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Laboratorní 
diagnostika 
mnohočetného 
myelomu a dalších 
monoklonálních 
gamapatií ve 
spolupráci OKB 
a III. interní kliniky 
Fakultní nemocnice 
Olomouc

P. Lochman, T. Pika

Mnohočetný myelom a příbuzné monoklonální 
gamapatie jsou ve Fakultní nemocnici Olomouc 
vyšetřovány již od 60. let 20 století. V roce 1996 
byla založena Česká myelomová skupina (Czech 
Myeloma Group, CMG, www.myeloma.cz) jako 
sdružení odborníků zaměřených na léčbu a výzkum 
mnohočetného myelomu a jedním ze zakládajících 
center se stalo právě pracoviště III. interní klini-
ky Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením 
prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc. V roce 2009 
přesáhl počet zde dispenzarizovaných pacientů 
s mnohočetným myelomem 230 a ročně je nově 
diagnostikováno přibližně 40-50 pacientů. V sou-
ladu s našimi zkušenostmi i s pozorováními na 
jiných tuzemských i zahraničních pracovištích lze 
konstatovat nárůst počtu nově diagnostikovaných 
pacientů, způsobený jak citlivějšími vyšetřovacími 
metodami, tak i skutečným zvýšením nemocnosti 
populace.
Jako monoklonální gamapatie lze souhrnně označit 
přítomnost patologického monoklonálního imuno-
globulinu nebo jeho strukturních součástí – těžkých 
nebo lehkých řetězců – v séru a/nebo v moči. Vysky-
tuje se u některých lymfoproliferativních onemocně-
ní, vedle nejčastějšího mnohočetného myelomu jsou 
to zejména Waldenströmova makroglobulinémie, 
primární AL-amyloidóza, doutnající myelom, dále 
několik méně častých forem myelomu jako nese-
kretorický myelom, solitární kostní plazmocytom, 
osteosklerotický myelom nebo plazmocytární leu-
kémie a několik dalších vzácnějších lymfoproliferací 
provázených tvorbou monoklonálních imunoglo-
bulinů. Lze sem zařadit i potenciálně maligní stavy, 
označované jako monoklonální gamapatie nejistého 
významu (MGUS).

DIagnOstIKa 
a mOnItOrOvání léčBy 
mnOhOčetnéhO myelOmu 
a mOnOKlOnálních 
gamapatIí
Diagnostika mnohočetného myelomu je založena na 
současně přítomných projevech onemocnění, který-
mi jsou vedle přítomnosti monoklonálního imuno-
globulinu v séru a/nebo v moči cytologický průkaz 
infiltrace kostní dřeně myelomovými elementy nebo 
imunohistochemický průkaz plazmocytomu a oste-
olytické postižení skeletu nebo jiná asociovaná or-
gánová postižení způsobená myelomem, souhrnně 
označovaná zkratkou „CRAB“ z anglických termínů 
pro hyperkalcémii, renální postižení, anémii a kostní 
postižení. Pro podrobnější klinickou kategorizaci 
dále slouží kvantitativní charakteristiky sledova-
ných parametrů a to zejména pro rozlišení mezi 
monoklonálními gamapatiemi nejistého významu 
a mnohočetným myelomem, které má zásadní 
konsekvence v následném vedení léčebného postu-
pu. Za tímto účelem byla definována tzv. kritéria 
International Myeloma Working Group – IMWG.

laBOratOrní vyšetření 
prO DIagnOstIKu 
a mOnItOrOvání léčBy 
mnOhOčetnéhO myelOmu
Laboratorní metody diagnostiky monoklonálních ga-
mapatií se vyvíjely v závislosti na soudobých požadav-
cích klinických pracovníků a technických možnostech 
laboratoří. Postupem času byly na našem pracovišti 
využívány například techniky elektroforetické sepa-
race sérových proteinů na manuálně připravovaných 
agarózových matricích, později byl používán elek-
troforetický systém firmy Helena Laboratories až po 
současně používaný poloautomatický systém firmy 
Sebia s výhledem na budoucí využití automatického 
elektroforetického zařízení firmy Sebia založeného 
na technologii kapilární elektroforézy.
Poloautomatický elektroforetický systém Hydrasys 
Sebia, umožňující celou řadu klinicko – biochemic-
kých stanovení na komerčně dodávaných soupravách, 
byl na Oddělení klinické biochemie Fakultní nemoc-
nice Olomouc zakoupen v roce 2003 od firmy A. L. 
Instruments, s r.o. Ze široké nabídky vyšetření jsou 
pro účely laboratorní diagnostiky monoklonálních 
gamapatií využívány metody pro separace proteinů 
v séru a v moči a imunofixace lehkých a těžkých imu-
noglobulinových řetězců. Tím byly plně nahrazeny do 
té doby používané starší postupy pro elektroforézy 
a imunofixace, což výrazně přispělo k modernizaci 
a standardizaci v této oblasti vyšetření.
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Dalším významným pokrokem v laboratorní 
diagnostice bylo uvedení vyšetřovacích souprav 
Freelite kappa a lambda britské firmy The Binding 
Site Ltd., umožňujících kvantitativní stanovení 
volných lehkých řetězců imunoglobulinů v séru 
s turbidimetrickou nebo nefelometrickou detekcí. 
Toto vyšetření je považováno za revoluční změnu 
v diagnostice a monitorování mnoha hematoonko-
logických malignit a jeho přínos pro další klinické 
obory je dnes předmětem řady studií. V roce 2004 
byly tyto soupravy dodány firmou Immunotech a.s. 
centru České myelomové skupiny na III. interní 
klinice FN Olomouc k provedení pilotní studie 
ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie 
FN Olomouc v rámci zavádění vyšetření Freelite 
v České republice.

eleKtrOFOréza 
a ImunOFIxace sérOvých 
prOteInů 
Základním algoritmem laboratorní diagnostiky 
u pacientů s podezřením na monoklonální one-
mocnění je vyšetření séra elektroforetickou sepa-
rací na agarózovém gelu s následnou imunofixací 
případného atypického gradientu. K tomuto účelu 
jsou používány soupravy Sebia Hydragel 30 Pro-
tein(e) a elektroforéza Sebia Hydrasys s následnou 
denzitometrickou kvantifikací případného mono-
klonálního gradientu pomocí skeneru Epson 1680 
Pro a softwaru Phoresis. Elektroforetické soupravy 
sestávají z připraveného agarózového gelu na fólii, 
houbiček obsahujících separační pufr, nanášecích 
hřebenů pro vzorky a roztoku barviva amidočerni 
pro závěrečné barvení elektroforetické stopy. Takto 
připravená souprava minimalizuje riziko chyby 
dané lidským faktorem při laboratorní přípravě 
komponent elektroforézy, jak bylo obvyklé u sys-
témů používaných v minulosti, a tím poskytuje 
vysokou reprodukovatelnost tohoto vyšetření, kdy 
je manuální práce uživatele omezena prakticky na 
nanesení vzorků a umístění fólie do přístroje. V naší 
laboratoři používáme uspořádání pro vyšetření 30 
vzorků na fólii ve dvou řadách po 15 vzorcích nad 
sebou, kde jsou komponenty krevního séra separo-
vány do pěti základních zón (albumin, alfa1, alfa2, 
beta a gama).
Při nalezení monoklonálního gradientu následuje 
vyšetření imunofixace soupravou Hydragel 4 IF, kte-
ré umožní imunotypizaci nalezeného paraproteinu. 
Uspořádání soupravy je analogické se soupravou 
pro separaci sérových bílkovin s tím rozdílem, že 
po elektroforetickém rozdělení jednotlivých frakcí 
nanesených vzorků se pomocí speciální masky na-
nesou specifická antiséra proti jednotlivým těžkým 

a lehkým řetězcům monoklonálních imunoglobu-
linů, s nimiž v případě pozitivního nálezu vytvoří 
precipitát, který zůstane na fólii zachycen a je 
zviditelněn následným obarvením kyselou violetí. 
Čtyři vzorky paralelně vyšetřované na jedné fólii 
jsou tedy testovány specifickými protilátkami proti 
těžkým řetězcům lidských monoklonálních imuno-
globulinů alfa, mí a gama („A“, „M“ a „G“) a proti 
lehkým řetězcům lidských monoklonálních imuno-
globulinů kappa a lambda („κ“ a „λ“). Kombinací 
takto nalezených imunoglobulinových řetězců je 
monoklonální gradient typizován jako jeden z typů 
imunoglobulinů IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgM κ nebo 
IgMλ, případně oligomerních struktur imunoglobu-
linů stejné třídy (u tříd IgA a IgM) nebo samostatně 
přítomných těžkých nebo lehkých řetězců. V přípa-
dě detekce samotných lehkých řetězců kappa nebo 
lambda při imunofixaci ve standardním uspořádání, 
jak je popsáno výše, (G, A, M, κ, λ) následuje ještě 
imunofixační vyšetření vzorku séra s manuální 
aplikací specifických antisér proti těžkým imuno-
globulinovým řetězcům delta a epsilon („D“ a „E“) 
pro detekci případných vzácných monoklonálních 
imunoglobulinů tříd IgD nebo IgE.
Sledování kvantity monoklonálního gradientu 
a určení jeho typu je následně u dispenzarizovaných 
pacientů prováděno v pravidelných intervalech za 
účelem sledování vývoje onemocnění a průběhu 
léčby.

Obrázek 1: elektroforéza Sebia Hydrasys s gelem 
a nanášecími hřebeny

průKaz a typIzace 
KryOglOBulInů
Kryoglobuliny představují v laboratorním diagnos-
tickém procesu zvláštní podjednotku, vyžadující 
z důvodu své specifičnosti samostatný přístup. 
Jsou to sérové bílkoviny, vyznačující se reverzibil-
ními kryoprecipitačními nebo kryogelifikačními 
vlastnostmi při teplotách pod 37 °C. Ze struktur-
ního hlediska bývají tvořeny vedle několika méně 
častých komponent zejména buď polyklonálními, 
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monoklonálními nebo smíšenými imunoglobuliny, 
čímž zasahují do problematiky monoklonálních 
gamapatií.
Kvalitativní průkaz kryoglobulinu spočívá v rozdělení 
vzorku séra z krevního odběru uchovávaného až do 
doby separace při 37 °C na dvě části následně umís-
těné do chladničky (4 – 8 °C) a do termostatu (37 °C) 
na dobu 2 dní. Při vytvoření zákalu v chladu je jeho 
intenzita arbitrárně vyhodnocena a vzorek je umístěn 
do termostatu a je sledována reverzibilita zakalení.
Při požadavku na typizaci monoklonálního imuno-
globulinu tvořícího kryoprecipitát je vzorek séra solu-
bilizován přídavkem 2-merkaptoethanolu při teplotě 
37 °C a vyšetřen imunofixací, jak je popsáno výše.

eleKtrOFOréza 
a ImunOFIxace prOteInů 
v mOčI
Lehké řetězce kappa nebo lambda v moči pro-
kazují přítomnost tzv. Bence Jonesovy bílkoviny, 
která je z těchto řetězců složena. Dříve používaná 

Obrázek 2: imunofixace séra

Obrázek 3: elektroforéza sérových proteinů

orientační precipitační metoda byla v roce 2003 
opuštěna a imunofixace řetězců kappa a lambda 
v moči soupravou firmy Sebia ji jako v současné 
době nejcitlivější rutinně používaná metoda plně 
nahradila. Od roku 2009 je prováděna imunofixace 
moči v kompletní sestavě těžkých i lehkých řetězců 
(G, A, M, κ a λ) z důvodu jejich možného průniku 
do moči v případech těžšího renálního poškození. 
Kvantifikace elektroforetické frakce se provádí pře-
počtem relativní plochy získané denzitometricky na 
celkovou bílkovinu v moči, analogicky jako u kvanti-
fikace frakcí elektroforézy sérových bílkovin. Zde je 
však nutné brát v potaz nejistotu stanovení celkové 
bílkoviny v moči za přítomnosti Bence Jonesovy 
bílkoviny, jak bylo recentně popsáno v hodnocení 
cyklu EHK SEKK Gamapatie GP2/08.

stanOvení vOlných lehKých 
řetězců mOnOKlOnálních 
ImunOglOBulInů (vlř) 
Kappa a lamBDa v séru 
sOupravamI FreelIte Kappa 
a lamBDa
Vzhledem k relativně dlouhému biologickému polo-
času intaktního imunoglobulinu, který je například 
pro IgG 21 dní, je monitorování vývoje choroby 
a reakce na léčbu časově limitováno a případné 
změny v hladinách kompletních imunoglobulinů lze 
laboratorně zachytit stanovením jejich kvantity až 
po relativně dlouhé době a takováto odezva není pro 
lékaře z hlediska řízení terapie zcela optimální.
Vyšetření sérových hladin volných lehkých řetězců 
imunoglobulinů spolu s výpočtem jejich poměru 
(indexu kappa/lambda) toto časové omezení od-
straňuje, neboť biologický poločas lehkých řetězců 
je velmi krátký (2 – 4 hodiny pro kappa a 3 – 6 hodin 
pro lambda) a změny v jejich syntéze tak lze zachytit 
nepoměrně rychleji. Vzhledem ke skutečnosti, že 
produkce lehkých imunoglobulinových řetězců 
předchází vlastní syntéze kompletních imunoglo-
bulinů, odráží změny v jejich produkci i následné 
budoucí změny v koncentraci imunoglobulinů a to 
ve značném časovém předstihu, umožňujícím lékaři 
pružně reagovat úpravou terapie. Směrodatným 
prognostickým ukazatelem je u vyšetření sérových 
hladin volných lehkých řetězců poměr těchto hod-
not, tj. index kappa/lambda („index klonality“) 
a jeho trend.
Vyšetření volných lehkých řetězců v séru je rovněž 
zásadním přínosem pro onemocnění jako je nese-
kreční myelom, kdy nelze monoklonální komponen-
tu pomocí elektroforézy zachytit, ale u více než 60 % 
pacientů lze detekovat právě volné lehké řetězce, 
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oligosekreční formy myelomu se sekrecí pod 10 g/l 
paraproteinu), Bence Jonesův myelom, kde detekce 
VLŘ v séru odstraňuje problémy se sběrem moči 
a následná úskalí preanalytického i analytického 
charakteru (strukturní variabilita Bence Jonesovy 
bílkoviny), nebo pro diagnostiku a sledování AL 
amyloidózy. V posledních letech prokázalo sta-
novení VLŘ prognostický význam u MGUS, kde 
umožňuje vytipování „high risk“ pacientů.
Od zavedení těchto metod na OKB v roce 2004 byly 
pro toto vyšetřování využívány turbidimetrické sys-
témy Hitachi 917 / Modular a od poloviny roku 2006 
je vyšetření prováděno nefelometricky soupravami 
pro přístroje Radim Delta a BNII.

Obrázek 4: souprava pro stanovení volných lehkých 
řetězců lambda

vyšetření hevylIte 
– stanOvení IntaKtních 
mOleKul ImunOglOBulInů 
v séru
V průběhu roku 2009 začala britská firma The Bin-
ding Site Ltd. uvádět na trh diagnostické soupravy 
řady Hevylite, umožňující kvantitativní nefelomet-
rické stanovení intaktních imunoglobulinů jednot-
livých tříd s jejich lehkými řetězci kappa a lambda 
v párech. Toto stanovení je významné zejména 
v oblasti nízkých koncentrací, kde je kvantitativní 
stanovení monoklonální komponenty současnými 
elektroforetickými vyšetřovacími metodami za-
tíženo relativně velkou nejistotou měření. Poměr 
těchto imunoglobulinů v jednotlivých třídách pak 
poskytuje důležité informace o produkci mono-
klonálního imunoglobulinu vzhledem k polyklo-
nálnímu pozadí, podobně jako poměr koncentrací 
VLŘ kappa/lambda u vyšetření Freelite. Distribuci 
souprav bude zajišťovat nově založená pobočka 
firmy The Binding Site pro Českou republiku. 
V současné době je souprava pro stanovení ve třídě 
IgA testována na souboru pacientů v centru CMG 
na III. interní klinice FN Olomouc. 

Další laBOratOrní 
vyšetření pOužívaná 
v DIagnOstIce 
mOnOKlOnálních  
gamapatIí
Vyšetření hladiny vápníku v krevním séru je jedním 
ze základních biochemických vyšetření. Hyperkal-
cémie je významným nepříznivým biochemickým 
ukazatelem v klasifikaci těchto onemocnění. Z další 
nabídky laboratorních biochemických vyšetření 
jsou využívána vyšetření albuminu a beta-2-mi-
kroglobulinu podle doporučení mezinárodního 
stážovacího systému (ISS). 
Dalšími významně využívanými vyšetřeními jsou 
stanovení koncentrací polyklonálních imunoglo-
bulinů tříd IgG, IgA a IgM informující o stavu jejich 
syntézy při monoklonálních onemocněních. Dříve 
byly stanovovány na analytických systémech Hita-
chi 917 / Modular soupravami Roche Tina-quant 
IgA, IgM a IgG, nyní jsou používána stanovení 
nefelometrická (Radim Delta).
Dále jsou vyšetřovány enzymy laktátdehydrogená-
za a thymidinkináza, které bývají zvýšeny u tumorů 
a hematoonkologických malignit a v neposlední 
řadě markery kostní přestavby a renální para-
metry jako ukazatelé asociovaných orgánových 
poškození.
Prováděna jsou rovněž vyšetření angiogenních 
cytokinů a cytoadhezivních molekul, jejichž přínos 
byl spolu s dalšími vyšetřeními hodnocen v samo-
statné práci, na které se naše pracoviště podílelo.

KOntrOla KvalIty
Výše popisované metody laboratorní diagnostiky 
monoklonálních gamapatií jsou zahrnuty v systé-
mu vnitřní kontroly kvality OKB, založeném na 
měření vhodných kontrolních materiálů a objek-
tivním zhodnocení výsledků měření moderními 
softwarovými prostředky.
Laboratoře OKB FN Olomouc se rovněž dlouho-
době účastní cyklů externího hodnocení kvality 
SEKK a dalších (DGKL, Instand aj.), ze kterých 
se některé týkají bezprostředně diagnostiky mo-
noklonálních gamapatií a další zahrnují celou 
škálu biochemických vyšetření, která mohou 
k této diagnostice přispět řadou dílčích para-
metrů. Jsou to zejména cykly Gamapatie včetně 
pilotního hodnocení stanovení volných lehkých 
řetězců, Proteiny v krevním séru, Analyty krev-
ního séra, Analyty moče, Stanovení albuminu 
v moči, Biochemická analýza likvoru, Kostní 
markery a jiné.
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