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Περίληψη 
Η οστική νόσος επί πολλαπλού μυελώματος (ΟΝΠΠ) αποτελεί 
μία καταστροφική επιπλοκή του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). 
Περισσότερο από το 80% των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα 
υποφέρουν από καταστροφικές οστικές βλάβες που οδηγούν σε 
άλγος, κατάγματα, προβλήματα κινητικότητας και νευρολογικά ελ-
λείμματα. Περισσότερο από το 80% των ασθενών με πολλαπλό 
μυέλωμα υποφέρουν από καταστροφικές βλάβες των οστών οδη-
γούν σε άλγος, κατάγματα, προβλήματα κινητικότητας και νευρο-
λογικά ελλείμματα. Η οστική νόσος του πολλαπλού μυελώματος 
δεν είναι ο μόνος λόγος της ανικανότητας και της νοσηρότητας 
σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα αλλά τα επιπλέον προβλή-
ματα ταλαιπωρούν τον ασθενή αυξάνουν τα κόστη θεραπείας. Η 
οστική καταστροφή και η αδυναμία ανάπλασης του οστίτη ιστού 
είναι οι κυριότεροι νοσογόνοι παράγοντες. Έχουν αποκαλυφθεί 
μερικοί νεωτερικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεια 
της οστικής νόσου δηλαδή ο συνδέτης του υποδοχέα του ενεργο-
ποιηθεί του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β (RANKL), το σύστημα 
της οστεοπροτεγερίνης (OPG) (RANKL/OPG), σηματοδοτικός πα-
ράγοντας Wnt και η σηματοδοτική οδός Dickkopf-1 (Wnt/DKK1). 
Η προσθήκη των νεωτερικών παραγόντων κατά την αντιμετώπιση 
της οστικής νόσου, η εισαγωγή των διφωσφονικών και άλλες υπο-
στηρικτικές μέθοδοι όπως είναι η ακτινοθεραπεία, η σπονδυλο-
πλαστική / κυφοπλαστική και οι χειρουργικές επεμβάσεις διαδρα-
ματίζουν το ρόλο τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής 
νόσου του πολλαπλού μυελώματος. Αυτή η ανασκόπηση παρέχει 
μία συνολική εικόνα της παθολογικής φυσιολογίας και της αντιμε-
τώπισής της.
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Abstract
Myeloma bone disease (MBD) is a devastating complication of 
multiple myeloma (MM). More than 80% of MM patients suffer 
from destructive bony lesions, leading to pain, fractures, mobili-
ty issues, and neurological deficits. MBD is not only a main cause 
of disability and morbidity in MM patients but also increases the 
cost of management. Bone destruction and lack of bone forma-
tion are main factors in the development of MBD. Some novel 
factors are found to be involved in the pathogenesis of MBD, e. 
g., receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL), 
osteoprotegerin (OPG) system (RANKL/OPG), Wingless (Wnt), 
dickkopf-1 (Wnt/DKK1) pathway. The addition of novel agents 
in the treatment of MM, use of bisphosphonates and other sup-
portive modalities such as radiotherapy, vertebroplasty / ky-
phoplasty, and surgical interventions, all have significant roles in 
the treatment of MBD. This review provides an overview on the 
pathophysiology and management of MBD. This review provides 
an overview on the pathophysiology and management of MBD.
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Εισαγωγή 
Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μία διατα-

ραχή των πλασματοκυττάρων που χαρακτηρίζεται 
από διηθήσεις του οστικού μυελού από κλώνους 
πλασματοκυττάρων, παραγωγή μιας μονοκλωνικής 
ανοσοσφαιρίνης (παραπρωτεΐνη) και τελική βλάβη 
των οργάνων περιλαμβανομένων λειτουργικών 
αλλοιώσεων των οστών, νεφρικής βλάβης, υπερα-
σβεστιαιμίας και αναιμίας (Kyle RA και Rajikumar 
SV 2009). Η τελική βλάβη των οργανικών συστη-
μάτων είναι το διαφοροποιό στοιχείο από το ασυ-
μπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Στην οστική 
νόσο του πολλαπλού μυελώματος, οι αλλοιώσεις 
μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή της κλασικής λυ-
τικής βλάβης, της διάχυτης οστεοπενίας και πολ-
λαπλές λυτικές αλλοιώσεις που μπορεί να προ-
σβάλλουν οποιοδήποτε σημείο του σκελετού κατά 
προτίμηση τη σπονδυλική στήλη, το κρανίο και τα 
μακρά οστά (Kyle RA και συν 2004). Όσο μεγαλύ-
τερος είναι ο αριθμός των αλλοιώσεων τόσο φτω-
χότερη είναι η πρόγνωση (Walker Z και συν 2007). 
Η αυξημένη οστεοκλαστογένεση με καταστολή 
των οστεοβλαστών αποτελεί τον κυριότερο παθο-
γενετικό μηχανισμό της οστικής νόσου επί πολλα-
πλού μυελώματος (Bataille R και συν 1989). Συ-
γκεκριμένοι είναι οι παράγοντες που εμπλέκονται 
στην ενεργοποίηση και το σχηματισμό των οστε-
οκλαστών και την ελάττωση της οστεοβλαστικής 
δραστηριότητας. Οι πρόσφατες πρόοδοι που έχουν 
συντελεστεί όσον αφορά στην κατανόηση της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος κατέ-
δειξαν ότι ο υποδοχέας του πυρηνικού παράγοντα 
του συνδέτη κάππα - Β (RANKL) και του συστήμα-
τος της οστεοπροτεγερίνης (OPG) διαδραματίζουν 
ουσιώδη ρόλο από αυτή την άποψη (Vanderkerken 
και συν 2003). 

Η οστική νόσος επί πολλαπλού μυελώματος 
αφενός μεν έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανι-
κανότητα και την αυξημένη νοσηρότητα αφετέρου 
δε οδηγεί σε αύξηση τους κόστους της θεραπείας 
των ασθενών (Bruce NJ και συν 1989). Οι ασθε-
νείς με πολλαπλούν μυέλωμα και οστική νόσο όχι 
μόνο απαιτούν θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά 
επίσης απαιτούν και θεραπεία με διφωσφονικά, 
για τον έλεγχο του άλγους και μία υποομάδα των 
ασθενών χρειάζεται ακτινοθεραπεία όπως και διε-
νέργεια διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση των καταγμάτων (Adamietz IA 

1991). Εδώ εστιάζουμε στους διαφορετικούς πα-
ράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη οστικής 
νόσου και τις θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπι-
σης αυτής της κατάστασης.

Αναδιαμόρφωση του φυσιολογικού 
οστού

Το φυσιολογικό οστούν αποτελείται από την με-
ταλλική φάση (μεταλλικά άλατα) και την οργανική 
φάση που αποτελείται από κολλαγόνο και μη κολ-
λαγονικής προέλευσης πρωτεΐνες. Η οστική ανα-
διαμόρφωση αποτελεί μία αέναη επεξεργασία που 
συνίσταται σε απορρόφηση του παλαιού οστίτη 
ιστού (οστεοκλαστική δραστηριότητα) και σχημα-
τισμό νέου οστίτη ιστού (οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα). Αυτή η επεξεργασία είναι καλά εξισορρο-
πημένη υπό φυσιολογικές συνθήκες και συμβάλλει 
στη διατήρηση της σκελετικής υγείας. Οι οστεο-
κλάστες και οι οστεοβλάστες είναι οι κύριοι κυττα-
ρικοί τύποι που εμπλέκονται κατά την οστική ανα-
διαμόρφωση και υπό την επήρεια συγκεκριμένων 
κυττοκινών και ορμονών (Miller PJ 1995,Dhill PA 
1998, Papadopoulou EC και συν 2010).

Οι οστεοκλάστες περιγράφηκαν για πρώτη φορά 
το 1873. Αυτά τα πολυπύρηνα κύτταρα που προ-
έρχονται από αρχέγονα κύτταρα του αιμοποιητικού 
ιστού μετέχουν της μονοκυτταρικής μακροφαγο-
κυτταρικής σειράς. Οι οστεοκλάστες προέρχονται 
όχι μόνο από αρχέγονα κύτταρα αιμοποιητικής 
σειράς αλλά και από κύτταρα της μονοκυτταρικής 
σειράς, όταν δημιουργείται το κατάλληλο μικροπε-
ριβάλλον (BM-mic) στον οστικό μυελό (Udogawa 
N και συν 1990, Bar-Shevit Z 2007). Οι οστεο-
κλάστες είναι τα μόνα γνωστά κύτταρα που είναι 
σε θέση να προκαλέσουν οστική απορρόφηση. Τα 
κύτταρα αυτά περιέχουν συγκεκριμένες πρωτεΐ-
νες όπως η ανθεκτική στο τρυγικό οξύ αλκαλική 
φωσφατάση (TRAP), η ανθεκτική στο τρυγικό οξύ 
νουκλεοτιδική φωσφατάση και καρβονική ανυδρά-
ση II, υποδοχές καλσιτονίνης και λίγες καθεψίνες 
(λυσοσωματικές πρωτεάσες) (Junkill AJ και συν 
2001). Η κυριότερη λειτουργία των οστεοκλαστών 
είναι η οστική απορρόφηση. Ο μηχανισμός της 
αποδόμησης του οστού από τη δράση των οστε-
οκλαστών δεν ήταν γνωστός μέχρι το 1980, όταν 
διαπιστώθηκε ότι οι καθεψίνες ήταν οι πιο σημα-
ντικές πρωτεάσες που εμπλέκονται στο μηχανισμό 
της οστικής απορρόφησης. Υπάρχουν περί τις 7 κα-
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θεψίνες στους οστεοκλάστες (B, C, D, E και K). Η 
καθεψίνη K βρίσκεται υπό δοκιμή όσον αφορά στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της οστικής νόσου επί 
καρκίνου (Deloise JM και συν 1980). 

Οι οστεοβλάστες είναι μονοπύρηνα κύττα-
ρα που προέρχονται από μεσεγχυματικά κύττα-
ρα (MSCs). Περιέχουν το ένζυμο της αλκαλικής 
φωσφατάσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως δείκτης της οστεοβλαστικής δραστηριότητας 
(Udogawa N (Udogawa N και συν 1990, George 
J και συν 2006). Φυσιολογικά εντοπίζονται πλησί-
ον της επιφάνειας των οστών όπου εναποτίθεται 
νεόπλαστο οστούν. Η κύρια λειτουργία τους είναι 
ο σχηματισμός οστού, διαμέσου της βιοσύνθεσης 
κολλαγόνου, η παραγωγή οστεοκαλσίνης (OCN) 
και η επιμετάλλωση τον ανώτερο με εναπόθεση 
μεταλλικών αλάτων (McSheehy PM και Chambers 
TJ 1986, Owen TA και συν 1991). Οι οστεοβλά-
στες που εγκαθίστανται εντός μίας επιμεταλλωμέ-
νης θεμέλιας ουσίας ονομάζονται οστεοκύτταρα 
και εκκρίνουν βιοχημικούς παράγοντες του ίδιου 
τύπου με τους οστεοβλάστες (Giuliani N και συν 
2006, Holtrop ME 1990).

Παθοφυσιολογία της οστικής νόσου 
επί πολλαπλού μυελώματος 

Σε αντίθεση προς την αναδιαμόρφωση του φυ-
σιολογικού οστού, ο συνδυασμός της δράσης των 
οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών χάνεται στο 
πολλαπλούν μυέλωμα. Η αυξημένη δράση των 
οστεοκλαστών και η καταστολή της οστεοβλαστι-
κής δραστηριότητας οδηγεί σε ελάττωση/ απου-
σία σχηματισμού οστού που αποτελούν ουσιώδεις 
παράγοντες κατά την ανάπτυξη της οστικής νόσου 
του πολλαπλού μυελώματος (Giuliani N και συν 
2006) (εικόνα 1).

Η οστική νόσος του πολλαπλού μυελώματος 
είναι διακριτή από άλλες μορφές μεταστατικής 
νόσου καθόσον δεν παρατηρείται καθόλου παρα-
γωγή νέου οστού ενώ σε καρκίνους όπως εκείνη 
του προστάτη και του μαστού, κάνει τόσο η οστεο-
κλαστική όσο και η οστεοβλαστική δραστηριότητα 
(Roodman GD 2004). 

Εικόνα 1. Παθοφυσιολογία των αλληλεπιδράσεων των κυττάρων του μυε-
λώματος και των κυττάρων του οστικού μυελού κατά την βιοσύνθεση οστεο-
κλαστογενετικών παραγόντων που προκαλούν την οστική απορρόφηση στην 
οστική νόσου του μυελώματος. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται και η αντιοστεο-
βλαστική δράση λόγω των εμφανιζόμενων αντιοστεοβλαστικών κυττοκινών 

και της ελάττωσης της παραγωγής της οστεοπροτεγερίνης. 

Οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ιστική 
υποξεία αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επι-
δείνωση της νόσου τόσο σε μετάσταση συμπαγών 
όγκων όσο και σε κακοήθεις καταστάσεις του αι-
μοποιητικού συστήματος (Zany Y και συν 2007). 
Η επέκταση των πλασματοκυττάρων και η νεοαγ-
γείωση καταλήγει σε χαμηλή μερική τάση οξυγό-
νου εντός των κολποειδών του οστικού μυελού. Η 
προκύπτουσα υποξεία στο μικροπεριβάλλον αυτού 
θεωρείται ότι είναι παράγοντας εκκίνησης που ευ-
οδώνει την μετάσταση των κυττάρων του μυελώ-
ματος (Shein K και συν 2012). Αυτή η διασπορά δι-
αμεσολαβείται από την ενεργοποίηση επιθηλιακών 
κυττάρων προς την κατεύθυνση της μετάπλασής 
τους σε μεσεγχυματικά κύτταρα, με αποτέλεσμα 
τον ελαττωμένο βαθμό προσκόλλησής τους στον 
οστικό μυελό και αυξημένη διαπίδυση των κυττά-
ρων του μυελώματος στην περιφερική κυκλοφορία 
(Puiseux A 2014).

Αύξηση της οστεοκλαστογένεσης 
Η αυξημένη οστεοκλαστογένεση αποτελεί κυρί-

αρχο στοιχείο της οστικής νόσου του πολλαπλού 
μυελώματος, και μικρές αυξήσεις της τιμής των 
δεικτών της οστικής απορρόφησης έχει παρατηρη-
θεί σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα (Bataille 
R 1989, Terpos E και Dimopoulos MA 2005). 
Έχουν ανευρεθεί πολλοί παράγοντες που εμπλέκο-
νται στο σχηματισμό και στην ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέ-
λωμα. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεσεγχυ-
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ματικών κυττάρων, των Β- λεμφοκυττάρων και το 
θεμελίων κυττάρων του οστικού μυελού (BMSCs) 
μέσα στο μικροπεριβάλλον συμβάλλει σημαντικά 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 
Ο μηχανισμός RANKL και η OPG που είναι ένας 
προκλητικός παράγοντας για το σύστημα RANKL 
διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην οστική 
αναδιαμόρφωση και η ανισορροπία πού εμφανίζε-
ται σε αυτό το σύστημα είναι ένας από τους παρά-
γοντες που είναι υπεύθυνοι για την οστεόλυση στο 
πολλαπλούν μυέλωμα (Giuliani N και συν 2004). 
Άλλες χυμοκίνες είναι το φλεγμονώδες πεπτίδιο 
των μακροφάγων 1-α (Macrophage Inflammatory 
Peptide 1α), η ιντερλευκίνη - 3, η ιντερλευκίνη - 6, 
η ιντερλευκίνη - 7, ο προερχόμενος από θεμέλια 
κύτταρα του οστικού μυελού παράγοντας 1α (SDF-
1α) και ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός πα-
ράγοντας (VEGF). 

Μικροπεριβάλλον του οστικού 
μυελού, μεσεγχυματικά κύτταρα, 
T- λεμφοκύτταρα και κύτταρα του 
υποστρώματος του οστικού μυελού 
(BMSCs).

Το μικροπεριβάλλον του οστικού μυελού πε-
ριλαμβάνει τόσο κυτταρικά όσο και μη κυτταρικά 
στοιχεία (Oranger A και συν 2013). η κυτταρική 
φάση συνίσταται από κλώνους πλασματοκυττά-
ρων (MCs), από ανοσοκύτταρα (T- λεμφοκύτταρα) 
και από BMSCs (στρωματικά κύτταρα του νωτιαί-
ου μυελού) ενώ πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέ-
λιας ουσίας, κυττοκίνες και αυξητικοί παράγοντες 
συναπαρτίζουν τη μη κυτταρική φάση (Oranger A 
και συν 2013). Οι κλώνοι των πλασματοκυττάρων 
(MCs) έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλους αριθμούς 
πλησίον του σημείου της ενεργού οστικής απορ-
ρόφησης και οι αλληλεπιδράσεις αυτών και του 
μικροπεριβάλλοντος του οστικού μυελού διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη 
διασπορά της νόσου (Andrews SW και συν 2013, 
Valentin-Opran A και συν 1982). Οι κλώνοι των 
πλασματοκυττάρων (MCs) παράγουν ένα ψευδοϋ-
ποδοχέα τον 3 (DcR3), ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη διαφοροποίηση των οστικών κυττάρων και για 
την ενεργοποίησή τους (Oranger A και συν 2013). 
Ο DcR3, ο οποίος ανήκει στην ομάδα υποδοχέων 
του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF) υπε-
ρεκφράζεται στα κλωνικά πλασματοκύτταρα και 

στα T- λεμφοκύτταρα (Oranger A και συν 2013). 
Τα κλωνικά πλασματοκύτταρα όχι μόνο με κρίνουν 
συγκεκριμένες κυττοκίνες, οι οποίες εμπλέκονται 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος 
αλλά επίσης επάγουν τα στρωματικά κύτταρα του 
οστικού μυελού και τους οστεοβλάστες προς ενερ-
γοποίηση του συστήματος RANKL/OPG και απο-
τελούν κομβικό παράγοντα αυτής της εξεργασίας 
(Holtrop ME 1990). Οι κλώνοι των πλασματοκυτ-
τάρων (MCs) μπορούν επίσης να αλληλοεπιδρούν 
με τους οστεοκλάστες κενά μεταπλάθονται σε 
πολυμορφοπύρηνα κύτταρα που έχουν ιδιότητες 
οστικές απορρόφησης (Calvani N και συν 2005). 

Τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού 
(BMSCs) έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος. Η 
κυτταρική κλώνοι των πλασματοκυττάρων προ-
σκολλώνται στα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs) και αυτό οδηγεί σε παραγωγή συ-
γκεκριμένων αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών και κυτ-
τοκινών (Hideshima T και συν 2004). Οι αλληλεπι-
δράσεις μεταξύ των κλωνικών πλασματοκυττάρων 
και των στρωματικών κυττάρων του οστικού μυε-
λού προκαλούν υπερρύθμιση των RANKL, Il-6 και 
του ενεργοποιητικού παράγοντα τον B- λεμφοκυτ-
τάρων (B - cells activated Factor BAFF) και της 
Activin A (Tai YT και συν 2006). Ο BAFF είναι μέλος 
της ευρύτερης ομάδας των παραγόντων νέκρωσης 
των όγκων (TNF) και εμπλέκεται στην ανάπτυξη Β- 
κυττάρων και προάγει την οστεοκλαστογένεση και 
την επιβίωση των κλώνων των πλασματοκυττάρων 
(Tai YT και συν 2006). Η ακτιβίνη Α ανήκει στην 
ευρύτερη οικογένεια του μετατρεπτικού αυξητικού 
παράγοντα (Transforming Growth Factor - TGF) 
και παρατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε προχωρη-
μένα στάδια πολλαπλού μυελώματος. Περαιτέρω, 
αυτή δρα ως ενεργοποιητής και αναστολέας των 
οστεοκλαστών και των οστεοκλαστών αντιστοίχως 
(Terpos E και Dimopoulos MA 2005). 

Τα ανοσοκύτταρα και ιδιαίτερα τα Τ- λεμφοκύτ-
ταρα ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των οστεοκλα-
στών και των οστεοβλαστών, την επιβίωση και τη 
λειτουργικότητά τους (Oranger A και συν 2013). 
Σε μία μελέτη των Prabhala και συνεργατών κατα-
δείχθηκε η ύπαρξη ενός διαφορετικού υποσυνόλου 
T- λεμφοκυττάρων (τα Th17-1 κύτταρα). Αυτά τα 
κύτταρα εκκρίνουν ιντερλευκίνη - 17 (Il-17) στον 
οστικό μυελό των ασθενών με πολλαπλούν μυέ-
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λωμα (Prabhala RH και συν 2010). Η ιντερλευκίνη 
- 17 (Il-17) όχι μόνο διαμεσολαβεί την οστική νόσο 
του πολλαπλού μυελώματος αλλά Επίσης αυξάνει 
την επιβίωση των κλώνων των πλασματοκυττάρων 
(Norman K και συν 2010). Τα ενεργοποιημένα Τα 
- λεμφοκύτταρα στο πολλαπλούν μυέλωμα παρά-
γουν οστεοκλαστογενετικές κυττοκίνες όπως είναι 
η Il-3, ο RANKL, ο DcR3 και ο TNF με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση της οστεόλυση σε αυτούς τους ασθε-
νείς (Colucci S και συν 2009). Οι Giuliani και συν 
κατέδειξαν ότι η έκφραση του RANKL βρίσκεται σε 
υπερρύθμιση στα ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύττα-
ρα και τα θετικά για τον CD3 κύτταρα στον οστι-
κό μυελό των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα 
ασθενών με εκτεταμένη οστική νόσο (Giuliani N 
και συν 2002, Nosaka K και συν 2003). Αυτά τα 
ευρήματα είναι ενδεικτικά της συμμετοχής των T- 
λεμφοκύτταρα στην εξεργασία της οστικής νόσου 
του πολλαπλού μυελώματος. 

Το σύστημα RANKL/OPG, στο οποίο ανήκει η 
ευρύτερη οικογένεια των παραγόντων νέκρωσης 
των όγκων (TNF) παράγεται από τα στρωματικά 
κύτταρα του οστικού μυελού, τους οστεοβλάστες 
και τα ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύτταρα. Οι αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ των κλώνων πλασματο-
κυττάρων και το μικροπεριβάλλον του οστικού 
μυελού (BM-mic), η υπερασβεστιαιμία και άλλοι 
οστεοαπορροφητικοί παράγοντες όπως είναι η πα-
ραθορμόνη (PTH) η σχετιζόμενη με την παραθορ-
μόνη πρωτεΐνη (PTHrp) και η βιταμίνη D3 επάγουν 
τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού και 
τους οστεοβλάστες προς αύξηση βιοσύνθεσης του 
RANKL (Giuliani N και συν 2002, Feige U 1984). 

Ο αριθμός των πρόδρομων μορφών οστεοκλα-
στών αυξάνει κάτω από την επίδραση του προ-
καλoύντος τον αποικισμό των μακροφάγων παρά-
γοντα (macrophage colonizing stimulating factor) 
στη συνέχεια του RANKL διαμέσου του υποδοχέα 
του RANKL σε πρόδρομες μορφές οστεοκλαστών 
προώθηση των τελευταίων να εξελιχθούν σε ώρι-
μους οστεοκλάστες και ελαττώνουν την απόπτωση 
τόνος δύο κυττάρων με αποτέλεσμα την αύξηση 
της οστεοκλαστικής δραστηριότητας (Yacoby S και 
συν 2002). Ο μηχανισμός RANKL είναι κυρίαρχος 
οστεοκλαστογενετικός παράγοντας στην οστική 
νόσο του πολλαπλού μυελώματος. Η έκφραση του 
RANKL σχετίζεται με ελάττωση των επιπέδων της 
OPG (οστεοπροτεγερίνης) σε ασθενείς με πολλα-

πλούν μυέλωμα. Οι κλώνοι πλασματοκυττάρων 
δεν είναι το μόνο κλειδί για την υπερρύθμιση του 
RANKL αλλά παράλληλα αυτά τα κύτταρα εσωτε-
ρικεύουν και αποδομούν την OPG (οστεοπροτεγε-
ρίνη) και συνακόλουθα η σχέση RANKL/OPG αυξά-
νει , τη μικρή επιβίωση στο πολλαπλούν μυέλωμα 
(Terpos E και συν 2003, Sezer O και συν 2003), 

Με τη χρησιμοποίηση χρωστικών προερχόμε-
νων από την ανοσοϊστοχημεία οι βιοψίες οστικού 
μυελού από ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα 
μελετήθηκαν και παρατηρήθηκε στα στρωματικά 
κύτταρα του οστικού μυελού αύξηση των επιπέ-
δων του RANKL με εξεσημασμένη μείωση της εκ-
φράσεις της οστεοπροτεγερίνης. Αυτό το πρότυπο 
δεν παρατηρήθηκε σε φυσιολογικό οστικό μυελό 
ή σε άλλες κακοήθεις καταστάσεις που αφορούν 
στα Β- λεμφοκύτταρα (Pearse RN και συν 2001). 
Οι ερευνητές επίσης παρατήρησαν ότι εάν ο μη-
χανισμός RANKL αναστέλλεται από έναν αναστο-
λέα του ( RANKL - Fc) ή οστεοπροτεγερίνη αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ελαττωμένο φορτίο νόσου και 
οστικής απορρόφησης (Yacoby S και συν 2002). 
Συμπερασματικά η ανισορροπία RANKL/OPG είναι 
ο μείζων ένας αιτιολογικός παράγοντας της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος και μπορεί 
να αποτελέσει στόχο για την αιτιολογική αντιμετώ-
πιση της οστικής νόσου.

Φλεγμονώδης πρωτεΐνη I α 
των μακροφάγων (Macrophage 
Inflammatory Protein Iα- MIP-1α)

Η MIP-1α (φλεγμονώδης πρωτεΐνη Iα των μα-
κροφάγων-Macrophage Inflammatory Protein 
Iα- MIP-1α) ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των 
χυμοκινών και η κυριότερη λειτουργία της είναι 
η κυτταρική προσκόλληση και η μετανάστευση. Η 
πρωτεΐνη αυτή δρα ως χημειοτακτικός παράγοντας 
για τα φλεγμονώδη κύτταρα δηλαδή τα μονοκύτ-
ταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και 
λοιπά (Oranger A και συν 2013). Η MIP-1α είναι 
ένας ισχυρός οστεοκλαστογενετικός παράγοντας 
και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των αρχέγο-
νων κυττάρων επίσης. Παράγεται από τα στρω-
ματικά κύτταρα του οστικού μυελού, τα αρχέγονα 
κύτταρα του αιμοποιητικού ιστού και τα κλωνικά 
πλασματοκύτταρα (Terpos E και Dimopoulos MA 
2005, Watanabe T και συν 2004). 
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Η MIP-1α διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της οστικής νόσου του πολλαπλού μυε-
λώματος. Προκαλεί απευθείας ενεργοποίηση των 
οστεοκλαστών διαμέσου χυμοκινικών υποδοχέων 
CCR1 και CCR5. Η MIP-1α επίσης ρε και επί των 
κλωνικών πλασματοκυττάρων, εφόσον αυτά έχουν 
υποδοχής CCR1, ενισχύονται στις αλληλεπιδρά-
σεις αυτόν προς τα κύτταρα του στρώματος του 
οστικού μυελού και των οστεοκλαστών προκειμέ-
νου να σηματοδοτήσουν την έκφραση του RANKL 
και έμμεσα αυξάνοντας την οστική απορρόφηση 
(Terpos E και Dimopoulos MA 2005). Οι Choi και 
συνεργάτη κατέδειξαν την ύπαρξη υψηλών επι-
πέδων MIP-1α στο σύνολο των δειγμάτων του 
οστικού μυελού ασθενών με πολλαπλούν μυέλω-
μα. Αργότερα οι Shima και συνεργάτες ανέφεραν 
μία υπερρύθμιση αυτού του παράγοντα ξεκαθαρι-
σμένα πλασματοκύτταρα (Choi SJ και συν 2001, 
Umeda S και συν 2003). Τα επίπεδα της MIP-1α 
επίσης σχετίζονται με τη βαρύτητα της οστικής νό-
σου και την επιβίωση των ασθενών. Σε προκλινικά 
πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια, η αναστολή της 
δράσης της MIP-1α με αντισώματα ελαττώνει τη 
βαρύτητα της οστικής απορρόφησης. Φαίνεται ότι 
η MIP-1α είναι μείζονας παίκτης στην οστική νόσο 
του πολλαπλού μυελώματος και η υπορρύθμισή 
της μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο της οστικής 
νόσου (Oyajobi BO και συν 2000). 

Ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) και 
Ιντερλευκίνη - 7.

Ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) που παράγεται από τα 
στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού (BMSCs) 
εμπλέκοντας τις ανοσολογικές και τις φλεγμονώ-
δεις αντιδράσεις καθώς και τον οστικό μεταβολι-
σμό με την ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημα-
τοδοτικών οδών καταρρακτώδης μορφής όπως 
είναι η Ras/nitrogen activated protein (NAP), 
η εξωτερική σηματοδοτικά ρυθμιζόμενη κινάση 
(extracellular regulated kinase - ERK), ο σηματο-
δοτικός μετατροπέας και ενεργοποιητής της μετα-
γραφής 3 (STAT-3) και η καταρρακτώδης αντίδρα-
ση της φωσφοϊνοσιτιδικής - 3 κινάσης /Ak+. Ειδικά 
στο μυέλωμα η ιντερλευκίνη - 6 (IL-6) αυξάνει την 
επιβίωση των κλωνικών πλασματοκυττάρων και τα 
προστατεύει από την απόπτωση. Η βιοσύνθεση της 
αυξάνει σημαντικά σε ασθενείς με ενεργό σε σχέση 
με τους πάσχοντες από μονοκλωνικές γαμμαπάθει-
ες μη καθορισμένη σημαντικότητας (Monoclonal 

Gammopathies Uncertain Significance - MGUS) ή 
από βραδείας εξέλιξης πολλαπλούν μυέλωμα (de 
la Mata J και συν 1995, Battaille R και συν 1982). 
H IL-6 ενδυναμώνει την οστεοκλαστική δραστηρι-
ότητα διαμέσου της αύξησης της δράσης της εν 
είδει παραθορμόνη (de la Mata J και συν 1995) 
και φαίνεται ότι υπερρυθμίζει τη δράση της IL-7 
(Giuliani N και συν 2002) προκειμένου να αυξηθεί 
η έκφραση του RANKL (Giuliani N και συν 2002). 
Τα υψηλά επίπεδα της IL-7 ανευρίσκονται στο πε-
ριφερικό αίμα και στον οστικό μυελό από δείγματα 
πασχόντων (Silbermann R και συν 1992). Σε μελέ-
τες in vitro έχει δειχθεί ότι προκαλείται μία ελάττω-
ση της έκφρασης του RANKL αντιIL-7 και αντιIL-6 
(mAb-1339) μονοκλωνικά αντισώματα (Giuliani N 
και συν 2002, de la Mata J και συν 1995, Fulcinini 
M και συν 2009).

Ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) 
 H ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) είναι μία και το κινητό 

που εκκρίνεται από ενεργοποιημένα λεμφοκύττα-
ρα. Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης - 3 (IL-3) στον 
οστικό μυελό καθώς και σε καθαρισμένα CD138 
θετικά πλασματοκύτταρα ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα. Αυτή η ουσία μαζί με την MIP-1α και τον 
μηχανισμό RANKL αυξάνουν σημαντικά την οστε-
οκλαστική δραστηριότητα σε πολλαπλούν μυέλω-
μα σε σύγκριση προς εκείνη της MIP-1α και του 
RANKL μεμονωμένα (Lee JW και συν 2004). H 
ιντερλευκίνη - 3 (IL-3) εμφανίζεις συνεργικότητα 
προς την IL-6 που οδηγεί σε αύξηση των κλωνικών 
πλασματοκυττάρων (Terpos E και Dimopoulos MA 
2005). 

Οστεοποντίνη και VEGF (vascular 
endothelial growth Factor - 
αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 
παράγοντας). 

Η οστεοποντίνη είναι μία μη κολλαγονική πρω-
τεΐνη που υπάρχει στα οστά, στους νεφρούς, στα 
δόντια και στα επενδυτικά επιθηλιακά κύτταρα. Πα-
ράγεται από τους οστεοβλάστες και τα οστεοκύττα-
ρα και εμπλέκεται στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις, 
στις αγγειογενετικές εξεργασίες, στην από πτώση 
και στις μεταστάσεις κακοήθων όγκων (Standal 
T και συν 2004). O VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor - αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητι-
κός παράγοντας) είναι μείζονας παράγοντας που 
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προάγει την νεοαγγείωση και παράγεται από κύτ-
ταρα που ελέγχουν την αγγειογένεση δηλαδή τις 
λείες μυϊκές ίνες των αγγείων. Υπάρχει αυξημένη 
βιοσύνθεση VEGF και οστεοποντίνης (OPN) στα 
πλασματοκύτταρα κλώνους του πολλαπλού μυε-
λώματος και στα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού. Έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικές εξεση-
μασμένη ελάττωση των αγγειογενετικών εξεργα-
σιών και της οστεοκλαστογένεσης, όταν ο VEGF 
και η OPN αναστέλλονται ως προς τη δράση τους 
(Wu W και συν 2013, Tanaka Y και συν 2002).

Ο στρωματικής προέλευσης 
παράγοντας 1α (Stromal Derived 
Factor 1α)

Είναι παράγωγο που παράγεται από τα στρω-
ματικά κύτταρα του οστικού μυελού και η δράση 
του διαμεσολαβείται διά του υποδοχέα CXCR4 που 
εκφράζεται πάνω στα αρχέγονα κύτταρα της αιμο-
ποιητικής σειράς, στα λεμφοκύτταρα, στα κακοήθη 
κύτταρα και στις πρόδρομες μορφές των οστεο-
κλαστών. Ο κυρίαρχος ρόλος του είναι η φιλοξε-
νία των αρχέγονων κυττάρων της αιμοποιητικής 
σειράς, ο πολλαπλασιασμός των νεοπλασματικών 
κυττάρων και η μετανάστευσή τους. 

Τα πλασματοκύτταρα κλώνοι εκφράζουν τον 
παράγοντα CXCR4 και αυτή η έκφραση υπερρεκ-
φράζεται από συγκεκριμένους παράγοντες δηλα-
δή τον VEGF. Έτσι, o SDF-1α αυξάνει την εγκα-
τάσταση, η μετανάστευση των πλασματοκυττάρων 
κλώνων και ενισχύει τη δραστηριότητα των οστε-
οκυττάρων. Οι όψιμες επιδράσεις ελαττώνονται 
σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια αναστολέων του 
CXCR4 υποδηλώνοντας έτσι ότι ο SDF-1α διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην οστική νόσο του πολ-
λαπλού μυελώματος. 

Ελάττωση της οστεοβλαστογένεσης
 Στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος, 

η ελάττωση του σχηματισμού νεόπλαστου οστίτη 
ιστού που είναι δευτεροπαθής την ελαττωμένη 
οστεοβλαστική δραστηριότητα διαδραματίζει επί-
σης ρόλο στη διαμόρφωση της βαρύτητας της νό-
σου, με αποτέλεσμα η μαζική απώλεια οστίτη ιστού 
χωρίς τη δυνατότητα αναπλήρωσης (Roodman 
CD 2008, Anderson KC και συν 2002). Η οστεο-
βλαστική δραστηριότητα δίνει το ρυθμό της κατά 
την πρώιμη φάση της νόσου ή κατά τις φάσεις 

επιδείνωσης από μία καλοήθη μορφή, όπως είναι 
οι μονοκλωνικές γαμμαπάθειες (MGUS) και εάν 
οι ασθενείς συνεχίζουν να εμφανίζουν αυξημένη 
οστεοβλαστική λειτουργικότητα δεν εμφανίζουν 
την οστική νόσο που συνοδεύει το πολλαπλούν 
μυέλωμα (Battaille R και συν 1991). Υπάρχουν 
συγκεκριμένοι παράγοντες που εμπλέκονται στην 
υπορρύθμιση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας 
όπως είναι ή σηματοδοτική οδός Wnt/DKK1, η IL-
3, η IL-7, κατακερματισμένες πρωτεΐνες - 2 (sFRP-
2) ο ταχείας δράσης μεταγραφικός παράγοντας -2 
(Runx2), ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας 
(HGF) πιο μετά θρεπτικός αυξητικός παράγοντας 
β (TGF-β). 

Η Wnt σηματοδοτική οδός 
Η Wnt σηματοδοτική οδός εμφανίζει σημαντι-

κό βαθμό συμμετοχής στο σχηματισμό νεόπλα-
στου οστίτη ιστού και στην αναδιαμόρφωσή του 
(Albers H και συν 2013). Η σηματοδοτική οδός 
Wnt εμπλέκεται σε διαφορετικές μορφές καρκί-
νου στον άνθρωπο και θα μπορούσε να αποτελέ-
σει θεραπευτικό στόχο (Anastas JN και Moon RT 
2013). Τα γονίδια της οδού Wnt κωδικοποιούν τις 
γλυκοπρωτεΐνες της οικογένειας Wnt, οι οποίες 
μεταβιβάζουν την σηματοδότηση διάμεσου των 
υποδοχέων συνεστραμμένων πρωτεϊνών με εξω-
κυττάριας προέλευσης Wnt συνδεδεμένο με αδι-
ακρίτως δέσμευσης τομείς (Katoh Y και Katoh 
M 2005). Αυτές οι γλυκοπρωτεΐνες εμπλέκονται 
στους ενεργοποιητικούς υποδοχείς της επιφάνει-
ας της κυτταρικής μεμβράνης, στη γονιδιακή έκ-
φραση, στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, στη 
διαφοροποίηση και στην κυτταρική μετανάστευση 
(van Amerongen B και συν 2012). Οι Wnt επίσης 
ελέγχουν την εμβρυογένεση, την οργανογένεση, 
την ανάπτυξη μετά τη γέννηση και την αναγέννηση 
των ανθρώπινων ιστών (Wan Y και συν 2013). Οι 
Wnt ταξινομούνται ως κανονικές εάν έχουν τη δυ-
νατότητα να αναστείλουν την φωσφορυλίωση και 
να την αποδομήσουν και μη κανονικές εάν τα επί-
πεδα της β - κατενίνης δεν μεταβάλλονται (Bartis 
N και συν 2013). Η β - κατενίνη είναι ένας μείζονας 
παράγοντας για είναι έκφραση της OPG από τους 
οστεοβλάστες (Albers H και συν 2013). Έχει κατα-
δειχθεί ότι η αδρανοποίηση του γονιδίου της LPR5 
(lipoprotein receptor related 5) που ένας διαμε-
ταγωγέας Wnt οστεοπόρωσης από ψευδογλοίω-
μα σε ανθρώπους και οι ευνοϊκές μεταλλάξεις της 
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LPR5 σε αυξημένες οστικές πυκνότητες (σύνδρομο 
van Buchem) (Gango Y και συν 2001, Boyden LM 
και συν 2002). Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν 
ότι αυτής της σηματοδοτικής οδού προκαλεί αυ-
ξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα η αναστολή 
της θα ελαττώσει το σχηματισμό νεόπλαστου οστί-
τη ιστού (εικόνα 2) (Diarra D και συν 2007). Αυτή 
η σηματοδοτική οδός ρυθμίζεται από δύο κύριους 
ανταγωνιστές τους DKK-1 και της sFRP-2). 

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της οδού Wnt. Η οδός 
αυτή προάγει τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών από 
τα μεσεγχυματικά κύτταρα. Η αναστολή αυτής της οδού 

διαμέσου του μηχανισμού DKK1 αναστέλλει το σχηματισμό 
οστεοβλαστών. Η οδός Wnt προκαλεί υπερρύθμιση της 

έκφρασης του RANKL από πρόδρομες μορφές οστεοκλαστών 
με αποτέλεσμα αυξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα και 
οστική απορρόφηση. Η ενεργοποίηση της οδού Wnt αυξάνει 
την παραγωγή OPG από τους οστεοβλάστες, οι οποίοι με τη 

σειρά τους προκαλούν υπορρύθμιση τις καθοδηγούμενης από 
τον μηχανισμό RANKL οστεοκλαστογένεσης. 

Dickkopf 1 (DKK-1) 
Ο DKK-1 εκφράζεται από τους οστεοβλάστες 

και τα στρωματικά κύτταρα του οστικού μυελού 
και ανταγωνίζεται την σηματοδοτική οδό Wnt με 
αποτέλεσμα την αναστολή της ωρίμανσης των 
οστεοκλαστών και του σχηματισμού νεόπλαστου 
οστίτη ιστού (Quang Y και συν 2008). Αρχικά, η 
υπερρέκφραση του DKK-1 σε ένα ρόφημα τα οστι-
κού μυελού άνθρωπος με χρώμα παρατηρήθηκαν 
μικροαταξίες στη δομή του DNA. Η συγκέντρωση 
του παράγοντα αυξάνει το πλάσμα του οστικού 
μυελού και στο περίπου σε σχέση με εκείνους που 
πάσχουν από μονοκλωνικές γαμμαπάθειες ή στους 
υγιείς ανθρώπους του ελέγχου. 

Ως αποτέλεσμα της υψηλής έκφρασης του DKK-

1 των κυττάρων του στρώματος του οστίτη μυελού 
δεν διαφοροποιούνται οι οστεοβλάστες (Tai F και 
συν 2003). Σε μελέτες που διενεργήθηκαν με συν-
θήκες in vitro έχει παρατηρηθεί ότι ο DKK-1 επί-
σης αυξάνει την έκφραση της IL-6 συμβάλλοντας 
έτσι στην επιβίωση των πλασματοκυττάρων κλώ-
νων που χαρακτηρίζουν το πολλαπλούν μυέλωμα. 
Οι Y-Wei Qiang και συν κατέδειξαν ότι ο αποκλει-
σμός της σηματοδότησης του συστήματος Wnt επί-
σης ελαττώνει την OPG αύξηση του συστήματος 
RANKL από DKK-1 προσβεβλημένα κύτταρα του 
στρώματος του οστικού μυελού και με τη συμβολή 
του στην οστεοκλαστογένεση (Qiank YW και συν 
2008, Gunn WG και συν 2006). Σε ένα πειραματι-
κό μοντέλο σε ποντίκια παρατηρήθηκε ότι η ανε-
σταλμένη από μονοκλωνικό αντιγόνο αντι-DKK1 
(BHQ880) ελαττώσει σημαντικά την οστική με-
ταλλική πυκνότητα (BMD), προκάλεσε αύξηση της 
οστεοβλαστική στις δραστηριότητας και εξεσημα-
σμένη ελάττωση του φορτίου της νόσου (Yacoby S 
και συν 2007, Fulcinini M και συν 2008). 

Οι εκκρινόμενες κερματισμένες 
σχετικές πρωτεΐνες 2 (sRFRPR-2)

Οι sFRP-2 αποτελούν μία επιπρόσθετη σηματο-
δοτική οδό ανταγωνιστών που αναστέλλει αντα-
γωνιζόμενοι σύνδεση του Wnt σε υποδοχείς επι-
φανειακούς της κυτταρικής μεμβράνης που όντας 
κατακερματισμένοι συμβάλλουν στην υπορρύθμι-
ση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας (Roodman 
GD και συν 2008). Υπάρχουν αναφορές ότι αυτή 
εκφράζεται από τα κλωνικά πλασματοκύτταρα 
(MCs) και ένα προϊόν ανασυνδυασμού της sFRP-2 
ανέστειλε τη διαφοροποίηση στα κύτταρα τις οστε-
οβλαστικής σειράς σε μυοειδή (Oshima T και συν 
2005). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι 
αυτό το σύστημα sFRP-2 μπορεί να διαδραματίζει 
ρόλο στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώμα-
τος που αναστέλλει ανταγωνιζόμενη τη σύνδεση 
του Wnt σε επιφανειακούς υποδοχείς της κυτταρι-
κής μεμβράνης που κατακερματισμένες έχουν ως 
αποτέλεσμα την υπορρύθμιση της οστεοβλαστικής 
δραστηριότητας (Roodman GD 2008). Υπάρχουν 
αναφορές ότι αυτή εκφράζεται από πλασματοκύτ-
ταρα κλώνους (MCs) του πολλαπλού μυελώματος. 

Η IL-3 (Interleukin - 3) 
 Η IL-3 διαδραματίζει διπλό ρόλο στην οστι-
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κή αναδιαμόρφωση από την αυτοαισθητοποίηση 
των οστεοβλαστών και εμμέσως με την αναστολή 
των οστεοβλαστών. Οι Ehrlich και συν κατέδειξαν 
ότι η IL-3 ανέστειλε τις βασικές και τις οστικές 
μορφογενετικές πρωτεΐνες 2 (BMP-2), η οποία 
προάγει το σχηματισμό των οστεοβλαστών κατά 
δοσοεξαρτώμενο τρόπο τόσο στα μυοειδή όσο και 
στα ανθρώπινα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs). Το πλάσμα που προέρχεται από 
τον οστικό μυελό από ασθενείς πάσχοντες από 
πολλαπλούν μυέλωμα με υψηλά επίπεδα IL-3. 
Αυτή η κυττοκίνη αυξάνει τον αριθμό των κυττά-
ρων της αιμοποιητικής σειράς θετική τον CD45 σε 
καλλιέργειες στρωματικών κυττάρων και κένωση 
του οστικού μυελού από CD45 θετικά κύτταρα έχει 
ως αποτέλεσμα την υπορρύθμιση των ανασταλτι-
κών επιδράσεων της IL-3 επί των οστεοβλαστών 
(Ehrlich LA και συν 2005). 

Ο Runt-σχετικός μεταγραφικός 
παράγοντας 2 (Runx 2/core binding 
factor Runt domain alpha subunit 1 
(CBFA1). 

Ο παράγοντας Runx 2/ CBFA1 διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό και στη διαφορο-
ποίηση των οστεοβλαστών από πλασματοκύτταρα 
κλώνους και από στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού (BMSCs). Η ενεργοποίηση Runx 2/ CBFA1 
σε ανθρώπινα στρωματικά κύτταρα του οστικού 
μυελού και προ - οστεοβλαστικά κύτταρα επάγει 
υψηλό βαθμό επάγει υψηλό βαθμό έκφρασης των 
οστεοβλαστικών δεικτών όπως είναι η αλκαλική 
φωσφατάση και η οστεοκαλσίνη. 

Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι μυοειδή που είναι 
θετικά στον παράγοντα Runx 2/ CBFA1 στερούνται 
οστεοβλαστική δραστηριότητας και σχηματισμού 
νεόπλαστου οστού (Giuliani N και συν 2005). Όταν 
τα ανθρώπινα πλασματοκύτταρα κλώνοι καλλιερ-
γήθηκαν μαζί με προ- οστεοβλαστικά κύτταρα πα-
ρατηρήθηκε αρνητική επίδραση στο σχηματισμό 
οστεοβλαστών με ελάττωση της δραστηριότητας 
του Runx 2/ CBFA1. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθη-
κε εξεσημασμένα μεγάλος αριθμός Runx 2/ CBFA1 
θετικών κυττάρων σε βιοψίες του οστικού μυελού 
ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι έφε-
ραν οστεολυτικές αλλοιώσεις σε σχέση με αυτούς 
που δεν έπασχαν από τη νόσο (Tanaka F και συν 
2007, Giuliani N και συν 2005).

Μετατρεπτικός αυξητικός 
παράγοντας β (Transforming 
Growth Factor - β)

 Ο TGF β είναι ένας αυξητικός παράγοντας, 
ο οποίος απελευθερώνεται από την οστέινη θεμέ-
λια ουσία κατά τη διάρκεια της οστικής απορρόφη-
σης και δρα προς αναστολή της τελικής διαφορο-
ποίησης των οστεοβλαστών. Έχει καταδειχθεί ότι 
σε in vitro μελέτες η αναστολή του TGF β οδηγεί 
σε αναστολή της αύξησης των μεσεγχυματικών 
κυττάρων καθώς και σε αυξημένη διαφοροποίηση 
και σχηματισμό οστεοβλαστών (Tanaka F και συν 
2007, Tocheuchi K και συν 2010). 

Ηπατοκυτταρικός αυξητικός 
παράγοντας (HGF) 

Ο ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγοντας 
(HGF) παράγεται από τα πλασματοκύτταρα κλώ-
νους και έχει δειχθεί ότι η αύξηση των επιπέδων 
στον ορό ασθενών που υποφέρουν από πολλα-
πλούν μυέλωμα σε σχέση με υγεία άτομα είναι 
αυξημένα. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα στον ορό 
σχετίστηκαν με μικρή συχνότητα επιβίωσης των 
ασθενών. Τα αυξημένα επίπεδα του HGF επηρεά-
ζουν αρνητικά τους ανατολικούς δείκτες, δια μέ-
σου της αναστολής της οστικής μορφογενετικής 
πρωτεΐνης 2 (BMP2) και του μηχανισμού παρά-
γοντα Runx 2/ CBFA1 (Standal T και συν 2004). 
Μετά την έκθεση των παραπάνω προκύπτουν τα 
ακόλουθα ως προς τον τρόπο συνολικής αλλά και 
επιμέρους αντιμετώπισης ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα. 

Γύρω στο 80- 90% των ασθενών με πολλα-
πλούν μυέλωμα υποφέρει από οστεολυτικές αλ-
λοιώσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής της 
νόσου, οι οποίες αφορούν στον αξονικό και στον 
περιφερικό σκελετό. Ως αποτέλεσμα της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος (MBD), οι 
ασθενείς είναι δυνατόν να υποφέρουν από άλγος 
(70% - 80%), κατάγματα (50% - 60%), υπερασβε-
στιαιμία (15%), νευρολογικά φαινόμενα από πίεση 
του νωτιαίου μυελού (2% - 3%), χαμηλή ποιότητα 
επιπέδου ζωής και μείωση του βαθμού κινητικότη-
τας (Cocks Κ και συν 2007). 

Η αντιμετώπιση της οστικής νόσου επί πολλα-
πλού μυελώματος χρειάζεται διεπιστημονική προ-
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σέγγιση περιλαμβανομένης της συμβατικής θερα-
πείας αλλά και της εφαρμογής υποστηρικτικών 
μεθόδων όπως είναι η χορήγηση διφωσφονικών, 
η ακτινοθεραπεία για τον έλεγχο του άλγους, η 
σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική και διάφο-
ρες χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των καταγμάτων.

Συστηματική αντιμυελωματική 
θεραπεία 

Ο έλεγχος της νόσου είναι το ουσιώδες στοιχείο 
κατά τη θεραπεία της οστικής νόσου επί πολλαπλού 
μυελώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να εισάγονται 
σε ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η 
επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τον ασθενή, 
την ηλικία του, τη δυνατότητα υψηλής χορήγησης 
δόσεων φαρμάκων, τη δυνατότητα αυτόλογης με-
ταφοράς βλαστικών κυττάρων, τις συν- νοσηρότη-
τες, τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων φαρμάκων 
και τις επιλογές του ασθενούς. Περισσότερες λε-
πτομέρειες αναφέρθηκαν στον πρώτο μέρος. 

Διφωσφονικά
Είναι η τυπική θεραπευτική αντιμετώπιση για 

τους ασθενείς με οστική νόσο πολλαπλού μυελώ-
ματος. Παράγωγα πυροφωσφορικών σε αζωτούχα 
διφωσφονικά δηλαδή παμιδρονάτη, ζολεδρονικό 
οξύ, είναι από 10 έως 10.000 αποτελεσματικά από 
ότι τα μη περιέχοντα αζώτου διφωσφονικά. Στη 
συνέχεια τον κύριο θεραπευτικό μέλημα είναι η 
αναστολή της ωρίμανσης των οστεοκλαστών και 
ο σχηματισμός, η ενίσχυση της απόπτωσής τους 
καθώς και η ελάττωση του βαθμού προσκόλλησης 
το στον με την αναστολή της προσκόλλησης στο 
οστούν τις δράσεις της συνθετάσης της φορνεσυ-
λοπυρο - φωσφατάσης. Στο πολλαπλούν μυέλωμα, 
οι ενδοφλέβια χορηγούμενη παράγοντες χρησιμο-
ποιούνται κατά προτίμηση εφόσον οι χορηγούμενη 
από το στόμα τους είναι λιγότερο αποτελεσματικοί 
(Dunford JE και συν 2001). 

Η παμιδρονάτη και το ζολεδρονικό οξύ είναι 
ευρέως χρησιμοποιούμενα διφωσφονικά που πε-
ριέχουν άζωτο. Ελαττώνουν το εκλυόμενο άλγος 
και άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με το σκελε-
τό (SRE - skeletal related effects) όπως είναι τα 
σπονδυλικά κατάγματα, η υπερασβεστιαιμία είναι 
εξίσου δραστικά από αυτή την άποψη. Τα φάρμακα 
αυτά συνιστώνται σε συμπτωματικό πολλαπλούν 

μυέλωμα με ή χωρίς ένδειξη παρουσίασε οστικής 
νόσου (Snowden JA και συν 2011). Σε μία ελεγχό-
μενη μελέτη με χορήγηση εικονικού φαρμάκου που 
περιλάμβανε ενδοφλέβια χορήγηση παμιδρονάτης 
αποκάλυψε σημαντική ελάττωση σε προβλήματα 
που σχετίζονται με το σκελετό όπως και καλύτε-
ρο έλεγχο του άλγους και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής (Snowden JA και συν 2011).

Σε μία έρευνα του MRC για το μυέλωμα, το 
ζολεδρονικό οξύ έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχει 
δράση εναντίον του μυελώματος και βρέθηκε ότι 
ήταν αυτή καλύτερη από τη νατριούχο κλονδρονά-
τη που χρησιμοποιήθηκε ως εικονικό φάρμακο για 
την ελάττωση των σχετιζόμενων προς το σκελετό 
προβλημάτων, την ελεύθερη νόσου επιβίωση και 
τη συνολική επιβίωση (Moran CJ και συν 2010). Η 
παμιδρονάτη σε ενδοφλέβια χορήγηση 90mg πα-
ρέχεται κατά χρονικό διάστημα δύο ωρών τουλά-
χιστον, η δόση του ζολεδρονικού οξέος είναι 4mg 
το οποίο δίδεται σε 15 λεπτά για να επαναληφθεί 
κάθε 3 - 4 εβδομάδες. Η εξατομίκευση της δόσης 
είναι απαραίτητη για το zoledronic οξύ εάν ο ασθε-
νής έχει συνοδό νεφρική ανεπάρκεια. Η παμιδρο-
νάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με βα-
ριά νεφρική ανεπάρκεια με παράταση του χρόνου 
χορήγησης σε δύο- τέσσερις ώρες και ελαττωμένη 
στα 30mg (Snowden JA και συν 2011). 

Οι ασθενείς υπό μακρά θεραπεία με διφωσφο-
νικά θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανεπιθύ-
μητες ενέργειες όπως είναι η νεφρική ανεπάρκεια 
η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου. Η νεφρική βλά-
βη που συνδέεται με τη νεφρική ανεπάρκεια μπο-
ρεί να εμφανιστεί ως πρωτεϊνουρία ή νεφρωσικό 
σύνδρομο και το ζολεδρονικό οξύ βαρύνεται για 
την επιπλοκή της οξείας σωληναριακής νέκρωσης 
που καταλήγει σε νεφρική ανεπάρκεια. Η κρεατινί-
νη του όρου και το λεύκωμα στα ούρα θα πρέπει 
να καταγράφονται διαρκώς σε αυτούς τους ασθε-
νείς (Drake MT και συν 2008). Μία άλλη σοβαρή 
επιπλοκή πού εμφανίζεται ως ανεπιθύμητη δράση 
σε ασθενείς με μακροχρόνια χορήγηση διφωσφο-
νικών είναι η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου με 
συχνότητα 1- 10% σε ασθενείς με μακροχρόνια 
χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Η συχνότητα 
της επιπλοκής είναι μεγαλύτερη μετά χορήγηση 
ζολεδρονικό οξέος σε σχέση με την παμιδρονάτη 
(10% έναντι 4%) (Drake MT και συν 2008). Οστε-
ονέκρωση της κάτω γνάθου ορίζεται ως η παρου-
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σία έκθετου οστού της άνω ή της κάτω γνάθου 
σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται μακροχρόνια 
με διφωσφονικά, η οποία δεν επουλώνεται εντός 
8 εβδομάδων παρά την κατάλληλη οδοντιατρική 
αντιμετώπιση. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν άλ-
γος ή συρίγγιο ενώ λίγοι μπορεί να είναι εντελώς 
ασυμπτωματικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομέ-
να για την επιπλοκή αυτή μέτρα που μπορούν να 
λυθούν περιλαμβανομένων των εξαγωγών οδό-
ντων ή άλλες επιθετικού χαρακτήρα οδοντιατρικές 
επεμβάσεις, μακρότερη χορήγηση διφωσφονικών, 
κακή υγιεινή της στοματικής κοιλότητας, μεγάλη 
ηλικία και μεγαλύτερη επιβίωση (Wyngaert T και 
συν 2007). 

Όλοι οι ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε 
θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται από οδοντιατρική άποψη και όλες οι 
επιθετικού χαρακτήρα οδοντιατρικές ενέργειες θα 
πρέπει να διενεργούνται προ της εισαγωγής της 
θεραπείας με διφωσφονικά. Μετά από επιθετικού 
χαρακτήρα οδοντιατρικές επεμβάσεις μπορεί να 
ξαναρχίζει η θεραπεία με διφωσφονικά με καθυ-
στέρηση 90 ημερών έχοντας υπόψη Το αν οι ασθε-
νείς είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε αυτές, οι 
επεμβάσεις θα πρέπει να αναβάλλονται μετά 90 
την τελευταία χορήγηση διφωσφονικών. 

Η ιδεώδης διάρκεια χορήγησης διφωσφονικών 
αποτελεί ακόμη αντικείμενο αντιγνωμιών. Ωστόσο, 
ο κίνδυνος της οστεονέκρωσης της κάτω γνάθου 
και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες από μακροχρό-
νια χορήγηση είναι ένα ζήτημα δεδομένου του ότι 
πολλοί κλινικοί γιατροί είναι υπέρ της δια βίου χο-
ρήγησης. Οι Attal και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι 
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
εμφάνιση προβλημάτων από προσβολή του σκε-
λετικού συστήματος σε ασθενείς σε συντήρηση με 
παμιδρονάτη (21% και 18%) σε σύγκριση με αυ-
τούς που δεν ήταν σε θεραπεία συντήρησης (24%) 
μετά χρόνων παρακολούθησης 29 μηνών (Attal M 
και συν 2006).

Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας για το Μυέλωμα 
(International Myeloma Working Group - IMWG) 
προτείνει τη διακοπή της μακροχρόνιας χορήγησης 
διφωσφονικών μετά ένα έτος ασθενών που βρί-
σκονται σε πλήρη υποχώρηση του μυελώματος ή 
μετά κάθε μερική υποχώρηση και μένει ενεργό οστι-
κή νόσο. Ασθένειες με μικρότερης εντάσεις οστική 
νόσος και συνεχιζόμενη οστική νόσο θα πρέπει να 

συνεχίζουν τη θεραπεία με διφωσφονικά για πάνω 
από 2 έτη. Μετά την παρέλευση δύο ετών η θερα-
πεία με διφωσφονικά θα πρέπει να διακόπτεται σε 
ασθενείς με μη ενεργό οστική νόσο. Οι ασθενείς με 
μικρότερης έντασης και συνεχιζόμενη οστική νόσο 
θα πρέπει να τελούν υπό θεραπεία με διφωσφο-
νικά για πάνω από δύο έτη. Μετά την παρέλευση 
δύο ετών, η θεραπεία με διφωσφονικά θα πρέπει 
να διακόπτεται σε ασθενείς με μη ενεργό οστική 
νόσο. Εάν είναι σπίτι η νόσος επιμένει, η περαιτέρω 
χρησιμοποίηση διφωσφονικών είναι στη διακριτική 
ευχέρεια των θεραπόντων ιατρών. Η παμιδρονά-
τη ή η κλονδρονάτη προτιμώνται όσον αφορά στη 
μακροχρόνια χρήση (> 2 έτη) (IMWG 2003). Με 
βάση την παραπάνω πρόταση και στα διαθέσιμα 
δεδομένα, σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που 
πάσχουν από μυέλωμα, η μακροχρόνια θεραπεία 
με διφωσφονικά μπορεί να διακοπεί μετά 2 έτη. 
Ωστόσο, μία κατάσταση αναζωπύρωσης, η έκταση 
της οστικής νόσου και οι προτιμήσεις του ασθε-
νούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προ της 
λήψης αποφάσεων. 

Έλεγχος του άλγους
Η πλειονότητα των ασθενών που πάσχουν 

από μυέλωμα (70%- 80%) υποφέρουν από άλγη 
και αυτό μπορεί να είναι το κυριότερο πρόβλημα 
κατά το χρόνο της διάγνωσης. Το άλγος στο πολ-
λαπλούν μυέλωμα μπορεί να προκαλείται από την 
επιδείνωση της νόσου. Οι ασθενείς μπορεί να βι-
ώνουν άλγος από την οστική απορρόφηση και σε 
μερικές περιπτώσεις από πίεση νεύρων. Κατά τη δι-
αδρομή της νόσου, οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν 
άλγος ως ανεπιθύμητη ενέργεια των αποτελεσμά-
των της θεραπείας π.χ. νευροπάθεια που σχετίζε-
ται με τη θαλιδομίδη ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα. 
Μία προσέγγιση θα πρέπει να γίνει Όσον αφορά 
στη βαρύτητα του άλγους με τη βοήθεια της κα-
ταστροφής μίας κλίμακας εικονικής βαθμονόμησης 
της βαρύτητας 0 από-10 (με το 10 με εκπροσωπεί 
το χειρότερο). Ένα σκορ άνω του 5 θα μπορούσε 
να αντιστοιχεί στο μέτρο ενός σοβαρού άλγους και 
οι ασθενείς να αναφέρονται σε αυτή την κλίμακα 
κατά την αντιμετώπιση της από τη θεραπευτική 
ομάδα (Serlin RC και συν 1995). Προκειμένου περί 
ελέγχου ηπίου άλγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
παρακεταμόλη, τα NSAIDS θα πρέπει να αποφεύ-
γονται για τον κίνδυνο της νεφρικής ανεπάρκειας. 
Οι ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό άλγος μπορεί 



13- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 34, Τεύχος 3 - 2021

να ωφεληθούν από οπιοειδή όπως είναι η τραμα-
δόλη, η οξυκωδόνη, η φαιντανύλη και η μορφίνη. 
Οι ασθενείς παρακολουθούνται για το ενδεχόμενο 
ανεπιθύμητων ενεργειών όπως είναι η καταστο-
λή του αναπνευστικού κέντρου και δυσκοιλιότητα 
κατά την αναλγησία με οπιοειδή, ιδιαίτερα οι πιο 
ηλικιωμένοι. Τα διφωσφονικά μπορεί επίσης να 
αποδειχθούν χρήσιμα για τον έλεγχο του άλγους. 
Στις περιπτώσεις άλγος δεν ελέγχεται με φάρμακα 
υπάρχουν άλλες μέθοδοι όπως είναι η ακτινοθε-
ραπεία, η σπονδυλοπλαστική/ κυφοπλαστική ακό-
μη και ορθοπαιδικές επεμβάσεις (Semionow K και 
Liebermann JH 2008).

Ακτινοθεραπεία 
Από ιστορική άποψη, η ακτινοθεραπεία έχει 

αποτελέσει σημαντικό μέρος της θεραπείας του 
πολλαπλού μυελώματος. Η ακτινοθεραπεία αποτε-
λεί τη θεραπεία εκλογής στο μονήρες πλασματο-
κύττωμα και μπορεί να αποτελέσει και την τελική 
θεραπευτική λύση σε πολλές περιπτώσεις. Άλλες 
ενδείξεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο του άλγους, 
την αποτροπή πίεσης στο νωτιαίο μυελό, τα πα-
θολογικά κατάγματα, τις κυτταρικές συναθροίσεις 
πλασματοκυττάρων και τον έλεγχο τοπικών νευ-
ρολογικών συμπτωμάτων. Στους μείζονες κινδύ-
νους από την ακτινοθεραπεία συγκαταλέγονται η 
μόνιμη βλάβη του οστικού μυελού, η οποία αφορά 
στα βλαστικά κύτταρα που μπορούν να ληφθούν 
για μεταμόσχευση στο μέλλον. Οι περισσότερες εν-
δείξεις αφορούν στον έλεγχο του άλγους, όπου η 
συχνότητα επιτυχίας Φτάνει στο 90% (Leigh BR 
και συν 1993).

Σπονδυλοπλαστική / κυφοπλαστική 
Αυτή η πρακτική αποτελεί μία ελάχιστα παρεμ-

βατική επέμβαση που μπορεί να διεξαχθεί υπό 
τοπική ή υπό γενική αναισθησία. Η σπονδυλοπλα-
στική περιλαμβάνει υπεύθυνος κολπικό έλεγχο δι-
αδερμική έγχυση ακρυλικού τσιμέντου εντός των 
σπονδυλικών σωμάτων που έχουν υποστεί καθί-
ζηση προς σταθεροποίηση και ανακούφιση από 
το άλγος. Η κυφοπλαστική είναι μία παραπλήσια 
επέμβαση όπου όμως εισάγεται ένα μικρό μπαλόνι 
εντός του σώματός του σπονδύλου που έχει υπο-
στεί καθίζηση προς διάταση του οστεοπορωτικού 
σπογγώδους οστού και ακολουθεί η έγχυση τσιμέ-
ντου. Στις δυνητικές επιπλοκές περιλαμβάνονται η 
διαρροή του τσιμέντου, η οποία μπορεί να προκα-

λέσει ερεθισμό νεύρων ή άσκηση πίεσης στο νω-
τιαίο μυελό και πνευμονική εμβολή από τσιμέντο. 

Και οι δύο επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές 
και ασφαλείς σε ασθενείς με συμπιεστικά κατάγμα-
τα των σπονδύλων (Dudeney S και συν 2002). Σε 
μόνο μία μελέτη, 26 ασθενείς με επώδυνες αλλοι-
ώσεις μυελώματος εμφάνισα ελάττωση του άλγους 
μετά την επέμβαση και στο ένα τρίτο από αυτούς οι 
ασθενείς κατέστησαν ανεξάρτητοι από χορήγηση 
οπιοειδών ένα 80% εμφάνισαν βελτιώσεις όσον 
αφορά στην κινητικότητα. Υπήρχαν τρεις ασθενείς 
που εμφάνισαν μικρή διαρροή τσιμέντου κατά τη 
διάρκεια της έγχυσης, τα συμπτώματα υποχώρη-
σαν όμως εντός 24 ωρών και δεν παρατηρήθηκαν 
έμβολα τσιμέντου, λιπώδη έμβολα, αιμορραγία ή 
λοιμώξεις (Garland P και συν 2011). Αυτές οι πρα-
κτικές αποτελούν επεμβάσεις ελάχιστης παρεμβά-
σεις με εξαιρετικά αποτελέσματα Όσον αφορά στη 
βελτίωση της ανταλγικής θεραπείας και της κινητι-
κότητας.

Χειρουργικές επεμβάσεις
 Η χειρουργική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

κατά την αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα και κατάγματα μακρών οστών. Άλλες εν-
δείξεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο του επίμονου 
άλγους που δεν ελέγχεται με συντηρητικά μέσα, 
την αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, η οποία εκ-
δηλώνεται ως κάταγμα ή νευρολογικά ελλείμματα 
και πίεση στο νωτιαίο μυελό από επισκληρίδιους 
όγκους. Ωστόσο, η γνώμη του αιματολόγου και 
του ειδικού στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προ της ανάληψης 
χειρουργικής επέμβασης.

ΑντιRANKL θεραπεία
Ο μηχανισμός RANKL αποτελεί κορυφαίο παρά-

γοντα για την παθογένεια της οστικής νόσου του 
πολλαπλού μυελώματος. Η δενοσουμάβη (AMG 
126) είναι ένα πλήρως εξανθρωποποιημένο αντί-
σωμα έναντι του RANKL. Δεικνύει μεγάλο βαθμό 
συγγένειας προς το RANK, το οποίο οδηγεί σε 
αναστολή του μηχανισμού αντίδρασης RANKL και 
σε καταστολή της οστικής απορρόφησης. Οι Body 
και συν (Body J και συν 2006) κατέδειξαν αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια της δενοσουμάβης 
σε ασθενής με καρκίνο μαστού και σε ασθενείς με 
πολλαπλούν μυέλωμα. Στους ασθενείς χορηγήθη-
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κε μία και μόνο δόση δενοσουμάβης ή παμιδρονά-
της. Οι αντιαπορροφησιακές επιδράσεις παρακο-
λουθήθηκαν μέτρηση μεταβολών στα ούρα αλλά 
και στον ορό με παρακολούθηση των επιπέδων 
του N-τελοπεπτιδίου, το οποίο αποτελεί αξιόπι-
στο δείκτη της οστικής απορρόφησης. Στα αποτε-
λέσματα φάνηκε σημαντική ελάττωση του δείκτη 
της οστικής απορρόφησης με μία απλή δόση δενο-
σουμάβης της που ήταν παρόμοια προς εκείνη της 
παμιδρονάτης αλλά πιο διαρκής (Body J και συν 
2006). Σε μία άλλη μελέτη φάσης III σύγκρισης της 
δενοσουμάβης με το ζολεδρονικό οξύ σε ασθενείς 
με μεταστατικό τους συμπαγείς όγκους με εξαίρε-
ση των καρκίνων του προστάτη και του μαστού οι 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, παρατηρήθηκε 
ότι η δενοσουμάβη δεν ήταν ανώτερη του ζολε-
δρονικού οξέος κατά την ελάττωση των σχετιζό-
μενων με το σκελετό προβλημάτων (Henry DH και 
συν 2006). Το φάρμακο αυτό δεν είχε πάει ακόμη 
ένδειξη για τη νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 

Αναστολέας των πρωτεοσωμάτων 
(bortezomib-velcade)

Η οδός των πρωτεοσωμάτων διαδραματίζει 
ρόλο κατά τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών 
και αναστολή της δράσης του μπορεί να επάγει το 
σχηματισμό νεόπλαστου οστού στα τρωκτικά με 
αύξηση της έκφρασης της BMP2 που είναι ένας 
δυνητικός επαγωγικός παράγοντας της διαφορο-
ποίησης των οστεοβλαστών (Garret JR και συν 
2003). Η bortezomib ο ακρογωνιαίος λίθος της 
θεραπείας του στις μέρες μας. Πρόσφατες κλινι-
κές μελέτες έχουν δείξει ότι η bortezomib μπο-
ρεί να αυξήσει την οστεοβλαστική δραστηριότη-
τα, επίσης. Σε μία μελέτη, οι δείκτες δράσης των 
οστεοκλαστών δηλαδή η αλκαλική φωσφατάση 
των οστών, η BAP και η οστεοκαλσίνη του ορού 
σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αντι-
μετωπίστηκαν με bortezomib - velcade μόνο ή σε 
συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη δοκιμάστηκαν σχε-
τικά. Η ομάδα ελέγχου ήταν ασθενείς με πολλα-
πλό μυέλωμα, οι οποίοι ελάμβαναν θεραπείες που 
δεν περιλάμβαναν bortezomib - velcade. Υπήρχε 
σημαντική διαφορά στην αύξηση της BAP και της 
οστεοκαλσίνης του ορού στην ομάδα των ασθενών 
δεν ελάμβανε bortezomib. Η ποσοτικοποίηση έγινε 
προ της θεραπείας και μετά τη θεραπεία. Υπήρχε 
σημαντική διαφορά στην BAP και την οστεοκαλσί-
νη στην ομάδα της bortezomib (Heider U και συν 

2006). Σε μία άλλη μελέτη, η bortezomib αυξάνει 
τη δραστικότητα του παράγοντα μεταγραφής Runx 
2/ CBFA1 σε ανθρώπινους οστεοβλάστες και επί-
σης έδειξε ότι αυξάνεται ο αριθμός των οστεοκλα-
στών (Giuliani N και συν 2007). Η bortezomib όχι 
μόνο αύξανε την οστεοβλαστογένεση αλλά επίσης 
είχε και αντιοστεοκλασική δράση σε πολλές μελέ-
τες (van Metzler I και συν 2007, Hongming H και 
Jian H 2009).

Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
Τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (IMiDs) είναι 

τα ανάλογα της θαλιδομίδης τα οποία έχουν ση-
μαντική αντιμυελωματική δραστικότητα (Quang 
H και συν 2010). Τα ανοσοτροποποιητικά φάρμα-
κα (IMiDs) επάγουν την απόπτωση των κυττάρων 
κλώνων τη μυελώματος και ενισχύουν τη δράση 
των αντιμυελωματικών Τ- λεμφοκυττάρων και 
τη φυσιολογική δράση των κυττάρων φονέων 
(Davies FE και συν 2001). Αυτοί οι παράγοντες 
αναστέλλουν επίσης της αγγειογενετικές εξεργα-
σίες οδηγώντας σε μεταβολές του μικροπεριβάλ-
λοντος του οστικού μυελού και σε ελάττωση της 
αύξησης των κυττάρων του μυελώματος και την 
επιβίωση των ασθενών (Munshi NC και Anderson 
KC 2013). Σε μία μελέτη, το παράγωγο θαλιδομί-
δης CC-4047 ανέστειλε την οστεοκλαστoγένεση 
διαμέσου της υπορρύθμισης του παράγοντα PU1-
a για τις διαφοροποιήσεις του αιμοποιητικού συ-
στήματος (Anderson Γ και συν 2006). Σε μία άλλη 
μελέτη, η ελάττωση του λόγου RANKL/OPG και 
της οστεόλυσης στον οστών παρατηρήθηκε σε 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αντιμετω-
πίστηκαν με αγωγές βασισμένες στη θαλιδομίδη. 
Ωστόσο, ένας συνδυασμός λεναλιδομίδης με υψη-
λές δόσεις δεξαμεθαζόνης έχει δείξει μόνο οριακή 
ελάττωση των δεικτών της οστικής απορρόφησης 
και μόνο σε ασθενείς που ανταποκρίνονταν στη θε-
ραπεία (Terpos E και συν 2014). Ωστόσο, όταν η 
λεναλιδομίδη συνδυαζόταν με bortezomib (VDR- 
λεναλιδομίδη-bortezomib, δεξαμεθαζόνη) παρα-
τηρήθηκε μία σημαντική ελάττωση στην απορρό-
φηση οστού και το σχηματισμό δεικτών αντίστοιχα 
(Terpos E και συν 2014). 

Ο παράγοντας αντι-DKK
Η ελάττωση της δραστικότητας των οστεο-

βλαστών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στοιχείο 
στην οστική νόσο του πολλαπλού μυελώματος. 
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Πίνακας 1. Νεωτερικοί παράγοντες στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bisphosphonates Αναστολέας οστεοκλαστών oCs 90
denosumab RANKL-ανταγωνιστής oCs 100
Bortezomib Προαγωγός οστεοβλαστών

Αναστολέας οστεοκλαστών 
oBs, oCs 103,105

iMids PU.1 υπορρύθμιση αναστολής 
οστεοκλαστών 

oCs 110,112

BhQ880 dKK-1-antagonist oBs 76
aMG 0007 OPG -συναγωνιστής oCs 114
PCi-32765 BTK- αναστολέας oCs 119
LFM-a13 BtK-inhibitor oCs 120
sB431542 and Ki26894 tGF-β inhibitor oBs 83
t140 CXCr4-inhibitor oCs 122
mab-1339 anti-iL6 oCs 54

Η υψηλή έκφραση του παράγοντα DKK1 έχει βρε-
θεί σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και εκτε-
ταμένη οστική νόσο. Ο DKK1 όχι μόνο είχε άμε-
ση ανασταλτική επίδραση επί των οστεοβλαστών 
αλλά διέκοψε τη σηματοδοτική οδό Wnt με αποτέ-
λεσμα αυξημένη ενεργοποίηση των οστεοκλαστών 
(Gavriatopoulou M και συν 2009). Οι Yacoby και 
συν έφεραν σε μία μελέτη, σε SCID -rab μύες, ότι 
η αντι-DKK1 ενισχύει την οστεοβλαστική δραστη-
ριότητα, την ελαττωμένη οστεοκλαστογένεση και 
προάγει το σχηματισμό νεόπλαστου οστού τόσο σε 
οστά με μυέλωμα τόσο στα ΜΜΕ μυέλωμα όσο και 
σε οστά χωρίς μέλωμα. Η αναβολική επίδραση του 
αντι-DKK1 σχετίζεται με ελάττωση του μυελωματι-
κού φορτίου (Yacoby S και συν 2007). Βασιζόμενοι 
σε αυτές τις παρατηρήσεις μπορούμε να θεωρή-
σουμε τους αντι-DKK1 παράγοντες ως δυνητικά 
φάρμακα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος.

Οι συναγωνιστές της OPG 
Οι συναγωνιστές της OPG αποτελούν εικονι-

κούς υποδοχείς για το μηχανισμό RANKL καθόσον 
αναστέλλει τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίη-
ση των οστεοκλαστών. Σε μία μελέτη, αξιολογήθη-
κε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της ανα-
συνδυασμένης OPG (AMGN 0007). Οι δράσεις της 
παρακολουθήθηκαν με τη βοήθεια μετρήσεις του 
NTX ήταν συγκρίσιμη προς εκείνη των ασθενών 
που αντιμετωπίστηκαν με παμιδρονάτη και ήταν 
καλά ανεκτή. Οι συναγωνιστές της OPG σε μελέτες 
βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια ακόμη και μπο-

ρεί να χρειαστούν αρκετά έτη πριν να καθορισθεί 
ο ακριβής ρόλος τους στη θεραπευτική της οστικής 
νόσου του πολλαπλού μυελώματος (Body J και συν 
2003).

Αρχέγονοι αναστολείς της 
τυροσινοκινάσης (Bruton 
tyrosinokinase inhibitors)

Οι αρχέγονοι αναστολείς της τυροσινοκινάσης 
εκφράζονται σε πολλά κύτταρα του αιμοποιητικού 
ιστού και έχουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυ-
ξη και στη λειτουργικότητα των Β- λεμφοκυττά-
ρων (Aeoki Y και συν 1994). Η οδός BTK (Bruton 
tyrosinokinase) αποτελεί έναν δυνητικό θερα-
πευτικό εικονικό στόχο σε κακοήθεις καταστάσεις 
όπου εμπλέκονται τα Β- λεμφοκυττάρα (Akinleye A 
και συν 2013). Ο παράγοντας PC 32765 (ibrutinib), 
που είναι ο πρώτος αναστολέας της οδού BTK έχει 
αποδειχθεί ότι έχει αντινεοπλασματική δράση στις 
παραγωγικές εργασίες που αφορούν στον πολλα-
πλασιασμό των Β- λεμφοκυττάρων όπως είναι η 
χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το λέμφωμα 
από επενδυτικά κύτταρα (mantle cell lymphoma) 
(Jain N και O’Brien 2013, Cinar M και συν 2013). 
Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ισχυρή έκφρα-
ση του BTK μηχανισμούς τα κύτταρα του πολλα-
πλού μυελώματος (Tai YT και συν 2012) και την 
εμπλοκή αυτού του μηχανισμού στην ανάπτυξη της 
οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος (Bam 
R και συν 2013). Ο μηχανισμός BTK επιλεκτικά 
εκφράζεται στους οστεοκλάστες αλλά όχι στους 
οστεοβλάστες (Tai YT και συν 2012). Οι ερευνητές 
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αυτοί έχουν καταδείξει ότι οι αναστολείς του BTK 
στο πολλαπλούν μυέλωμα όχι μόνο ελάττωναν το 
νεοπλασματικό φορτίο αλλά επίσης προκαλούσαν 
ελάττωση της οστεοκλαστογένεσης και στης οστε-
όλυσης στα οστά (Tai YT και συν 2012, Bam R 
και συν 2013). Χρειάζονται περισσότερες μελέτες 
προκειμένου να εδραιωθεί ο ρόλος των αναστο-
λέων του μηχανισμού BTK κατά τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της οστικής νόσου του πολλαπλού 
μυελώματος. Ο πίνακας 1 παρέχει μία σύνοψη των 
νεωτερικών θεραπευτικών παραγόντων της οστι-
κής νόσου του πολλαπλού μυελώματος.

Η πλειονότητα των ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα υποφέρουν από τη νόσο και αυτό είναι το 
κυριότερο αίτιο της νοσηρότητας, της θνητότητας 
και της ανικανότητας που προκύπτουν από αυτήν 
τη νόσο. Η αυξημένη οστεοβλαστική δραστηρι-
ότητα και η ελαττωμένη οστεοβλαστική λειτουρ-
γικότητα αποτελούν ουσιώδη παράγοντα στην 
παθογένεια της οστικής νόσου επί πολλαπλού μυε-
λώματος πράγμα το οποίο ενορχηστρώνονται από 
πολλές κυτοκίνες/χυμοκίνες, RANKL/OPG, Wnt/
DKK1, IL-6, IL-7, IL-3, MIP και πολλούς άλλους, 
οι οποίοι παράγονται από τα κύτταρα του πολλα-
πλού μυελώματος. Ωστόσο, η σπονδυλοπλαστική / 
κυφοπλαστική και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
διαδραματίζουν ρόλο σε αυτή την υποομάδα των 
ασθενών.

Η οστεόλυση είναι ένας ανεξάρτητος παράγο-
ντας για την οστική νόσο σε ασθενείς που πάσχουν 
από πολλαπλούν μυέλωμα. Σε αυτή την εποχή των 
στοχευμένων θεραπειών, η καλύτερη κατανόηση 
της παθογένειας της οστικής νόσου έχει καταλή-
ξει στην αναγνώριση των νέων στόχων. Οι ανα-
στολείς των RANKL/OPG, Wnt/DKK1, IL-6, IL-7, 
IL-3, MIP και BTK σε συνδυασμό με νεωτερικούς 
παράγοντες του μυελώματος μπορεί να αποδει-
χθούν πολλά υποσχόμενοι στο άμεσο μέλλον. Έχει 
τεκμηριωθεί καλά ότι οι λυτικές αλλοιώσεις του 
πολλαπλού μυελώματος δεν επουλώνονται ποτέ. 
Ωστόσο, οι νεωτερικοί θεραπευτικοί παράγοντες 
όπως η bortezomib όχι μόνο έχει δράση έναντι του 
μυελώματος αλλά επίσης αυξάνει την οστεοβλα-
στική δραστηριότητα συμβάλλει κατά τη θεραπεία 
των λειτουργικών αλλοιώσεων. Με την προσθήκη 
νεωτερικών παράγοντας στη θεραπεία του πολλα-
πλού μυελώματος, έχει αυξηθεί σημαντικά η διάμε-
ση συχνότητα επιβίωσης των ασθενών. Για να γίνει 
αυτό απαιτείται η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
σκελετικών προβλημάτων προκειμένου να βελτιω-
θεί η ποιότητα ζωής. Με τη συνέχιση των κλινικών 
μελετών εκτιμάται ότι ένα μεγάλο φάσμα στοχευ-
μένων θεραπειών μπορεί να καταστεί διαθέσιμο 
στο μέλλον για την πιο αποτελεσματική θεραπεία 
της οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος. 
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