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Vznik MM

•myelóm sa začína, keď sa z

plazmatickej bunky stane

abnormálna (pozmenená) bunka:

abnormálna bunka sa začne deliť,

aby vytvorila svoje kópie.

•prvým iniciačným krokom pre vznik

myelómu je, že sa z časti buniek

sformuje klon, ktorý nepodlieha

apoptóze a zároveň nedokáže plniť

svoju pôvodnú funkciu.

•Série genetických zmien v bunke

vedú k ich nádorovej transformácii

a nestabilite ľudského genómu

•na povrchu plazmocytovej bunky –

povrchový znak CD 138 –

Syndecan1 (využitie pri magnetickej

separácii )
Vývoj myelómovej bunky, upravené podľa (Kuehl a Bergsagel, 2002)



Klasifikácia

 Skoré onkogénne zmeny u MM. K týmto zmenách dochádza pravdepodobne

už v zárodočných centrách B-lymfocytu a vyskytujú sa tiež u MGUS.

Prestavby génu IgH spojené s hypodiploidiou sa prekrývajú

s hyperdiploidnými zmenami, do ktorých patria numerické aberácie. S týmito

zmenami je počas progresie ochorenia spojená dysregulácia expresie génov

pre cyklíny D, upravené podľa Bergsagel a spol., 2005).

 Doteraz neboli stanovené špecifické markery, ktoré by dokázali spoľahlivo

predpovedať progresiu ochorenia.



Patogenéza MM

Dve dráhy zapojené do skorej patogenézy MGUS a MM

50% non-hyperdiploidný50% Hyperdiplodný

IgH TranslokácieNízko frekvent. 

translokácie IgH

4p16 

FGFR3+ 

MMSET

11q13 

(cyclin D1)

6p21 

(cyclin D3)

20q11 

(mafB)

16q23     

(c-maf)

Trizómie chromozómov

3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 a 21

Hideshima et al, Blood, August 2004, 607-618



Abnormality chromozómu 13

▪ Intersticiálna delécia alebo monozómia

▪ Incidencia MGUS 25%, MM 50-60%

▪ Pri MGUS – iniciačné transformačné zmeny z

pre-malígnych bb. do MM

▪ Pri MM – výskyt vo všetkých vývojových

štádiách

▪ Nádorový supresorový gén RB1

▪ Detekcia pomocou FISH

▪ Zlá prognóza pre pacienta iba v spojení s t(4;14)

a deléciou 17p13



Delécie chromozómu 13

Shaughnessy J et al, Blood, 2000; 96:1505
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Zmeny chromozómu 1
▪ Ampl 1q – výsledkom nebalansovaných

translokácií, duplikácie alebo izochromozóm

▪ Incidencia – MM 30-50%

▪ Zvýšená expresia CKS1B poskytuje bunkám

proliferačnú výhodu a prispieva k ich nádorovému

fenotypu

▪ FISH

▪ Zmnoženie CKS1B sa nevyskytuje u MGUS, ale ak

je prítomné u SM je spojené s progresiou

ochorenia

▪ amplifikácia 1q21 je spojená so zlou prognózou

u novo diagnostikovaných a relabujúcich

pacientov a je dokázaný významne kratší medián

prežívania pacientov



Delécie génu TP53

▪ Gén TP53 kóduje nádorový supresor p53,

ktorý sa podieľa na zastavení bunkového

cyklu pri poškodení DNA

▪ Delécie a mutácie inaktivácie génu TP53

▪ Incidencia 10%

▪ aberácie sú popisované v neskorších

štádiách ochorenia

▪ negatívny prognostický faktor prejavuje až

vtedy, keď je aberácia prítomná vo viac ako

60% plazmatických buniek

▪ FISH, sekvenovanie



Translokácie zahrňujúce gén Ig pre 

reťazec imunoglobulínu 
▪ patria k rozhodujúcim primárnym

udalostiam v patogenéze približne

polovice plazmatických neoplazií

▪ 50% u MGUS a SM, 55-70% solitárny MM,

85% PCL a >90% u extramedulárneho MM

▪ Sekundárne sa vyskytujú počas progresie

ochorenia

▪ IgH translokácie sú vždy výsledkom

zvýšenej transkripcie onkogénov

(pripojenie k silnému enhanceru na

derivovanom chromozóme14, čo má za

následok zvýšenie expresie

▪ Translokačnými partnermi tieto génové

úseky: 11q13 (CCND1); 4p16 (MMSET a

FGFR3); 16q23 (c-maf) a 6p21 (CCND3)



Zastúpenie IgH Translokácií

No IgH T

6p21

11q13

16q23

4p16

20q11

➢ Nízka incidencia pri

MGUS/SMM

➢ de novo MM

➢ Zvýšenie progresie z

MGUS do MM

➢ Horšia prognóza

4p16 alebo 16q23



Chromozómové aberácie pri MM

Translocations (listed in order of frequency)14q32 (s) 11q13 (cyklín D)

4p16 (FGFR3)

6p25 (Interferon regulatory factor 4)

16q23 (C-MAF transcription factor)

8q24 (C-MYC)

18q21 (BCL-2)

1q (s) 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19q, 21, 22

Straty 6q, 13q

Zisky 3, 5, 7, 9q, 11q, 12q, 15q, 17q, 18, 19, 21, 22q

• Včasná analýza karyotypu patologických plazmatických buniek umožňuje

subklasifikovať pacientov do skupín s odlišným priebehom ochorenia a vďaka tomu

aj optimalizovať liečebný postup.

• Štúdie odhalili, že klinická heterogenita je spôsobená chromozómovými aberáciami,

ktoré sú prítomné v klonálnych plazmatických bunkách.



Dysregulácia expresie génov 
▪ Cyklín D gény sú v inaktívnych bunkách exprimované len v malých

množstvách, ale vo všetkých proliferujúcich bunkách sa ich expresia

zvyšuje

▪ majú dôležitú regulačnú funkciu v bunkovom cykle, tvoria komplexy

s CDK4 a CDK6 a tiež regulujú fosforyláciu tumor-supresorového

proteínu pRB

▪ Profil génovej expresie sa môže zisťovať prostredníctvom hladín

expresie CCND1, CCND2 a CCND3

Základná klasifikácia MM na podklade translokácií a dysregulácie cyklínu D (TC), upravené podľa 

(Bergsagel a spol., 2005).rgs



Dysregulácia cyklínu D1, D2, D3 

“ zjednocujúca onkogénna udalosť pri MM”

➢ Cyklín D1 nie je exprimovaný v normálnych 

hematopoetických bb.

➢ Expresia Cyklínu D1 je zvýšená u 40% MM, u ktorých 

chýba t(11;14) translokácia

➢ Ig translokácie dysregulujúce cyklín D1 alebo D3 sa 

vyskytujú približne u 20% MM 



TC Molekulová klasifikácia predpovedá

Prognózu a Odpoveď na terapiu

Zlá 

prognóza

Zvyšovanie PC

Abnormálny 

karyotyp

pacienta

Monozómia

13/13q
Hypodiploidia

Monozómia

chro 17

Aktivačná 

mutácia KRAS

t(4;14) TC4

Chýbanie 

expresie D1 

cyklínu

Delécia p53

t(14;16) TC5



SNPs polymorfizmy

Genetická variabilita pri MM skúma dve oblasti záujmu: SNPs (single

nucleotide polymorphisms) vo vzťahu k riziku vzniku ochorenia a SNPs v

spojení s liečebným účinkom.

➢ Závažnou toxicitou liečby je PN.

➢ Johnson a kol., 2011 pri použití SNP array testovali 3404 SNPs, ktoré sú

spojené s PN (individuálne riziko vzniku PN po liečbe thalidomidom môže byť

sprostredkované polymorfizmami v génoch pre opravu (ABCC1, ABCC2, ADME)

a protizápalových génoch periférneho nervového systému (SLC12A6, SPRR1A,

SERPINB2))

➢ Favis a kol. 2011 - poukazuje na gény zapojené do imunitných funkcií

(CTLA4, CTSS), reflexných spojov vo vnútri Schwanových buniek (GJE1)

a funkcie neurónov (TCF4, DYNC1I1) ako na gény spojené s BiPN.



➢ Sumarizované výsledky podporujú myšlienku, že SNPs ktoré sa

nachádzajú v dôležitých génoch ovplyvňujúcich zápalovú odpoveď

(TNF-a, protrombín, PARP1) a v základných génoch so sklonom

k neuropatii (IKBKAP, SERPINB2 a DPYD) môžu mať podstatnú úlohu

v patogenéze BiPN.

➢ Genetická variabilita každého jedinca môže významne ovplyvniť

liečebnú odpoveď, citlivosť a toxicitu liečby.

➢ Analýza jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs) pre štúdium

genetických zmien je metódou molekulovej biológie, ktorá môže

pomôcť získať informácie pre zvýšenie efektivity liečby s minimom

nežiadúcej toxicity a následnou individualizáciou liečby.



Profil cirkulujúcich miRNA
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• jednoreťazcové nekódujúce RNA 19-25 nt

• úlohu negatívnych regulátorov expresie proteín-kódujúcich génov

• expresia miRNA je pri onkologických ochoreniach tkanivovo aj nádorovo špecifická

• pri zvýšenej hladine fungujú ako onkogény a pri zníženej ako tumor supresory

• miRNA sú schopné modulovať transláciu mRNA génov, 

a tým spustiť kaskádu malígnej transformácie

• Cirkulujúce miRNA ako onkomarkery



Metodické prístupy

▪ Magnetická separácia buniek

▪ Fluorescenčná in situ hybridizácia

▪ PCR a jej varianty ( Real-time PCR)

▪ MLPA (Multiplex Ligation-depend

Probe Amplification)

▪

▪ Sekvenovanie

▪ SNP-shot

Princíp MLPA reakcie : 1) DNA denaturácia a hybridizácia MLPA sond 2) ligačná reakcia 3) PCR reakcia 4) separácia amplifikovaného 

produktu kapilárnou elektroforézou, upravené podľa (Schouten a spol., 2002)



Pacient 

s MM

Cytogenetika - karyotyp

Molekulovo-cytogenetické 

vyšetrenie FISH

Molekulové vyšetrenie



Princíp magnetickej separácie MACS®

Magneticky označené 
bunky sa zachytávajú v 
kolóne – pozitívna 
selekcia. Ostatné 
bunky / nepotrebné 
vytečú von.

Značenie 
buniek 
pomocou 
magnetických 
nanopartikúl
CD138

Elúcia buniek, 
ktoré 
potrebujeme.



Panel FISH vyšetrenia:

IgH gén na 14. chromozóme 

(+ translokačné sondy)

RB1 gén na 13. chromozóme

1p36/1q21

TP53 na 17.chromozóme

Hyperdiploidia (5/9/15)

Vyšetrujeme vždy všetky aberácie  (relaps/remisia) – dôležité pre zisťovanie 

vzniku nových klonov. 
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MLPA analýza – molekulová diagnostika

• Ampl. 1q21-q23.3

• Delécia 5q31

• Delécia 13q14.2-q22.1

• Delécia 17p13.1



MYD88 L265P

Signálna kaskáda pre aktiváciu NF-κB

prostredníctvom MYD88 génu  

(reprodukované podľa 

www.discoverymedicine.com)

• somatický variant (T→C) 3p22.2 - takmer u všetkých 

pacientov s WM

• aminokyselinová zámena leucínu za prolín (L265P) 

v géne MYD88 a je zodpovedná za abnormálnu 

aktiváciu signálnych dráh NF-κB a Jak-STAT

• mutácia v géne MYD88 nevyskytuje u pacientov s MM

• prítomnosť somatického variantu L265P je vhodným 

diagnostickým parametrom na potvrdenie WM 

• identifikácia uvedenej mutácie - alelovo-špecifická 

PCR (AS-PCR) v kombinácii so sekvenovaním

(Varettoni a kol., 2013)

• V príprave detekcia mutácie CXCR4 
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MRD pri MM

Sensitive assays have been 

developed to measure MRD4:

• Allele-specific oligonucleotide PCR (ASO-PCR)

• Multiparameter flow cytometry (MFC)

• Next-generation sequencing (NGS)

References: 1. Dingli D et al. Cancer Sci. 2007;98(7):1035-1040. 2. Dingli D et al. J Clin Oncol. 

2007;25(31):4933-4937. 3. Munshi NC et al. J Clin Oncol. 2013;31(20):2523-2526.



Porovnanie metód.

Flow cytometry ASO-PCR NGS

Applicability >95% 60% ~90%

Sensitivity 10-4/10-5 10-5 10-5/10-6

False positive No Potentially Potentially

False negative Yes Yes Yes

Baseline sample Desirable Essential Essential

Quality 

assessment

Yes No No

Cost Low High High

Turnaround times Short High High

Quantitative Direct Yes Yes, but……• Obmedzenie na zachytenie 

všetkých klonov



Heterogenita MM NGS.
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Kazuistika MM
Klinický obraz

• 73-ročný polymorbídny pacient

• Pacient príjme afebrilný, kardio-pulmonálne kompenzovaný, neschopný samostatnej

chôdze pre bolesti chrbta, prítomné deformity axiálneho skeletu pri fraktúrach tiel stavcov

• Laboratórne anémia ľahkého st., Tr-pénia stredne ťažkého st., retecia N-látok.

• 1.cyklus protokolu VD (bortezomib+dexamethason).

• Pre výrazné bolesti zahájená opiátová liečba fentanylom (nápl. á 25uG), do dosiahnutia

účinku podávaný tramal. (do 20hod. k vývoju kvalitatívnej a kvantitatívnej poruchy

vedomia, pac. dezorientovaný, opiátová liečba spolu s liekmi s tlmivým účinkom

vysadené.)

• Biochemicky prít. hyperkalcémia (3.4mmol/l) s hyperfosfatémiou

• Dňa 20.5.2016 podaný bisfosfonát (kys. zoledrónová) v dávke redukovanej podľa GF (t.j.

3mg). Pri uvedenej symptomatickej liečbe sa kvantitatívna porucha vedomia aj

laboratórne parametre upravujú, pretrváva však dezorientácia.

• Doplnené celotelové low-dose CT s nálezom známych kompresívnych fraktúr Th4,7, 10,

12, L1, L4, popísané osteolytické ložisko v lopate ľavej bedrovej kosti, osteoporóza.

• U pacienta v deň plánovaného prepustenie prítomné subfebrility, pacient však odmieta

pokračovať v hospitalizácii a po podpísaní negatívneho reverzu pacienta prepúšťame do

amb. starostlivosti.
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Morfológia
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Prietoková cytometria

FC analýzou sme identifikovali vo vyšetrovanej vzorke aspirátu kostnej drene prítomnosť 

cca 38% (z leukogatu) populácie patologických plazmatických buniek imunofenotypu -

CD38+++ CD138+++ patologických plazmatických buniek. monoklonový voľný ľahký reťazec 

kappa+++ s aberantnou expresiou znakuCD56+++. V rámci uvedenej patologickej populácie 

plazmatických buniek identifikujeme 3 subpopulácie FC nález svedčí pre diagnózu MM,

avšak definitívna diagnóza musí byť vždy v kontexte s ostatnými laboratórnymi (cytológia, 

genetika, histológia) a klinickými nálezmi.
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Trepanobiopsia kostnej drene

Klinická diagnóza :C90.00, Tr-pénia a anémia, PK bez blastov, cytolog. atypické mladšie formy plazmocyty

+ plazmoblasty, flowcytometricky 2x populácie plazmocytov 138+. Zvýšené s-free kappa 974, ELFO iba 

diskretne M-grad. kappa. Atypický myelóm v. s. plazmoblastový myelóm.

Nález: Málo objemná, subperiostálna vzorka tvorená prevahou kostných a obalových štruktúr s prímesou 

krvných koagúl je len hranične reprezenatívna, ale diagnostická. V zachytenom jednom úplnom a dvoch 

neúplných dreňových priestoroch je obraz stredne ťažkej až ťažkej hypercelularity, pričom pôvodná 

hemopoéza výrazne redukovaná difúzne splývajúcou proliferáciou zrelých plazmocytov (CD138+, MUM-1+), 

ktoré sú CD56 sčasti+ a v súlade s uvedeným gradientom exprimujú monotypický c-Ig typu kappa. V 

reziduálnej hemopoéze sú proporcionálne zastúpené prekurzory všetkých troch radov s trilineárne 

zachovanou maturáciou, interstícium je bez difúznej fibrózy a takmer bez zásob Fe pigmentu.

Z á v e r : Limitovaná vzorka s obrazom infiltrácie KD klinicky suponovaným plazmocytovým myelómom

(G1, K+) v rozsahu prinamenej 80%.



31Prezentácia pre ...13.05.2017

Genetika

Materiál a metódy:  

• Cytogenetika- z heparinizovanej kostnej drene ( krátkodobá kultivácia (24h), ošetrenie 

kolecmidom, spracovanie trojitou fixáciou metanol/ kys. octová), G-band. 

• FISH vyšetrenie z plnej drene, cut-off levely pre jednotlivé sondy sme prevzali z 

literárnych údajov a od výrobcov sond.

• Hodnotili sme 20 metafáz a 200 interfázových jadier podľa odporúčaní ECA 2013 a ISCN 

2013.



Využitie a prínos 

▪ Poznanie genetických zmien je dôležité pre určenie prognózy 

a prípadne pre výber terapeutického režimu.

▪ Zavedenie nových molekulových metód do rutinnej diagnostiky 

pacientov s MM by mohlo zlepšiť a upresníť diagnostiku MM a rozšíri 

základný panel testovaných aberácií.

▪ Výhodou molekulových metód je sledovanie MRD pacientov po liečbe.

▪ Analýza jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs) pre štúdium 

genetických zmien je metódou molekulovej biológie, ktorá môže 

pomôcť získať informácie pre zvýšenie efektivity liečby s minimom 

nežiadúcej toxicity a následnou individualizáciou liečby.

▪ Nové molekulové prístupy by mali viesť k vypracovaniu algoritmu 

postupu genetickej analýzy pacientov s MM, ktorý bude používaný aj 

v budúcnosti ako štandardný pracovný postup. 
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