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Η έκφραση του μορίου Dickkopf-1 (Dkk-1) στο δέρμα μετά την θεραπεία με ριτουξιμάμπη 
συνδυάζεται με ιστολογική βελτίωση σε ασθενείς με συστηματική σκληροδερμία
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ερευνητικά δεδομένα εισηγούνται την συμμετοχή των Β λεμφοκυττάρων στην 
παθογένεια της συστηματικής σκληροδερμίας (ΣΣ).  Το σκληροδερματικό δέρμα χαρακτηρίζεται 
από ισχυρή ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού-αυτό πιθανά οφείλεται στην απουσία έκφρασης 
του μορίου Dickkopf-1 (Dkk-1), ενός αναστολέα του Wnt μονοπατιού.
Σκοπός: Να εκτιμηθεί η πιθανή επίδραση της Β κυτταρικής εξάλειψης με ριτουξιμάμπη (RTX) 
στην έκφραση του Dkk-1 στο σκληροδερματικό δέρμα.
Μέθοδοι:  Ελήφθησαν βιοψίες δέρματος από 11 ασθενείς με ΣΣ προ και 6 μήνες μετά από 
θεραπεία με RTX.  Oι βιοψίες από 8 ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν για ανοσοιστοχημική ανάλυση 
και από 3 ασθενείς για γονιδιακή ανάλυση (έφραση του γονιδίου DKK1 σε ινοβλάστες δέρματος).  
Τρείς επιπλέον ασθενείς με ΣΣ που δεν έλαβαν θεραπεία με RTX χρησιμοπιήθηκαν ως μάρτυρες
Αποτελέσματα: Από όλες τις βιοψίες στο χρόνο μηδέν απουσίαζε η έκφραση του Dkk-1 από 
ινοβλάστες του δέρματος.  Μετά την θεραπεία με RTX, 4 από τους 8 ασθενείς που μελετήθηκαν 
εμφάνισαν έκφραση του Dkk-1 σε ινοβλάστες σε αντίθεση με τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου 
όπου κανένας δεν παρουσίασε έκφραση του Dkk-1.  Η έκφραση του TGFβ μειώθηκε σημαντικά 
μετά την θεραπεία-η μείωση αυτή ήταν πιο εμφανής στην ομάδα ασθενών που εμφάνισε έκφραση 
Dkk-1 μετά την θεραπεία σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνισαν (50.88% μείωση σε αντιδιαστολή 
με μόλις 15.98%, p=0.022).  Oι ασθενείς που εξέφρασαν Dkk-1 μετά την θεραπεία ήταν αυτοί 
που είχαν την καλύτερη κλινική και ιστολογική ανταπόκριση-η εναπόθεση κολλαγόνου μειώθηκε 
κατά 49.47% σε σχέση με μόλις 18.18% στους ασθενείς που δεν εξέφρασαν, p=0.04.  Τα κλινικά 
δεδομένα ήταν ανάλογα των ιστολογικών- το MRSS στον ένα χρόνο μειώθηκα κατά 63.23% στην 
ομάδα που εξέφρασε Dkk-1 σε σχέση με 28.08% στην ομάδα που δεν εξέφρασε Dkk-1 μετά την 

θεραπεία.  Η έκφραση του γονιδίου DKK1 στους ινοβλάστες 
δέρματος αυξήθηκε 4.8 φορές μετά την θεραπεία (p=0.03)
Συμπεράσματα:Η έκφραση του Dkk-1 στο σκληροδερματικό 
δέρμα μετά την θεραπεία με RTX συνδυάζεται με ιστολογική 
και κλινική ανταπόκριση. Η Β κυτταρική εξάλειψη πιθανά 
περιορίζει την ίνωση μέσω ενίσχυσης της έκφρασης του Dkk-
1.  Ο μηχανισμός είναι άγνωστος, αλλά τα δεδομένα μας 
εισηγούνται την συμμετοχή του TGFβ.
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ή εκφραΣή τΟυ μΟριΟυ dickkopf-1 (dkk-1) ΣτΟ δερμα μετα τήν θεραπεια με ριτΟυξιμαμπή  
Συνδυαζεται με ιΣτΟλΟγική βελτιώΣή Σε αΣθενειΣ με ΣυΣτήματική ΣκλήρΟδερμια

uprEGulation of dickkopf-1 skin ExprEssion followinG B cEll dEplEtion thErapy  
associatEs with EnhancEd rEsolution of skin fiBrosis in patiEnts with systEmic sclErosis

Upregulation of Dickkopf-1 skin expression following B cell depletion therapy associates 
with enhanced resolution of skin fibrosis in patients with systemic sclerosis
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ABSTRACT
Introduction: Experimental and clinical data indicate that B cells may actively participate in the 
fibrotic process in the context of systemic sclerosis (SSc).  Recently, the Wnt pathway has emerged 
as a crucial regulator of fibrosis.  In scleroderma skin, the Wnt pathway is highly activated; this is 
linked to the fact that Dickkopf-1 (Dkk-1), an inhibitor of the Wnt pathway, is virtually absent from 
scleroderma skin.
Objective: To assess the effect of B cell depletion therapy on Dkk-1 skin expression.
Methods: Skin biopsies were obtained from 11 patients with SSc, prior to and 6 months following 
RTX administration (biopsies from 8 patients were used for immunohistochemical assessment and 
biopsies from 3 patients for gene expression analysis).  Skin biopsies were also obtained from 3 
additional patients with SSc at baseline and at 6 months for control purposes (2 patients receiving 
cyclophosphamide and 1 no treatment).  Most of these patients were enrolled in a clinical study 
assessing the efficacy of RTX in SSc.  All biopsies were taken from lesional skin of the forearm.  
Skin involvement was assessed both clinically by applying the MRSS tool and histologically.  
Collagen accumulation was assessed by Masson’s thrichrome and computerized image analysis 
was used to quantify the results. Dkk-1 skin expression was assessed by immunohistochemistry 
and by RT-PCR.  Circulating Dkk-1 levels were measured using a solid phase immunoassay.
Results: In all baseline biopsies Dkk-1 had no expression in spindle like cells in the dermis.  
However, following RTX administration, 4 patients exhibited a significant upregulation of Dkk-1 
expression in spindle like cells. In the control biopsies Dkk-1 was undetectable in spindle like cells 
at 6 months.  TGFβ skin expression in the upper dermis was significantly attenuated following 
treatment (p=0.018).  However, the dowregulation of TGFβ skin expression was significantly 
more pronounced in the subgroup of patients (n=4) which showed Dkk-1 upregulation. In 
this subgroup TGFβ was downregulated by a mean percentage of 50.88% in sharp contrast 
to only 15.98%  in patients that did not show Dkk-1 upregulation (p=0.022). In the subgroup 
of patients which exhibited upregulation of Dkk-1 skin expression, an enhanced response, in 
terms of resolution of skin fibrosis, was found. In these patients, histologic analysis revealed that 
Dkk-1 upregulation associated with a significant decrease in collagen accumulation in the upper 
dermis by a mean±SEM 49.47±10.63% compared to 18.18±6.67% in patients which did not 
exhibit Dkk-1 upregulation (p=0.04). Histologic data matched the clinical data; MRSS at 1 year 
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decreased by a median of 63.23% in the subgroup that exhibited Dkk-1 upregulation compared to 
only 28.08% in the subgroup with undetectable Dkk-1.  PFT’s improved following RTX treatment, 
irrespective of Dkk-1 skin expression.  Circulating levels of Dkk-1 did not change following RTX 
treatment (mean±SEM of OD: 0.17±0.04 vs 0.19±0.03 for patients with SSc and healthy subjects, 
respectively, p=ns). Gene expression analysis in fibroblasts revealed that DKK1 was significantly 
upregulated following RTX treatment (p=0.03)
Conclusions: Upregulation of Dkk-1 skin expression associates with an enhanced resolution of 
skin fibrosis following B cell depletion therapy.  RTX may mediate its beneficial effects on fibrosis 
by increasing Dkk-1 skin expression potentially by a TGFβ-dependent mechanism. This could 
potentially downregulate the Wnt pathway, a well known driver of fibrosis.
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