.67 ± 8.39 44.0 ± 19.89 54.67 ± 32.36***

ENA-78 (pg/ml) 765.0 ± 572.1* 335.1 ± 268.6 654.81 ± 639.81 636.48 ± 309.44 933.75 ± 623.49
GRO-a (pg/ml) 186.5 ± 129.1** 112.5 ± 76.1 118.87 ± 88.73 152.34 ± 74.27 260.97 ± 147.03***

HGF (pg/ml) 2105.0 ± 1814.4* 699.7 ± 218.4 1044.12 ± 330.26 1522.19 ± 645.51 3302.01 ± 2278.80***

VEGF (pg/ml) 320.1 ± 236.6* 117.6 ± 69.8 133.46 ± 69.3 261.43 ± 192.87 502.12 ± 216.03***

TNFa (pg/ml) 4.2 ± 2.8* 1.3 ± 0.8 2.05 ± 0.79 4.19 ± 2.77 5.96 ± 2.74***

MVD 9.1 ± 5.1* 2.3 ± 0.8 5.54 ± 2.74 9.62 ± 5.44 11.61 ± 5.14***

* p < 0.001 between MM patients and control group.
** p < 0.02 between MM patients and control group.
*** p < 0.001 between disease stages.

Table 2
Pre and post-treatment values of multiple myeloma patients.

Pre-treatment
myeloma patients

Post-treatment
myeloma patients

p Value

IL-8 (pg/ml) 48.36 ± 30.93 35.05 ± 19.77 <0.001
ENA-78 (pg/ml) 692.98 ± 456.52 640.84 ± 471.27 NS
GRO-a (pg/ml) 178.29 ± 136.42 145.40 ± 77.60 NS
TNF-a (pg/ml) 4.25 ± 3.23 1.61 ± 1.03 <0.001
HGF (pg/ml) 1730.17 ± 1164.72 818.78 ± 220.28 <0.001
VEGF (pg/ml) 277.15 ± 224.54 123.68 ± 58.60 <0.001
MVD (%) 8.70 ± 5.21 2.86 ± 1.46 <0.001

NS: not significant.
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mean ± SD concentrations of the measured variables in entire
group of MM according to disease stage. IL-8, GRO-a, TNF-a, HGF
and VEGF were significantly higher with increasing stage of MM
disease (p < 0.001 in all cases). ENA-78 serum levels were higher
in stage III than in stage I and II, but without statistical significance
(Table 1). We also found that untreated patients had significantly
higher levels of each of the above measured variables than post
treatment ones (p < 0.001 in all cases), but in the cases of ENA-78
and GRO-a, the differences were not statistically significant (Table
2). Concerning MVD, it was significantly higher in untreated pa-
tients compared to controls (p < 0.001), as well as with advancing
disease stage (p < 0.001) (Table 1). Significant differences were also
found regarding the MVD value in the pretreatment and post treat-
ment groups (p < 0.001, Table 2).

Additionally we correlated each proinflammatory cytokine with
well known angiogenic factors such as HGF, VEGF and TNF-a. As
shown in Table 3, a positive correlation was found between serum
HGF and IL-8 and GRO-a (r = 0.316 p < 0.01, r = 0.297 p < 0.02,
respectively). Similarly serum VEGF correlated with ENA-78 and
GRO-a (Fig. 1) (r = 0323 p < 0.01, r = 0.469 p < 0.001, respectively).
Additionally a significant correlation was found between TNF-a
and GRO-a (r = 0361 p < 0.004) (Fig. 2) while a trend to correlate
was found between TNF-a and IL-8 (r = 0.242 p = 0.056) (Table
3). Among the three angiogenic factors, we found that VEGF
Table 3
Correlation coefficients (r) between the ELR+ CXC chemokines and angiogenic
cytokines and MVD in multiple myeloma patients.

IL-8 ENA-78 GRO-a

HGF r 0.316 0.297
p <0.01 NS <0.02

VEGF r 0.323 0.469
p NS <0.01 <0.001

TNF-a r 0.242 0.421 0.361
p 0.056 <0.001 <0.004

MVD r 0.304
p NS NS <0.01

NS: not significant.
showed a strong correlation with HGF and TNF-a (r = 0.522
p < 0.001, r = 0.495 p < 0.001, respectively) as well as HGF with
TNF-a (r = 0.538 p < 0.001).

In the pretreatment group, a positive correlation between bone
marrow MVD and serum levels of GRO-a was found (r = 0.304
p < 0.01), while MVD did not correlate with IL-8 and ENA-78. There
was a difference in survival times between patients with high ver-
sus low IL-8, ENA-78 and GRO-a levels, but the differences did not
show any statistical significance in either case.
4. Discussion

The results in the present study showed that ELR+ CXC chemo-
kines are increased with advanced disease and link this activity
with the angiogenic process in MM patients. This link is due to
the significant correlation that was found between GRO-a with
MVD as well as with the angiogenic growth factors HGF, VEGF
and TNF-a. Furthermore IL-8 showed a correlation only with HGF
while ENA-78 correlated significantly with VEGF and TNF-a. In
contrast, we did not find an association between MVD with IL-8
and ENA-78 in MM patients.

IL-8 is a pro-angiogenic factor of the ELR+ CXC chemokine fam-
ily and posses multiple functions related to angiogenesis
[14,16,25]. IL-8 was originally identified as a neutrophil chemoat-
tractant. It is produced by a variety of cell types and its receptors
CXCR1 and CXCR2 have been identified on a number of different
cells, including neutrophils, T-lymphocytes, monocytes, endothe-
lial cells as well as in some tumor cells and in plasma cells. As
shown in Table 1, serum concentrations are significantly higher
with advancing disease stage, with higher levels in stage III in com-
parison to the lower stages I and II, suggesting an association be-
tween serum levels of IL-8 and disease progression. Interestingly,
IL-8 serum levels were significantly decreased after treatment in
plateau phase. IL-8 has been reported to be a potent and direct
activator of osteoclastic differentiation and bone resorption [26].
IL-8 has also been implicated in tumor progression via its ability
to participate and increase the mechanism of angiogenesis
[27,28]. Although the biological effects of IL-8 on angiogenesis
were previously studied [29,30], little is known about the biologi-
cal effects of the ELR+ CXC chemokines, such as GRO-a and ENA-78
on angiogenesis and disease progression in MM.

It is well known that all ELR+ CXC chemokines bind to CXCR2.
This supports the notion that this receptor mediates the promotion
of tumor-associated angiogenesis by ELR+ CXC chemokines [31–
34]. In the present study we demonstrated that GRO-a, ENA-78
and IL-8, significantly increased with advancing disease stage.
We also showed that MM patients secreted significant concentra-
tions of IL-8, GRO-a and ENA-78 when compared to normal con-
trols. Additionally serum concentrations of GRO-a and ENA-78
decreased after treatment in plateau phase but without statistical
significance.



Fig. 1. A positive correlation between GRO-a and VEGF in patients with multiple myeloma.

Fig. 2. A positive correlation between GRO-a and TNF-a in patients with multiple myeloma.

C.A. Pappa et al. / Cytokine 56 (2011) 616–620 619
Although IL-8 has already been correlated with angiogenic
markers, such as TNF-a, VEGF and MVD in various hematological
malignancies including MM [35], to the best of our knowledge, this
is the first study to investigate the relationship between serum
concentrations of the CXC ELR+ chemokines (ENA-78 and GRO-a)
and angiogenic cytokines such as VEGF, HGF and TNF-a. Accord-
ingly, it has been previously reported that endothelial cells from
bone marrow microenvironment regulate MM angiogenesis and
progression, because they secrete several angiogenic growth and
invasive factors of plasma cells such as VEGF, b-FGF and MMP-9,
including ELR+ CXC chemokines [21,36]. Thus, the potential expres-
sion of CXCR2 on endothelial cells in the presence of persistent
autocrine stimulation, from endothelial cells, or paracrine stimula-
tion, from malignant cells or other activated stromal cells, with
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ELR+ CXC chemokines may be significant in the regulation of angi-
ogenesis under pathological conditions [16,37]. Our results also
showed that there were differences in survival times between pa-
tients with high or low measured parameters, based on their med-
ian value. Elevated levels of GRO-a higher than 159.6 pg/ml (n = 32
patients) were associated with median survival, in the univariate
analysis, of 51 (36.3–65.6) months. Patients (n = 31) with lower
than the median levels of GRO-a had a median survival of 64
(44.3–83.6) months, but the differences did not show statistical
significance.

In conclusion, among the three CXC ELR+ chemokines that were
studied, GRO-a showed a distinct angiogenic profile as well as an
important factor of disease activity in MM patients. Further studies
are needed to elucidate the potential role of GRO-a as prognostic
factor in MM.
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Abstract In multiple myeloma (MM), angiogenesis plays a
substantial role in disease progression. Interleukin-8 (IL-8),
a pro-inflammatory chemokine with potent pro-angiogenic
properties, has been implicated in the pathophysiology of
MM. The aim of the study is to measure serum levels of IL-
8 in MM patients and to correlate them with markers of
angiogenesis, such as circulating levels of platelet derived
growth factor-AB (PDGF-AB) and angiogenin (Ang), and
bone marrow microvascular density (MVD). Fifty-three
newly diagnosed MM patients, 23 of them, who reached
plateau phase after effective treatment and 20 healthy con-
trols, were studied. Serum levels of PDGF-AB, Ang and IL-
8 were measured by ELISA, whereas bone marrow MVD
was estimated by immunohistochemical staining of vessels
with anti-CD31. All measured parameters were higher in
MM patients compared to controls and in increased disease
stages. They all also significantly decreased in plateau
phase. IL-8 correlated positively with Ang and PDGF-AB,
but not with MVD. The circulating levels of IL-8, PDGF-
AB and Ang are elevated in patients with MM. The lack of
correlation between IL-8 with MVD suggests that its levels
represent the inflammatory element of MM disease and the
participation in angiogenesis process is rather complex with
multifactorial mechanisms.

Keywords Myeloma . Cytokines . Bone marrow .

Inflammation

Introduction

Multiple myeloma (MM) is a debilitating B cell neoplasia,
being part of a diseases’ spectrum ranging from monoclonal
gammopathy of undetermined significance to plasma cell
leukemia. The molecular basis for the progression of MM is
quite complex. Both genetic aberrations in MM cells and
evolving interactions between different cell types can occur.
Malignant plasma cells are believed to rely heavily on their
interactions with elements of the surrounding microenviron-
ment, including osteoclasts, osteoblasts, endothelial cells
(EC), macrophages and bone marrow stromal cells [1].

Angiogenesis, the formation of new blood vessels, is a
constant hallmark of MM bone marrow. It can be evaluated
by measuring microvascular density (MVD), using
immunohistochemically CD31 stained paraffin-embedded
bone marrow biopsies and counting the mean number of
vessels per area in each sample [2]. Various cytokines have
been implicated in the angiogenic process. Among them,
platelet derived growth factor-AB (PDGF-AB) has been
reported to be a potent stimulator of angiogenesis in many
solid tumors and hematological malignancies, including
MM [3]. Angiogenin (Ang) is another potent angiogenic
factor and an acute phase protein, activating EC, while it
is also secreted by proximal tubular epithelial cells under
hypoxic conditions and may modulate vascular remodeling
in the renal interstitium [4]. IL-8 is a chemokine targeting
neutrophils and lymphocytes. It plays a significant role in
inflammatory and tumor associated angiogenesis and fur-
thermore, in tumor progression [5]. Moreover, IL-8 induces
proliferation and chemotaxis of MM and other tumor cells,
such as melanoma [6]. It has been shown that stromal IL-

C. A. Pappa :A. Boula :A. Sfiridaki : F. E. Psarakis
Hematology Department, Venizelion Hospital of Heraklion,
Knossou Avenue, zip code 71409 Heraklion, Greece

G. Tsirakis :M. G. Alexandrakis (*)
Hematology Department, University Hospital of Heraklion,
Stavrakia, zip code 71110 Heraklion, Greece
e-mail: alexandm@med.uoc.gr

E. N. Stathopoulos
Pathology Department, University Hospital of Heraklion,
Stavrakia, zip code 71110 Heraklion, Greece

Pathol. Oncol. Res.
DOI 10.1007/s12253-013-9614-4



8 production is induced by interleukin-1β (IL-1β), par-
allels with MM disease activity and correlates with bone
marrow angiogenesis [5, 7]. We have already shown in
the past that serum levels of IL-8 have been correlated
with the known direct angiogenic cytokine hepatocyte
growth factor (HGF), but not with vascular endothelial
growth factor (VEGF) neither MVD [8].

The purpose of this study was to evaluate serum concen-
trations of IL-8, of other angiogenesis-related cytokines,
such as PDGF-AB and Ang, and bone marrow MVD, at
diagnosis, various stages and after effective treatment in
MM patients, in order to estimate the role of IL-8 in the
angiogenic process.

Materials and Methods

Patients

Fifty-three newly diagnosed MM patients (26 male and 27
female; median age 69 years, range 36–89 years) were
enrolled in the study. Patients with renal or liver impairment,
previous or current other forms of malignancy, other bone
marrow diseases, HIV, other uncontrolled infectious dis-
eases, use of immunomodulatory drugs or incapability to
consent, were excluded from the study. According to inter-
national staging system (ISS), 14 were in stage I, 18 in stage
II and 21 in stage III of the disease. The types of monoclonal
proteins were: IgG for 31 patients, IgA for 16 patients and
light chain disease for 6 patients. None of the patients had
received any kind of myeloma-related therapy prior to ex-
amination. Twenty-three of them, who reached the plateau
phase after effective treatment, were also re-evaluated.
Twenty, age and sex matched, healthy volunteers were used
as controls. The study has been carried out in accordance
with The Code of Ethics of the World Medical Association
(Declaration of Helsinki). Informed consent for the study
was obtained from all subjects, prior to their inclusion in the
study.

Methods

Serum samples were collected from patients and controls,
aliquoted into separate vials, stored at −70 °C, and assayed
at the end of the study, in order to avoid inter-assay vari-
ability. Serum levels of PDGF-AB, Ang and IL-8 were
measured by the solid-phase sandwich enzyme-linked
immunosorbent assays (ELISA), employing monoclonal
anti-PDGF-AB, Ang and IL-8 (Quantikine R&D System
Minneapolis MN, USA), according to manufacturer’s
instructions.

Bone marrow biopsies were performed during local
anesthesia, from posterior iliac crest. They were fixed

in 10 % formalin, decalcified in 10 % EDTA for 48 h
and embedded in Paramat extra. Initially, hematoxylin
and eosin stained 3 μm thick sections were examined
by light microscope. Blood vessels were highlighted by
immunostaining EC with a monoclonal antibody to
CD31. MVD was assessed in a blinded manner, by the
simultaneous assessment of two experienced patholo-
gists, as has already been described in the past [9].
Briefly, slides were scanned at 100x magnification to
determine three “hot spots” (the areas with the highest
number of microvessels). After the identification of the
hot spots in each specimen, individual microvessels were
counted at 400x magnification for systematic examina-
tion. The measurements were performed in a surface
area, of each hot spot, of 0.0625 mm2, corresponding
to the projection of the eyepiece graticule. Both pathol-
ogists agreed on what constituted a single microvessel
before any vessel was included in the count .
Microvessels were defined as red stained EC, single or
clustered, in tubes or nests, clearly separated from adja-
cent microvessels, with or without a lumen. Large ves-
sels or vessels in the periosteum or bone were excluded.
The mean of the two independent counts was considered
to be the final measurement for each counting field and
hot spot, with an overall interobserver variation close to
10 %. The mean microvessel count from three hot spots
was calculated and expressed as vessels/0.0625 mm2.

Statistical Analyses

All measured parameters are expressed as mean ± SD.
Statistical comparison between MM and control group
was made using the non-parametric Mann-Whitney test.
The non-parametric Kruskal-Wallis test and the one-way
analysis of variance (ANOVA) evaluated differences
between disease stage groups. Comparisons between
values obtained before and after treatment were evalu-
ated with the paired samples t-test or Wilcoxon signed
rank test. Correlation between the measured parameters
was studied with Pearson’s correlation (r). A 5 % sig-
nificance level was applied.

Table 1 Mean ± SD values of interleukin-8 (IL-8), platelet derived
growth factor-AB (PDGF-AB), angiogenin (ANG) and microvessel
density (MVD) in multiple myeloma patients and controls

IL-8
(pg/ml)

PDGF-AB
(pg/ml)

ANG
(pg/ml)

MVD
(/0.0625 mm2)

Controls 28.7±7.6 214.9±129.7 220.7±146.7 2.2±0.7

Patients 37.7±13.5 1962.2±1380.0 726.1±329.9 8.8±4.0

p-value <0.009 <0.001 <0.001 <0.001
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Results

Mean (± SD) values of analyzed parameters in pre-treatment
patients and controls are shown in Table 1. All measured
parameters were higher in MM patients compared to healthy
controls (p<0.009 for IL-8, p<0.001 for the other cases). The
values of analyzed parameters in pre-treatment patients
according to ISS are shown in Table 2. All values were higher
in increased disease stages (p<0.01 for IL-8, p<0.006 for
PDGF-AB and p<0.001 for Ang and MVD) (Fig. 1 for IL-8).

In the pre-treatment group, serum levels of IL-8 correlated
positively with Ang (r=0.299 p<0.03) (Fig. 2) and PDGF-
AB (r=0.334 p<0.01), but not with MVD. Furthermore,
PDGF-AB correlated with Ang (r=0.599 p<0.0001) and
MVD (r=0.290 p<0.03) and Ang correlated with MVD
(r=0.475 p<0.0001).

Data from the patients after effective treatment are shown in
Table 3. MVD and serum levels of IL-8, PDGF-AB and Ang
were significantly decreased in the plateau phase (p<0.001 for
all cases). It is of importance that post-treatment values of IL-
8 were inferior to the minimum levels of the control group.

Discussion

IL-8 is an angiogenesis-related chemokine, which, along
with the rest of CXC chemokines, governs the homing and
differentiation of hemapoietic stem cells [10]. It is also a
chemotactic and growth factor for several tumors [8, 11] and
plays an important role in inflammation and wound healing
[12]. IL-8 is produced by various cell types, including
macrophages, neutrophils, EC and several tumor cells, such
as myeloma plasma cells, and acts through binding to its
receptors CXCR1 and CXCR2 [13]. Furthermore, IL-8 has
also a significant role in tumor progression and angiogenesis
[14, 15]. Bone marrow stromal cells and EC from patients
with MM was found to secrete IL-8, which in turn may
recruit neutrophils in vivo and subsequently release angio-
genic factors to recruit EC [16–18]. Moreover, IL-8 has
been shown to increase the proliferation of tumor cells,
and binding to CXCR1 and CXCR2 expressing endothelial
cells to prolong their survival and to enhance their ability to
form tubules, supporting the theory that the pro-angiogenic

Table 2 Mean ± SD values of interleukin-8 (IL-8), platelet derived
growth factor-AB (PDGF-AB), angiogenin (ANG) and microvessel
density (MVD) in disease stages, according to ISS

IL-8
(pg/ml)

PDGF-AB
(pg/ml)

ANG(pg/ml) MVD
(/0.0625 mm2)

Stage I 30.4±5.4 1104.7±496.7 382.4±144.7 6.8±3.0

Stage II 36.7±9.1 1978.8±1393.4 749.9±302 7.5±2.9

Stage III 43.5±17.6 2571±1495 934.7±250.8 11.2±4.1

p-value <0.01 <0.006 <0.001 <0.001

Fig. 1 Serum levels of interleukin-8 (IL-8), in pre-treatment multiple
myeloma patients, according to international staging system (ISS)

Fig. 2 Correlation between interleukin-8 (IL-8) and angiogenin (Ang)
in multiple myeloma patients

Table 3 Mean ± SD values of interleukin-8 (IL-8), platelet derived
growth factor-AB (PDGF-AB), angiogenin (ANG) and microvessel
density (MVD) before and after treatment

IL-8
(pg/ml)

PDGF-AB
(pg/ml)

ANG
(pg/ml)

MVD
(/0.0625 mm2)

Pre-treatment 38.2±12.9 1879.2±
1305.1

687.4±
284.4

8.6±3.9

Post-treatment 27.6±7.1 651.9±
226.4

362.7±
194.2

2.8±0.9

p-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Non correlation between Interleukin-8 and angiogenesis in myeloma



effects of IL-8 are due to activation of both malignant and
EC [19, 20]. Levels of IL-8 have been found elevated in
plasma of patients with advance disease stage and were
higher in non-complete remission (CR) than CR patients
after therapy [21, 22]. In our study we have shown that
IL-8 serum levels are significantly higher in MM patients
compared to normal controls. We also found that pre-
treatment IL-8 levels differ significantly according to dis-
ease stage. Thus patients in stage III had significantly higher
levels of IL-8 compared to those at stage I and II. These
findings confirm previous data which showed that stromal
IL-8 production parallels MM disease activity [7].

Patients with hematological malignancies have increased
bone marrow MVD, supporting the notion that bone marrow
angiogenesis plays a role in the pathogenesis and progres-
sion of these tumors. Previous studies showed that bone
marrow angiogenesis—hence MVD—is increased in newly
diagnosed MM compared to monoclonal gammopathy of
undetermined significance, normal controls and patients
with amyloidosis [23]. In our study we confirmed that
MVD was significantly increased in newly diagnosed MM
patients, compared to controls, also in advanced stages of
the disease compared to stage I and decreased following
treatment.

PDGF-AB is a growth factor implicated in enhanced
proliferation and migration of pericytes, stabilizing the new-
ly formed vasculature [24]. It has been implicated in angio-
genesis process and evolution of MM [3]. Our results
confirm those data, since their levels were found to be
paralleled with disease activity and decreased in plateau
phase. Furthermore, their levels correlated with IL-8 and
MVD.

Many recent reports underscored the role of Ang in tumor
angiogenesis and growth [25]. Ang can activate tissue plas-
minogen activator, with subsequent generation of plasmin,
which in turn degrades laminin and fibronectin of the basic
membrane. The destruction of basic membrane is prerequi-
site for the migration of EC during neovascularization [26,
27]. Ang is overexpressed in many epithelial and hemato-
logical malignancies and being associated with poor prog-
nosis [28]. It has also been used as a molecular target for the
treatment of various cancers [29]. Our results, similarly with
PDGF-AB, showed that their levels were in parallel with
disease activity and decreased in plateau phase. Moreover,
their levels correlated with IL-8, MVD and PDGF-AB as
well.

On the other hand, no correlation was found between IL-
8 with MVD, in accordance to previous reports [8, 22],
where a further positive correlation was found with HGF
but not with VEGF. In the present study, we extend this
observation, showing further positive correlations of IL-
8 with both direct angiogenic cytokines Ang and PDGF-
AB. On the other hand, the lack of correlation between

serum levels of IL-8 and MVD was in contrast with other
previous data, where in a small group of patients, those with
high MVD, estimated by anti-CD34 immunohistochemical
expression, had significantly higher stromal cell IL-8 pro-
duction [7]. Our results are based on a bigger sample of
patients, where the correlation analysis was performed in the
entire group of them. We believe that the lack of correlation
between IL-8 and MVD, nor the major angiogenic cytokine
VEGF, could be attributed by the fact that IL-8 is a pro-
inflammatory chemokine with direct and indirect pro-
angiogenic properties. Contrary to other cytokines with
direct effects on angiogenesis, such as VEGF, PDGF-AB
and Ang, IL-8 is a multifunctional chemokine, with direct
action both on myeloma and EC, and additionally, multiple
indirect actions on bone marrow microenvironment. There-
fore, one could suggest that elevated IL-8 expression may
represent the inflammatory element of the disease that can
enhance the angiogenic process in both direct and indirect
manners. Furthermore, its elevated levels have been related
with poor prognosis in MM and there have been various
therapeutic models using inhibition of IL-8 action with
promising results [11, 20].

In conclusion, the circulating levels of IL-8, PDGF-
AB and Ang are elevated in patients with MM. Their
correlation with disease activity implicates that they have
an important role in MM pathogenesis. On the other
hand, the lack of correlation between IL-8 with MVD
suggests that its participation in the angiogenic process is
rather complex, where inflammation, cellular stress and
tumor presence may regulate its production and stimula-
tion of endothelial cells. Nevertheless, IL-8 levels might
be used in future prognostic models and provide evi-
dence that this chemokine could be a molecular target
for MM drug development.
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a  b  s  t  r  a  c  t

We  evaluated  mast  cell  density  (MCD)  in myeloma  bone  marrow  biopsies  and  correlated  it  with  stage  of
disease  and  markers  of  angiogenesis.  Fifty-three  untreated  myeloma  patients  and  28  of  them  responded  to
therapy  were  studied.  Mast  cells  were  highlighted  using  immunohistochemical  stain  for  tryptase.  Angio-
genesis  was  evaluated  measuring  microvascular  density  and  serum  levels  of  basic-fibroblast  growth
factor  and  tumor  necrosis  factor-alpha.  MCD  was  higher  in  untreated  patients,  compared  to healthy  pop-
ulation  and  responders.  Significant  association  was  found  between  MCD  with  angiogenesis  and  clinical
stage of disease,  suggesting  that  mast  cells  could  be used  as  target  for  myeloma  treatment.

© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Multiple myeloma (MM)  is a malignant plasma cell neoplasm,
characterized by infiltration and growth in the bone marrow
(BM), with high capacity to destroy bone matrix [1]. A network
of autocrine or paracrine soluble factors activates intracellular
signaling cascades in MM cells, promoting tumor cell growth [2].
Tumor growth requires nutrients and oxygen and therefore is an
angiogenesis-dependent process [3]. Increased tumor angiogenesis
has been associated with poor prognosis for a variety of hemato-
logic malignancies and solid tumors [4].

Growth factors mediate angiogenesis by various mechanisms,
including proliferation, motility, adhesion of endothelial cells (ECs)
and morphogenesis of new vessels, as well secretion of other angio-
genic cytokines by stroma and other cells. It is of interest that
circulating ECs and endothelial progenitor cells are increased in

∗ Corresponding author at: Haematology Department, University Hospital of Her-
aklion, P.O. Box 1351, Stavrakia, Heraklion 71110, Greece. Tel.: +30 2810392425;
fax:  +30 2810392426.

E-mail address: alexandm@med.uoc.gr (M.G. Alexandrakis).

MM patients compared to healthy subjects [5]. Inflammatory cells,
especially neutrophils, macrophages and mast cells (MCs), have a
crucial role in the complex network of intercellular signals medi-
ated by cytokines and other molecules, promoting the regulatory
mechanisms of angiogenesis.

MCs  constitute a rich source of many biologically active
mediators. Some of them are pre-formed and stored in their
secretory granules, such as tryptase and chymase, whereas oth-
ers are synthesized when required, such as growth factors and
angiogenic cytokines [6–8]. Increased number of reactive MCs
usually accompanies various hematological and solid tumors
[9–12], whereas their decrease may  lead to suppression of tumor
growth [13]. MCs  release several growth factors, including basic-
fibroblast growth factor (b-FGF), vascular growth factor (VEGF)
and tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), involving both nor-
mal  and tumor-associated angiogenesis [14]. The number of
tryptase-positive MCs  and neovascularization are increased in
parallel with disease stage in lymphomas and solid neoplasms
[15,16].

The purpose of the present study was  to evaluate the expression
of MCs  tryptase, in MM patients before and after effective therapy,
in different stages of the disease, and to analyze the relationship

0145-2126/$ – see front matter ©  2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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between MCs  density (MCD) with BM microvascular density (MVD)
and various angiogenic cytokines.

2. Materials and methods

2.1. Patients

Fifty-three patients with newly diagnosed MM (26 males and 27 females,
median age 69 years, range 32–84 years) were enrolled in the study. Twenty-eight of
them had IgG, 21 IgA and the remaining 4 patients had light chain disease. According
to  International staging system (ISS) classification, 12 had stage I disease, 20 stage II
and  21 stage III disease. Patients with acute or chronic infection, inflammatory pro-
cesses, and liver or kidney diseases were excluded from this study. Twenty-eight
patients who  achieved complete remission (CR) (11 patients) or very good partial
remission (VGPR) (17 patients) after conventional treatment, and 20, age and sex
matched healthy volunteers used as controls, were also studied. The study was per-
formed according to the guidelines of the local Ethics Committee. Informed consent
for the study was obtained from all subjects.

2.2. Methods

2.2.1. Serum measurements
Serum was collected from all patients prior to initiation of any myeloma-related

therapy. Serum samples, collected from all subjects, were stored at −70 ◦C. All assays
were performed at the end of the study in order to avoid inter-assay variability.
Serum levels of TNF-alpha and b-FGF were measured with a solid-phase sandwich
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), using monoclonal human antibody
against TNF-alpha and b-FGF from commercially available test kits (Quantikine® ,
R&D Systems Inc. Minneapolis MN,  USA).

2.2.2. BM samples
MM patients (before and after effective treatment) and controls underwent

transiliac BM biopsy. Biopsies were fixed in 10% formalin, decalcified in 10% EDTA
for 48 h, and embedded in Paramat extra (BDH, Poole, Dorset, UK). Initially, hema-
toxylin and eosin stained, 3 �m thick sections were examined by light microscopy.
Additional sections were stained with Giemsa, periodic acid Schiff, Gomori, Masson
trichrome, and Perls’ methods. The pattern of infiltration of the BM by myeloma
plasma cells was  highlighted by immunostaining them with a monoclonal anti-
body to CD38. Monoclonality and percentages of �/� neoplastic cells in the BM were
assessed by in situ hybridisation.

2.2.3. Immunostaining and counting of microvessels
Blood vessels were highlighted by immunostaining ECs with a monoclonal

antibody to CD31, using the standard criteria for the recognition and identifica-
tion of microvascular elements, with known positive and negative controls. In
each specimen, three areas of neoplastic infiltration containing the highest num-
ber of microvessels, and therefore the most intense microvasculature (hot spots)
were examined. After the identification of hot spots, individual microvessels were
counted at 400× magnification, in a field covering a 0.0625 mm2 surface area. Every
red  stained cell, morphologically compatible with EC, and any cluster of ECs with
or  without lumen were considered to be microvessels and were counted. The mean
microvessel count of three hot spots was expressed as vessels/0.0625 mm2, repre-
senting MVD.

2.2.4. Immunostaining and mast cell tryptase count
MCs  were highlighted by immunostaining with the monoclonal antibody

to  MC  tryptase (Ab-2 of Thermo Scientific, Clone AA1), using the alkaline
phospatase anti-alkaline phosphatase method (Ultravision LP Detection System-
Thermo Scientific-TL-125-AL). After deparaffinization and gradual rehydration,
sections were incubated with the primary antibody at a 1/3000 dilution, for 30 min,
at  room temperature. Antigen retrieval was not required. Positive and negative con-
trol slides (sections of non malignant tonsillar tissue from the files of the laboratory)
were included. BM MCs  were quantified in the same three hot spots examined
for MVD  and were counted in ten high-power fields (HPF) (400×) for each one of
the hot spots separately. MCD  was the mean percentage of positive staining mast
cells  calculated in the three hot spots for each specimen and expressed as mast
cells/HPF.

2.3. Statistical analysis

Results were expressed as mean ± SD. Statistical comparison between the MM
and  control group was  made using the Mann–Whitney test. The non-parametric
Kruskal–Wallis test and the one-way analysis of variance (ANOVA) were assessed
to  test for differences between different stages. The Student-Newman-Keuls test
was  used for pairwise comparison of subgroups. Correlations between the various
parameters measured were calculated with Spearman’s rank correlation coefficient.
p  values below 0.05 were considered to be statistically significant.

Fig. 1. Tryptase mast cell-stained (in red) specimen of bone marrow in active mul-
tiple myeloma. Diffuse immunostaining of mast cells (400× magnification).

Table 1
Mean ± SD values of bone marrow mast cell density (MCD), microvascular density
(MVD), and serum levels of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and basic-
fibroblast growth factor (b-FGF) in pre-treatment myeloma patients and in controls
(Mann–Whitney test).

Pre-treatment patients Controls p

MCD  9.4 ± 4.9 2.1 ± 1.1 <0.001
MVD  7.9 ± 2.9 1.9 ± 0.6 <0.001
TNF-alpha (pg/ml) 10.2 ± 6.4 1.6 ± 0.8 <0.001
b-FGF (pg/ml) 9.4 ± 6.3 1.6 ± 1.0 <0.001

3. Results

In patients with active MM,  MCs  were observed in areas both
within paratrabecular regions and diffusely in cellular marrow
(Fig. 1). Mean ± SD values of each measured variable in the group
of untreated MM patients and in the group of healthy controls
are listed in Table 1. Pre-treatment MM patients had significantly
higher serum levels of TNF-alpha and b-FGF, as well as MCD and
MVD  compared to controls (p < 0.001 for all cases). Table 2 shows
their values according to ISS stage. MCD  and MVD, as well serum
levels of angiogenic cytokines, were increasing in advanced disease
stages (p < 0.001 for all cases). Furthermore, all variables decreased
significantly after effective treatment, in CR and VGPR (p < 0.001
for all cases, Table 3). We  subsequently correlated MCD with
angiogenesis and found significant positive correlations with MVD
(r = 0.435 and p < 0.002), b-FGF (r = 0.605 and p < 0.0001) and TNF-
alpha (r = 0.603 and p < 0.0001). Concerning the prognostic impact,

Table 2
Mean ± SD values of bone marrow mast cell density (MCD), microvascular den-
sity  (MVD), and serum levels of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and
basic-fibroblast growth factor (b-FGF) in pre-treatment and in responders to
chemotherapy (post-treatment) myeloma patients (Student-Newman-Keuls test).

MCD Stage I 5.6 ± 2.7 p < 0.001
Stage II 7.9 ± 3.6
Stage III 13.0 ± 4.7

MVD Stage I 5.1 ± 1.6 p < 0.001
Stage II 7.1 ± 1.6
Stage III 10.4 ± 2.6

TNF-alpha (pg/ml) Stage I 3.5 ± 1.3 p < 0.001
Stage II 8.4 ± 3.2
Stage III 15.9 ± 5.5

b-FGF (pg/ml) Stage I 3.3 ± 1.2 p < 0.001
Stage II 6.8 ± 3.2
Stage III 15.5 ± 5.1
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Table 3
Mean ± SD values of bone marrow mast cell density (MCD), microvascular density
(MVD), and serum levels of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and basic-
fibroblast growth factor (b-FGF) in pre-treatment myeloma patients, according to
International Scoring System (both Kruskal-Wallis test and ANOVA).

Pre-treatment
patients

Post-treatment
patients

p

MCD  9.4 ± 4.6 2.6 ± 1.3 <0.001
MVD  8.1 ± 3.3 2.3 ± 1.3 <0.001
TNF-alpha (pg/ml) 10.6 ± 7.2 2.2 ± 1.5 <0.001
b-FGF (pg/ml) 9.7 ± 7.0 3.9 ± 2.3 <0.001

we did not find significant difference in overall survival of the
patients when using the median value of MCD  as cutt-off.

4. Discussion

Angiogenesis appears to be a considerable feature in many
hematological disorders, particularly MM.  Several cytokines and
chemokines participate in the mechanisms of angiogenesis
[17–19]. Angiogenesis is increased in MM,  as estimated by elevated
serum levels of angiogenic factors and increased BM MVD  [20–24].
Furthermore, angiogenesis has been directly related to plasma cell
proliferation, sustaining a relationship between myeloma growth
and BM MVD  [25,26]. Inflammatory cells, such as macrophages,
neutrophils and especially MCs, are associated with angiogenesis
and tumor progression [27–29]. MCs  seem to be directly related
with blood vessel formation, inducing tumor progression [30–32].
They participate in local angiogenesis through production of angio-
genic factors from their secretory granules [33,34]. These factors
stimulate the proliferation and migration of ECs and moreover, the
recruitment of more MCs  to tumor site [11]. Accumulation of MCs
has been associated with enhanced growth and invasion of several
solid and hematological neoplasms [14,35]. In our study we demon-
strated that untreated MM patients exhibited increased number of
MCs, as estimated by MCD, in their BM compared to controls. MCD
was increasing with the advance of ISS disease stage, and addi-
tionally responders to myeloma therapy had significantly lower
MCD, MVD  and angiogenic cytokines than untreated ones. We  also
found a significant correlation between MCD  and the angiogenic
process, estimated both by MVD  and angiogenic mediators, b-FGF
and TNF-alpha, being in accordance with previous studies in solid
and hematological neoplasms [10,14,31,33–36].

MCs  are involved in a wide spectrum of disorders characterized
by neovascularization and fibroproliferation. They are a source of
b-FGF, a potent angiogenic and mitogenic cytokine, contributing
to ECs proliferation and consequently to neovascularization [37].
Moreover, b-FGF and/or various chemokines mediate to recruit-
ment and activation of MCs  by BM myeloma cells [34]. MCs  also
secrete TNF-alpha, a multifunctional proinflammatory cytokine,
capable to induce production of proangiogenic factors and activate
ECs, powerful inducers of VEGF, VEGF-receptor and interleukin-8
[17,38]. TNF-alpha is involved both in normal and tumor-associated
angiogenesis [13,14]. In the present study we found that serum lev-
els of b-FGF and TNF-alpha were higher in pre-treatment patients,
compared to both healthy population and responders to therapy
and in advanced disease.

Our results provide evidence supporting that MCs  may play a
significant role in the process of angiogenesis and consequently
in plasma cell growth. BM MCD  correlated with the clinical stage
of disease and decreased after effective treatment. Nevertheless,
our analyses did not prove a significant prognostic role of MCD  on
the survival of the patients. Our results suggest that MCD could be
a useful parameter of MM angiogenesis, disease activity and pro-
gression. They also support that MCs  could be a possible therapeutic

target through the effective inhibition of various angiogenic factors
in MM.
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