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REZUMAT
Introducere: receptorii KIR (Killer cell Ig-like receptors) joacă un rol major în ceea ce priveşte reglarea
activităţii celulelor NK şi de aici rezidă importanţa lor în evoluţia multor boli (boli autoimune, cancere,
transplant). Studiul nostru este centrat în principal pe analiza genotipului KIR la pacienţi cu mielom multiplu
şi impactul acestuia asupra evoluţiei bolii şi a răspunsului la tratament.
Material şi metode: studiul a fost efectuat pe 80 de pacienţi diagnosticati cu mielom multiplu în Clinica de
Hematologie a Institutului Clinic Fundeni, între anii 2007-2011. Ca lot control a fost utilizat un număr de 50 de
persoane, donatori de sânge sănatoşi. Genotiparea genelor receptorilor KIR s-a realizat prin metode de
biologie moleculară (metoda SSP).
Rezultate: genotipul AA are o frecvenţă mai mare în lotul martor (42% vs. 33,75%), în timp ce genotipul BB
este mai frecvent în rândul pacienţilor cu mielom multiplu (10% vs. 4%) şi se asociază cu forme de boală
agresive.
Concluzii: analiza genotipului KIR poate fi luată în considerare ca factor prognostic de evoluţie a mielomului
multiplu, alături de alţi parametri genetici deja consacraţi cum sunt del13q14, t(4;14) sau t(11;14).
Cuvinte cheie: mielom multiplu, gene KIR, receptori ai celulei NK

ABSTRACT
Introduction: KIR receptors (killer cell Ig-like receptors) play a major role in the regulation of NK cell activity and
hence their importance in development of many diseases (autoimmune diseases, cancers, transplantation). The
aim of our study is KIR genotype analysis in patients with multiple myeloma and its impact on disease progression
and response to treatment.
Material and methods: the study was performed on 80 patients with multiple myeloma diagnosed in Center of
Hematology, Fundeni Clinical Institute, between 2007-2011. As a control group were used 50 healthy blood
donors. KIR genotyping was performed by molecular biology methods (SSP method).
Results: the AA genotype has a higher frequency in the control group (42% vs. 33.75%), while BB genotype is
more common among patients with multiple myeloma (10% vs. 4%) and it is associated with aggressive forms of
disease.
Conclusions: KIR genotype analysis may be considered as a prognostic factor in the outcome in multiple
myeloma patients, among other genetic parameters already consecrated as del13q14, t(4,14) or t (11, 14).
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INTRODUCERE
Celulele natural killer (NK), componente ale
sistemului imun înnăscut, reprezintă prima linie de
apărare împotriva infecţiilor şi tumorilor prin citotoxicitate directă, dar şi modulând un răspuns imun
existent prin secreţia de factori solubili cum sunt
citokinele. Funcţiile efectoare ale celulelor NK sunt
reglate prin intermediul unui repertoriu complex de
molecule exprimate pe suprafaţa lor, receptori specifici pentru moleculele HLA clasa I.
La om, receptorii KIR (Killer cell Ig-like receptors) joacă un rol major în ceea ce priveşte
reglarea activităţii celulelor NK şi a unor celule T.
Marea diversitate a KIR contribuie la generarea
unui repertoriu deosebit de variat al celulelor NK şi
astfel se explică importanţa celulelor NK şi a receptorilor lor în evoluţia multor boli (mai ales boli
autoimune, cancere), în transplant, sarcină sau în
controlul unor infecţii virale (1-4).
Receptorii KIR sunt membri ai superfamiliei
imunoglobulinelor, iar genele codante sunt localizate pe braţul lung al cromozomului 19q13.4 la
nivelul cluster-ului receptorilor leucocitari (LRCleukocyte receptor cluster). Până în prezent au fost
identificate 14 gene exprimate şi 2 pseudogene. În
general, structura receptorului constă în 2 sau 3 domenii extracelulare (2D sau 3D), o porţiune transmembranară şi o coadă intracitoplasmatică care
poate fi scurtă (S-short) sau lungă (L-long). Cea
mai utilizată nomenclatură este cea bazată pe
această structură (ex. KIR2DL1 sau KIR2DS4).
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Activarea receptorilor KIR cu domeniu intracelular lung exercită un efect inhibitor asupra funcţiilor celulei NK (excepţie 2DL4, care are acţiune
stimulatoare), pe când cei cu domeniu intracelular
scurt transmit semnale activatoare prin intermediul
unei alte molecule, DAP-12 (Fig. 1).
Pe un cromozom genele sunt aşezate în ordine,
una după alta, şi în acest context se descriu două
haplotipuri posibile (A şi B). Haplotipul A conţine
7 loci: 2DL1, 2DL3, 2DL4, 3DL1, 3DL2, 3DL3,
2DS4. Cea mai relevantă distincţie între haplotipul
A şi B este numărul receptorilor activatori prezenţi.
Haplotipul A conţine doar o genă KIR stimulatoare
(2DS4), în timp ce haplotipul B prezintă diverse
combinaţii ale 2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS5, 3DS1 şi
2DS4. Pe de altă parte, gena 2DS4 prezintă o alelă
nulă cu o frecvenţă în populaţie de circa 84%.
Astfel, unii indivizi, homozigoţi pentru haplotipul
A, pot să nu exprime nici un receptor KIR activator
(5-8). La populaţia caucazoidă, cele două haplotipuri sunt distribuite relativ egal.
În ceea ce priveşte liganzii receptorilor KIR,
aceştia sunt bine definiţi în câteva cazuri.
KIR 2DL1 se leagă la un subset de molecule
HLA-C care prezintă aminoacidul lizină în poziţia
80 a lanţului greu (HLA-CLys80 sau HLA-C2).
KIR 2DL2 şi KIR 2DL3 recunosc celelalte
alotipuri HLA-C cu asparagină în poziţia 80 (HLACAsn80 sau HLA-C1).
KIR 3DL1 are ca ligand alotipuri HLA-Bw4,
care reprezintă aproape o treime din alelele
HLA-B.

FIGURA 1.
Structura şi
nomenclatura
KIR
(A.P. Williams,
KIR and Their
Role in Disease,
Southampton,
Marea Britanie,
2006)
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În studiu au fost incluşi 80 de pacienţi (F/B:
39/41) diagnosticaţi cu mielom multiplu şi trataţi în
Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni
între anii 2007-2011. Ca lot control a fost utilizat
un număr de 50 de persoane, donatori de sânge
sănătoşi. Media de vârstă a pacienţilor a fost de 59
de ani (36-79 ani), iar cea a donatorilor – 32 de ani
(19-45 ani).
Majoritatea pacienţilor se aflau în stadii avansate
de boală (Tabelul 1), iar din punct de vedere al tipului de imunoglobulină, mai mult de jumătate erau
forme clinice cu secreţie de IgG (Tabelul 2).
TABELUL 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de stadiul
bolii
Stadiul bolii
Stadiul II A
Stadiul II B
Stadiul III A
Stadiul III B

Lot pacienţi (n = 80)
30
4
33
14

Frecvenţă
37,5%
5%
41,25%
17,5%

Tipul bolii
IgG
IgA
Micromolecular k
Micromolecular λ
Nesecretor

Lot pacienţi (n = 80)

Frecvenţă

46
23
5
3
3

57,5%
28,75%
6,25%
3,75%
3,75%

Genotiparea KIR
ADN-ul a fost obţinut din sânge total recoltat pe
EDTA utilizând QIAmp DNA Mini Kit.
Genele KIR au fost analizate tot prin metoda
SSP-PCR, cu ajutorul kitului KIR Genotyping SSP
Kit (PEL-FREEZ, Dynal Biotech), care include
receptorii inhibitori 2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL5,
3DL1, 3DL2, 3DL3, receptorii activatori 2DL4,
2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS4, 2DS5, 3DS1 şi pseudogenele 2DP1 şi 3DP1 (neexprimate). La tehnica
SSP, amplificarea se face cu primeri specifici pentru
fiecare genă, iar ampliconii sunt vizualizaţi după
electroforeză în gel de agaroză prin examinarea
acestuia în lumină ultravioletă.

REZULTATE
Analiza distribuţiei genelor KIR în cele 2 loturi
(pacienţi şi control) arată că cele mai frecvente sunt
genele inhibitoare 3 DL2, 2DL1, 3DL1, 2DL3 şi gena
activatoare 2DS4. Celelalte tipuri de gene se regăsesc
doar la circa jumătate din cazuri (Tabelul 3).
TABELUL 3. Frecvenţa (%) genelor KIR în populaţia
română
Gene KIR Lot pacienţi (n = 80)
2DL1
93,75
2DL2
52,5
2DL3
80
3DL1
86,25
3DL2
100
2DS1
48,75
2DS2
48,75
2DS3
40
2DS4
80
3DS1
45

Inhibitoare

MATERIAL ŞI METODĂ

TABELUL 2. Distribuţia pacienţilor în funcţie de tipul
imunoglobulinei secretate

Activatoare

KIR 3DL2 se leagă la HLA-A3 şi HLA-A11.
KIR 2DL4 interacţionează probabil cu molecule
HLA-G, dar rolul fiziologic al acestei interacţiuni
rămâne neclar.
Specificităţile receptorilor KIR activatori nu
sunt încă foarte bine definite din cauza afinităţii
mult mai reduse faţă de antigenele HLA de clasa I.
Pe baza similitudinii structurale, se presupune că
KIR 2DS1 şi 2DS2 ar avea aceeaşi liganzi ca şi
KIR 2DL1, respectiv 2DL2. La ceilalţi receptori,
nespecificaţi, liganzii specifici nu au fost identificaţi
încă (1,2).
Diversitatea genotipurilor KIR se complică mai
mult la nivel funcţional din cauza liganzilor HLA.
Locusul Complexului Major de Histocompatibilitate, din care fac parte genele HLA de clasa I, este
localizat pe cromozomul 6 şi, astfel, în cursul meiozei, genele KIR şi genele HLA segregă independent. Prin urmare, este posibil ca unui individ
care are un anumit receptor KIR să-i lipsească
ligandul HLA corespunzător, receptorul KIR fiind
astfel nefuncţional (9).
Echilibrul între semnalele activatoare şi cele inhibitoare este crucial în reglarea funcţiilor celulelor
natural-killer şi absenţa expresiei moleculelor HLA
de clasa I poate creşte susceptibilitatea de citoliză
mediată NK, a unei potenţiale celule ţintă (10,11).
Studiul nostru este centrat în principal pe analiza
genotipului KIR la pacienţi cu mielom multiplu şi
pe impactul acestuia asupra evoluţiei bolii şi a răspunsului la tratament.

Lot control (n = 50)
98
52
72
90
100
44
48
34
96
38

De altfel, această distribuţie este în concordanţă
cu alte date raportate în literatură (12-16). Nu se
observă diferenţe semnificative ale frecvenţei între
cele două loturi luate în studiu, exceptând gena
2DS4, care este mai frecventă în lotul de control
(96%) vs. 80% în cazul pacienţilor. Gena 2DS4 este
gena KIR caracteristică haplotipului A şi, de altfel,
analizând frecvenţa genotipurilor, se observă că ge-
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notipul AA are o frecvenţă mai mare în lotul martor,
în timp ce genotipul BB este mai frecvent în rândul
pacienţilor cu mielom multiplu (Tabelul 4).
TABELUL 4. Frecvenţa (%) genotipurilor KIR
Genotip KIR
AA
AB
BB

Lot pacienţi
(n = 80)
27 (33,75%)
45 (56,25%)
8 (10%)

Lot control
(n = 50)
21 (42%)
27 (54%)
2 (4%)

Aşa cum am amintit în introducere, genotipul
BB este caracterizat de prezenţa mai multor gene
KIR stimulatoare, ceea ce ar induce o activitate mai
intensă, antitumorală şi antivirală, a celulelor NK.
Prin urmare, ne aşteptăm ca acest genotip să fie
protectiv contra neoplaziilor. Analizând haplotipurile B ale pacienţilor cu mielom multiplu, se observă
că, dintre genele stimulatoare, predomină 2DS1 şi
2DS2 care coexistă cu genele inhibitoare 2DL1 şi
2DL2 şi sunt competitive pentru aceiaşi liganzi.
Cum afinitatea receptor-ligand este mai mare în
cazul genelor inhibitoare, per total rezultă un status
inhibitor al celulei NK.
De altfel, numai la 5 (62,5%) dintre cei 8 pacienţi
cu genotip BB s-a obţinut remisiune parţială (3
pacienţi) sau remisiune totală (2 pacienţi) după
chimioterapie, dar aceste răspunsuri terapeutice au
fost de scurtă durată, 2 dintre pacienţi prezentând
recădere de boală, rapid, la 3 luni de la întreruperea
tratamentului. Mai mult, unul dintre aceşti pacienţi
a fost supus în continuare unei proceduri de autotransplant de celule stem dar, la examenul de control
efectuat la 6 luni posttransplant, s-a constatat recidiva bolii.
În rândul pacienţilor cu genotip AA sau AB, proporţia celor la care s-a obţinut remisiune completă
sau parţială după chimioterapie a fost mult mai mare
comparativ cu genotipul BB, de 92,6% (25/27) şi
respectiv 88,8% (40/45) (Tabelul 5).
TABELUL 5. Răspunsul la chimioterapie în funcţie de
genotipul KIR
Răspunsul la
Genotip AA Genotip AB Genotip BB
tratament
(n = 27)
(n = 45)
(n = 8)
Remisiune
17 (62,96%) 24 (53,33%)
2 (25%)
parţială
Remisiune
8 (29,63%) 16 (35,55%) 3 (37,5%)
completă
Chimiorezistenţă 2 (7,41%)
5 (1,12%)
3 (37,5%)
Recădere după
3 (11%)
10 (22%)
2 (25%)
chimioterapie

Un răspuns favorabil s-a observat şi în cazul
pacienţilor cu astfel de genotip care au fost transplantaţi, cu o frecvenţă a recidivei de boală, la 6
luni posttransplant de 25%, iar la un an de 37,5% în
cazul genotipului AB (Tabelul 6).
TABELUL 6. Frecvenţa recăderilor de boală
posttransplant autolog de celule stem, în funcţie de
genotipul KIR (N=25)
Genotip AA Genotip AB Genotip BB
(n = 8)
(n = 16)
(n = 1)
Recădere la 6
luni posttransplant autolog
Recădere la 1
an posttransplant autolog

2 (25%)

4 (25%)

1 (100%)

2 (25%)

6 (37,5%)

0

CONCLUZII
În ciuda dezvoltării rapide şi continue a unor noi
agenţi terapeutici, mielomul multiplu rămâne o
afecţiune incurabilă cu evoluţie fatală la majoritatea
pacienţilor, în special la cei cu forme avansate de
boală. Tradiţional, factorii de prognostic se referă
la indexul de proliferare a celulelor mielomatoase
(Ki-67), la masa tumorală (stadiul bolii, procentul
plasmocitelor în sângele periferic şi măduva osoasă)
sau la statusul pacientului (hemoglobină, creatinină,
albuminemie). Cel mai important marker prognostic
este β2-microglobulina. În prezent, din ce în ce mai
mult, se pune accent pe depistarea unor factorii
genetici ca factori prognostici (17,18).
În studiul nostru, deşi analiza individuală a genelor KIR nu a arătat diferenţe semnificative între
lotul de pacienţi şi lotul martor, exceptând gena
2DS4, care a fost mai frecventă la lotul de control,
analiza combinaţiei de gene de pe fiecare cromozom
(haplotipul KIR) şi determinarea genotipului, au
arătat că genotipul KIR BB este mai frecvent la
pacienţii cu mielom multiplu şi prezenţa lui se asociază cu forme de boală agresive, cu răspuns slab şi
nesusţinut la chimioterapie, cu recăderi rapide chiar
după transplantul autolog de celule stem hematopoietice.
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