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STRESZCZENIE
Przebieg szpiczaka plazmocytowego jest zróżnicowany. Badania cytogenetyczno-molekularne pozwalają na wyodrębnienie kilku podtypów, różniących się przebiegiem klinicznym i rokowaniem. Główny podział szpiczaka definiuje
dwie jego główne postacie: hiperdiploidalną (H-MM) i nie-hiperdiploidalną (NH-MM). Postać hiperdiploidalna, cechująca się obecnością trisomii niektórych chromosomów, wskazuje bardziej indolentny przebieg. Postać niehiperdiploidalna obejmuje przypadki charakteryzujące się zwykle agresywniejszym przebiegiem choroby i obecnością translokacji IGH. Do najważniejszych translokacji z zaangażowaniem genu IGH należą: t(11;14)(q13;q32),
t(4;14)(p16;q32) i t(14;16)(q32;q23). Progresja szpiczaka w obu postaciach wiąże się z pojawianiem się nowych
aberracji genetycznych takich jak delecje chromosomów 13q i 17p oraz zaburzenia chromosomu 1 (delecja 1p i amplifikacja 1q). Należy do nich również aktywacja NF-κB, MYC czy mutacje KRAS. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań pozwoliły na opracowanie molekularno-cytogenetycznej klasyfikacji szpiczaka oraz zaleceń diagnostyki molekularno-cytogenetycznej, przydatnych w codziennej praktyce i badaniach klinicznych.
SŁOWA KLUCZOWE: Szpiczak plazmocytowy – Genetyka – Cytogenetyka – Klasyfikacja molekularna
SUMMARY
Clinical course of plasma cell myeloma is heterogenous. Molecular cytogenetic tests identified several subtypes of
the disease, that are associated with unique clinicopathological features and dissimilar outcome. Specifically,
myeloma can be divided into hyperdiploid and non-hyperdiploid subtypes. Hyperdiploid myeloma is characterized by
a more indolent form of the disease and the presence of trisomies. In contrast the non-hyperdiploid type is mainly
composed of cases harboring IGH translocations, generally associated with more aggressive course. The three main
IgH translocations are the t(11;14)(q13;q32), t(4;14)(p16;q32) and t(14;16)(q32;q23). Several genetic factors
responsible for disease progression have been identified including deletions of chromosomes 13 and 17 and
abnormalities of chromosome 1 (1p deletion and 1q amplification). Other factors include activation of NF-κB, MYC
and KRAS mutations. These data underlie molecular classification of myeloma subtypes and provide
recommendations for genetic testing in daily practice and clinical trials.
KEY WORDS: Plasma cell myeloma – Genetics – Cytogenetics – Molecular classification

WSTĘP
Szpiczak plazmocytowy (ang.: plasma cell meyloma, multiple myeloma, MM) jest nieuleczalną
chorobą, powstającą w wyniku nowotworowego rozrostu komórek plazmatycznych, któremu towarzyszy ich akumulacja w obrębie szpiku kostnego i produkcja charakterystycznego białka monoklonalnego. Morfologicznemu podobieństwu przypadków szpiczaka towarzyszy ogromne zróżnicowanie przebiegu choroby: część pacjentów ginie zaledwie w kilka tygodni od postawienia diagnozy, inni przeżywają ponad 10 lat. Obecnie wiadomo, że takie kliniczne zróżnicowanie wynika w znacznej mierze
z odmiennego wzoru zmian genetycznych, prezentowanych w określonych podtypach choroby.
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Zdefiniowanie specyficznych zaburzeń cytogenetycznych w szpiczaku nie było łatwe ze względu
na niewielką liczbę zmian widocznych w konwencjonalnym badaniu cytogenetycznym [1]. Początkowo, w większości przypadków (50–70%) stwierdzano kariotyp prawidłowy [2]. Komórki plazmatyczne
mają słabą zdolność proliferacji, a ich odsetek w szpiku dostarczanym do badania jest niewielki, co
w znacznej mierze utrudnia przeprowadzenie analizy kariotypowej. Dodatkowo, część aberracji chromosomowych występujących w komórkach szpiczakowych nie jest widoczna w klasycznym badaniu
cytogenetycznym. Przykładem takiej zmiany jest translokacja t(4;14)(p16.3;q32), gdzie wzajemnemu
przemieszczeniu ulegają niewielkie, morfologicznie podobne fragmenty chromosomów 4 i 14, co
w obrazie prążkowym pozostaje nieuchwytne [3]. Aberrentne kariotypy, często z licznymi odstępstwami od obrazu prawidłowego, ujawniają się głównie u pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby.

Ryc. 1. Cytogenetyczno-molekularny podział szpiczaka plazmocytowego
Fig. 1. Cytogenetic and molecular pathogenesis of multiple myeloma

Klasyczne badanie cytogenetyczne dobrze ocenia zmiany liczby chromosomów, co pozwoliło na
wyodrębnienie dwóch podtypów szpiczaka plazmocytowego: hiperdiploidalnego (hyperdiploid multiple
myeloma H-MM) i nie-hiperdiploidalnego (NH-MM) [4, 5]. Podział ten odzwierciedla dwie różne patogenetyczne drogi ekspansji klonalnej plazmocytów, jednak jego podstawy biologiczne nie są do końca wyjaśnione. Nowsze techniki badawcze, w tym fluoresencyjna hybrydyzacja in situ (fluorescent in
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situ hybridization FISH), porównawcza hybrydyzacja genomowa (Comparative Genomic Hybridization
CGH, array-CGH) oraz techniki PCR (reakcja łańcuchowej polimerazy), pozwoliły na lepszy wgląd
w genetykę szpiczaka i poznanie przebiegu choroby. Za pierwotne zmiany genetyczne uznaje się obecnie specyficzne translokacje z udziałem genu IGH i hiperdiploidie (Rycina 1), zaś za cechy związane
z progresją uważa się specyficzne delecje czy rzadziej występujące rearanżacje.
Najważniejsze genetyczne zmiany w szpiczaku plazmocytowym
Zmiany genetyczne, towarzyszące szpiczakowi, stanowią coraz częściej podstawę wyboru terapii
[4, 6]. Chociaż zmiany uchwytne w klasycznej analizie kariotypu są widoczne jedynie w ok. 1/3 przypadków, to zastosowanie technik FISH ujawnia obecność aberracji chromosomowych w ponad 90%
badanych przypadków. Najczęściej występujące zmiany chromosomowe o znaczeniu rokowniczym
zestawiono w tabeli 1, jednak częstość ich występowania, w ocenie różnych ośrodków badawczych
bywa zmienna.
Tabela 1. Najczęstsze aberracje chromosomowe występujące w szpiczaku plazmocytowym
Table 1. The most common cytogenetic aberrations in multiple myeloma
Aberracja
Częstość
del(13)
48%
Hiperdiploidia
39%
powielenie 1q
35%
CCND1 t(11;14)(q13;q32)
21%
FGFR3 t(4;14)(p16;q32)
14%
MYC
t(8;14)(q24;q32)
13%
TP53
del(17p)
11%
C-MAF t(14;16)(q32;q23)
5%
CCND3 t(6;14)(p21;q32)
3%
MAFB t(14;20)(q32;q11)
2%
Na podstawie: Avet-Loiseau H, Attal M, Moreau P i wsp. Genetic abnormalities
and survival in multiple myeloma: the experience of the Intergroupe Francophone
du Myélome Hervé Avet-Loiseau Blood, 109, 3489-3495, 2007 [28]

Aneuploidie
Aneuploidia, nieprawidłowa liczba kopii chromosomów w komórce, jest charakterystyczną cechą
większości szpiczaków [7, 8, 9]. W nowotworowych plazmocytach stwierdza się specyficzne odstępstwa od prawidłowej liczby chromosomów (46 chr/kom). Zmiany takie układają się w określony wzór,
odmienny dla dwu głównych typów szpiczaka: hiperdiploidalnego (H-MM) i nie-hiperdiploidalnego
(NH-MM) [5]. U części chorych występują powtarzające się trisomie chromosomów 3, 5, 7, 15, 19 i 21
(typ H-MM, od 47 do 57 chr/kom). U innych pacjentów występuje kariotyp hipodiploidalny (< 46
chr/kom), pseudodiploidalny (o prawidłowej liczbie chromosomów, ale z aberracjami strukturalnymi)
lub hipotetraploidalny (od 81 do 91 chr/kom). W przypadkach H-MM rzadko występują translokacje
angażujące geny łańcuchów ciężkich immunoglobulin IGH, charakterystyczne dla drugiej grupy NHMM [6, 7]. Przypadki NH-MM często wykazują utraty chromosomu 13 (monosomie bądź delecje),
a pacjenci z tej grupy gorzej odpowiadają na leczenie, uzyskując krótszy czas remisji i całkowity okres
przeżycia [10]. Przyczyna tworzenia się trisomii i ich roli w ewolucji klonalnej MM nie jest jasna, ale
wydaje się że niektóre z nich są niezbędne do utrzymania i proliferacji klonu nowotworowego [11].
Badania dotyczące chorych z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu (monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) oraz szpiczaka tlącego się (smoldering myeloma, SMM)
dowodzą, że dychotomia zmian genetycznych jest widoczna już od bardzo wczesnego etapu rozwoju
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choroby [8]. Wydaje się również, że u poszczególnych chorych kategoria ploidii (H-MM vs. NH-MM)
jest stała w trakcie przebiegu choroby [12, 13].
Z punktu widzenia klinicysty istotną cechą jest zróżnicowanie rokownicze omawianych grup. Całkowity czas przeżycia chorych z kariotypem hiperdiplodalnym jest znamiennie dłuższy niż chorych
z niehiperdiploidalnym kariotypem (36,8 vs 18,2 miesięcy, p < 0,04)[5]. Chorzy z H-MM mają generalnie lepsze rokowanie, zaś najkrótsze okresy przeżycia dotyczą pacjentów NH-MM z kariotypem
hipodiploidalnym. Cechy gorszego rokowania wykazuje również grupa z masywnymi zmianami liczby
chromosomów (hipotetraploidia), które wynikają z powielenia hipodiploidalnej liczby chromosomów
w procesie poliploidyzacji (Rycina 2).

Ryc. 2. Przeżycie chorych z MM w zależności od zmian liczbowych chromosomów.
Zaczerpnięte z Debes-Marun CS i wsp. Leukemia. 2003;17:427-436
Fig. 2. Overall survival of patients with multiple myeloma according to chromosomal numbers.
Adapted from Debes-Marun CS et al. Leukemia. 2003;17:427-436

Sugeruje się, że u pacjentów H-MM materiał dodatkowych chromosomów utrzymuje nienaruszone
geny supresorowe i częściowo równoważy negatywny wpływ innych aberracji chromosomowych,
a bardziej indolentny przebieg choroby wynika najprawdopodobniej z większej zależności klonów od
mikrośrodowiska szpiku [7, 10]. Ten typ szpiczaka częściej występuje u starszych chorych płci męskiej,
z przewagą białka monoklonalnego IgG kappa. W przeciwieństwie do grupy H-MM, częsta obecność
IgA i lambda związana jest z niekorzystnym rokowaniem i grupą NH-MM. Poza tym u większości chorych z H-MM występują zmiany kostne, znacznie częściej niż w przypadkach chorych z NH-MM.
Przykładowo w grupie z t(4;14)(p16.3;q32) zmiany kostne występują zaledwie u połowy pacjentów, zaś
ich brak stwierdza się w najbardziej agresywnej postaci choroby: białaczce plazmatycznej [14]. Dane te
tłumaczą, dlaczego w badaniach klinicznych nigdy nie wykazano negatywnej wartości rokowniczej
zmian kostnych.
Użycie technik porównawczej hybrydyzacji genomowej potwierdziło podział szpiczaka na grupy
H-MM i NH-MM [9]. Wykazano ponadto, że delecja chromosomu 13 czy powielenie obszaru 1q związane są krótszym przeżyciem [9, 12], natomiast lepsze rokowanie ma wynikać z amplifikacji 5q31.3
[15].
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Translokacje angażujące geny immunoglobulin
Translokacje angażujące geny immunoglobulin w nowotworach komórek plazmatycznych najczęściej dotyczą genu łańcucha ciężkiego (IGH, 14q32) i są spotykane u 55–80% pacjentów [12]. W wyniku rearanżacji genu IGH, jego wysoce aktywny region regulatorowy modyfikuje aktywność genu partnerskiego, przeniesionego z drugiego chromosomu zaangażowanego w translokację wzajemną. Identyfikacja partnerów genowych, uczestniczących w translokacjach z udziałem IGH w komórkach szpiczaka była procesem złożonym. W obrazie kariotypowym tego typu zmiany można wykryć jedynie u chorych obciążonych translokacją t(11;14)(q13;q32) [16, 17]. Partnerem IGH jest tu gen cykliny D1
(CCND1), zlokalizowany na chromosomie 11q13. Inne translokacje obejmujące IGH były w obrazie
kariotypowym niewidoczne lub trudne do uchwycenia (Rycina 3). W dalszych badaniach określono
kilka translokacji specyficznych dla MM, angażujących geny FGFR3 i MMSET (4p16.3), C-MAF
(16q23) oraz MAFB(20q11). Te aberracje stanowią w szpiczakach ponad 50% wykrytych rearanżacji
IGH, pozostałe zaś uznawane są za zmiany wtórne, związane z progresją i w większości należą do grupy aberracji często spotykanych w różnych chłoniakach B-komórkowych.

IGH
14q32.3

FGFR3
MMSET
4p16.3

CCND1
11q13

MAF16q23.

t(11;14)(q13;q32)

t(4;14)(p16;q32)

t(14;16)(q32;q23)

Ryc. 3. Translokacje z zaangażowaniem genu IGH w szpiczaku plazmocytowym. Obszar zacieniony wskazuje fragment
chromosomu ulegający przeniesieniu
Fig. 3. Chromosomal translocations with IGH gene involvement in multiple myeloma. Selected areas indicate the carried
chromosome fragments
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Najczęściej (około 15–18% chorych) wykrywaną aberracją, angażującą w szpiczaku gen IGH, jest
translokacja t(11;14)(q13;q32), znana przede wszystkim jako zmiana charakterystyczna dla chłoniaka
z komórek płaszcza [18, 19]. Zmiana ta powoduje zwiększenie aktywności cykliny D1, promując aktywność proliferacyjną komórki. Dodatkowo powoduje wzrost aktywności genu MYEOV (myeloma
overexpressed gene in a subset of t[11;14]-positive multiple myelomas), chociaż konsekwencje tego nie
są do końca poznane [20]. Dalsze badania wykazały, że t(11;14) jako aberracja izolowana, nie jest
czynnikiem wystarczającym do transformacji komórek plazmatycznych. Obecność przypadków pełnoobjawowego szpiczaka, gdzie translokacja ta jest jedyną dostrzegalną aberracją dowodzi, że dodatkowe
zmiany genetyczne, konieczne do zainicjowania klonalnej ewolucji pozostają jak dotąd nieuchwytne [2,
21]. Przez wiele lat translokację t(11,14) uważano za wyznacznik bardziej agresywnego przebiegu choroby, podczas gdy w rzeczywistości odzwierciedla ona tylko wyższy status proliferacyjny klonu i masywniejsze zajęcie szpiku. Z występowaniem tej translokacji wiążą się określone cechy klinicznopatologiczne, takie jak limfoplasmocytoidalna morfologia, czy rozpoznanie białka Bence-Jones’a, powierzchniowa ekspresja CD20 oraz zaangażowanie genów łańcucha lekkiego lambda [18, 22]. Przebieg
kliniczny choroby jest zróżnicowany: u większości chorych mało agresywny, u części gwałtowny, co
może być tłumaczone różnicami widocznymi w profilu ekspresji genów [23].
Rzadka translokacja t(6;14)(p21;q32) powoduje zwiększenie aktywności cykliny D3 [24]. Prawdopodobnie konsekwencje kliniczne tej translokacji są podobne jak przy zaangażowaniu cykliny D1, ze
względu na niemal identyczny profil ekspresji genów [25].
Translokacja t(4;14)(p16;q32)
Swoista dla szpiczaka translokacja t(4;14)(p16;q32) nie jest widoczna w klasycznym badaniu cytogenetycznym, a do jej wykrycia niezbędne jest zastosowanie badania FISH lub PCR z użyciem odwrotnej transkryptazy (RT-PCR) [26]. Translokacja ta powoduje zwiększoną ekspresję dwóch genów: receptora 3 czynnika wzrostu fibroblastów FGFR3 (Fibroblast Growth Factor Receptor 3,) oraz genu
MMSET (Multiple Myeloma SET domain) o aktywności metylotransferazy histonów. Obecność hybrydowych transkryptów (IGH-MMSET i MMSET-IGH), wykrywanych w szpiku i krwi obwodowej może
być wykorzystywana do monitorowania choroby [26]. Niemal w 25% przypadków translokacja ma
charakter niezrównoważony, ze względu na częste utraty pochodnego chromosomu der(14) i w konsekwencji brak ekspresji FGFR3 [27]. Zmianie tej często towarzyszy delecja bądź monosomia chromosomu 13.
Translokację t(4;14) stwierdza się u około 15% chorych, często o fenotypie IgAλ, jej występowanie
koreluje z bardziej agresywnym przebiegiem choroby, a chorzy nie odnoszą korzyści z leczenia melfalanem w wysokich dawkach [27, 28, 29]. Zwykle w ciągu roku od wykonania pojedynczej autotransplantacji dochodzi do progresji choroby, która jest oporna na leczenie sterydami i lekami alkilującymi
[28, 29, 31]. W tej grupie chorych zastosowanie bortezomibu poprawia w sposób widoczny efekt leczenia, natomiast próby zastosowania inhibitorów FGFR3 nie przyniosły oczekiwanych korzyści klinicznych [31, 32, 33].
Translokacja t(4;14) rzadko występuje w MGUS, zaś stosunkowo często w SMM [34, 35, 36], co
może tłumaczyć agresywniejszy przebieg choroby progresującej z SMM [37].
Translokacja t(14;16)(q32;q23) i inne dotyczące MAF
Do grupy zmian, obejmujących IGH należą rzadkie translokacje z zaangażowaniem genów z rodziny MAF (Musculo aponeurotic fibrosarcoma oncogene family) (2–5% chorych) [38]. Zmiany te nie są
widoczne w badaniu kariotypowym, natomiast fuzję IGH/MAF można łatwo zidentyfikować w badaniu
FISH. Geny MAF kodują białka, będące czynnikami transkrypcyjnymi i są zlokalizowane na chromosomach 16q23 (C-MAF) i 20q11 (MAFB). Rearanżacja z udziałem 16q23 wiąże się z częstszym wystę-
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powaniem fenotypu IgAλ oraz del(13), a także z bardziej agresywnym przebiegiem choroby [34]. Dane
dotyczące przebiegu klinicznego choroby w przypadku występowania innych translokacji MAF są skąpe, przypuszczalnie jest on podobny do obrazu związanego z C-MAF [34].
Cytogenetyczne zmiany wtórne i genetyczne cechy progresji choroby
Badania genetyczne są niezmiernie cenne w próbie wyjaśnienia ewolucji klonalnej, jaka dokonuje
się w trakcie progresji z MGUS do MM. Wiele zmian genetycznych jest już obecnych nawet przez wiele lat w MGUS. Nie są więc one per se wystarczające do pełnej transformacji nowotworowej, która
dokonuje się przy udziale innych, wtórnych czynników, zwiększających proliferację i ułatwiających
przeżycie komórek nieprawidłowych. Można więc założyć, że czynniki te będą obecne w genetycznych
podtypach szpiczaka, choć z różną częstością i w różnych kombinacjach. Ostatecznie zdefiniowanie
klinicznego znaczenia części poniżej opisanych zaburzeń wymaga nadal szerszych badań.
Delecje chromosomu 13
Utraty materiału genetycznego chromosomu 13, występujące u niemal u połowy chorych z MM,
były pierwszymi zdefiniowanymi aberracjami o niekorzystnym znaczeniu rokowniczym [39, 40].
W przeciwieństwie do submikroskopowych del(13), obserwowanych w przewlekłej białaczce limfocytowej, w szpiczaku częściej występują monosomie i delecje masywne, obejmujące zwykle obszary
odpowiadające lokalizacji genu RB-1 (46%), D-13S319 (39%), a także q21 i q34 [41, 42]. Początkowo
uznawano, że obszar delecji nie wpływa rokowanie, jednak obecnie przeważa przekonanie, że czynnikiem pogarszającym rokowanie jest obecność masywnej delecji 13q, o wielkości ujawniającej się w
klasycznym badaniu kariotypu [41, 43]. Bezpośredni wpływ zaburzeń chromosomu 13 na rokowanie
trudno jest ocenić, gdyż zmiana ta często współwystępuje z innymi aberracjami wysokiego ryzyka,
jednak przyjmuje się obecnie, że izolowana delecja chromosomu 13 nie ma ostrego znaczenia prognostycznego [32, 34, 35].
Delecje 17p13 i inaktywacja białka TP53
Podobnie jak w innych nowotworach, delecja regionu 17p13 (lokalizacja genu TP53) wiąże się
w MM z niekorzystnym rokowaniem [45, 46]. Zmiana ta, obecna u około 10% chorych, często związana jest z występowaniem hiperkalcemii, guzów plazmocytarnych, zajęciem ośrodkowego układu nerwowego oraz krążącymi plazmocytami we krwi obwodowej, czyli z cechami świadczącymi o bardzo
agresywnej postaci choroby [28, 30, 34, 47]. Inaktywację TP53 stwierdza się niemal we wszystkich
przypadkach białaczki plazmatycznej [48]. Transplantacja allogenicznych komórek układu krwiotwórczego, pozwalająca uzyskać remisję u około 50% chorych z innymi zaburzeniami cytogenetycznymi, nie jest zwykle skuteczna w przypadku obecności del(17p) [49].
Zaburzenia chromosomu 1
Nieprawidłową morfologię chromosomu 1 obserwuje się w MM stosunkowo często (20–30% przypadków) [9, 50]. Dodatkowy materiał 1q obserwuje się głównie w klonach z t(4;14) i t(14;16) lub
o wysokim indeksie proliferacyjnym [51, 52]. Znaczenie prognostyczne amplifikacji 1q21 nie jest
oczywiste, a negatywne konotacje związane z tą aberracją wynikać mogą z jej współwystępowania
z translokacjami o złym rokowaniu i z aktywną proliferacją [53, 54, 55]. Aberracja ta nie jest specyficzna dla szpiczaka, występuje także w innych nowotworach hematologicznych i niektórych guzach
litych [56].
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Zaburzenia genu MYC
Translokacje obejmujące gen MYC (lokalizacja 8q24) w MM dotyczą niemal 15% chorych:
w MGUS występują rzadko, w chorobie zaawansowanej występują u około 44% pacjentów, a w grupie
chorych z NH-MM odsetek ten sięga 90%. Uważa się, że zaburzenia dotyczące genu MYC (zwykle
C-MYC bardzo rzadko N-MYC lub L-MYC) pojawiają się przy progresji związanej z mniejszą zależnością plazmocytów od podścieliska szpiku [57]. Nadekspresja MYC uznawana jest generalnie za czynnik
pogarszający rokowanie, choć istnieją rozbieżne opinie dotyczące wartości rokowniczej tej cechy
w MM [28, 37].
Zaburzenia p16 i p18
Geny p16INK4A i p18INK4C, będące genami inhibitorów kinaz cyklinozależnych, odgrywają istotną rolę w regulacji białka RB. Gen RB bierze udział w kontroli przejścia cyklu komórkowego G1/S,
a zaburzenie jego funkcji może prowadzić do niekontrolowanej proliferacji. Inaktywację genu P16,
zachodzącą głównie w wyniku metylacji, stwierdza się niemal u 50% chorych z MM, nie ma jednak
przekonywających dowodów, aby utrata funkcji genu P16 odgrywała istotną rolę w patogenezie szpiczaka [58, 59, 60]. Natomiast inaktywacja genu p18INK4C, krytycznego dla rozwoju prawidłowych
plazmocytów, najprawdopodobniej odgrywa rolę istotną rolę w zwiększonej proliferacji komórek szpiczakowych [61, 62]. Bialleliczne delecje genu P18 (lokalizacja w 1p) obserwowano u 10% chorych
z MM [63].
Delecje 12p
Obecność delecji w obszarze krótkiego ramienia chromosomu 12 stwierdza się w różnych typach
nowotworów hematologicznych, w tym u 12% chorych ze szpiczakiem [15, 64]. Wielkość obszaru
delecji jest zmienna, jednak zawsze obejmuje gen CD27, którego niska ekspresja jest wiązana z gorszą
prognozą [12, 15].
Delecje 16q
Delecje 16q występują u około 20% chorych ze szpiczakiem [65]. Bialleliczne delecje zlokalizowanego w tym obszarze genu WWOX, pozwalają wiązać gorsze rokowanie z jego utratą [64]. Obserwuje
się również kombinacje delecji lub mutacji 16q z utratami 17p lub 13q, zaś szczególnie złe rokowania
zmiana taka miałaby nieść w obecności t(4;14) [64].
Zaburzenia NF-κB i mutacje RAS
Czynnik jądrowy κB (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-κB) aktywuje ekspresję szeregu genów odpowiedzialnych za nieswoistą i adaptywną odpowiedź immunologiczną, apoptozę i cykl komórkowy. W komórkach szpiczakowych zwiększona aktywność NF-κB wydaje się mieć charakter zmiany wtórnej, skutkując wydłużeniem czasu przeżycia plazmocytów [66, 67].
Zmiana aktywności NF-κB może mieć znaczenie w przewidywaniu odpowiedzi na zastosowanie inhibitorów proteasomów (np. bortezomib), działających poprzez zahamowanie aktywacji tego genu [67].
Wyzwaniem pozostaje kwestia łatwej i wiarygodnej identyfikacji chorych ze zwiększoną aktywacją
NF-κB w codziennej praktyce.
Za inną istotną klinicznie cechę uważany jest status mutacyjny genów z rodziny RAS [68, 69]. Progresja MGUS do MM i bardziej agresywny przebieg choroby wydaje się być związany z zaburzeniami
KRAS, szczególnie u chorych z t(11;14)(q13;q32) [70].
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Współczesna klasyfikacja szpiczaka
Celem molekularno-cytogenetycznej klasyfikacji, opracowanej i zaproponowanej przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Szpiczaka (International Myeloma Working Group, IMWG) [12], jest nie
tylko podsumowanie stanu obecnej wiedzy dotyczącej zaburzeń genetycznych i molekularnych w szpiczaku plazmocytowym, ale próba oceny ich znaczenia prognostycznego. Klasyfikacja ta jest zarazem
podziałem klinicznie użytecznym jak i możliwym zastosowania w warunkach polskich.
Tabela 2. Klasyfikacja molekularna szpiczaka plazmocytowego opracowana przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds.
Szpiczaka [12]
Table 2. Molecular classification of multiple myeloma according to International Myeloma Working Group [12]
Podtyp
Hiperdiploidalny

%
45

Cechy kliniczne i laboratoryjne
Przebieg mniej agresywny, IgGκ, starsi chorzy

Nie-hiperdiploidalny

40

Przebieg bardziej agresywny, IgAλ, młodsi chorzy

Translokacje cyklin D
t(11;14)(q13;q32)
t(6;14)(p21;q32)
t(12;14)(p13;q32)

18
16
2
<1

Zwiększenie ekspresji CCND1, rokowanie lepsze, zmiany kostne, dwa podtypy w GEP
Zwiększenie ekspresji CCND3, rokowanie prawdopodobnie takie same jak CCND1
Rzadki

Translokacje MMSET
t(4;14)(p16;q32)

15

Zwiększenie ekspresji MMSET, Zwiększenie ekspresji FGFR3 w 75%, złe rokowanie przy
konwencjonalnym leczeniu, zmiany kostne rzadko

Translokacje MAF
t(14;16)(q32;q23)
t(14;20)(q32;q11)

8
5
2

Choroba agresywna
Agresywny przebieg potwierdzony przez 2 badania
Jedno badanie wykazujące agresywny przebieg

Translokacje MYC
t(8;14)(q24;q32)
Niesklasyfikowane

1

Wpływ na przebieg jeszcze nieudokumentowany, prawdopodobnie agresywny

15

Różne podtypy, niektóre się nakładają

Tabela 3. Stratyfikacja ryzyka szpiczaka wg Mayo Clinic.[78]
Table 3. Risk stratification of multiple myeloma according to Mayo Clinic. [78]
Wysokie ryzyko (25%)
Standardowe ryzyko (75%)*
Jakikolwiek czynnik z:
Nieobecność czynników wysokiego ryzyka z obecnością:
t(4;14) w FISH
Hiperdiploidii
t(14;16) lub t(14;20) w FISH
t(11;14) w FISH
Delecja 17p13 w FISH
t(6;14) w FISH
Delecja 13 lub hipodiploidia w analizie metafaz
Indeks znakowania plazmocytów >3.0
* Za „prawdziwie” chorych z grupy niskiego ryzyka powinni być uważani tacy, u których genetycznym markerom niskiego
ryzyka towarzyszą laboratoryjne i kliniczne cechy nie gresywnej choroby takie jak: β2 mikroglobulina <5.5 mg/l, LDH<250
i/lub indeks znakowania plazmocytów <1.0. Podobnie obecność β2 mikroglobuliny<3.5 mg/l u chorych wysokiego ryzyka
genetycznego może wskazywać na mniej agresywny przebieg choroby.

Za niezbędne minimum badań genetycznych wykonywanych w momencie rozpoznania grupa uważa panel FISH umożliwiający identyfikację źle rokujących chorych poprzez detekcję t(4;14)(p16;q32),
t(14;16)(q32;q23) i delecji 17p13 w plazmocytach [12]. Szerszy panel powinien dać możliwość oznaczenia zaburzeń chromosomu 1, utraty 12p oraz powielenia 5q, określenia ploidii, a także wykrycia
t(11;14)(q13;q32) i innych translokacji IGH. Wartość prognostyczną tych zaburzeń należy rozpatrywać
w połączeniu z parametrami klinicznymi. Przykładowo, stężenia β2 mikroglobuliny moduluje znaczenie prognostyczne t(4;14)(p16;q32)[28] czy amplifikacji 5q31.3 [13]. Dlatego w praktyce klinicznej
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pomocnymi pozostają zalecenia Mayo Clinic identyfikujące chorych wysokiego ryzyka (Tabela 3) [71,
72]. Obecnie, ze względu na poprawę wyników leczenia, osiągniętą przy zastosowaniu nowoczesnych
terapii, pacjentów z t(4;14) i del(13) klasyfikuje się do grupy o pośrednim rokowaniu [73].
Zalecenia dotycząc technik diagnostycznych
Klasyczne badanie cytogenetyczne (kariotypowanie) pozwala na wykrycie aberracji chromosomalnych zaledwie u 30–40% chorych, a część z aberracji istotnych prognostycznie leży poniżej progu detekcji tej metody. Dlatego w diagnostyce genetycznej szpiczaka zaleca się wykorzystanie metody FISH,
pozwalającej na wykrycie aberracji strukturalnych zrównoważonych (translokacji) i niezrównoważonych (delecji), tak w metafazach jak i w jądrach interfazowych. Należy pamiętać, że przypadku podjęcia cytogenetycznej analizy szpiczaka, niezbędne jest wyodrębnienie plazmocytów z badanej populacji
komórek szpiku. Plazmocyty do badania powinny zostać lub oznakowane za pomocą przeciwciał łańcuchów lekkich immunoglobulin (c-Ig-FISH), dla ich identyfikacje w mikroskopie fluorescencyjnym
lub wyizolowane za pomocą technik immunomagnetycznych (przeciwciało antyCD138 ze sprzężonymi
nanocząsteczkami magnetycznymi) [72]. Rekomendacje dotyczące wykonywania badań genetycznomoleku-larnych zaproponowane przez grupę IMWG przedstawiono w Tabeli 4. Częstość powtarzania
badań genetycznych nie jest sprecyzowana, ale wydaje się rozsądne je powtórzyć w momencie progresji choroby.
Tabela 4. Zalecenia Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka dotyczące typu i częstości wykonywania badań molekularno-cytogenetycznych u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym
Table 4. Recommendations IMGG (Interntional Myeloma Working Grup) for molecular-cytogenetic testing in patients with
multiple myeloma
Na podstawie: Fonseca i wsp. Leukemia 2009;23:2210-2221 [12]
Typ badania
Minimalny panel FISH [t(4;14)(p16;q32), t(14;16)(q32;q23), del(17)(p13)] *
Rozszerzony panel FISH [t(11;14)(q13;q32), del(13q), ploidia, aberracjie 1q] #
GEP
aCGH/SNP
* – badanie o uznanym znaczeniu
#
– badanie sugerowane
FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ
GEP – gene expression profile
aCGH – array comparative genomic hybridization
aSNP – array single nucleotide polymorphism

Częstość wykonywania badań
Jednorazowo (przy rozpoznaniu)
Jednorazowo (przy rozpoznaniu)
Może być powtarzany
Jednorazowo (przy rozpoznaniu)

PODSUMOWANIE
Praktycznym celem określenia pierwotnej zmiany genetycznej w nowotworze jest, teoretycznie
możliwe, stworzenia ukierunkowanej terapii takiej, jaką stało się zastosowanie inhibitorów kinazy
BCR/ABL w przewlekłej białaczce szpikowej. Niestety, żadna z poznanych w szpiczaku zmian genetycznych nie jest uniwersalna, tak więc stworzenie skutecznej terapii celowanej pozostaje tu nadal kwestia przyszłości.
Obecnie uważa się, że szpiczak mnogi jest chorobą heterogenną, składającą się z wielu podtypów,
w większości zdefiniowanych przez aberracje cytogenetyczne. Analiza cytogenetyczna, należąca do
standardów diagnostycznych wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, staje się więc niezbędna również w diagnostyce szpiczaka plazmocytowego. Informacje uzyskiwane w testach FISH,
pozwalają na szybką identyfikację chorych wysokiego ryzyka. Ze względu na zróżnicowany przebiegiem kliniczny i rokowanie w poszczególnych podtypach, precyzyjna diagnoza wsparta danymi cytogenetycznymi i molekularnymi, ma już dziś istotne znaczenie w planowaniu optymalnego leczenia.
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