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Sedmé symposium o využití analýz Freelite 
a Hevylite se soustředilo  především na klinické 
aspekty využití těchto vyšetření. Symposium mělo 
posterovou část, šest vědeckých sekcí, výstavu 
s předvedením nového analyzátoru Optilite firmy 
Binding Site a samozřejmě i společenskou část. Na 
symposiu vystoupili řečníci z celého světa se špič-
kovým renomé a podobně vynikající bibliografií. 
V úvodní sekci nazvané „Diagnosis of monoclonal 
gammopathies“ vystoupili Robert Kyle a Jerry 
Katzmann z Mayo Clinic s přehlednými přednáš-
kami o historii a současném pohledu na roli FLC 
v diagnostice monoklonálních gamapatií, další 
řečníci doplnili jak analytické, tak klinické aspekty 
vyšetřování (Robert Lock, Thomas Dejoie, Herve 
Avet-Loiseau). První sekci předsedala Angela 
Dispenzieri, rovněž z Mayo Clinic. Druhá sekce se 
zabývala problematikou monoklonálních gamapatií 
neurčeného významu (MGUS) a doutnajícího mye-
lomemu (SMM). Přednášky se týkaly  stratifikace 
rizika (Ingemar Turesson), závažností MGUS (velmi 
vtipnou přednáškou o výzkumu MGUS na Islandu 
posluchače zaujal Sigurdur Kristinsson), SMM 
(Ola Landgren, Robert Kyle) a využití průtokové 
cytometrie pro identifikace klonálních změn (Bruno 
Paiva). Třetí sekci s názvem „Monitoring multiple 
myeloma“  předsedal prof. Roman Hájek z Ostravy. 

První dvě přednášky z Birminghamu se týkaly role 
FLC při monitorování mnohočetného myelomu 
(Mark Cook), další se zabývaly charakteristikami 
(Jo Bradwell) a významem HLC v diagnostice 
monoklonálních gamapatií (Mauricette Michalet, 
Heinz Ludwig, Guillemette Fouquet). Čtvrté sekci 
(Importance of clonal identification in multiple 
myeloma) předsedal Kazuyuki Shimizu. Tématem 
přednášek byl vývoj patologických klonů u mno-
hočetného myelomu (Joseph Mikhael), incidence 
FLC escape (Mark Drayson), kompletní (stringent) 
remise mnohočetného myelomu (Prashant Kapoor), 
iniciativa Black Swan (Brian Durie) a problematika 
akutního poškození ledvin (AKI) u mnohočet-
ného myelomu a nemoci z lehkých řetězců (Paul 
Cockwell).  Pátá sekce (AL amyloidosis and other 
monoclonal gammopathies) se v prvních dvou 
přednáškách zabývala podrobně AL amyloidózou 
(Giampaolo Merlini a Ashutosh Wechalekar), 
v poslední přednášce se Angela Dispenzieri zabý-
vala (možná poněkud chaoticky) významem FLC 
u POEMS a dalších vzácných onemocnění. Konečně 
poslední sekce (Role of polyclonal FLC assessment 
in disease) se zabývala především hematologickými 
aspekty využití této diagnostiky (Jan Dierig a Anto-
nio Pinto hovořili o chronické lymfatické leukémii 
a Hodgkinově lymfomu), následovalo zhodnocení 
role FLC u kardiovaskulárních onemocnění (ach, ta 
japonská angličtina – Akira Matsumori) a využití 
FLC při analýze likvoru (May Villar).
Česká účast byla bohatá, mezi postery byla řada 
z českých pracovišť. Sborník prací symposia tvo-
řilo suplementum časopisu Hematology Reports 
(Hematol. Rep., 2015, 7(s1). Organizace proběhla 
naprosto příkladně, péče o české (ale nejen o ně) 
účastníky byla vynikající. Je nutno poznamenat, 
že na společenských částech symposia konaného 
v hlavním městě Skotska zněly dudy v klasickém 
i rockovém hávu (Red Hot Chilli Pipers byli pro-
stě skvělí), lokální produkty zastupovala skotská 
kuchyně (haggis) – ovšem při úplné absenci whisky 
(tuto jedinou slabou stránku symposia všichni určitě 
odpustili). 


