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Bolestivé 
fraktúry

CNS
Arytmie

Funkcia obličiek
Svalová slabosť

Fraktúry stavcov
Kompresia

Paralýza

Bolestivé kostné lézie (80%), fraktúry (60%),

hyperkalciémia (15%), kompresia miechy (3%).

Zvýšenie morbidity , invalidizácie,  mortality, zhoršenie QoL

Zvýšenie ceny liečby ( štandardná anti-MM liečby + liečba s BP, liečba bolesti, RAT, chirurgická 

intervencia)



Agenda

▪ Patofyziológia kostnej choroby- MBD

▪ Metódy dôkazu MBD 

▪ Liečba MBD 

▪ Závery a perspektívy do budúcnosti



Seeman E, et al. N Engl J Med. 2006;354(21):2250-2261.



Zmena pomeru RANKL / OPG je kritická v patogenéze 

BD a vedie k zvýšenej rezorbcii kosti

Zabraňuje OC 
aktivácii

Zvyšuje OC 
aktiváciu

OC Aktivita
RANKL = Receptor activator of nuclear factor kappa B ligand; OPG = Osteoprotegerin; OC = 
Osteoclast. OPG - sekreovaný OB a KD SC – viaže RANKL.

Hofbauer LC, et al. JAMA. 2004;292(4):490-495;



Normálna kosť 

myši
Kosť myši s chýbaním

RANKL génu

RANKL = Receptor activator of nuclear factor kappa B ligand.

Li J, et al. PNAS. 2000;97(4):1566-1571.
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OPG = Osteoprotegerin; BV % TV = Trabekulárna kostná 

denzita ako % z celkovej denzity tkanív.

*P < .001 vs wild type.

Bucay N, et al. Genes Dev. 1998;12(9):1260-1268.



Zvýšená osteoklastogenéza-
markery zvýšenej rezorbcie kosti

• RANK  - exprimovaný na prekurzoroch OC  a po väzbe k RANKL- navodí 
diferenciáciu prekurzorových do zrelých OC

• RANKL - exprimovaný zrelými osteocytmi a mikroprostredím KD (stromálnymi a 
imunitnými bb).

• RANKL - ↑aktivácia  aj cestou „cell-cell“ kontaktu a väzbou α4β1 integrínu a VCAM-1 
(vascular cell adhesion molecule-1) na stromálnych bb (SC)

• MM bb  produkujú ff zodpovedné za diferenciáciu a aktiváciu OC (decoy receptor 3 
(DcR3,) sekréciu ďalších faktorov v mikroprostredí, ktoré aktivujú OC, ale aj vedú k 
poklesu hladin OPG.

• Produkcia solubilných ff mikroprostredím : IL-3,  IL-6, IL-7, IL-17,  MIP1α, GDF-15 
(growth differentiation factor 15), PTH ,  BAFF (B-cell activating factor) , ktoré 
zvyšujú priamo OC aktivitu: ale zvýšením prežívania a ovplyvnením migrácie a 
adhezivity MB. 

• Stromálne bb uvolňujú SDF-1α, ktorý zvyšuje homing, migráciu  a proliferáciu MB -
zvyšujú ativitu OC.

• MB po väzbe k SC ↑ angiogenéza-osteoklastogenéza endoteliálnych bb

Heusschen, R et al. Multiple myeloma bone disease: from mechanisms to next generation therapy.                        
Belg J Hematol. 2017; 8 (2):66-74.



Lawson MA, et al. Nat Commun, 2016

sRANKL treatment mobilises
dormant MM cells from the niche

Dormant myeloma cells

Suppressed growth Endosteal niche

tumour



Priama a nepriama stimulácia osteolytickej
aktivity faktormi odvodenými z tumoru

Metabolizmus v zdravej kosti

F. Jakob, COMy, Paríž,  2016

Latent growth factors



▪ Faktory, ktoré znižujú aktivitu OB sú: 

• Wnt/DKK1 cesta (Wingless signálna cesta) – cestou inhibície β- cathenínu

znižuje expresiu OB.

• DKK1 (Dickkopf-1) je exprimovaný na OB a BMSC- inhibuje maturáciu a

diferenciáciu OB.

• sFRP-2 (secreted frizzled related protein-2) -antagonista Wnt cesty, je

exprimovaný na MB- inhibuje diferenciáciu OB.

• ↓ RUNx2 (Runt-related transcription factor-2 )- význam v tvorbe a

diferenciácii OB.

• IL-7 – zvyšuje aktivitu OC a inhibuje aktivitu OB.

• TGF-β (Transforming growth factor- β )- rastový faktor uvolňovaný z

kostnej matrix- inhibuje terminálnu diferenciáciu OB.

• HGF (hepatocyte growth factor)-produkovaný MB inhibuje anabolické

markery cestou BMP-2 a RUNx2.

Heusschen, R et al. Multiple myeloma bone disease: from mechanisms to next generation therapy. Belg J Hematol. 
2017; 8 (2):66-74.



MM- interakcia medzi osteocytmi,OC, 

DC,T-ly,MB a mikroprostredím

• MB môžu priamo aktivovať tvorbu a aktivitu OC ako aj inhibovať diferenciáciu  OB uvoľnením 

početných cytokínov. 

• Ďalšie molekuly  sú sekreované kostnými bb a ďalšími bb kostného  mikroprostredím, čo vedie ku 

progresii MM ako aj vývoju MBD.



Agenda

▪ Patofyziológia kostnej choroby- MBD

▪ Metódy dôkazu MBD 

▪ Liečba MBD 

▪ Závery a perspektívy do budúcnosti



Biochemické  a histologické markery                                          

kostného metabolizmu

BALP = Bone-specific alkaline phosphatase; TRAcP-5b = Tartrate-resistant acid phosphatase type 5b; BSP = Bone sialoprotein; 

NTX = N-telopeptide of type I collagen; CTX = C-telopeptide of type I collagen.

Fohr B, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014;88(11):5059-5075.

Kalcium

TRAcP-5b

BSP

OH-prolín

OH-lyzín glykozidy

Vlákna pyridínia

Kolagén typu I

N alebo C- terminálny

telopeptid

(t.j. NTX, CTX)

Kolagén typu I

propeptidu

BALP

Osteocalcín

Osteoblasty Matrix kosti Osteoklasty

Formácia Resorbcia



Prehľad zobrazovacích techník 

• Whole-body X-ray (WBXR)

• (Whole-body) CT (WB-CT)

• Whole-body MRI alebo MRI chrbtice

• PET -/+ CT

CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; PET, positron emission tomography.



Pre- a proti konvenčnému rtg

• Výhody:

– Dostupnosť

– Rýchla detekcia fraktúr

• Limitácie:

– Lytické lézie sa znázornia až pri strate trabekulárnej kosti  30-50%

– Nízka senzitivita: 10–20% lézií  v oblasti chrbtice sa neznázorní 

– Inter-observačná variabilita v interpretácii výsledkov

– Nie je pre pacienta výhodná v prípade bolestivých 
lézií/kompresívnych fraktúr

– Nevhodná metóda na posúdenie odpovede na liečbu

Zamagni E., BJH, 2014



CT scan: celotelový/chrbtica

• Výhody:

– Detekuje aj malé osteolytické lézie

– Vysoká špecificita a senzitivita v porovnaní s RTG

– Rýchla metóda (2 min) bez potreby manipulácie

– Dovoľuje 3D rekonštrukciu

– Určí riziko fraktúry a je výhodná v plánovaní intervencie (chirurgia, 
rádioterapia)

– Znázorní extramedulárne ochorenie

• Limitácie: 

- Radiačná dávka a dostupnosť

IMWG guidelines: Dimopoulos M, et al. Leukemia 2011;23:1545–56.



WBLDCT (whole-body low-dose CT): 

- citlivejšie ako konvenčná rádiografia

lebka, chrbtica, dlhé kostí a extraoseálne štruktúry

Gleeson TG, et al. Skeletal Radiol 2011;38:225–36.
SS, skeletal survey



WBLD-CT –
nová štandardná technika na detekciu osteolytických lézií u MM

Recommendation: WBLD-CT is the novel standard procedure for the diagnosis of lytic disease in 
patients with MM (grade 1A). 
Conventional radiography can also be used if WBLD-CT is not available. In asymptomatic patients 
with no lytic disease in WBLD-CT, whole body MRI (or spine and pelvic MRI if WB-MRI is not 
available) has to be performed and in the presence of more than 1 focal lesion the patients are 
characterized as having symptomatic disease that needs therapy (grade 1A). PET/CT may be 
useful for the better definition of complete or stringent complete response (CR or sCR) and for 
the progression of the disease (grade 2B). 

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. WB-MRI, whole-body magnetic resonance imaging



Význam MRI v diagnostike a prognóze:

IMWG konsenzus 2015

• MRI je zlatý štandard na potvrdenie infiltrácie KD (grade A).           
Pts s difúznou infiltráciou KD majú horšiu prognózu v porovnaní s FL

• MRI je vyšetrenie preferované  k detekcii kompresie 
spinálneho kanála a vyhodnotenia bolestivých lézií (grade A)

• MRI je významné v hodnotení fraktúr stavcov.                       
Počet FL je v korelácii s prognózou (>7 FL je hranica)

• Staging solitárneho plazmocytómu

• Potvrdenie amyloidu/ľahké reťazce  srdca a iných lokalít

• Detekcia avaskulárnej nekrózy hlavy femuru.

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. 



Význam MRI u SMM

TTP, time to progression.Hillengass J, et al. J Clin Oncol 2010;28:1606–10.

Kaplan–Meier krivka ukazuje progresiu do symptomatického MM u pts

≤1 FL vs >1 FL



MRI a FDG-PET u MM

▪ > 3 fokálne lézie alebo
SUV > 4.2 v čase dg - ku 
kratšie PFS a OS[1]

▪ 65% PET/CT negat. 
3 mes po ASCT - dlhšie
PFS a OS vs PET +[1]

▪ Kompletná FDG supresia
je asociovaná s dlhším  OS.                              odpovedou a predlženým Sd 

▪ Vyšetrenie  skeletu je vždy indikované v prípade plazmocytómu, extramedulárneho 
ochorenia, suspektnej spinálnej kompresii ako aj pri vzniku nových symptómov alebo pri 
progresii[2]

▪ MRI a/alebo PET/CT sú indikované vtedy, ak pac. má symptómy a na rtg nie sú 
žiadne abnormality.[3]

1. Zamagni E, et al. Blood. 2011;118:5989-5995. 2. Ludwig H, et al. Leukemia. 2014;28:981-992. 

3. NCCN. Clinical practice guidelines in oncology: multiple myeloma. v.2.2014. 4. Boot M, et al. Novel prognostic modalities 

in multiple myeloma. 2013.

MRI FDG PET

Imaging Techniques[4]



PET ako dôkaz MRD



Indikácie pre PET/CT u MM

• Staging: 

– Smouldering myelóm (SMM)

– Solitárny plazmocytóm

• Mnohopočetný myelóm

– Potvrdenie extramedulárneho ochorenia

– Prognostická hodnota

– Hodnotenie odpovede na liečbu

Mai EK, et al. Haematologica 2015;100:818–25;



IMWG konsenzus 2015 

▪ WBLD-CT – nová štandardná technika pre diagnózu lytických 
lézií u pts s MM (grade 1A). 

▪ Konvenčný rtg môže byť použitý, ak nie je dostupné vyšetrenie
WBLD-CT.

▪ U asymptomatických pts bez prítomnosti lytických ložísk na
WBLD-CT, je indikovaná celotelová MRI (alebo aspoň spinálna 
a pelvická MRI) , v prítomnosti> 1 FL sú pts charakterizovaní 
ako symptomatické ochorenie a potrebujú terapiu (grade 1A). 

▪ PET/CT môže byť použitá pre hodnotenie odpovede na liečbu-
presnejšia definícia remisie (CR alebo sCR) ako aj potvrdenie 
progresie ochorenia (grade 2B). 

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. 



Algoritmus zobrazovacích metód

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. 



Agenda

▪ Patofyziológia kostnej choroby- BDM

▪ Metódy dôkazu BDM 

▪ Liečba BDM 

▪ Závery a perspektívy do budúcnosti



Sclerostin
DKK1

PTH/teriparatid
BMP

Anti-sclerostin 
Anti-DKK1

Antagonisti 
activínu

Hematopoéza

Bisfosfonáty
Denosumab
Odanacatib

Romosomumab

Stem cell niche
Mesenchymal
Regeneration

Sclerostin 
DKK1

Activin
Myostatin

RANKL

F. Jakob, BJH, 2017



Bisfosfonáty (BP)-

analógy pyrofosfátu

- inhibujú maturáciu a formáciu OC, zvyšujú ich 

apoptózu a znižujú ich adherenciu ku kosti cestou 

inhibície farnesyl- pyrofosfát syntázy.



MRC Myeloma IX: Randomizovaná 

KŠ - Zometa vs Klodronát u MM

– Výsledky: u ZOL- nižší výskyt SRE, nižší počet lytických ložísk a lepšie OS 
vs CLO

Pacienti s novodg
MM 

(štádium I, II, III)
(N = 1960)

Clodronát 1600 mg/deň PO +
intenzívna alebo neintenzívna CHT

(n = 979)

Kyselina zoledrónová 4 mg IV q3-4w* + 
intenzívna alebo neintenzívna CHT

(n = 981)

Liečba pokračuje až do progresie

*Dávka bola upravovaná v súvislosti s RI

Morgan G, et al. Lancet. 2010;376:1989-1999.
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Zoledronic acid 4 mg

Pamidronát 90 mg

Zometa vs pamidronát v liečbe 

skeletálnych ložísk

Zometa vs PAM – nižší výskyt SRE v ére konvenčnej CHT

Rosen LS, et al. Cancer J. 2001;7:377-387. 



Bisfosfonáty v liečbe MBD
European Myeloma Network for Management of Multiple Myeloma-related

Complications

▪ BP sú indikované všetkým pts s MM s adekvátnou renálnou funkciou
(CC >30mL/min) s osteolytickými ložiskami v čase diagnózy.

▪ ZOL (4mg v infúzii minimálne 15 min, každé 3-4 týždne), alebo PAM (90 mg
v 2-4 hod infúzii, každé 3-4 týždne) intravenózne spolu so špecifickou anti-
MM terapiou (grade A)

▪ ZOL je uprednostňovaný pred CLO u pts s novodg MM a MBD v čase
diagnózy pre jeho potencionálne antimyelómové účinky a lepšie OS
(grade A). Antitumorózny efekt sa pripisuje ↓ angiogenéze, indukcii
apoptózy MB a ↑ protinádorovej imunity.

▪ ZOL je jediný BP, ktorý ukázal dlhšie OS u pts s MM v prospektívnych
randomizovaných KŠ.

▪ Symptomatickí pts, bez potvrdenia MBD konvenčným rtg, môžu byť liečení
ZOL (grade 1B)

▪ Výhoda BP nie je jasná u pts bez dôkazu BMD na MRI alebo PET/CT.

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. 



▪ U asymptomatických pts sa liečba BP sa nedoporučuje (grade 
1A). 

▪ Liečba BP sa nedoporučuje ani  SMM pacientom.

▪ V prípade osteoporózy alebo vertebrálnych fraktúr, ktoré nie sú zapríčinené 
MM, BP môžu byť dávkované ako v liečbe osteoporózy (5mg ZOL/1x ročne).

▪ U pacientov so solitárnou lytickou léziou a bez dôkazu osteoporózy, nie 
je liečba s BP indikovaná.

▪ IV ZOL alebo PAM alebo perorálny CLO môžu byť podávané v prípade kostnej 
bolesti asociovanej s MBD (grade B).

▪ PAM 30 a 90 mg ukázal porovnateľné výsledky v prevencii SRE (grade B).

▪ U HR, ale AMM,alebo ak nie je možné rozlíšenie medzi stratou kosti 
spôsobenou MM a vekom, lekár by mal zvážiť dávkovanie a schému liečby                   
s BP, zvlášť ak majú abnormálny nález na MRI (grade D)

Bisfosfonáty v liečbe MBD

Terpos E, et al. Haematologica 2015;100:1254–66. 



▪ Frekvencia liečby v mesačných intervaloch počas iniciálnej terapie 
pokračuje u pts, ktorý nie sú v remisii.

▪ Liečbu  ZOL sa doporučuje po 2 rokoch  ukončiť, ak je pacient                             
v CR/VGPR; nie je známy benefit v pokračovaní liečby u týchto pts.

▪ Neexistujú žiadne práce, ktoré by podporovali kontinuálnu liečbu s PAM 
(grade 2C).

▪ Monitorovanie CC ( creatinine clearance)

▪ ZOL (prvá voľba), PAM (druhá voľba) a CLO (iba pts, ktorí nie sú schopní 
ambulantnej liečby, závažná invalidita- mobilita a ak majú KI  na liečbu
ZOL alebo PAM)

Bisfosfonáty- trvanie liečby

Donnell , EK, et al. Clinical Advances in Hematology and Oncology, 2017;15:285–294. 



▪ Zápalová reakcia v mieste infúzie

▪ Reakcia akútnej fázy (horúčka)

▪ Muskuloskletálne bolesti

▪ Hypokalcémia –prevencia –suplementácia u všetkých pts dostávajúcich BP           
( denne 600mg kalcia a 400 IU vitamínu D3)- (Grade 1A), meranie hladiny 
vitamínu D 1x ročne C

▪ Renálne poškodenie (RI)-akútne tubulárne poškodenie.

▪ Osteonekróza sánky (ONJ)-

▪ BP nemajú anabolický efekt a nevedú k hojeniu kostných lézií

Bisfosfonáty- komplikácie liečby

Donnell , EK, et al. Clinical Advances in Hematology and Oncology, 2017;15:285–294. 



Bisfosfonáty a renálna dysfunkcia

▪ Dialyzovaní pts (ireverzibilné poškodenie), ZOL alebo PAM môžu byť 
podávané v doporučených dávkach, množstve a intervaloch.

▪ Poškodenie renálnej funkcie v čase diagnózy

– Najskôr liečba pts s MM bez BP, podanie iba v prípade hyperkalciémie 
alebo závažnej BDM

– Zlepšenie renálnych funkcií, liečba s IV BP môže byť zahájená

▪ V prípade CC 30-60 ml/min –redukcia dávok ZOL bez zmeny času 
infúzie (Grade 1A), PAM v infúzii 4 hod

▪ PAM a ZOL by sa nemali podávať, ak CC <30ml/min

▪ Ak hypercalcémia pretrváva, použitie ZOL je indikované opatrne 
aj v renálnej insuficiencii.

Donnell , EK, et al. Clinical Advances in Hematology and Oncology, 2017;15:285–294. 



ONJ u pts s MM liečených BF

▪ Rizikové faktory

– Invazívne dentálne procedúry

– Zlá orálna hygiena

– Trvanie MM

▪ Zníženie rizika

– Monitorovanie dentálneho stavu

– Liečba stomat. problémov pred 
liečbou s BP

– Nevykonávať invazívne dentálne 
procedúry počas liečby

– V prípade potreby invazívneho 
zákroku 90 dní pred a po 
vynechať BP

Raje N, et al. Clin Cancer Res. 2014;14:2387-2395. 



Simonet WS, et al. Cell 1997;89:309–19.

Fc-OPG OPG-Fc RANK-Fc Denosumab

V súčasnosti1997

Plne humanizovaná 
protilátka anti RANK-
ligand

Fusion proteins: 
• Induced antibodies
• Short half-life

= Fc

= RANK
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Metódy

Study Design

Denosumab 120 mg 
SC
+

Placebo IV počas
15 min Q4W

(N = 850)

Zoledronic Acid 4 mg 
IV počas

15 min Q4W
+

Placebo SC
(N = 850)

Benefit:Risk

Positive?

Offered Open-Label 

Denosumab Up to 

2 Years

2-Year 

Follow-up for 

Survival

Yes

No

Randomizácia
(N=1700)

Stratifikácia podľa:

• Anti-MM terapia:

Nové lieky (IMiDs, 

Proteasome Inhibitors) vs 

Non-Novel Based

• Planned Autologous 

PBSC Transplant:

Yes/No

• Disease Stage:

ISS 1, 2, or 3

• Previous SRE: 

Yes/No

• Region: 

Japan; Yes/No

676 

Events

1:1 Denná suplementácia

kalcia 

a vitamínu D

*Per protocol and Zometa® label, IV product was dose adjusted for baseline creatinine clearance and subsequent dose intervals were determined by 

serum creatinine levels.  No SC dose adjustments were required.



Výsledky
Primárny cieľ bol dosiahnutý:

Noninferiorita do doby vzniku 1. SRE

HR (95% CI) = 0.98 (0.85, 1.14); P=0.01 (Noninferiority) 



Výsledky

Ďalšie ciele: PFS (Progression-Free Survival)

HR (95% CI) = 0.82 (0.68, 0.99); P = 0.036 (Descriptive)

Median Duration (95% CI), Months 

Denosumab - 46.09 (34.30, Not 

Estimable)

Zoledronic Acid - 35.38 (30.19, Not 

Estimable)



Závery KŠ

▪ Potvrdená- noninferiorita SRE – denosumab vs.kys.zoledrónová

▪ OS bolo v oboch ramenách podobné, PFS bolo  dlhšie v ramene s 

denosumabom vs ZOL, medián PFS medzi ramenami bol 10.7 mesiaca

▪ Bezpečnosť bola porovnateľná v oboch ramenách, SRE podobné ako                           

v predchádzajúcich štúdiách,:

• Bola potvrdená signifikantne nižšia incidencia renálnej toxicity                

v ramene s denosumabom

• 35 (4.1%) pts a 24 (2.8%) pts mali potvrdenú ONJ v ramene  s 

denosumabom vs ZOL

• Nižší výskyt  reakcii akútnej fázy bol v ramene s denosumab vs ZOL

(5.4% vs 8.7%)

➢ Okrem kostného benefitu bola výhoda denosumabu v 

signifikantne nižšom výskyte renálnych AE a v prolongácii PFS.



Agenda

▪ Patofyziológia kostnej choroby -BDM

▪ Metódy dôkazu BDM 

▪ Liečba BDM 

▪ Závery a perspektívy do budúcnosti



Nové lieky v liečbe MBD

Raje N, et al. Clin Cancer Res. 2011;17:1278-1286. Vallet S, et al. Cancer Microenviron. 2017;4:339-49.

Liek Mechanizmus pôsobenia na MBD Ciele

BHQ880
(4 KŠ ukončené)

DKK1-neutralizing antibody OB

Bortezomib Inhibits NF-κB signaling; 

MM and BMSC interactions

OB a OC

Denosumab RANKL-neutralizing antibody OC

IMiDs Downregulate PU.1 expression; 

inhibits RANKL expression

OC

LY2127399 BAFF-neutralizing antibody OC

MLN3897 CCR1 inhibition OC

Sotatercept (3 KŠ) 
(ACE-011)

Odanacatib
(MK-0822)

Romosomumab

Decoy receptor-neutralizing activin A

Cathepsin inhibitor

Antisclerotin MoAb

OB a OC

OC

OC



Nový pohľad na patofyziológiu-

nové terapeutické ciele MBD 

Raje N, et al. Clin Cancer Res. 2017;17:1278-1286.


