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Imunoturbidi- 
metrická stanovení  
imunoglobulinů 
a jejich komponent 
v diagnostice mono-
klonálních gamapatií 
na OKB FN Olomouc
Lochman P., Pika T.

Vyšetření volných lehkých řetězců 
imunoglobulinů kappa a lambda
V roce 2004 bylo na OKB FN Olomouc započato 
testování  souprav  pro  stanovení  volných  lehkých 
řetězců (VLŘ) kappa a lambda Freelite  firmy The 
Binding Site jakožto principiálně nového vyšetření 
v oblasti  laboratorní  diagnostiky  monoklonálních 
gamapatií  a mnohočetného  myelomu,  založeného 
na  imunochemické  interakci specifických epitopů 
molekuly VLŘ, které jsou v intaktní molekule skry-
ty. Do té doby bylo vyšetřování založeno tradičně 
na  elektroforetických  metodách  s imunofixační 
identifikací nalezeného gradientu (Helena, později 
Sebia)  a doplňkovým  stanovením  celkových  imu-
noglobulinů na analyzátorech Hitachi 917 a později 
Modular firmy Roche.
Zavedení  vyšetřování  VLŘ  bylo  spojeno  s očeká-
váním velkého diagnostického přínosu, které  tato 
metoda beze zbytku naplnila. Význam syntézy VLŘ 
a následně kompletní molekuly imunoglobulinu byl 
již dlouho znám a teoreticky bylo možné očekávat 
přínos  analytické  techniky,  která  by  tyto  řetězce 
dokázala s dostatečnou analytickou citlivostí a speci-
fičností kvantifikovat. Britská firma The Binding Site 
navíc podepřela svoji nabídku bohatou výzkumnou 
a publikační činností ve spolupráci se špičkovými 
světovými pracovišti, ve které podala exaktní důkazy 
o užitečnosti  nabízených  vyšetření  a začínajícím 
uživatelům tak poskytla velmi uspokojivou odbor-
nou podporu. 

Analytické instrumentace 
používaná k vyšetření VLŘ
Vyšetřování  VLŘ  kappa  a lambda  bylo  nejprve 
zavedeno  na  analyzátorech  Hitachi  917  a později 
Modular firmy Roche, na kterých byla provedena 
první pilotní měření pacientských vzorků. Poté bylo 
vyšetřování převedeno na nefelometrický analyzátor 
Radim Delta a následně na nefelometr Immage  800 
firmy Beckman Coulter. Zvyšující se poptávka po 

vyšetřování VLŘ spolu s velkým podílem patologic-
kých vzorků z Myelomového centra FN Olomouc, 
které  vyžadovaly  z důvodu  vysokých  koncentrací 
VLŘ  analýzu  manuálně  ředěných  vzorků,  vedla 
k další změně analytické techniky.  V roce 2010 byl 
nefelometr Immage  finálně nahrazen imunoturbi-
dimetrickým analyzátorem SPA Plus, založeným na 
osvědčené platformě Hitachi. Rozhodnutí výrobce 
implementovat  vyvinutá  a nabízená  vyšetření  pro 
diagnostiku monoklonálních gamapatií na jednot-
nou imunoturbidimetrickou analytickou techniku 
přineslo  efekt  jak  v oblasti  analytické  kvality,  tak 
v optimalizaci pohybu vzorku v laboratoři  a mož-
nosti pružnější reakce v případě složitějších nálezů 
nebo  požadavků  ošetřujícího  lékaře  vyžadujících 
specifický  přístup  obsluhy.  Analyzátor  SPA  Plus 
sdružuje základní laboratorní vyšetření pro myelo-
movou diagnostiku – VLŘ kappa a lambda, celkové 
imunoglobuliny G, A a M včetně podtříd, beta-2-
mikroglobulin  a vyšetření  Hevylite  ve  třídách  G, 
A a M spolu s řadou dalších biochemických testů. 
Zavedení  všech  vyšetření  bylo  bezproblémové 
a srovnání metod s předchozími používanými systé-
my prokázalo dobrou návaznost všech stanovení.

Význam a přínos vyšetření VLŘ
Vzhledem k relativně dlouhému biologickému polo-
času intaktního imunoglobulinu, který se pohybuje 
v řádu až desítek dní, je monitorování vývoje choro-
by 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 VLŘ spolu  s výpočtem 
jejich poměru (indexu kappa  /  lambda)  toto časo-
vé  omezení  odstraňuje,  neboť  biologický  poločas 
lehkých řetězců  je velmi krátký  (2 – 4 hodiny pro 
VLŘ kappa a 3 – 6 hodin pro VLŘ lambda) a změny 
v jejich syntéze tak lze zachytit nepoměrně rychleji. 
Vzhledem ke skutečnosti, že produkce lehkých imu-
noglobulinových řetězců předchází vlastní  syntéze 
kompletních imunoglobulinů, odráží změny v jejich 
produkci  i následné budoucí  změny v koncentraci 
imunoglobulinů  ve  značném  časovém  předstihu, 
informuje jejich aktuální koncentrace lékaře o prů-
běhu terapie. Směrodatným prognostickým ukazate-
lem je u vyšetření sérových hladin volných lehkých 
řetězců poměr těchto hodnot, tj. index kappa / lambda 
(nazývaný také index klonality) a jeho trend v čase.
Vyšetření  volných  lehkých  řetězců  v séru  je  rov-
něž  zásadním  přínosem  pro  onemocnění  jako  je 
nesekreční myelom, kdy nelze monoklonální kom-
ponentu  pomocí  elektroforézy  zachytit,  ale  u více 
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než 60 % pacientů lze detekovat právě volné lehké 
řetězce,  oligosekreční  formy  myelomu  se  sekrecí 
nižší kvantity paraproteinu), Bence Jonesův myelom, 
kde detekce VLŘ v séru odstraňuje problémy se sbě-
rem moči a následná úskalí analytického charakteru 
nebo pro diagnostiku a sledování AL amyloidózy. 
Dále prokázalo stanovení VLŘ prognostický význam 
u monoklonálních  gamapatií  nejistého  významu 
(MGUS), kde umožňuje vytipování vysoce riziko-
vých  pacientů  s vyšší  pravděpodobností  maligní 
transformace  MGUS  v mnohočetný  myelom 
a následné zahájení včasné terapie. 
Dalším přínosem vyšetřování VLŘ na našich pracoviš-
tích je monitorování jejich koncentrací v séru u paci-
entů podstupujících „high cut-off“ dialýzu z důvodu 
selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Používají se 
speciální dialyzátory, které efektivně odstraňuji VLŘ 
ze séra pacientů a zlepšují  tak dlouhodobě ledvinné 
funkce v kombinaci s efektivní chemoterapií. Pokles 
sérových hladin VLŘ po hemodialýze  je vhodným 
měřitelným ukazatelem účinnosti této léčebné metody.
Stejně tak je přínosné měření sérových hladin VLŘ 
při sledování účinku lékové terapie myelomových 
onemocnění, kdy je sledování poklesu jejich abso-
lutních  koncentrací  měřitelným  a definovaným 
parametrem účinnosti léčby.
Hlavní přínos vyšetření VLŘ kappa a lambda spo-
čívá v kombinaci s tradiční elektroforézou a imuno-
fixací séra a moče, kdy se zvýšil laboratorní záchyt 
těchto onemocnění téměř až k hranici 100 %.
Lze  říct,  že  systém  Freelite™  pro  stanovení  VLŘ 
kappa  a lambda  beze  zbytku  naplnil  očekávání 
a dnes  je  vyšetření  VLŘ  již  nedílnou  standardní 
a široce ověřenou součástí laboratorní diagnostiky 
monoklonálních gamapatií.

Vyšetření Hevylite™ - stanovení 
imunoglobulinů podle typu lehkého 
řetězce.
V roce 2009 začala firma The Binding Site Ltd. uvádět 
na trh diagnostické soupravy řady Hevylite, umožňu-
jící kvantitativní imunonefelometrické nebo imuno-
turbidimetrické stanovení intaktních imunoglobulinů 
v jednotlivých  třídách podle  typu  lehkého  řetězce 
kappa a lambda, tj. v párech. Imunochemická reakce 
je založena na selektivním rozpoznání specifického 
vazebného epitopu lehkého a těžkého řetězce v mole-
kule intaktního imunoglobulinu v dané třídě. 

Analytické instrumentace 
používaná k vyšetření Hevylite™
V současné době  jsou rutinně dostupné soupravy 
pro  stanovení  imunoglobulinů  IgGκ,  IgGλ,  IgAκ, 
IgAλ, IgMκ a IgMλ. Toto vyšetření je vyráběné ve 

verzích pro imunoturbidimetrický analyzátor SPA 
Plus  a pro  nefelometr  BNII  firmy  Siemens  (dříve 
Dade  Behring).  Ve  FN  Olomouc  byla  vyšetření 
Hevylite ve třídách IgG a IgA zavedena nejprve na 
nefelometru  BNII  v roce  2010  a ve  třídě  IgM  po 
instalaci analyzátoru SPA Plus pak přímo na něm. 
Porovnání metod prokázalo vzájemnou návaznost 
obou systémů.

Význam a přínos vyšetření 
Hevylite™
Toto stanovení je přínosné jednak v oblasti nízkých 
koncentrací monoklonálních imunoglobulinů, kdy 
je  stanovení  monoklonální  komponenty  elektro-
foretickými separačními vyšetřovacími metodami 
zatíženo  relativně  velkou  chybou  kvantifikace 
z důvodu  analytického  pozadí,  a jednak  v přípa-
dech  komigrujících  komponent  imunoglobulinů, 
kdy tyto není možné jednoznačně identifikovat jak 
kvalitativně tak kvantitativně. 
Analogicky  jako  u vyšetření  VLŘ  pak  poměr 
(index  klonality)  takto  stanovených  imunoglobu-
linů  v jednotlivých  třídách  poskytuje  informace 
o produkci monoklonálního imunoglobulinu vůči 
produkci polyklonální, resp. míru suprese produkce 
nepostiženého imunoglobulinu, a to jak mezi jed-
notlivými  třídami,  tak  zejména  mezi  postiženým 
a nepostiženým typem v rámci jedné třídy, jak bylo 
na našich pracovištích prokázáno.
Jsou analyzovány  soubory pacientů pro  jednotlivá 
onemocnění  (MGUS,  MM,  AL-amyloidóza,  Wal-
denströmova makroglobulinémie) a v různých fázích 
těchto onemocnění a léčby, a tyto práce v současné 
době stále probíhají včetně klinického zhodnocení 
přínosu pro diagnostiku jednotlivých chorob.
Současné závěry prokázaly zejména význam vyčísle-
ní suprese nepostiženého párového imunoglobulinu 
v jednotlivých třídách, která koreluje s mírou rizi-
kovosti monoklonální gamapatie nejistého významu 
(MGUS)  výrazněji  nežli  již  dříve  známá  suprese 
hladin celkových imunoglobulinů. Index klonality 
vyčíslený  jako  koncentrační  poměr  těchto  párů 
tak informuje přímo o složení a chování finálního 
monoklonálního produktu – intaktního imunoglo-
bulinu spolu s jeho suprimovaným polyklonálním 
protějškem.
Na základě zkušeností řady dalších pracovišť i závě-
rů našich lze důvodně předpokládat, že se vyšetření 
Hevylite  stane  dalším  z dílčích,  avšak  důležitých 
součástí  laboratorní  diagnostiky  v monoklonální 
problematice a přispěje tak k lepší péči o pacienty 
trpící těmito vážnými onemocněními.
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