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1.  Přehled použitých zkratek  

 

APRIL  a proliferation-inducing ligand = proliferaci indukující ligand 

ASCT  autologní transplantace kmenových buněk 

BAFF  B-cell activating factor = B buňky aktivující faktor 

BDD  léčebný režim bortezomib, doxorubicin a dexamethason 

CD  cluster of differentiation = diferenciační znak 

CRP  C-reaktivní protein 

CT  počítačová tomografie 

CTD  léčebný režim cyklofosfamid, thalidomid a dexamethason 

CVD  léčebný režim cyklofosfamid, Velcade (bortezomib) a dexamethason 

DOR  trvání léčebné odpovědi 

DS  Durieho-Salmonův stážovací systém 

EBV  virus Ebstein-Baarové 

FGFR3  receptor pro fibroblast growth faktor 3 

FLC  volné lehké řetězce 

FLCr  poměr volných lehkých řetězců 

G-CSF  granulocyty stimulující růstový faktor 

GEP  gene expression profiling - genový expresní profil 

Hb  hemoglobin 

HHV-8  human herpesvirus 8 

HIV  human immunodefficiency virus 

HLC  heavy/light chain - pár lehkých/těžkých řetězců 

Ig  imunoglobulin 

IgH  těžké žetězce imunoglobulinů 

IMWG  International Myeloma Working Group 

ISS  international staging system = mezinárodní stážovací systém 

KD  kostní dřeň 

LDH   laktátdehydrogenáza 

LO  léčebná odpověď 

MAF  V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog 

Mel200  melphalan 200 mg/m2 
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MGUS  monoklonální gamapatie nejasného významu 

MIBI  methoxy-isobutyl-isonitrile 

MIG  monoklonální imunoglobulin 

MM  mnohočetný myelom 

MMSET  multiple myeloma associated set gene 

MP  léčebný režim melphalan s prednisonem 

MR  magnetická rezonance 

MR  minimální odpověď 

MYC  myelocytomatosis viral oncogene homolog 

NF-κB  nukleární faktor kappa B 

ORR  overall response rate = celková léčebná odpověď 

OS  overall survival = celkové přežití 

PD  progressive disease = progresivní choroba 

PET/CT  pozitronová emisní tomografie / CT 

PFS  progression free survival = přežití bez progrese 

PKB  periferní kmenové buňky 

PR  parciální remise 

RAD  léčebný režim Revlimid (lenalidomid), doxorubicin a dexamethason 

RCD  léčebný režim Revlimid (lenalidomid), cyklofosfamid a dexamethason 

RCP  léčebný režim Revlimid (lenalidomid), cyklofosfamid a prednison 

RD   léčebný režim Revlimid (lenalidomid) s dexamethasonem 

RMG  Registr monoklonálních gamapatií 

ROTI  related organ or tissue impairment = související orgánové a tkáňové poškození 

RP  léčebný režim Revlimid (lenalidomid) s prednisonem 

sCR  stringent kompletní remise 

SD  stable disease = stabilní choroba 

TTP  time to progression = doba do progrese 

VAD  léčebný režim vinkristin, doxorubicin a dexamethason 

VD  léčebný režim Velcade (bortezomib) s dexamethasonem 

VGPR  very good partial remission = velmi dobrá parciální remise 

VMP  léčebný režim Velcade (bortezomib), melphalan a prednison 

B2M  beta2 mikroglobulin 
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2. Úvod - monoklonální gamapatie - obecné poznatky 

 

2.1 Charakteristika klinických jednotek 

 

 Základní charakteristikou této skupiny onemocnění je přítomnost monoklonálního 

imunoglobulinu (MIG) v séru či v moči pacienta. První popis tohoto jevu pochází od Henryho 

Bence Jonese z roku 1847 (1). Jde buď o kompletní molekulu imunoglobulinu, nebo jen část 

molekuly v podobě volných lehkých řetězců kappa či lambda, nebo velmi raritně volných 

těžkých řetězců. Nejčastěji jsou zastoupeny imunoglobuliny třídy IgG, IgA a vzácněji pak 

molekuly IgM. Velmi raritní je výskyt molekul IgD a IgE (2,3). Zdrojem produkce 

imunoglobulinů v lidském organismu jsou plazmatické buňky, tedy konečné diferenciační 

stádium B-lymfocytární vývojové větvě hematopoetických kmenových buněk. K produkci 

tohoto monoklonálního imunoglobulinu musí v kostní dřeni pacientů existovat patologický 

klon plazmatických buněk, bez něhož by přítomnost MIG prakticky nebyla možná. Jelikož jde 

o značně heterogenní skupinu onemocnění s velmi rozličným biologickým chováním, musela 

logicky vzniknout diagnostická kritéria, která jednotlivé podjednotky z této rozsáhlé skupiny 

chorob vydělí. Jako již často v průběhu vývoje poznání docházelo v průběhu posledních 

desetiletí i k vývoji pohledu na gamapatie a se stoupající znalostí o etiopatogenezi těchto 

onemocnění se nakonec ustálil systém dělení gamapatií z roku 2003 vzniklý z konsenzu 

IMWG (4). Zjednodušeně lze na tomto místě konstatovat, že gamapatie lze rozdělit na 

benigní a maligní, přičemž toto dělení se týká pouze gamapatií primárních, tedy nikoli 

asociovaných s jiným onemocněním (např. se systémovým onemocněním pojiva, chronickou 

infekcí, idiopatickým střevním zánětem apod.). Přehled onemocnění řazených do 

monoklonálních gamapatií je uveden v Tab. 2.1. (5). Podrobně je o jednotlivých jednotkách 

referováno v následujících kapitolách.  
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Tab. 2.1. Klasifikace monoklonálních gamapatií (Kyle 2006) 

Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) 

 Benigní (IgG, IgA, IgD, IgM, a vzácně lehké řetězce) 

 Asociované s nádory z buněk neprodukujících MIG 

 Biklonální a triklonální gamapatie 

 Idiopatická Bence-Jonesova proteinurie 

Maligní monoklonální gamapatie 

 Mnohočetný myelom (IgG, IgA, IgD, IgE a free lambda nebo kappa) 

      Symptomatický MM 

      Asymptomatický MM 

 Plazmocelulární leukémie 

 Nesekreční myelom 

 IgD myelom 

 

POEMS syndrom: polyneuropatie, organomegalie, endokrinopatie, MIG, 

kožní změny (skin) 

Plazmocytom 

 Solitární kostní plazmocytom 

 Extramedulární plazmocytom 

  

Maligní lymfoproliferace 

 Waldenströmova makroglobulinémie 

 Maligní lymfomy 

 Chronická lymfatická leukémie 

Nemoci těžkých řetězců 

 μ Heavy-chain disease 

 α Heavy-chain disease 

 γ Heavy-chain disease 

AL amyloidóza 
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 Jak již bylo řečeno, základním znakem je přítomnost MIG v séru a/nebo v moči 

nemocného. Jde o nejstarší známý nádorový marker. Na jeho přítomnost mohou nepřímo 

upozornit některé základní vyšetřovací metody, bez toho aniž bychom nutně v první řadě 

sáhli po specializovaných vyšetřovacích metodikách. Jelikož jde o bílkovinu, pak již vysoká 

hladina sérové bílkoviny může upozornit na přítomnost MIG, nicméně v případě nízkých 

hodnot MIG nebo pouhé přítomnosti lehkých řetězců toto nemusí platit a MIG může zůstat 

skryt. Současně již historickým ukazatelem, který může upozornit na přítomnost MIG, je 

enormně zvýšena rychlost sedimentace erytrocytů, která také může vést k podezření na 

přítomnost MIG.  

 K definitivnímu průkazu přítomnosti MIG pak slouží tradiční metody, a to jako 

základní vyšetření elektroforéza bílkovin s následnou imunofixací.  

 

2.2. Standardní vyšetřovací metody 

 

2.2.1. Elektroforéza bílkovin séra / moči 

 

Stále i v dnešní době jde o základní screeningovou metodu k detekci monoklonálních 

gamapatií. I v základním provedení na agarózovém gelu poskytuje obvykle dostatek 

informací o přítomnosti MIG (6). Současné metody jsou velmi citlivé a dovedou zachytit 

monoklonální gradient již při hodnotách kolem 500 mg/l, což je pro klinickou praxi v rámci 

diagnostiky gamapatií obvykle zcela dostatečné. Současně nám moderní elektroforetické 

metody umožňují nejenom zjistit přítomnost či nepřítomnost MIG, ale i jeho kvantitu, což je 

zásadní pro další sledování pacientů resp. vývoje jejich choroby.  

 

2.2.2. Imunofixace bílkovin séra / moči 

 

Tato metoda musí nezbytně navazovat na pozitivní nález při elektroforetickém vyšetření. 

Jejím smyslem je detekce typu jednotlivých tříd imunoglobulinů (IgG, IgA, ...) a určení typu 

lehkého řetězce (kappa či lambda) (7). Vzorky jsou podobně jako v případě elektroforézy 

zpracovány na gelu a po inkubaci s jednotlivými antiséry se obarví navázané precipitáty. 

Výhodou této metody je její větší citlivost, kdy je možné detekovat MIG již při hodnotách 
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kolem 200 mg/l séra a v moči dokonce při 40 mg/l moči. Toto vyšetření je současně nezbytné 

pro posouzení hloubky kompletní remise jednotlivých onemocnění.  

 

2.3. Nové směry v diagnostice monoklonálních gamapatií 

 

2.3.1. Volné lehké řetězce v séru/moči 

 

 Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát vyšetření FLC zbytečné, tato nová metoda 

má již v současné době své jednoznačné uplatnění v diagnostice a monitoringu 

monoklonálních gamapatií. Nejprve je třeba zdůraznit několik fyziologických poznámek 

týkajících se FLC. Volné lehké řetězce kappa a lambda jsou u zdravých jedinců běžně 

produkovány v množství asi 500 mg denně ve zdravých plazmatických buňkách dřeně a 

lymfatické tkáně (8). Vzhledem k faktu, že jde o relativně malou molekulu složenou ze 

zhruba 220 aminokyselin, prochází volně glomerulární filtrací do moči. Zde jsou pak FLC za 

normálních okolností reabsorbovány zpět pinocytózou do krevního řečiště tak, že jen asi 10 

mg FLC je denně vyloučeno močí. Relativně rychlá clearance je důvodem pro krátký 

biologický poločas novotvořených FLC v séru (2-4 hodiny pro kappa a 3-6 hodin pro lambda). 

Za patologických okolností může koncentrace FLC stoupat. Jednak může jít o problém na 

straně ledvin (9), tedy z důvodu snížené glomerulární filtrace FLC, kdy proporcionálně 

stoupají jak řetězce kappa, tak lambda. Proto se v praxi využívá častěji pro vyjádření 

patologické nadprodukce jednoho či druhého typu poměr FLC (FLCr), který lépe odráží 

přítomnost patologické klonální produkce. Snížená glomerulární filtrace tedy částečně 

vysvětluje pozorovanou elevaci FLC u starších nemocných bez monoklonální gamapatie a s 

normálním FLCr. Současně je třeba si uvědomit, že tato snížená clearance prodlužuje 

signifikantně poločas FLC v séru, u pacientů s kompletním renálním selháním až na 2-3 dny 

(10). Dalším faktem, který je potřeba si uvědomit, je skutečnost, že při porušené reabsorpci 

ledvinami dochází ke ztrátám FLC do moči, kde pak mohou být elevovány. Druhým důvodem 

je pak excesivní produkce FLC, kdy kapacita reabsorpčního, byť neporušeného systému je 

značně překročena.  

 Metodika stanovení FLC je v současné době již etablovanou metodou, kdy je využíván 

celosvětově prevážně systém FreeLite™ (Binding Site, UK). Jde o imunoturbidimetrickou 

metodu, která využívá vazby epitopů řetězců kappa či lambda na protilátku, 
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imunoprecipitáty jsou pak turbidimetricky stanoveny (11). Protilátky pro toto vyšetření jsou 

modifikovány tak, aby se vázaly pouze na epitopy FLC, které nejsou přístupné na kompletní 

molekule imunoglobulinu. Tato metoda je velmi rychlá a citlivá se senzitivitou detekce pod    

1 mg/l, což suverénně překračuje možnosti konvenčních elektroforetických metod. 

Donedávna byl celosvětově, ale i v ČR hlavní problém se standardizací tohoto vyšetření a 

proto byly recentně podniknuty kroky ke sjednocení metodiky vyšetřování FLC i v ČR (12). 

Další možností stanovení FLC je metoda ELISA, designovaná jako standardní „sandwich“ 

enzymová imunoanalýza s fotometrickou detekcí FLC (13). Referenční meze vyšetření 

pomocí FreeLite™ jsou pro úplnost uvedeny v Tab 2.2. 

 

Tab. 2.2. Referenční meze vyšetření FreeLite™ 

  

Kappa 95% interval: 3,3–19,4 mg/L 

  

Lambda 95% interval interval: 5,7–26,3 mg/L 

  

Kappa/lambda poměr 95% interval: 0,3–1,2 

 Normální poměr: 0,26–1,65 

 

  

 Využití FLC pro diagnostiku a monitoring monoklonálních gamapatií se ustálilo v 

několika rovinách. V rámci diagnostiky je doplňkovou metodikou pro posouzení efektu léčby 

pacientů s MM (14). Dále je klíčovým prognostickým nezávislým faktorem pro pacienty s 

MGUS (15). Nezastupitelné místo má v diagnostice tzv. nesekrečních myelomů, kdy díky této 

metodě počet skutečně nesekrečních myelomů výrazně klesl, neboť díky citlivosti metody lze 

detekovat i myelomy s malou produkcí FLC (16). Nezastupitelnou a klíčovou roli hraje v 

diagnostice AL amyloidózy, kde často MIG chybí nebo je jen v malé kvantitě a tudíž nelze 

využít ke sledování léčebné odpovědi klasických metod (17).  

 Při sledování léčebné odpovědi pacientů s gamapatiemi může být stanovení FLC 

přínosem v několika rovinách. Především nově formulovaná kritéria léčebné odpovědi MM 

dle IMWG (18) zahrnují FLCr a jeho normalizaci za známku hloubky kompletní remise 

onemocnění. Posouzení vlastního přínosu FLCr v této indikaci je jedním z cílů této práce a je 
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diskutováno v příslušné kapitole. Jeho dalším důležitým využitím je právě nejenom stanovení 

hloubky odpovědi, ale i konsekutivní sledování pacientů v remisi MM k časné detekci relapsu 

onemocnění, navíc někteří pacienti mohou relabovat pouze ve FLC, nikoli s kompletním MIG 

(tzv. „light chain escape" fenomén) (19), kdy dochází léčbou k selekci klonu, který 

neprodukuje kompletní molekulu MIG, ale jen FLC. Tato klonálně selekční teorie evoluce 

mnohočetného myelomu je nyní intenzivně zkoumána.  

 

2.3.2 Stanovení párů lehkých/težkých řetězců 

 

 Tato nová metoda umožňuje detekci páru lehkého a těžkého řetězce imunoglobulinu 

(„heavy/light chain“ - HLC) (20,21). Jde v podstatě o modifikaci předchozí metody s tím, že 

protilátka je namířena proti konstantní doméně junkčního epitopu mezi lehkým a těžkým 

řetězcem. Prakticky vzato jsou tedy připraveny protilátky proti IgG kappa, IgG lambda, totéž 

pro IgA k/l a IgM k/l. Opět stejně jako v případě FLC je i HLC vyjádřen jako poměr 

jednotlivých párů. Ačkoli jednoznačné uplatnění této metody v klinické praxi je stále 

zkoumáno, již nyní se zdá, že obdobně jako u FLC bude znamenat přínos pro stanovení 

hloubky a monitoring remise u pacientů s MM. Metoda má samozřejmě své značné limitace, 

kdy zcela opomíjí imunoglobuliny třídy IgD a IgE, samostatné těžké řetězce a samozřejmě 

samostatné lehké řetězce.  

 

2.3.3. Imunofenotypizační vyšetření 

 

 Toto dříve prakticky nevyužívané vyšetření doznalo v posledních několika letech 

dramatický rozmach. Vzhledem k zavedení nutnosti stanovení klonality plazmatických buněk 

v kostní dřeni se začalo intenzivně pracovat na podrobné imunofenotypové charakteristice 

plazmocytů. Navíc s rozvojem metodik flowcytometrie a využitím multiparametrické 

cytometrie lze s větší senzitivitou stanovit minimální reziduální chorobu ve dřeni pacientů. 

Základními znaky, které charakterizují plazmatické buňky, jsou CD38 a CD138. Toto jsou 

společné charakteristiky jak pro normální, tak pro abnormální plazmocyty. Klonální 

plazmocyty pak jeví sníženou expresi CD19, CD27, CD38 a CD45, a naopak zvýšeně exprimují 

CD20, CD28, CD33, CD56 a CD117. K určení klonality plazmatických buněk musí být 

analyzována přítomnost minimálně 4 znaků. Současně se využívá k průkazu klonálního 
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původu i přítomnosti cytoplazmatických kappa a lambda řetězců (22). K podrobné analýze 

minimální reziduální choroby a nově i k stanovení tzv. imunofenotypové kompletní remise je 

potřeba 6ti-, ideálně 8mi-barevná flowcytometrie, která je ovšem bohužel stále dostupná na 

jen menšině pracovišť.  

 

2.3.4. Vyšetření genomu 

 

 S rostoucími poznatky o biologii monoklonálních gamapatií roste také význam 

cytogenetického a zejména celogenomového vyšetření. Klasická cytogenetika společně s 

metodami FISH dovede odhalit chromozomové translokace běžně udávané pro mnohočetný 

myelom. Podrobněji viz kapitola 4.2 patogeneze MM. Nejprogresivnějším směrem poslední 

doby je stanovení profilu genové exprese (GEP). Na základě analýz arkansaské skupiny bylo 

identifikováno 70 vysoce rizikových genů a na základě jejich exprese byl sestaven model 

celkem 7 expresních profilů s různým prognostickým významem (23). To umožnilo vyčlenit 

skupinu asi 15 % vysoce rizikových pacientů, kteří mají bez ohledu na intenzitu léčby 

mimořádně špatnou prognózu a naopak zbylých 85 % pacientů s prognózou dobrou (24). Po 

mnoha letech se tak daří získat, byť nevalidovaný model, který dovede poměrně přesně určit 

prognózu pacientů s MM v éře moderní léčby, kdy klasická prognostická kritéria notně 

zaostávají za vývojem terapie. Tyto GEP modely byly opakovaně v různých variantách 

prováděny i na jiných pracovištích (25,26), a závěry studií byly velmi podobné. Do budoucna 

půjde jistě o jednu z významných diagnostických a prognostických metodik k určování 

prognózy pacientů s MM a v konečném důsledku i jejich léčby. 
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3. Monoklonální gamapatie nejasného významu 

 

3.1. Epidemiologie  

 

 Monoklonální gamapatie nejasného významu je nejčastější monoklonální gamapatií 

vůbec. Prevalence v celé populaci dospělých osob se pohybuje kolem 1 % (27,28). Ta dále 

graduálně stoupá s věkem a u lidí nad 50 let je přítomna zhruba u 3 % populace, v případě 

mužů nad 80 let je pak prevalence více než 8 % (29,30). Muži jsou postiženi o něco málo 

častěji než ženy. Zhruba 70 % MGUS je ve třídě IgG, následuje IgM (cca 17 %) a IgA (cca 11 

%). Převažují také lehké řetězce kappa (62 %) nad lambda (38 %) (29). V současné době je na 

MGUS pohlíženo jako na prekancerózu. Podobně jako je tomu například u střevních polypů, 

nese každý jednotlivý pacient s MGUS jiné riziko progrese do malignity v závislosti na 

vlastnostech MGUS.  

 

3.2. Etiologie a patogeneze 

 

  Celá tato kapitola by se dala začít a současně uzavřít konstatováním, že etiologie ani 

patogeneze MGUS není známa, v současné době je ale celosvětově výzkum zaměřen na 

detekci časných genetických změn u MGUS a proto se přece jen objevují některé informace. 

Byly popsány zhruba 4 základní mechanismy, které se účastní na časných patogenetických 

změnách v rozvoji MGUS. Jsou to IgH translokace, hyperdiploidie buněk, delece chromozomu 

13 a deregulace genů pro cyklin D (31). Metodou FISH byla prokázána translokace IgH u asi 

poloviny pacientů s MGUS a vyšší procento u pacientů s myelomem a plazmocelulární 

leukémií (32). Hyperdiploidní jádra byla detekována u zhruba 30-47 % pacientů s MGUS (33) 

a význam tohoto jevu je intenzivně zkoumán, ale závěry studií mnohdy nebývají zcela jasné. 

Delece chromozomu 13 (obvykle celého chromozomu) je přítomna asi u 25 % pacientů s 

MGUS (34). Které geny na 13. chromozomu se účastní patogenetického procesu však není 

známo. Co se týče cyklinu D, jde o univerzální mechanismus progrese tumorů přítomný i zde, 

v případě MGUS (35). Opět ale nutno konstatovat, že přesný mechanismus není znám. Stejně 

tak události vedoucí k transformační změně MGUS do malignity nejsou toho času důkladně 

prozkoumány. 
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3.3. Diagnostika a diagnostická kritéria 

 

 Diagnostika MGUS, jak již bylo uvedeno dříve, se opírá o detekci přítomnosti MIG 

elektroforézou bílkovin s následnou imunofixací. Základní diagnostická kritéria pro MGUS 

jsou uvedena v Tab. 3.1.  V ní je také uvedeno, že základním parametrem je nepřítomnost 

tkáňového nebo orgánového postižení. Toto je jedním z nejsvízelnějších problémů při 

interpretaci klinického obrazu MGUS. Je nutné pátrat po orgánovém postižení ve smyslu 

anémie, selhání ledvin, přítomnosti hyperkalcémie a kostního onemocnění. Je nutné vyloučit 

jinou preexistující malignitu. Vždy je nutné pečlivě zvážit, zdali symptomy, které pacient má, 

mohou nebo nemohou být v souvislosti s MGUS a současně zda jsou symptomy a případná 

choroba příčinou MGUS či jejím následkem. Co se týče vyšetření kostní dřeně, je nutné 

zvážit, zda je opravdu indikované. Mělo by být provedeno všude tam, kde je přítomno 

jakékoli orgánové postižení či je klinické podezření na malignitu, nejlépe současně aspirát s 

biopsií dřeně současně (36). Jelikož je dnes součástí diagnózy průkaz klonality plazmatických 

buněk, je nezbytné i imunofenotypizační či imunohistochemické vyšetření. U pacientů s 

nízkou hladinou MIG a současně absencí jakýchkoli obtíží a nepřítomností jakéhokoli 

orgánového postižení tedy není nezbytně nutné vyšetření dřeně provádět, jedná se však 

pouze o individuální případy. K posouzení rizika onemocnění je nutné provedení analýzy 

volných lehkých řetězců, o které bude extenzivně referováno dále.  

 

Tab. 3.1. Diagnostická kritéria MGUS 

M-protein v séru <30 g/l 

Klonální plazmatické buňky v kostní dřeni <10%  

Není důkaz o přítomnosti jiného lymfoproliferativního onemocnění 

Není přítomno orgánové nebo tkáňové postižení 

 

3.4. Klinický průběh  

 

 Nejčastěji je MGUS nalezena zcela náhodně při rutinním vyšetření pacientů z jiného 

důvodu. Toto plně odráží asymptomatičnost onemocnění, která je jedním ze základních 

kritérií. Nosičství MIG nepůsobí obvykle žádné subjektivní ani objektivní potíže ani změny 

orgánových funkcí. Jsou ale zhruba 2 okruhy problémů, které je třeba brát u těchto pacientů 

v potaz. Jde o zvýšené riziko tromboembolických příhod (37) a také o zvýšený výskyt 
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periferní neuropatie u pacientů s MGUS (38). V prvním případě bylo opakovaně v rámci 

několika studií (39,40,41) prokázáno, že pacienti s MGUS mají vyšší riziko venózního 

tromboembolismu ve srovnání s věkově stejnou populací bez MGUS a označují tedy MGUS 

za jeden z rizikových faktorů pro jeho vznik. Ve druhém případě jde o velmi kontroverzní 

téma. V současné době není izolovaná polyneuropatie považovaná za klinický příznak 

orgánového postižení při MGUS, proto ani v tomto případě není z hematologického úhlu 

pohledu indikována terapie. Je však známo, že zejména ve skupině pacientů s polyneuropatií 

a IgM MIG je prokázán výskyt protilátek anti-MAG (s myelinem asociovaný glykoprotein) až v 

50 % (42). I přes tento fakt přímý patogenetický korelát zatím patrný není. Přítomnost 

polyneuropathie by měla u pacientů s MGUS vést i k vyloučení možné AL amyloidózy. 

 Přirozený průběh onemocnění má obvykle benigní charakter, avšak je zde riziko 

progrese do maligního onemocnění. Nejčastější je transformace MGUS do mnohočetného 

myelomu, AL amyloidózy, Waldenströmovy makroglobulinémie a eventuálně jiných 

lymfoproliferací. Tak například v případě MM mají pacienti s MGUS asi 553x větší šanci úmrtí 

na MM než ostatní populace, jak dokazuje extenzivní švédská studie (43).  

 

3.5. Prognostické faktory transformace MGUS 

 

 Monoklonální gamapatie nejasného významu byly dlouho považovány za zcela 

benigní onemocnění. Data z poslední doby však poukazují na fakt, že MGUS s sebou nese v 

průběhu času maligní potenciál, dokonce je nyní bráno za prokázanou skutečnost, že každý 

mnohočetný myelom je předcházen MGUS (44). Nahlížíme-li proto na MGUS jako na 

prekancerózní stav, logicky musí náš zájem vyústit v podrobnější popis této patologické 

jednotky. Z historických zkušeností vyplývá, že ačkoli většina pacientů s MGUS zemře na 

chorobu, která nemá žádný dokumentovaný vztah k MGUS, jsou pacienti, u kterých dojde k 

malignímu zvratu a nastane u nich progrese do lymfoidní malignity, nejčastěji tedy MM (45). 

Celosvětově je tedy nyní zaměřována pozornost na identifikaci těch pacientů, u kterých je 

riziko přechodu do malignity reálné v průběhu jejich života. Navíc jsou činěny pokusy o 

identifikaci nejvíce rizikové skupiny pacientů, u které se potenciál maligního zvratu počítá na 

ještě kratší čas, tedy měsíce až několik málo let. Takto bychom mohli být v budoucnu schopni 

vytipovat nejrizikovější pacienty, u nichž by bylo možné zahájit léčbu již před vznikem 

symptomatické malignity a tak její vznik pozdržet, či v ideálním případě zcela odvrátit.  
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 Jedním z intenzivně studovaných prognostických faktorů, který vstoupil do 

diagnostiky MGUS, je stanovení volných lehkých řetězců v séru pacientů, respektive 

stanovení poměru kappa/lambda řetězců. První úvahy o významu FLCr jako markeru 

prognózy MGUS byly poprvé prezentovány v roce 2004 Rajkumarem (46), kdy nejprve z 

analýzy malé skupiny pacientů vyplynulo, že FLCr u pacientů s progresivní chorobou je častěji 

abnormální, poté již na velké kohortě pacientů (1148 jedinců s MGUS z registru Mayo Clinic) 

bylo ověřeno, že jedinci s abnormálním poměrem FLCr mají asi 2,6x vyšší riziko rozvoje 

malignity než jedinci s normálním FLCr (15). Tento fenomén lze vysvětlit, pokud se zamyslíme 

nad základní biologií MGUS. Produkce monoklonálního proteinu je vázaná na přítomnost 

klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni. Ačkoli v aspirátu dřeně u pacientů s MGUS 

obvykle nevidíme větší množství plazmocytů, může být nadprodukce ať už kappa či lambda 

komponenty odrazem jejich metabolické aktivity a tudíž i možnosti častějšího maligního 

zvratu. Toto vyšetření bylo tedy dále implementováno do nového prognostického modelu, 

který kromě FLCr zahrnuje také kvantitu MIG a jeho typ. Tento prognostický model, také 

vytvořený skupinou Mayo Clinic (5, 47), je dnes již široce využíván v rámci běžné klinické 

praxe a stal se tak součástí standardního vyšetřovacího programu pacientů s MGUS. 

Umožňuje nám rozčlenit pacienty do 4 skupin na základě přítomnosti 0-3 negativních 

prognostických faktorů. Na základě multivariantní analýzy souboru Mayo Clinic byly totiž 

identifikovány 3 základní parametry rizika transformace. Jde o typ MIG, množství MIG a 

poměr volných lehkých řetězců v séru. Množství MIG je nyní dobře popsaným faktorem 

progrese a současně také jedním z hlavních diagnostických kritérií MGUS. Zatímco pacienti s 

MIG pod 5 g/l mají relativní riziko progrese ve 20 letech 14 %, pacienti s MIG nad 25 g/l již asi 

50 %. Jako diskriminační hladina byla coby jeden z rizikových faktorů pro tento model 

ustavena hladina MIG 15 g/l. Logicky tedy čím více bodů, tím vyšší riziko přechodu MGUS do 

malignity. Dalším faktorem je typ MIG, kdy již ve starší studii Bladého (48) bylo popsáno, že 

riziko progrese pacientů s IgA MIG bylo vyšší než u ostatních. Ve studii z Minnesoty (47) se 

toto zobecnilo na všechny pacienty s non-IgG MIG, kteří opět představují samostatnou 

rizikovou skupinu (p=0,001). Abnormální poměr volných lehkých řetězců pak představuje 

poslední rizikový faktor. Tento abnormální poměr nese zhruba 33 % pacientů s MGUS a jejich 

riziko progrese do maligního onemocnění je tedy 2,6x vyšší než u MGUS a normálním 

poměrem FLC. Přehledně je tento stratifikační model uveden v Tab. 3.2. Zatímco tedy 

pacienti bez rizikových faktorů (tedy IgG MGUS s kvantitou MIG do 15 g/l a s normálním 
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FLCr) mají riziko rozvoje malignity 5 % během 20 let trvání choroby, tak u pacientů se všemi 

třemi pozitivními nálezy je toto riziko v průběhu 20 let až 58 %. Na základě těchto zjištění 

vznikla v roce 2009 doporučení IMWG, která zahrnují vyšetření FLCr do základního 

vyšetřovacího panelu MGUS, a to v době diagnózy. Vyšetření FLCr by tedy nemělo sloužit ke 

sledování vývoje choroby, ale jen jako popis faktického rizika progrese choroby do malignity. 

Nízce rizikové pacienty je pak tedy možné sledovat 1x za 2-3 roky, zatímco vysoce rizikové 

pacienty je nutné monitorovat častěji, a to 1x za 3-6 měsíců (49). 

 Kromě těchto etablovaných parametrů choroby se intenzivně zkoumají další možné 

pomocné parametry ke zhodnocení rizika progrese MGUS. Španělská skupina ve své studii 

ověřila platnost faktu, že jedním z rizikových faktorů je systematický nárůst v množství MIG v 

konsekutivních měřeních (50). Dalším etablovaným parametrem je rozsah infiltrace kostní 

dřeně plazmatickými buňkami, tedy čím více klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni je 

přítomno, tím vyšší je riziko progrese do malignity (zde tedy mnohočetného myelomu). 

Poslední data ukazují, že pokud je přítomno nad 95 % atypických plazmatických buněk ze 

všech plazmatických buněk, je riziko transformace nejvyšší (51). Význam ostatních změn jako 

například genetických abnormalit či změn genové exprese je předmětem intenzivního 

výzkumu.  

 

Tab. 3.2. Riziko progrese MGUS do malignity (Kyle 2008) 

Riziková skupina Relativní riziko 
Absolutní riziko progrese ve 20 
letech 

„Low-risk“ (MIG <15 g/L, IgG, 
normální FLCr (0.26-1.65) 1 5% 

„Low-Intermediate-risk“ (1 faktor 
abnormální) 5,4 21% 

„High-Intermediate-risk“ (2 faktory 
abnormální) 10,1 37% 

„High-risk“ (3 faktory abnormální) 20,8 58% 
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3.6. Léčba a sledování 

 

 Jak již vyplývá z povahy onemocnění, léčba MGUS není nutná ani indikovaná. Do 

budoucna je snaha vybrat extrémně rizikové pacienty s očekávanou krátkou dobou do 

progrese do malignity (např. 1 rok) a tyto léčit preemptivně ještě před vznikem systémové 

choroby. Zatím však není k dispozici účinný lék ani jiná léčebná modalita, která by dovedla 

zamezit riziku progrese, ani není jasné, kteří pacienti by měli takovou terapii podstoupit. 
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4. Mnohočetný myelom (MM) 
 
  

4.1. Epidemiologie  

 

 Mnohočetný myelom je 2. nejčastější hematologická malignita. Reprezentuje zhruba  

10 % hematologických malignit a 1 % všech zhoubných tumorů vůbec (52). Současně je 

zodpovědný za asi 2 % úmrtí na maligní onemocnění. Podle údajů americké společnosti pro 

rakovinu je v USA diagnostikováno asi 20 000 nových případů ročně (53). V České republice 

jsou data incidence vzhledem k počtu obyvatel podobná, tedy odpovídající incidenci asi 3 

případy na 100 000 obyvatel ročně. Jde o chorobu staršího věku s mediánem doby výskytu v 

6. deceniu, nejsou však výjimkou pacienti mladší 50 let. Výskyt choroby pod 40 let věku je 

velmi vzácný. Mírně převažují muži nad ženami, a to v poměru zhruba 1,1:1. Myelom je 

častější v černošské populaci (zde je incidence až 13/100 000 obyvatel ročně) (54). Stejně 

jako je tomu u MGUS, i v případě MM dominuje MIG IgG, následovaný IgA, volnými lehkými 

řetězci a až poté následují vzácné IgD myelomy a ještě vzácnější IgE a IgM myelom, o nichž 

existuje jen málo publikovaných dat (55,56,57). 

 

4.2. Etiologie a patogeneze 

 

 Mnohočetný myelom je klonální hematopoetické onemocnění charakterizované 

maligní proliferací zralých plazmatických buněk. Jde tedy o B-lymfoproliferaci z buněk, které 

prošly germinálním centrem a somatickou mutací. Všechny mnohočetné myelomy jsou 

podle recentních dat předcházeny monoklonální gamapatií nejasného významu (44). Jak již 

bylo zmíněno výše, mnohočetný myelom a MGUS spolu sdílejí některé genetické odchylky v 

úvodu choroby. Translokace genů IgH jsou jednou z časných onkogenních událostí. Jde o 3 

hlavní skupiny genů kódujících cyklin D (1,2), MAF geny a geny MMSET/FGFR3 (58,59,60). 

Translokace kódující cyklin obvykle samy o sobě spouští dysregulaci v expresi cyklinu a tím 

deregulují kontrolu buněčného cyklu, MAF geny deregulují transkripční faktory kontrolující 

CCND2 (cyklin D2) a expresi celé řady dalších faktorů, např. adhezivních molekul 

plazmatických buněk k mikroprostředí kostní dřeně. Úloha aktivace MMSET genů zůstává 
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zatím kontroverzní. Jednou z dobře prozkoumaných podskupin těchto genů je translokace 

t(4;14), která aktivuje FGFR3 a tím spouští onkogenní kaskádu.  

 Hyperdiploidní typ myelomu (tedy takový, který obsahuje zpravidla 48-75 

chromozomů s mnohočetnými trizomiemi - 3, 5, 7, 9, 11, 15 a 21) je jen v 10 % spojen se 

současnou expresí genů při translokacích zmíněných výše. Na druhou stranu non-

hyperdiploidní typy mají tyto přestavby přítomny asi v 70 % případů (61). Kromě faktu, že 

hyperdiploidita je velmi často u myelomu přítomna, stejně tak jako u předcházejícího MGUS, 

nelze nyní s jistotou říct, jaký má vlastně tento hyperdiploidní stav důsledky na genové 

úrovni. Obecně platí, že hyperdiploidní typy myelomu mají lepší prognózu, než typy non-

hyperdiploidní (62).  

 Interakce stromatu kostní dřeně a jejího mikroprostředí hraje nezbytnou roli pro 

dlouhé přežívání plazmatických buněk za normálních podmínek. Zevní ligandy produkované 

tímto prostředím, jako např. BAFF či APRIL, se vážou na korespondující receptory 

plazmatických buněk a zajišťují aktivaci dráhy NF-κB, což zajišťuje dlouhé přežívání těchto 

buněk (63). Mutace v genech kódujících proteiny těchto signálních drah se také velmi často 

účastní progresivních dějů v tumorigenezi MM.  

 Existuje celá řada dalších genetických změn, které jsou často získané v průběhu 

choroby, jsou vzácné v počátku onemocnění a prakticky se nevyskytují u MGUS. Mezi tyto 

změny patří např. mutace MYC genů, jejichž výskyt se zvětšuje s pokročilostí onemocnění 

(64). Další velmi významnou genetickou změnou je delece v oblasti 17p, a tedy vyřazení genu 

pro p53 (65). Toto je prakticky univerzální nepříznivý prognostický faktor obecně platný pro 

celou řadu onkologických onemocnění, a stejně jako je tomu u mutací MYC, patří častěji k 

pozdním událostem (u nově diagnostikovaných MM se vyskytuje zhruba u 5 % z nich). Gain 

na chromozomu 1q21 je poslední důležitou abnormalitou a negativním prognostickým 

významem (66), je pravděpodobně známkou nestability genomu, ale přesná funkce není 

dosud známa. Z výše uvedeného nelze prozatím říci, že patogeneze myelomu byla 

objasněna, je zde řada nezodpovězených otázek a dílčí zjištění zatím nedávají komplexní 

náhled této biologicky velmi složité choroby.  

 V posledních měsících se objevily v tisku práce, které dále důsledně analyzují genom 

myelomových buněk. Na základě těchto analýz vznikla tzv. klonálně selekční teorie průběhu 

mnohočetného myelomu. Fakt, že geneze tumorů obecně je mnohastupňový proces, je 

dlouho znám. Kumulace genetických změn v průběhu času vede k vyšší agresivitě choroby a 
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následné terminální progresi většiny onemocnění. Co ale dosud známými metodikami nebylo 

možné prokázat je fakt, že již v době diagnózy koexistuje několik různých klonů choroby 

současně a že jejich uplatnění se mění v průběhu vývoje choroby (67,68). Až se zavedením 

celogenomových analýz byl tento fakt prokázán. Důležitou praktickou implikací tohoto faktu 

je, že každý z těchto klonů je jinak senzitivní k určitému druhu léčby a tak pokud dojde k 

úspěšné eradikaci dominantního původního klonu, dáváme prostor jinému klonu, který se 

může uplatnit v době relapsu choroby jako majoritní. Toto bude mít do budoucna obrovský 

význam, který zřejmě zcela změní pohled na léčbu MM. V současnosti užívaná sekvenční 

léčba (tedy použití každého z účinných léků postupně v průběhu choroby) bude zřejmě 

muset být přehodnocena tak, aby bylo již v úvodu zasaženo co nejvíce existujících klonů díky 

různým mechanismům účinku jednotlivých léků. Domnívám se, že tato fakta jsou zdaleka 

největším průlomem v objasňování patogeneze a evoluce MM v posledních letech a mohou 

signifikantně přispět k dalšímu zlepšení prognózy nemocných.  

 Patogeneze MM je tedy velmi komplexní. Z toho také vyplývá, že určit jednoho 

etiologického činitele choroby není prakticky možné. Přesto na základě studií byly 

vysledovány některé potenciální činitele. V první řadě jde o expozici radiaci, kdy dle 

dostupných studií byla po bombardování Hirošimy a Nagasaki po 20 letech zjištěna zvýšená 

incidence myelomu (69). Toto lze podtrhnout i kazuistikou z naší praxe, kdy léčíme pouze 43-

letou pacientku s MM, která pochází z oblasti jaderné havárie v Černobylu. Diskutovány jsou 

také další potenciální činitele, především z řad produktů chemického průmyslu, především 

herbicidy, insekticidy, benzen, azbest apod. Genetická predispozice je u myelomu také 

možná, nicméně velmi raritní. Jako jeden z etiologických činitelů byla také zvažována i 

chronická antigenní stimulace (EBV, HHV-8, HIV, ...) (70). Žádný jednotlivý faktor však 

nemůže být označen za klíč k rozvoji MM. 

 

4.3. Diagnostika a diagnostická kritéria 

 

 Úvodem je potřeba zmínit některé nomenklaturní nejasnosti, které občas provází 

diagnostiku MM. Jako mnohočetný myelom označujeme systémové onemocnění s 

postižením kostní dřeně a orgánovými projevy ROTI („related organ or tissue impairment"). 

Pokud onemocnění nemá ROTI a splňuje ostatní kritéria, hovoříme o myelomu 

asymptomatickém (dříve doutnajícím/smoldering, odpovídajícím stádiu IA dle původní 
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Durie-Salmon klasifikace) (71). Tato klasifikace byla se zavedením nových zobrazovacích 

metod přepracována na systém Durie-Salmon plus, klinicky se však nevžila (72). Není-li 

postižena kostní dřeň a je přítomno pouze 1 ložisko, hovoříme o solitárním plazmocytomu 

(ať už kostním či extramedulárním), není-li postižena kostní dřeň a je přítomno více ložisek 

plazmocytomu, pak se jedná o multifokální plazmocytom a jeho terapie je shodná s léčbou 

MM. Všechny tyto jednotky mohou být jak sekreční (tzn. s přítomností MIG či FLC v séru), 

nebo nesekreční, kdy není přítomna ani zvýšená produkce FLC. Těchto jednotek po zavedení 

možnosti stanovení FLC do rutinní diagnostiky významně ubylo. 

 Diagnóza mnohočetného myelomu se opírá o detekci MIG či volných lehkých řetězců 

v séru, o vyšetření kostní dřeně a o vyloučení/potvrzení orgánového postižení. Dříve užívaná 

diagnostická klasifikace SWOG opírající se o splnění velkých a malých kritérií je dnes již 

překonána a nahrazena jednoznačnější definicí IMWG (4). V Tab. 4.1 a 4.2 jsou uvedeny oba 

diagnostické systémy. Jak je patrné, je lhostejné, jaké množství MIG je přítomno v séru 

pacienta, pokud je přítomno více než 10 % klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni. V 

případě, že nejsou přítomny orgánové projevy, hovoříme o tzv. asymptomatickém 

mnohočetném myelomu. V případě, že jsou orgánová postižení přítomna, hovoříme již o 

symptomatickém mnohočetném myelomu a je indikováno zahájení léčby.  

 

Tab. 4.1. Diagnostická kritéria SWOG  

A. Velká kritéria B. Malá kritéria 

1. plazmocytom dle histologie tkáně a. 10-30% plazmocytů v KD 

2. > 30% plazmocytů v kostní dřeni b. MIG nižší nežli v kritériu A3 

3. kvantita MIG c. přítomnost osteolytických lezí 

IgG nad 35 g/l d. snížená kvantita normálních Ig 

IgA nad 20 g/l IgM pod 0,5 g/l, IgA pod 1,0 g/l 
a IgG pod 6,0 g/l  BJ bílkovina v moči nad 1g/24hod. 

(není-li současně amyloidóza)  

 

Diagnóza MM = pokud je přítomno jedno velké a jedno malé kritérium, 
nebo tři malá kritéria zahrnující kritéria a + b  
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Tab. 4.2. Diagnostická kritéria  IMWG  

MGUS Asymptomatický MM Symptomatický MM 

MIG < 30 g/l MIG > 30 g/l a/nebo 

nad 10 % klonálních 

plazmocytů 

MIG v séru a / nebo v moči 

Klonální plazmatické buňky ve 

dřeni < 10 % či nízká infiltrace 

dle biopsie 

Absence ROTI Klonální plazmatické buňky v 

kostní dřeni či biopticky 

verifikovaný plazmocytom 

Absence ROTI  Přítomnost ROTI 

   

   

ROTI - related organ of tissue 

impairment 

  

Hyperkalcémie Korigované kalcium > 0.25 mmol/l nad horní limit nebo       

> 2.75 mmol/l 

Renální insuficience Kreatinin > 173 mmol/l 

Anémie Hemoglobin 20 g/l pod dolní hranicí normálního rozmezí 

nebo hemoglobin < 100 g/l 

Kostní léze Lytické léze nebo osteoporóza s kompresivními frakturami 

Ostatní Symptomatická hyperviskozita, amyloidóza, rekurentní 

bakteriální infekce (> 2 epizody za 1 rok) 

 

 

4.3.1 Základní laboratorní vyšetření MM 

 

 Základní vyšetření je tedy hematologické vyšetření (v rámci pátrání po anémii), tedy 

kompletní krevní obraz s mikroskopickým diferenciálním rozpočtem, biochemické vyšetření 

séra s důrazem na funkci ledvin, základní ionty včetně hladiny kalcia, elektroforéza séra a 

moči, imunofixace séra a moči, vyšetření volných lehkých řetězců v séru, vyšetření hladiny 
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beta-2-mikroglobulinu a albuminu jako prognostických znaků. Nízká hladina albuminu 

upozorňuje na katabolický stav organismu daný pokročilým nádorovým onemocněním, Β2M 

je pak odrazem velikosti nádorové masy. Kromě uvedených základních vyšetření nám 

pomohou dotvořit základní obraz onemocnění i některá další pomocná vyšetření. Zvýšená 

aktivita LDH upozorňuje na vyšší metabolický obrat nádorových buněk a může upozornit na 

agresivnější chorobu. Stejně tak hladina CRP může být zvýšena podobně jako v případě 

lymfomů a příležitostně může být využita jako pomocný parametr ke sledování průběhu 

léčby a choroby. Kvantitativní stanovení imunoglobulinů pak upozorňuje na souběžný 

imunodeficit způsobený chorobou, tato tzv. imunoparéza je jedním ze zkoumaných možných 

prognostických parametrů MGUS a MM (73). Doplňkovým vyšetřením při vysoké hladině 

MIG je vyšetření viskozity séra. 

 

4.3.2 Vyšetření kostní dřeně 

 

 Zcela nezbytnou součástí vyšetřovacího programu je vyšetření kostní dřeně, ideálně 

včetně odběru k histologickému vyšetření. Základní metodou po mnoho let zůstává 

cytologické vyšetření dřeně. Normální zastoupení plazmatických buněk ve zdravé dřeni je do 

5 %. Vzhledem k faktu, že jako diagnostické kritérium je dnes nutný průkaz klonality, nabylo 

v posledních letech na významu imunofenotypizační vyšetření a stalo se integrální součástí 

vyšetřovacího programu. Dále je vhodné provést cytogenetické vyšetření s ohledem na výše 

zmíněné genetické abnormality, nicméně toto vyšetření není nutné pro stanovení diagnózy a 

nepatří stále do zcela běžné praxe všech pracovišť. Histologické vyšetření může odhalit 

intersticiální infiltraci dřeně (74), je tedy vhodné zejména tam, kde je aspirát stran počtu 

plazmatických buněk neprůkazný a současně trvá klinické podezření na myelom. Souběžně je 

na trepanobioptickém vzorku rovněž možné provedení imunohistochemického vyšetření se 

znázorněním především antigenů CD138/CD38 a restrikce lehkých řetězců kappa či lambda 

k potvrzení/vyloučení klonality plazmatických buněk.  
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4.3.3. Zobrazení skeletu u MM 

 

 Při pátrání po kostní chorobě jsou nutná zobrazovací vyšetření. Zatímco zlatým 

standardem zůstává i nadále zhotovení prostých snímků skeletu, tato metoda je relativně 

málo citlivá a vyžaduje již pokročilou destrukci kosti (asi 30 %), aby byla ložiska patrná (75). 

Současně je časově velmi náročná a pro pacienta často trpícího bolestí skeletu může být její 

provedení s opakovaným polohováním velmi nepříjemné. Další nevýhodou je, že ložiska ve 

skeletu jsou neměnná a tudíž (s výjimkou progrese) nelze stanovit léčebnou odpověď. V ČR 

se na některých pracovištích stále používá kostní scintigrafie, její role je ale velmi limitovaná 

především díky velmi nízké senzitivitě a neměla by být používána, na rozdíl od možného 

využití MIBI scintigrafie (76). Mezi moderní zobrazovací metody je nyní řazeno především 

celotělové CT s dobrou senzitivitou, ale relativně vysokou radiační zátěží. Nejlepšími 

metodikami zobrazení skeletu v poslední době je celotělová MR, kde lze excelentně zobrazit 

nitrodřeňové postižení, extramedulární postižení (77), ale ve srovnání s CT se uvádí nižší 

senzitivita k detekci osteolytických kostních ložisek. Suverénní metodikou poslední doby je 

PET/CT s použitím 18F značené glukózy. Senzitivita a specificita této metody se uvádí kolem 

90 % a jde tak o jedno z nejlepších vyšetření k zobrazení MM. Současně se také v případě 

PET/CT ukazuje jeho prognostický význam nejenom v časné odpovědi na léčbu, ale také 

např. k predikci relapsu onemocnění po transplantaci (78, 79). 

 

4.4. Klinický průběh  

 

 Přestože se prognóza MM stále zlepšuje a u některých pacientů lze při dlouhodobé 

remisi hovořit o možném vyléčení, pro MM je typický relaps-remitující průběh, stejně jako u 

většiny inkurabilních hematologických malignit. Obvyklou iniciální prezentací je anémie a 

kostní nemoc, někdy izolované renální selhání a hyperkalcémie. Část pacientů s vysokou 

koncentrací MIG může mít v úvodu projevy hyperviskózního syndromu (vertigo, tinnitus, 

kardiální dekompenzace, respirační insuficience, projevy mozkové a myokardiální ischemie 

apod.). Ve vleklém průběhu onemocnění se obvykle přidávají další orgánová postižení a 

choroba po letech trvání dospívá do refrakterní inkurabilní fáze.  
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4.5. Prognostické faktory MM 

 

  Od roku 1975 je v platnosti původní stážovací systém mnohočetného myelomu podle 

Durieho a Salmona založený na kriteriálním stážování (71). Přehledně je uveden v Tab. 4.3. a 

je stále rutinně používán. Tento systém spíše než prognózu pacientů odráží množství 

myelomové masy a při současných terapeutických možnostech se význam jednotlivých stadií 

ztrácí. V roce 2005 byl uveden v platnost stážovací systém ISS (80) založený na 2 základních 

biochemických vyšetřeních (albuminu a β2M). Přehledně je uveden v Tab. 4.4. Tento systém 

již lépe odráží vstupní prognózu pacientů, kdy ve stádiu I je medián přežití 62 měsíců, ve 

stádiu II 44 měsíců a ve stádiu III 29 měsíců. Jeho zásadní limitací je obtížná interpretace u 

pacientů v renální insuficienci, neboť hladina Β2M je zde zvýšena díky jeho snížené clearance 

ledvinami. Oba systémy dovedou s určitými limitacemi odhadnout prognózu nemocných 

v době diagnózy, nicméně stále platí jeden nejzásadnější fakt, a to, že pro prognózu každého 

nemocného je nejdůležitější biologické chování choroby. V dnešní době je snaha o tvorbu 

nových prognostických modelů, které jsou založeny na genetických parametrech 

onemocnění. Zejména arkansaská skupina vyvinula několik modelů na základě genové 

exprese MM, a podařilo se jí rozdělit MM na 7 samostatných entit, které mají rozličné 

biologické chování a také prognózu (23, 81). 

Tab. 4.3. Systém stážování dle Durieho-Salmona 

Stage I: vše z následujícího 

Hb > 100 g/l 

normální koncentrace kalcia 

Skelet: normální nebo osteoporóza nebo jen solitární   
ložisko 

MIG < 50 g/l pokud IgG, < 30 g/l pokud IgA 

Exkrece lehkých řetězců do moči < 4 g/24h 

Stage II: nesplňuje kritéria ani pro I ani pro III 

Stage III: jedno nebo více z následujících 

Hb < 85 g/l 

Kalcium > 3 mmol/l 

Skelet: 3 a více lytických lézí 

MIG > 70 g/l pokud IgG, > 50 g/l pokud IgA 

Exkrece lehkých řetězců do moči > 12g/24h 

 

Stádia se dále dělí dle přítomnosti známek renální insuficience 

A: kretinin < 177 umol/l 

B: kreatinin > 177 umol/l 
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Tab. 4.4. ISS stážovací systém 

Stage I: β2M < 3,5 mg/l, albumin ≥ 35 g/l 

Stage II: β2M < 3,5 mg/l a albumin < 35 g/l nebo β2M 3,5 -5,5 mg/l  

Stage III: β2M ≥ 5,5 mg/l 

 

4.6. Léčba a sledování 

 

 Po dlouhou dobu byl MM považován za chorobu nevyléčitelnou. Ve světle poslední 

dekády je nutné toto tvrzení poopravit a konstatovat, že je to choroba s velmi nízkou nadějí 

na uzdravení, nicméně i to je v ojedinělých případech možné. V současné době je léčba 

indikována u symptomatického mnohočetného myelomu, myelomy asymptomatické (tedy 

stádium IA dle původní DS klasifikace) jsou indikovány ke strategii „watch and wait“. 

 Do 60. let byla léčba mnohočetného myelomu pouze symptomatická. Od 60. let byl 

používán melphalan společně s kortikoidem jako základ terapie MM, což znamenalo zásadní 

převrat v prognóze pacientů. První větší sestava pacientů byla publikovaná v roce 1969 (82), 

Od té doby až do poloviny 90. let 20. století nebyly udělány prakticky žádné další pokroky v 

léčbě. V posledních 15 letech se v léčbě objevilo mnoho nových modalit, které zásadně 

ovlivnily prognózu pacientů s MM. Jak se zvyšuje účinnost léčby a počet dosažených 

kompletních remisí, prodlužuje se i délka celkového přežití. Ukazuje se, že dosažení co 

nejlepší remise choroby signifikantně prodlužuje celkové přežití pacientů (83). Současně s 

tím jsou vyvíjeny metody s co nevětší rozlišovací schopností, které jsou schopny zachytit 

reziduální klon, jako např. PCR či průtoková cytometrie (84).  

 

4.6.1. Vysokodávkovaná terapie s autologní transplantací PKB 

 

 Ve druhé polovině 90. let byla provedena řada studií zabývajících se významem 

autologní transplantace kmenových buněk. Zejména francouzská skupina a arkansaská 

skupina se staly hlavními průkopníky v této oblasti. Princip této léčby spočívá v možnosti 

podání vysokých dávek chemoterapie (a nebo záření), kdy při takovýchto dávkách léčby by 

sama o sobě kostní dřeň nebyla schopna zregenerovat, ale s podporou dříve uchovaného 

autologního štěpu k regeneraci krvetvorby dojde. Tato léčebná strategie má pak v zásadě 3 

fáze: léčbu indukční (k co největší eradikaci onemocnění), mobilizaci kmenových buněk a 

jejich sběr a následnou vlastní transplantaci. V přípravě před transplantací v rámci indukce 
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choroby se stal na dlouhou dobu standardem režim VAD prvně publikovaný již v roce 1984 

(85). Tento režim byl zatížen značnou toxicitou a nutností kanylace centrální žíly, a v 

porovnání se současnými režimy i relativně nízkou účinností. Proto byl dnes nahrazen 

moderními režimy na bázi nových léků. Mobilizace kmenových buněk je prováděna pomocí 

vysokodávkovaného cyklofosfamidu (až 5 g/m2), kdy po následné stimulaci pomocí G-CSF je 

dosaženo vyplavení kmenových buněk do periferní krve a odtud jsou pak sbírány metodou 

aferézy a následně kryokonzervovány. Jako přípravný režim je standardně používán režim 

Mel200, který dlouhodobě jeví nejlepší výsledky. Peritransplantační mortalita je u autologní 

transplantace do 1 %. V původní francouzské studii Attala bylo dosaženo celkového přežití  

52 % v 5 letech. U arkansaské skupiny v rámci tzv. Total Therapy 1 byl medián celkového 

přežití pacientů po tandemové transplantaci 68 měsíců (86,87). Výsledky tak překonaly 

všechna do té doby platná dogmata a ASCT se tak stala integrální součástí léčby pacientů 

pod 65 let a dosud je považována za zlatý standard. 

 

4.6.2. Alogenní transplantace kostní dřeně / periferních kmenových buněk 

 

 Alogenní transplantace PKB/KD je kontroverzním tématem při terapii MM. Ačkoli je 

to metoda velmi účinná, stále naprostá majorita pacientů následně umírá na relaps 

onemocnění. Z posledních let jsou známy výsledky několika randomizovaných prospektivních 

studií, které ukazují na benefit alogenní transplantace u některých vybraných podskupin 

pacientů (88,89). Přesto stále platí, že mortalita spojená s transplantačním výkonem a 

následným rozvojem nemoci štěpu proti hostiteli je asi 20 %, což je v porovnání s 

konvenčními metodami léčby výrazně více. K tomuto výkonu by tedy měli být indikováni 

pouze mladí pacienti s agresivní, časně relabující, ale chemosenzitivní chorobou, ideálně s 

dostupností příbuzného dárce, kdy lze očekávat nejlepší výsledky tohoto postupu. Na 

základě patogenetických poznatků o MM z poslední doby bude snad možné vytipovat 

vhodné kandidáty této náročné léčby.  

 

4.6.3. Thalidomid 

 

 První informace o jeho účinnosti u nemocných s mnohočetným myelomem se v 

odborném tisku objevily v roce 1999 (90). Mezi jeho nejčastěji zmiňované účinky patří 
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imunomodulační a antiangiogenní efekty (91). Celá řada prací prokázala jeho vysokou 

efektivitu při léčbě refrakterního a pokročilého onemocnění, tedy v rámci léčby druhé a 

dalších linií (92,93), následně došlo k jeho prosazení do použití i v rámci první léčebné linie 

(94). Podstatnou výhodou thalidomidu je především jeho perorální forma podávání, která 

činí léčbu pro pacienta velmi pohodlnou, probíhající většinou v ambulantním režimu. Na 

druhou stranu je tento lék zatížen relativně vysokou toxicitou (95). Zejména neurotoxicita s 

možným rozvojem periferní neuropatie může být komplikujícím faktorem, často vedoucím až 

k přerušení léčby. Mezi další obávané komplikace patří tromboembolická nemoc, riziko jejího 

vzniku dále zvyšuje současné podávání kortikoidů (96). Z předchozích studií je zřejmé, že 

toxicita thalidomidu je do značné míry závislá na celkové kumulativní dávce (97). Výsledky 

nedávno uzavřené studie OPTIMUM potvrdily, že stejnou účinnost prokazují dávky 100mg 

denně a vyšší, proto právě s ohledem na kumulativní toxicitu se používá již jen právě tato 

denní dávka (98). Thalidomid je účinný zejména v kombinační léčbě minimálně s 

kortikoidem, ale především v kombinaci MPT (melphalan, prednison, thalidomid), kdy u 

starších pacientů jednoznačně překonal dosud používaný režim MP (94). Velké výhody má 

také jeho kombinace s bortezomibem, kde se celkové léčebné odpovědi pohybují přes 80 % 

(99).  

 

4.6.4. Bortezomib 

 

 Bortezomib je vysoce účinný lék, jehož uvedení na trh znamenalo skutečnou revoluci 

v léčbě MM. Jde o unikátní inhibitor proteazomu, který interferuje s dráhami NF-kB, 

pravděpodobně zabraňuje degradaci proapoptotických proteinů a tím potencuje proces 

programované buněčné smrti myelomových buněk (100). Nejčastěji je lék používán v 

kombinačních režimech CVD (cyclophosphamide, bortezomib, dexamethason) či v jiných 

potentních kombinacích. Jeho uvedení na trh předcházela klíčová klinická studie fáze III - 

VISTA, kde byl porovnáván režim MP versus VMP a výsledky prokázaly zvýšení počtu 

odpovědí (35 vs. 71 %), a co je důležitější i prodloužení 3-letého přežití (59 vs. 72 %) (101). 

Jeho účinnost byla opakovaně potvrzena v mnoha různých kombinačních režimech vždy s 

obdobnými výsledky (102,103,104). Jeho stěžejní přínos je v terapii pacientů s renálním 

selháním, kde není nutná redukce dávek a díky svému rychlému nástupu účinku dovede 

ochránit řadu pacientů před terminálním selháním ledvin či zvrátit nutnost hemodialýzy 
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(105). Kromě těchto zmíněných účinků na MM se vyznačuje také vynikajícím bezpečnostním 

profilem. Až na obtěžující neuropatii jsou obvykle nežádoucí účinky mírné a reverzibilní (106, 

107, 108), současně také pravděpodobně nezvyšuje počet sekundárních malignit jako je 

tomu u jiných cytostatik (109). 

 

4.6.5. Lenalidomid 

 

 Lenalidomid je derivátem thalidomidu a jde o prvního představitele další generace 

těchto imunomodulačních léků. Vyznačuje se oproti thalidomidu velmi nízkou 

neurotoxicitou, ale na druhou stranu vyšší hematologickou toxicitou.  Jeho účinnost byla 

potvrzena opakovaně v registračních studiích MM-009 a MM-010, kdy byl porovnáván 

lenalidomid + Dexamethason oproti Dexamethasonu samotnému u pacientů s refrakterním 

či relabujícím mnohočetným myelomem (110, 111). Celková léčebná odpověď v těchto 

studiích byla 61 versus 19,9 % ve prospěch ramene s lenalidomidem, stejně tak medián 

celkového přežití byl prodloužen asi o 10 měsíců u této vysoce předléčené skupiny pacientů. 

V návaznosti na tato data, perorální lékovou formu a příznivý profil nežádoucích účinků se 

uvažovalo o použití tohoto léku v udržovací léčbě. Ve studii MM-015 byla porovnávána 

účinnost udržovací léčby lenalidomidem u starších pacientů. Je velmi zajímavé, že bez ohledu 

na indukci (tedy zda lenalidomid obsahovala či nikoli) byly výsledky zhruba stejné, jen u 

pacientů v rameni s lenalidomidem bylo dosaženo delší doby do progrese, a to 31,4 měsíce 

versus 14,8 měsíců. V delším sledování pak byl potvrzen i statisticky významný vliv na 

celkové přežití pacientů (ve 4 letech 66 vs. 59 %) (112). Využití tohoto léku bude tedy 

nejspíše v budoucnu směřováno právě do dlouhodobé udržovací léčby (113). Obavy v 

poslední době panují ze vzniku sekundárních malignit při jeho užívání (114). 

 

4.6.6. Další moderní preparáty 

 

 S rostoucími poznatky o patogenezi onemocnění v poslední době přibyla také celá 

řada více či méně účinných léků. Jedním z nejočekávanějších je carfilzomib (115), inhibitor 

proteasomu 2. generace, který v kombinaci s lenalidomidem vykazuje prakticky 100 % 

léčebnou odpověď. V současné době probíhá klinická studie fáze III i v ČR. Dalším 

očekávaným preparátem je pomalidomid, další z řady imunomodulačních léků, jehož přínos 
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ale zatím nebyl dostatečně potvrzen (116). Ve fázi klinického zkoušení se nachází také řada 

monoklonálních protilátek proti různým cílům na patologických plazmatických buňkách jako 

je například anti-DKK1 či anti-CS1 (elotuzumab v klinickém zkoušení i v ČR).  

 

4.6.7. Podpůrná terapie 

 

 Podpůrná terapie hraje zásadní roli při léčbě mnohočetného myelomu. S důrazem na 

kostní postižení a riziko fraktur skeletu je indikována léčba bisfosfonáty, z nichž donedávna 

nedominoval žádný. Recentně se ale objevila studie, která podtrhuje význam zolendronátu 

při prevenci fraktur oproti pamidronátu, jeho přínos však musí být ověřen dalšími klinickými 

daty (117). 

 Léčba bolesti a hemodialyzační terapie jsou také nezbytným komplementem v 

komplexní terapii myelomu, stejně tak jako léčba rehabilitační a ortopedická včetně 

možnosti vertrebroplatiky resp. kyfoplastiky obratlových těl (118). Doplňkovou, ale důležitou 

metodou pro pacienty s hyperviskózním syndromem je výměnná plazmaferéza. 
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5. Cíle projektu 

 

5.1. Význam stanovení volných lehkých řetězců pro stratifikaci rizika MGUS 

 

 Existující stratifikační model Mayo Clinic (5) nebyl dosud validován na větším 

množství pacientů mimo pracoviště autorů. Naším primárním cílem tedy byl sběr dat od co 

největšího množství pacientů s MGUS v České republice zejména s ohledem na riziko 

progrese do maligního onemocnění. Současně jsme se pokusili vyšetřit FLCr u co největšího 

množství těchto pacientů a společně s ostatními dostupnými parametry ověřit platnost 

modelu v podmínkách České republiky, abychom event. v budoucnu mohli doplnit tento 

model o další dosud neprozkoumané faktory, které by přispěly ke zpřesnění stratifikace rizika 

pacientů s MGUS a my tak mohli vytipovat ty nejrizikovější nemocné. 

 

5.2. Význam stanovení volných lehkých řetězců pro posouzení hloubky kompletní remise u 

pacientů s MM 

 

 Definice kompletní remise MM prošla během posledních dekád zásadními změnami. 

Tyto změny samozřejmě nedílně souvisejí s terapeutickými možnostmi této choroby. 

Vyvstává tedy otázka, zda mezi pacienty, kteří dosáhli kompletní remise, existují kvalitativní 

rozdíly v odpovědi na léčbu, tedy zda je u jedné části pacientů tato remise hlubší než u jiné 

části pacientů. Hledáme tedy známky reziduální choroby, které nejsou viditelné pomocí 

standardních vyšetřovacích metod, a to díky jejich nízké senzitivitě. Na jedné straně je tedy 

absence buněčného klonu jako takového, na straně druhé pak negativita produktů těchto 

klonálních plazmocytů. Dlouhou dobu bylo možné detekovat klon plazmatických buněk 

pouze na základě cytologického vyšetření kostní dřeně. Senzitivita tohoto vyšetření je však 

obecně velmi nízká. Vyšetření FLC pak umožňuje detekci zbytkové produkce části 

monoklonálního imunoglobulinu s daleko větší senzitivitou než imunofixace. Tyto premisy 

vedly v roce 2006 k definici takzvané stringent kompletní remise (sCR), která kromě splnění 

základních parametrů vyžaduje i absenci klonu plazmatických buněk v kostní dřeni a 

současně normalizaci poměru kappa/lambda volných lehkých řetězců v séru. Rozdíly mezi 

kompletní remisí a stringent CR shrnuje Tab. 5.1. 

 



37 
 

Tab. 5.1. Typy kompletní remise 

  CR sCR 

ELFO séra 
negativní 
imunofixace negativní imunofixace 

ELFO moči 
negativní 
imunofixace negativní imunofixace 

FLCr v séru nevyšetřeno normální poměr 

Dřeň 

< 5 % 
plazmatických 
buněk 

< 5 % plazmatických buněk, žádné klonální 
plazmatické buňky 

Plazmocytom žádný  žádný  

 

Tento krok však bohužel nebyl ověřen na prospektivních studiích, zatím tedy nikdo neví, zda 

skutečně pacienti dosahující sCR mají prognosticky lepší výhledy, co se týče celkového přežití 

či alespoň doby do relapsu. V poslední době se navíc objevují i studie, které význam dosažení 

sCR zpochybňují (136). 

 Cíle naší práce v této oblasti se zaměřují na pacienty s MM, kteří dosáhli kompletní 

remise na základě konvenčních analýz (tedy normální množství plazmatických buněk a 

negativní imunofixace). U těchto pacientů poté analyzujeme volné lehké řetězce v séru a na 

základě výsledku (tedy normální versus abnormální FLCr) je rozdělíme do dvou skupin, u 

kterých budeme analyzovat dobu do relapsu choroby s cílem zjistit, zda je normalizace 

poměru FLCr spojena s delší dobou do progrese pacientů s myelomem a je tedy nezávislým 

prognostickým faktorem pro délku odpovědi těchto pacientů. 

 

5.3. Význam stanovení volných lehkých řetězců pro predikci odpovědi na terapii u pacientů 

s MM 

 

 Sérový poločas kompletní molekuly IgG je zhruba 20-25 dní, může ale klinicky 

dosahovat až několika měsíců u konkrétních pacientů (v závislosti na vazbě na Fc receptory). 

Na druhou stranu poločas volných lehkých řetězců se pohybuje od 2 do 6 hodin. Vzhledem 

k faktu, že po terapii klesá paralelně koncentrace jak intaktního imunoglobulinu, tak FLC, 

nabízí se tedy možnost využít FLCr k predikci časnější odpovědi na terapii u pacientů s MM. 

Respektive na druhou stranu možnost vytipovat ty pacienty, kteří nebudou na terapii 

reagovat a léčit je jinou léčebnou modalitou, což by vedlo jednak k lepší efektivitě léčby a 

samozřejmě také k šetření vysokých nákladů spojených s moderní terapií. Nejjednodušší 
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situace potenciálně nastává u pacientů s refrakterní chorobou na danou léčbu. 

K neopodstatněným změnám terapie MM na základě stanovení FLC zatím chybí důkazy, 

nejsou k dispozici ani randomizované, ani větší množství retrospektivních analýz.

 Naším cílem v této oblasti je sledovat pacienty léčené moderními léky thalidomidem, 

bortezomibem a lenalidomidem a stanovit v průběhu terapie těchto pacientů jak kompletní 

molekulu imunoglobulinu, tak lehké řetězce. Výsledkem tohoto sledování bude posouzení 

přínosu stanovení FLC s ohledem na možnost časné predikce odpovědi na léčbu jednotlivými 

preparáty. 

 

5.4. Vypracování doporučení pro použití analýzy FLC v rutinní praxi 

 

 Na základě předchozích výstupů by mělo být stanoveno, za jakých okolností je možné 

využít analýzu FLC v rutinní praxi a formulovat tak obecné doporučení s upozorněním na 

možné omyly v interpretaci výsledků FLC v klinickém použití.  
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6. Metodika a pacienti 

 

6.1. Způsob získávání dat 

 

 Analyzovaná data pocházejí z několika základních zdrojů. Hlavním zdrojem klinických 

dat je celorepublikový registr monoklonálních gamapatií (RMG) (119), který vznikl v roce 

2007 a sdružuje základní klinická, demografická a epidemiologická data od všech pacientů s 

monoklonálními gamapatiemi nejasného významu a s mnohočetným myelomem. Pacienti, 

jejichž data jsou anonymně zadávána do registru, před využitím dat podepsali informovaný 

souhlas se zpracováním jejich dat v registru a pro následné výzkumné účely. Vzhledem k 

tomu, že jde o meziklinickou spolupráci v rámci celé České republiky, jednotlivá pracoviště 

musí udělit souhlas se zpracováním jejich dat v rámci registru monoklonálních gamapatií 

před případnou analýzou a publikací. Data od pacientů s mnohočetným myelomem jsou 

zadávána prospektivně od roku 2007 do současnosti, data od pacientů s MGUS i 

retrospektivně, tzn. bez ohledu na rok diagnózy. Analýza cíle 5.1. byla provedena na základě 

těchto dat. 

 Pro analýzu cíle 5.2. byla nejprve pilotně zpracována data od pacientů z FN Hradec 

Králové a FN Brno a následně byla požádána pracoviště FN Olomouc, VFN Praha a FNKV 

Praha o doplnění dat pacientů s kompletními remisemi dle předem určených kritérií. 

Metodika stanovení FLC byla v ČR standardizována a provádí se na všech pracovištích stejně. 

 Pro analýzu dat pacientů cíle 5.3. byla použita data pacientů FN Hradec Králové a FN 

Brno dle předem určených kritérií.  

  

6.2. Laboratorní metodiky nově zavedené do rutinního sledování pacientů s MGUS a MM 

 

 Vzorky od pacientů pro biochemickou analýzu byly zpracovány metodami, které jsou 

obecně popsány v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2., tak, jak bylo námi již opakovaně popsáno a 

publikováno (12, 13). Pro všechny analýzy FLC byla využita základní metoda stanovení 

FreeLite™ (Binding Site, UK). Současně jsme měli k dispozici novou metodiku stanovení FLC 

v séru, která je založena na principu ELISA. V rámci projektu byly pro měření koncentrace 

volných lehkých řetězců použity diagnostické soupravy Human Immunoglobulin Free Light 

Chains Kappa and Lambda ELISA (BioVendor Laboratory Medicine, Inc., Česká republika) a 
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soupravy FreeLite Human Kappa Free kit a FreeLite Human Lambda Free kit (na Hitachi 

911/912/917/Modular P) firmy The Binding Site (UK). Imunoturbidimetrická měření byla 

prováděna na analyzátoru Modular P fimy Roche (SRN). Metoda používá polyklonální 

monospecifické protilátky a měří vzniklý komplex antigenu a protilátky při vlnové délce 600 

nm. Metoda ELISA představuje sendvičovou enzymo-imunoanalýzu využívající monoklonální 

protilátky určené pro stanovení koncentrace volných lehkých řetězců. Reakce je 

vyhodnocována fotometricky přístrojem PowerWave XS (Biotek Instruments, SRN) při vlnové 

délce 450 nm. V rámci standardizace stanovení FLC v České republice provedené Ústavem 

klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové byly na našich souborech 

pacientů použity obě výše uvedené metodiky. 

 

6.3. Statistické metody zpracování dat 

 

 U všech cílů byla v rámci zpracování dat použita základní popisná statistická analýza 

dat, tedy medián, minimum, maximum a percentily. Pro srovnání spojitých proměnných mezi 

kategoriemi pacientů bylo použito Kruskal Wallisova testu, pro zjištění vztahů mezi 

kategoriálními daty Chi-kvadrát testu. Vztah spojitých proměnných byl hodnocen 

Spearmanovým korelačním koeficientem. Data přežití, incidence relapsů, incidence progrese 

a další takto souměřitelné veličiny ve všech souborech (dlouhodobé intervaly TTP, PFS, DOR 

a OS a čas do dosažení první léčebné odpovědi) byly popsány pomocí metodiky Kaplan-

Meiera, pro srovnání přežití ve skupinách pacientů bylo použito log-rank testu. Veškeré testy 

byly provedeny na 5 % hladině významnosti. Pro analýzu bylo použito software SPSS 19.0.0.1 

(IBM Corporation, 2010), MedCalc 9.5.2.0 (MedCalc Software, Belgie) a Microsoft Excel 2007 

(Microsoft, USA). Pro hodnocení léčebné odpovědi byla použitá kritéria Inernational 

Myeloma Working Group (Kyle 2006). Statistická analýza souboru pacientů v rámci cílů 6.1. a 

6.3. byla provedena ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (IBA MU), v případě cíle 6.2. se jedná o 

výsledky vlastní statistické analýzy.  
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7.1. Stanovení volných lehkých řetězců pro stratifikaci rizika MGUS 

 

 Analýza dat pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu (MGUS) proběhla 

na základě zpracování údajů zadaných do registru monoklonálních gamapatií (RMG). Na 

základě dostupných údajů byly vyhodnoceny postupně jednotlivé ukazatele dle 

stratifikačního systému Mayo Clinic (viz výše). Nejprve byly izolovaně vyhodnoceny pouze 

základní prognostické faktory a jejich vliv na progresi pacientů s MGUS do malignity - tedy 

IgG versus non-IgG, množství MIG (nad 15 g/l), abnormální poměr volných lehkých řetězců v 

séru. Poté byla ověřena platnost modelu Mayo Clinic na našem souboru pacientů s 

vyhodnocením stávajícího stratifikačního modelu. Následně byly analyzovány další dostupné 

ukazatele, které bylo možné z registru získat, tedy infiltrace plazmatickými buňkami kostní 

dřeně, hladina LDH, základní parametry krevního obrazu, albumin a beta-2 mikroglobulin, 

jako další potenciální markery špatné prognózy MGUS. Statistické vyhodnocení bylo 

provedeno Log-rank testem a Coxovým modelem proporcionálních rizik. 

 Celkem jsme byli schopni k říjnu 2011 vyhodnotit data od 1439 pacientů s MGUS, 

která byla k dispozici v době analýzy. Všechna zúčastněná centra souhlasila se zpracováním 

jejich údajů a data byla validována monitorem, který všechna centra zkontroloval. Z 

analyzovaných 1439 pacientů bylo 659 mužů (45,8 %) a 780 žen (54,2 %). Více než polovina 

nemocných byla starších 60 let, což v praxi potvrzuje vyšší výskyt MGUS ve vyšším věku 

udávaný ve většině dostupných literárních zdrojů (celkem 838 pacientů nad 60 let věku, 58,5 

%). Z MIG jednoznačně převládal MIG IgG, který tvořil 70,3 % všech analyzovaných jedinců. 

Tato hodnota prakticky přesně kopíruje dříve publikovaná data největší světové sestavy 

MGUS z Mayo Clinic a i zastoupení ostatních typů MIG bylo obdobné. Doba sledování 

jednotlivých pacientů (vzhledem k faktu, že pacienti jsou zadávání do registru 

retrospektivně) varírovala v našem souboru od 6 měsíců až do 34 let. S ohledem na tento 

fakt se podařilo analyzovat volné lehké řetězce a jejich poměr celkem u 842 pacientů 

(celkem 58,5 % všech pacientů) a získat tak kompletní stratifikační model celkem u 823 

pacientů. Souhrnná data za jednotlivá období sledování jsou uvedena v Tab. 7.1. 
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Tab. 7.1. Základní charakteristiky souboru 

Pohlaví  N=1439  

     Muži  659 (45,8 %)  

     Ženy  780 (54,2 %)  

Věk (při stanovení diagnózy)  N=1431  

     <40  71 (5,0 %)  

     40-49  140 (9,8 %)  

     50-59  382 (26,7 %)  

     60-69  424 (29,6 %)  

     >69  414 (28,9 %)  

Typ MIG  N=1417  

     IgG  996 (70,3 %)  

     IgM  193 (13,6 %)  

     IgA  169 (11,9 %)  

     IgD  1 (0,1 %)  

     IgE  1 (0,1 %)  

     biklonální  44 (3,1 %)  

     nesekreční  3 (0,2 %)  

     LC  10 (0,7 %)  

Rizikové skupiny  N=823  

     nízké riziko  311 (37,8 %)  

     nízké-střední riziko  326 (39,6 %)  

     vysoké-střední riziko  172 (20,9 %)  

     vysoké riziko  14 (1,7 %)  

FLC test  N=1439  

     měřeno  842 (58,5 %)  

     neměřeno  597 (41,5 %)  
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 Za dobu sledování zprogredovalo do určitého typu maligního onemocnění celkem 96 

pacientů, z čehož bylo 48 žen a 48 mužů. Medián doby do progrese u všech 

transformovaných pacientů byl 3 roky (0-15 let). Z 96 maligních onemocnění bylo 72 

mnohočetných myelomů (75 %), 10 Waldenströmových makroglobulinémií (10,4 %), 5 

onemocnění maligním lymfomem (5,2 %), 2 AL amyloidózy (2,1 %) a 7 jiných (7,3 %) (viz Tab. 

7.2).  

 

Tab. 7.2. Jednotlivé typy malignit ve skupině pacientů s progresí 

   N=96  

MM  72 (75,0 %)  

WM  10 (10,4 %)  

Maligní lymfom  5 (5,2 %)  

AL amyloidóza  2 (2,1 %)  

jiný  7 (7,3 %)  

 

Věk (p=0,531), pohlaví (p=0,359) a překvapivě ani typ MIG (p=0,358) se nelišily v 

rámci obou skupin pacientů, tedy těch, kteří zprogredovali a kteří nikoliv. Základní 

charakteristiky pacientů obou skupin jsou uvedeny v Tab. 7.3.  

 

Tab. 7.3. Jednotlivé prognostické kategorie pacientů s MGUS  

N (%) progrese do nádoru bez progrese P 

Celkem (N=1356) N=96 N=1260   

Pohlaví       

     muži (N=617) 48 (50,0 %) 569 (45,2 %) 0,359 

     ženy (N=739) 48 (50,0 %) 691 (54,8 %)   

Věk (při stanovení dg.)       

     <40 5 (5,3 %) 63 (5,0 %) 0,531 

     40-49 9 (9,5 %) 124 (9,9 %)   

     50-59 31 (32,6 %) 328 (26,1 %)   

     60-69 22 (23,2 %) 385 (30,6 %)   

     >69 28 (29,5 %) 357 (28,4 %)   
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Typ MIG       

     IgG (N=941) 62 (67,4 %) 879 (70,5 %) 0,358 

     IgM (N=185) 10 (10,9 %) 175 (14,0 %)   

     IgA (N=154) 18 (19,6 %) 136 (10,9 %)   

     IgD (N=1) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %)   

     IgE (N=1) 0 (0,0 %) 1 (0,1 %)   

     biklonální (N=44) 2 (2,2 %) 42 (3,4 %)   

     nesekreční (N=3) 0 (0,0 %) 3 (0,2 %)   

     LC (N=9) 0 (0,0 %) 9 (0,7 %)   

 

 Při analýze jednotlivých prognostických faktorů progrese MGUS do maligního 

onemocnění jsme obdrželi následující výsledky. Množství MIG (na diskriminační hladině 15 

g/l) bylo jednoznačně spjato s vyšším rizikem do progrese oproti pacientům s nižším MIG 

(p<0,001). Na druhou stranu v univariantní analýze se nepodařilo prokázat význam typu MIG 

(IgG versus non-IgG) na riziko progrese do malignity (p=0,523). Zde je zatím nejasné, proč 

tomu tak je, neboť předchozí práce poukazují na vyšší rizikovost non-IgG MGUS. V našem 

souboru se pak přitom nachází prakticky stejné zastoupení IgG typu MIG jako u ostatních 

autorů a korelace s progresí u našeho souboru je velice nízká. Toto zjištění bude ještě 

předmětem dalších analýz s podrobným rozborem jednotlivých pacientů. Abnormální poměr 

volných lehkých řetězců se v našem souboru jeví jako silný nezávislý prediktor progrese 

onemocnění MGUS do malignity (p<0,001), ze všech zprogredovaných mělo abnormální 

poměr FLC celkem 75,6 % pacientů, zatímco zastoupení abnormálních FLC u MGUS bez 

progrese je pouze 42,7 %. Totéž platí také pro subanalýzu provedenou pouze u pacientů 

s nově vzniklým mnohočetným myelomem z MGUS, kdy opět byla nalezena velmi silná 

závislost mezi abnormálním poměrem FLC a rizikem progrese (p<0,001). Lze tedy říci, že i v 

našem souboru pacientů se potvrdil prognostický význam abnormálního poměru volných 

řetězců coby nezávislého indikátoru rizika MGUS. Až na typ MIG jsme tedy na našem 

souboru nemocných potvrdili, že jak množství paparoteinu, tak abnormální poměr FLC jsou 

vhodnými indikátory prognózy MGUS.  

 Co se týče dalších analyzovaných dat, pak byla nalezena silná korelace mezi rizikem 

progrese a množstvím plazmatických buněk v kostní dřeni (na diskriminační hladině 5 %, tedy 
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exaktně řečeno v rozmezí nad 5 % a pod 10 %). Zde je opět těsná korelace mezi rizikem do 

progrese na hladině p<0,001. Ze skupiny zprogredovaných pacientů mělo při základním 

vyšetření dřeně abnormální počet plazmatických buněk ve dřeni celkem 42 %, zatímco u 

pacientů bez progrese pouze 12,2 %. Dále byla nalezena korelace mezi progresí a hladinou 

LDH (p=0,016), kdy abnormální hladina LDH (nad 3,75 µkat/l) je spjata s vyšším rizikem 

progrese u naší skupiny pacientů. Stejně tak hladina hemoglobinu (na diskriminační hladině 

120 g/l) byla spjata s vyšším rizikem progrese do malignity. K těmto dvěma indikátorům je 

však třeba zaujmout kritické stanovisko, neboť LDH je značně nespecifický ukazatel 

metabolického obratu organismu a může být zvýšen při celé řadě patologických dějů. Co se 

týče hemoglobinu, tak je sporné zda preexistující anémie, jakožto jeden z hlavních příznaků 

mnohočetného myelomu, nemůže být již příznakem choroby samotné a nikoli pouze známka 

rizika. Ostatní analyzované markery (počet trombocytů, beta-2-mikroglobulin, albumin a 

kreatinin) nejevily žádnou prognostickou signifikanci (souhrnně viz Tab 7.4 a Grafy 7.1-5.). 
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Tab. 7.4. Analyzované prognostické znaky pacientů s MGUS 

N (%) progrese do nádoru bez progrese p 

Celkem (N=1356) N=96 N=1260   

Typ MIG       

     normální 62 (67,4 %) 879 (70,5 %) 0,523 

     abnormální (non IgG) 30 (32,6 %) 367 (29,5 %)   

Množství MIG v séru       

     normální 51 (56,7 %) 1088 (87,8 %) <0,001 

     abnormální (>15g/l) 39 (43,3 %) 151 (12,2 %)   

Infiltrace dřeně plazmocyty        

     normální 40 (58,0 %) 701 (87,4 %) <0,001 

     abnormální (> 5%) 29 (42,0 %) 101 (12,6 %)   

Albumin        

     normální 73 (94,8 %) 1104 (95,7 %) 0,721 

     abnormální (< 35g/l) 4 (5,2 %) 50 (4,3 %)   

Beta2 mikroglobulin       

     normální 59 (77,6 %) 886 (81,9 %) 0,355 

     abnormální (>3mg/l) 17 (22,4 %) 196 (18,1 %)   

Hemoglobin        

     normální 67 (76,1 %) 1070 (85,7 %) 0,007 

     abnormální (<120g/l) 21 (23,9 %) 178 (14,3 %)   

LDH       

     normální 32 (45,1 %) 660 (58,9 %) 0,016 

     abnormální (>3.75ukat/l) 39 (54,9 %) 460 (41,1 %)   

Trombocyty        

     normální 83 (94,3 %) 1158 (92,9 %) 0,623 

     abnormální (<150 10E9/l) 5 (5,7 %) 88 (7,1 %)   

Kreatinin        

     normální 66 (83,5 %) 1075 (88,0 %) 0,237 

     abnormální (> 115 umol/l) 13 (16,5 %) 146 (12,0 %)   

FLCr       

     normální 11 (24,4 %) 428 (57,3 %) <0,001 

     abnormální (<0.26 nebo >1.65) 34 (75,6 %) 319 (42,7 %)   
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Graf 7.1. Vliv množství MIG v séru na dobu do progrese MGUS 

 

 

Graf 7.2. Vliv stupně infiltrace dřeně plazmocyty na dobu do progrese MGUS 
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Graf 7.3. Vliv koncentrace hemoglobinu na dobu do progrese MGUS 

 

 

Graf 7.4. Vliv aktivity LDH na dobu do progrese MGUS 

 

Čas (měsíce) 

Normální 
 
Abnormální (< 120 g/l) 
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Graf 7.5. Vliv FLC indexu na dobu do progrese MGUS 

 

 Největším předpokládaným přínosem našeho zkoumání je validace prognostického 

skóre Mayo Clinic na našem souboru pacientů. Jak již bylo zmíněno výše, všechny parametry 

se podařilo analyzovat u celkem 823 pacientů, z toho 311 pacientů (37,8 %) spadalo do 

kategorie s nízkým rizikem (0 abnormálních rizikových faktorů), 326 pacientů (39,6 %) do 

kategorie s nízkým-středním rizikem, 172 pacientů (20,9 %) do kategorie s vyšším-středním 

rizikem a 14 pacientů (1,7 %) do kategorie s vysokým rizikem (všechny 3 abnormální faktory 

přítomny). Při sledování rizika progrese u jednotlivých kategorií pacientů byl prokázán 

statisticky signifikantní rozdíl v době do progrese u jednotlivých kategorií (p<0,001). Zejména 

nejvíce riziková skupina je jednoznačně ohrožena rychlou progresí do malignity, kde ve 

srovnání s nízce rizikovou skupinou je rozdíl zcela evidentní (viz. Tab. 7.5. a Graf 7.6.). 
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Tab. 7.5. Jednotlivé prognostické kategorie pacientů s MGUS 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkem N=54 N=104 N=122 N=133 N=126 N=56 

nízké 

riziko 20 (37,0 %) 39 (37,5 %) 45 (36,9 %) 56 (42,1 %) 45 (35,7 %) 30 (53,6 %) 

nízké-

střední 

riziko 23 (42,6 %) 48 (46,2 %) 54 (44,3 %) 55 (41,4 %) 48 (38,1 %) 18 (32,1 %) 

vysoké-

střední 

riziko 8 (14,8 %) 14 (13,5 %) 20 (16,4 %) 22 (16,5 %) 31 (24,6 %) 8 (14,3 %) 

vysoké 

riziko 3 (5,6 %) 3 (2,9 %) 3 (2,5 %) 0 (0,0 %) 2 (1,6 %) 0 (0,0 %) 

 

Graf 7.6. Doba do progrese pacientů s MGUS na základě stratifikace dle Mayo Clinic 

0 50 100 150 200 250 300 350

Čas (měsíce)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

K
u
m

u
la

ti
v
n
í 
p
o
d
íl
 p

ře
ž
ív

a
jí
c
íc

h

cenzorované

p<0.001

nízké riziko (N=311)

nízké-střední riziko (N=326)

vysoké-střední riziko (N=172)

vysoké riziko (N=14)

0 50 100 150 200 250 300 350

Čas (měsíce)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

K
u
m

u
la

ti
v
n
í 
p
o
d
íl
 p

ře
ž
ív

a
jí
c
íc

h

cenzorovanécenzorované

p<0.001

nízké riziko (N=311)

nízké-střední riziko (N=326)

vysoké-střední riziko (N=172)

vysoké riziko (N=14)
 

 



51 
 

  
Nízké  
riziko 

Nízké-střední 
riziko 

Vysoké-střední 
riziko 

Vysoké 
riziko 

N  311  326 172   14 
Medián přežití 
(měsíce) --- --- 203,2 109,8 
Jednoleté přežití  
   (5; 95% IS) 

98,9 % 
(97,6 %; 100 %) 

99,7 % 
(99,0 %; 100 %) 

98,1 % 
(96,0 %; 100 %) 

75,0 % 
(50,5 %; 99,5 %) 

Dvouleté přežití  
   (5; 95% IS) 

98,4 % 
(96,8 %; 100 %) 

98,4 % 
(96,9 %; 100 %) 

96,7 % 
(93,8 %; 99,6 %) 

66,7 % 
(40.0 %; 93.3 %) 

Tříleté přežití  
   (5; 95% IS) 

98,4 % 
(96,8 %; 100 %) 

96,2 % 
(93,5%; 98,8 %) 

95,8 % 
(92,4 %; 99,1 %) 

66,7 % 
(40,0 %; 93,3 %) 

Čtyřleté přežití  
   (5; 95% IS) 

96.7 % 
(93,9 %; 99,5 %) 

96,2 % 
(93,5 %; 98,8 %) 

94,7 % 
(90,8 %; 98,6 %) 

55,6 % 
(25,7 %; 85.4 %) 

Pětileté přežití  
   (5; 95% IS) 

96,7% 
(93,9 %; 99,5 %) 

93,1 % 
(88,8 %; 97,4 %) 

90,8 % 
(85,0 %; 96,5 %) 

55,6 % 
(25,7 %; 85,4 %) 

 

 Naši skupinu pacientů jsme rovněž vyhodnotili Coxovým modelem proporcionálních 

rizik z hlediska síly jednotlivých rizikových faktorů. Přehledně je uvedeno v tabulce 5. Jako 

jednoznačně nejsilnější marker špatné prognózy MGUS se nám ze současné analýzy jeví 

vysoké riziko pacienta při zařazení dle Mayo Clinic stratifikace. Při všech 3 abnormálních 

rizikových faktorech je HR téměř 18x zvýšeno oproti normě. Dále pak i tento model potvrzuje 

vysokou míru rizika progrese při samostatném zvýšení plazmatických buněk ve dřeni, MIG 

nad 15 g/l a abnormálním poměru FLC (Tab. 7.6.). 

Naše data souhrnně ukazují na platnost současných modelů, které jsou využívány při 

hodnocení rizika MGUS s důrazem na přínos volných lehkých řetězců v séru, které jak 

samostatně, tak v kombinaci s ostatními rizikovými faktory silně korelují s nepříznivou 

prognózou pacientů.  

  

Souhrn k bodu 7.1. 

  

 Vyšetřeno a zařazeno do sledování bylo více než 1400 pacientů s MGUS, což je jeden 

z největších souborů na světě. Byli jsme schopni vyhodnotit a ověřit platnost celé škály 

prognostických faktorů s důrazem na volné lehké řetězce v séru. Naše práce pomohla ověřit 

platnost dosud známých modelů a měla by do budoucna přinést možnost podrobněji 

stratifikovat pacienty s MGUS na základě dalších identifikovaných parametrů.  
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Tab. 7.6. Coxův model proporcionálních rizik pro jednotlivé ukazatele 

 

   HR (5; 95% IS) p 

Vysoké riziko  17,54 (5,78; 53,22) <0,001 
Infiltace plazmocyty > 5 % 4,18 (2,59; 6,74) <0,001 

Velikost Ig >15 g/l 3,64 (2,39; 5,54) <0,001 
vysoké-střední riziko  3,10 (1,28; 7,53) 0,012 
FLCr <0.26 nebo >1.65 2,90 (1,47; 5,75) 0,002 
nízké-střední riziko  1,96 (0,80; 4,81) 0,142 
Hemoglobin <120g/l 1,94 (1,18; 3,17) 0,008 
Kreatinin > 115 umol/l 1,74 (0,96; 3,17) 0,07 
Beta2 mikroglobulin > 3mg/l 1,52 (0,89; 2,62) 0,128 
Muži 1,37 (0,92; 2,06) 0,123 
Albumin < 35g/l 1,36 (0,50; 3,72) 0,552 
Infiltace plazmocyty (%)  1,18 (1,12; 1,25) <0,001 
Typ MIG: non IgG 1,11 (0,72; 1,72) 0,639 
Velikost Ig (g/l)  1,09 (1,07; 1,12) <0,001 

Věk při stanovení diagnózy (let)  1,02 (1,00; 1,04) 0,072 
Kreatinin (umol/l)  1,00 (1,00; 1,01) 0,623 
FLCr norma 1,00 (1,00; 1,00) 0,964 
Beta2 mikroglobulin (mg/l)  1,00 (0,97; 1,03) 0,917 
Trombocyty (10E9/l)  1,00 (1,00; 1,00) 0,216 
Albumin (g/l)  0,99 (0,95; 1,03) 0,662 

Hemoglobin (g/l)  0,99 (0,98; 1,00) 0,001 
LDH (ukat/l) 0,97 (0,86; 1,09) 0,608 
Trombocyty < 150 10E9/l 0,96 (0,39; 2,37) 0,931 
LDH > 3.75 ukat/l 0,51 (0,30; 0,89) 0,017 
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7.2. Stanovení volných lehkých řetězců pro posouzení hloubky kompletní remise u 

pacientů s MM 

 

 Pro analýzu kompletních remisí byla zpracována data celkem 125 pacientů 

s mnohočetným myelomem, u kterých byla dosažena dostatečná délka léčebné odpovědi k 

vyhodnocení kompletní remise dle standardních kritérií. Ve všech případech se tedy jednalo 

o nemocné, u nichž byla 2x negativní imunofixace a současně nebyly známky postižení 

mnohočetným myelomem v kostní dřeni při cytologickém vyšetření kostní dřeně. Data byla 

získána nejen od pacientů II. interní kliniky - oddělení klinické hematologie FNHK, ale i Interní 

hematoonkologické kliniky FN Brno, III. interní kliniky FN Olomouc, I. interní kliniky VFN 

Praha a Hematoonkologické kliniky FNKV Praha. Údaje byly získány analýzou klinických dat z 

dokumentace pacientů, analýza FLC byla provedena jednotně u všech pacientů medotou 

FreeLite (The Binding Site). Podle výsledku poměru FLC (tedy normální versus abnormální 

poměr) byli pacienti rozděleni do dvou skupin a poté u nich byla sledována doba do relapsu. 

Vzhledem ke značné heterogenitě jednotlivých pacientů (tedy více linií léčby, různé terapie 

atd.) jsme poté vyčlenili homogenní skupinu pacientů v kompletní remisi po „up-front“ 

provedené autologní transplantaci periferních kmenových buněk a tuto analyzovali 

samostatně, abychom se vyhnuli potencionální chybě při interpretaci výsledků. Statistické 

zpracování bylo provedeno pomocí programu MedCalc v. 9.5.2.0 pomocí log-rank testu na 

hladině významnosti p<0,05.  

  

 Ze 125 analyzovaných pacientů bylo 67 žen a 58 mužů s mnohočetným myelomem ve 

věku od 24 do 84 let. Majorita pacientů měla mnohočetný myelom IgG kappa a nacházela se 

ve stádiu II či III A. 66 pacientů (52,8 %) dosáhlo normalizace poměru volných lehkých 

řetězců. Follow-up pacientů byl v rozmezí od 1 do 204 měsíců. Podrobnou charakteristiku 

analyzovaného souboru podává Tab. 7.7. 
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Tab. 7.7. Základní data pacientů s myelomem v CR       

N  125 pacientů     

Věk  26-84 (med 60)      

Pohlaví        

   Muži  58 (46,4 %)      

   Ženy  67 (53,6 %)      

Typ MIG       

  IgG kappa 38 30,4 % 

  IgG lambda 18 14,4 % 

  IgA kappa 24 19,2 % 

  IgA lambda 18 14,4 % 

  kappa free 16 12,8 % 

  lambda free 8 6,4 % 

  IgD lambda 1 0,8 % 

  biklonální 2 1,6 % 

Stadium onemocnění       

  IA 13 10,4 % 

  IIA 38 30,4 % 

  IIIA 59 47,2 % 

  IIB 4 3,2 % 

  IIIB 11 8,8 % 

FLCr        

   Normální  66 52,8 % 

   Abnormální 59 47,2 % 

Follow-up (měsíce) 1-204 (med 31)      

 

 Z celkem 125 analyzovaných zrelabovalo za dobu observace 59 pacientů (47,2 %), a to 

30 pacientů ve skupině s abnormálním poměrem FLC a 29 pacientů ve skupině s normalizací 

poměru FLC (p=0,15). Graficky je situace znázorněna v grafu 7.7. Za dobu sledování pak byla 

v celé skupině provedena analýza kumulativní incidence relapsů, kdy mezi sledovanými 

skupinami nebylo dosaženo statisticky signifikantního rozdílu (p=0,14). Graficky je situace 

znázorněna v grafu 8.7. Ačkoli nedosahují rozdíly statistické signifikance, tak medián doby do 

relapsu u pacientů s normalizací FLCr byl 65 měsíců, u skupiny s abnormálním poměrem 40 

měsíců, toto lze maximálně označit jako slabý trend k delší době do relapsu (Graf 7.8.).  
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Graf 7.7. Relativní počty relabovaných pacientů v jednotlivých skupinách 

 

 

Graf 7.8. Kumulativní incidence relapsu v obou porovnávaných skupinách 
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 Ve druhé části analýzy jsme se zaměřili pouze na skupinu pacientů s kompletní remisí 

po „up-front“ autologní transplantaci, čímž jsme dostali relativně homogenní skupinu 

pacientů v iniciální fázi choroby, kde lze vyloučit chybu observace způsobenou biologickým 

chováním choroby v pozdějších fázích (tedy kratší dobu do relapsu u již relabovaných 

pacientů). Celkem jsme analyzovali 63 pacientů léčených v 1. linii léčby „up-front“ ASCT. 

Souhrnná data od těchto pacientů jsou uvedena v Tab. 7.8. 

 

Tab. 7.8. Základní data pacientů s myelomem v CR jen „up-front" ASCT 

N  63 pacientů     

Věk  
26-84 (medián 
60)      

Pohlaví        

   Muži  32 (50,8 %)      

   Ženy  31 (49,2 %)      

Typ MIG       

  IgG kappa 18 28,57 % 

  IgG lambda 8 12,70 % 

  IgA kappa 9 14,29 % 

  IgA lambda 9 14,29 % 

  kappa free 9 14,29 % 

  lambda free 7 11,11 % 

  IgD lambda 1 1,59 % 

  biklonální 2 3,17 % 

Stádium onemocnění       

  IA 12 19,05 % 

  IIA 18 28,57 % 

  IIIA 27 42,86 % 

  IIB 1 1,59 % 

  IIIB 5 7,94 % 

FLCr        

   Normální  35 55,56 % 

   Abnormální 28 44,44 % 

Follow-up (M) 1-204 (med 31)      

 

 Jak je patrné, i zde je frekvence normalizace FLCr obdobná jako v souboru všech 

nemocných bez ohledu na počet předchozích linií. Při porovnání kumulativní incidence 

relapsu je zde signifikance překvapivě ještě slabší než u předchozí skupiny (p=0,73), medián 

doby do relapsu je ve skupině s normalizací FLCr 51 měsíců, ve druhé skupině zatím nebyl 
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dosažen, ačkoli by podle předpokladů mělo jít o rizikovější skupinu. Graficky je situace 

znázorněna v Grafu 7.9. 

 

Graf 7.9. Kumulativní incidence relapsu u pacientů v CR jen po „up-front“ ASCT 

 

 

 

Souhrn k bodu 7.2. 

  

 Naše data nedosahují statistické signifikance, nepotvrdily jsme tedy skutečnost, že by 

sama normalizace FLCr měla jakýkoli prognostický význam z hlediska doby do relapsu 

pacientů s mnohočetným myelomem. Je nutné upozornit na fakt, že k zařazení pacientů do 

skupiny tzv. stringent kompletní remise je třeba posoudit kostní dřeň i pomocí průtokové 

cytometrií za účelem vyloučení přítomnosti klonu myelomových buněk. Jde o metodu, která 

zatím není v ČR dosud plně standardizovaná, její zavedení však bude do budoucna nutné 

s ohledem na novou kategorii tzv. cytometrické kompletní remise. S novými terapeutickými 

možnostmi je hledání hloubky kompletní remise logickým krokem pro další sledování 
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pacientů. Delší follow-up a postupné rutinní vyšetřování všech pacientů v kompletní remisi 

umožní dále rozvíjet metodiku sledování pacientů v remisi choroby, současně s tím je ale 

třeba se zaměřit spíše na hledání klonu jako takového pomocí průtokové cytometrie nebo 

molekulární diagnostiky než pouze na sledování produktu nádorové populace.  
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7.3. Stanovení volných lehkých řetězců pro predikci odpovědi na terapii u pacientů s MM 

 

První pozorování u našich pacientů, které se stalo důvodem pro podrobnější analýzu, 

se opírá o jednotlivé případy, na nichž lze demonstrovat odlišné klinické výsledky než by 

mohly být očekávány dle literárních předpokladů na základě vývoje FLC.   

V případě této pacientky je znázorněn průběh odpovědi v kompletní molekule Ig i ve 

FLC dle očekávaného vývoje dle literárních údajů, sFLC se normalizují, molekula Ig klesá 

s určitým opožděním, a při relapsu oneocnění je patrný nárůst obou parametrů, takový 

předpoklad by měla splňovat většina pacientů (viz. Graf 7.10.). 

 

Graf 7.10. Příklad pacienta s očekávaným vývojem MIG a FLCr při relapsu onemocnění 
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Na druhém příkladu (Graf 7.11.) jsou výsledky další pacientky, u které dochází 

k situaci zcela odlišné, molekula Ig klesá, pacientka tedy dobře odpovídá na podanou terapii, 

ale poměr FLC zůstává v patologickém rozmezí po celou dobu terapie. Jedná se tedy o příklad 

pacienta s léčebnou odpovědí se zcela nepoužitelnými závěry z vyšetření FLC. 

 

Graf 7.11. Příklad pacienta s trvale patologickým rozmezím FLCr i přes odpověď v MIG. 
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Dalším příkladem je pak pacient (Graf 7.12.), kdy by mělo dojít k relapsu onemocnění, 

zvyšuje se koncentrace FLC, ale kompletní MIG zůstává normální. Toto je z hlediska 

interpretace jeden ze svízelných problémů, uvědomíme-li si, že bychom při interpretaci stavu 

choroby na základě FLC chybně vyhodnotili, že pacient má být léčen, ale přitom by trvala 

kompletní remise onemocnění. Zde je nutné doplnění, že další sledování nemocného 

podezření na relaps onemocnění nepotvrdilo, tj. nešlo u něho o tzv. „free chains escape“ 

fenomén. 

 

 

Graf 7.12. Příklad pacienta s narůstajícím FLCr i přes trvající remisi dle MIG 
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Posledním příkladem je pacientka D.S. (Graf 7.13.), kdy dochází k rychlé normalizaci 

FLCr, ale stále zůstává detekovatelný kompletní MIG, což dále ztěžuje interpretaci tohoto 

stavu, pacientka by podle FLCr měla být v kompletní remisi, dle koncentrace MIG tomu tak 

ale není, naopak onemocnění v dalším sledování rychle zprogredovalo. 

 

Graf 7.13. Příklad pacienta s normálním FLCr i přes nárůst MIG 

 

  

Tyto klinické rozpory s literárními daty nás vedly k analýze rychlosti odpovědi na 

jednotlivé léky u větší skupiny pacientů s cílem zhodnotit, zda má smysl vyhodnocovat 

časnou léčebnou odpověď na terapii pomocí FLC. Případné prokázání užitečnosti stanovení 

FLC by mohlo mít následně i ekonomické dopady, kdy by bylo možné přerušit a zaměnit 

neúčinnou drahou léčbu dříve. 
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Celkem bylo vyhodnoceno 265 nemocných s MM v různých fázích onemocnění z FN 

Brno a z FN Hradec Králové. Všichni nemocní museli mít sekreční myelom s produkcí intaktní 

molekuly MIG a současně k dispozici výsledky analýzy FLC. Do hodnoceného souboru nebylo 

možné zařadit i 6% nemocných z důvodu negativního vstupního výsledku FLC při přítomnosti 

kompletní molekuly MIG. Nemocní byli léčeni režimy s lenalidomidem, thalidomidem nebo 

bortezomibem. Léčebné odpovědi byly vyhodnoceny dle IMWG kritérií (18). Základní 

charakteristika souborů nemocných je v Tab. 7.9. 
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Tab. 7.9.: Základní charakteristiky nemocných léčených lenalidomidem, thalidomidem 

bortezomibem 

 lenalidomid thalidomid bortezomib 

Parametr N=75 N=75 N=114 

Věk při zahájení terapie 

(roky)    

Medián, min-max 66,2 (51,4-77,1) 67,4 (37,1-83,1) 65,9 (39,8-86,7) 

Pohlaví     

Muž 44 (57,9 %) 26 (34,7 %) 58 (50,9 %) 

Žena 32 (42,1 %) 49 (65,3 %) 56 (49,1 %) 

Aplikovaný režim     

 RAD 19 (25,0 %) CTD junior 25 (33,8 %) CVD senior 30 (26,3 %) 

 RCD 9 (11,8 %) CTD senior 37 (50,0 %) CVD junior 22 (19,3 %) 

 RCP 4 (5,3 %) Ostatní 12 (16,2 %) BDD 9 (7,9 %) 

 RD 25 (32,9 %)  VD 11 (9,6 %) 

 RP 8 (10,5 %)  monoterapie 9 (7,9 %) 

 Ostatní 11 (14,5 %)  ostatní 33 (28,9 %) 

Celkový počet cyklů    

Medián, min-max 7,6 (4,0 - 11,0) 6,0 (4,0-12,0) 6,0 (4,0-13,0) 

Typ MIG    

IgG 52 (86,7 %) 38 (64,4 %) 40 (63,5 %) 

IgA 8 (13,3 %) 18 (30,5 %) 20 (31,7 %) 

              oba  3 (5,1 %) 3 (4,8 %) 

Typ lehkého řetězce     

Kappa 47 (61,8 %) 43 (57,3 %) 71 (62,3 %) 

Lambda 29 (38,2 %) 32 (42,7 %) 43 (37,7 %) 

Počet předchozích linií    

0  13 (17,1 %)  9 (7,9 %) 

1 3 (3,9 %) 39 (52,0 %) 49 (43,0 %) 

2 17 (22,4 %) 23 (30,7 %) 40 (35,1 %) 

3 a více 43 (56,6 %) 13 (17,3 %) 16 (14,0 %) 
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7.3.1 Korelace léčebné odpovědi MIG versus FLC 

Z dostupných dat vyplývá, že spolu jednoznačně koreluje pokles MIG a FLC při terapii 

všemi třemi analyzovanými léky v průběhu celé terapie. Korelace poklesu FLCr a MIG je ve 

všech případech statisticky signifikantní (p<0,001), viz Graf 7.14-16 a Tab. 7.10. 

Velmi zajímavé výsledky dostaneme při porovnání, zda pokles MIG alespoň o 25 % 

koreluje s minimálně stejným poklesem FLC. A zde při použití lenalidomidu či thalidomidu 

dochází k opačným výsledkům, tedy oproti očekávání dochází k časnějšímu poklesu MIG než 

FLC, a to u 13,2 - 16,9 % pacientů léčených lenalidomidem v průběhu 1.- 4. cyklu, u 

nemocných léčených thalidomidem (v 9,7 - 16,8 % časnější pokles M-Ig oproti FLC) a stejně 

tak i bortezomibem (9,1 - 14,7 %).  Lze uzavřít, že u podskupiny nemocných (9,1 - 16,8%) byl 

zjištěný časnější pokles MIG než FLC. Ačkoli jde jen o 10-15 % pacientů, je toto zjištění 

alarmující a může ztěžovat využití FLC v této indikaci. 

 

 Graf 7.14.  Dynamika FLC u nemocných léčených lenalidomidem 
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Graf 7.15. Dynamika FLC u nemocných léčených thalidomidem 
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Graf 7.16. Dynamika FLC u nemocných léčených bortezomibem 

 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

kappa

lambda

kappa/lambda

MIG

Počet cyklů

D
y
n

a
m

ik
a
 F

L
C

 v
 %

 

 

 

 



67 
 

Tab. 7.10. Korelace poklesu kappa/lambda a MIG v jednotlivých cyklech u nemocných 

léčených lenalidomidem 

 

 lenalidomid thalidomid bortezomib 

  1.cyklus 4.cyklus 1.cyklus 4.cyklus 1.cyklus 4.cyklus 

N N=68 N=59 N=60 N=51 N=99 N=90 

Spearmanova 

korelace 0,557 0,664      0,445       0,506  0,533 0,608 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Tab. 7.11.: Srovnání poklesu alespoň o 25 % pro kappa/lambda a MIG u nemocných léčených 

lenalidomidem 

 

1. cyklus, N=68 
Pokles MIG alespoň o 25 % 

Ano Ne 

Pokles kappa/lambda alespoň o 

25 % 

Ano 37 (54,4 %) 8 (11,8 %) 

Ne 9 (13,2 %) 14 (20,6 %) 

p=1,000, testováno McNemarovým testem 

 

4.cyklus, N=59 
Pokles MIG alespoň o 25 % 

Ano Ne 

Pokles kappa/lambda alespoň o 

25 % 

Ano 37 (62,7 %) 6 (10,2 %) 

Ne 9 (15,3 %) 7 (11,9 %) 

p=0,607, testováno McNemarovým testem 

 

7.3.2. Čas do dosažení první léčebné odpovědi (LO) 

 

Je nepopiratelný fakt, že FLC mají výrazně kratší sérový poločas než kompletní 

molekula MIG. Logicky tedy očekáváme delší čas do první léčebné odpovědi u FLC než v 

případě MIG. Definujeme-li první léčebnou odpověď jako pokles min. o 25 % hodnoty (tedy 
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minimal response – MR), můžeme pak porovnat rychlost clearance MIG versus FLC. Naše 

analýza ukazuje velmi obdobné výsledky v obou skupinách. Tedy pokles o 25 % u FLC 1,2 

měsíce (0,8-3,2) pro lenalidomid; 1,1 měsíce (0,8-8,0) pro thalidomid a 1,5 měsíce (0,5-4,4) 

pro bortezomib. V případě kompletní molekuly MIG pak 1,2 měsíce (0,9-3,7) pro 

lenalidomid; 1,2 (0,8-3,6) pro thalidomid a 1,1 měsíce (0,8-2,8) pro bortezomib. Rozdíly 

nejsou statisticky významné a toto platí pro všechny linie léčby (Tab. 7.12-14., Graf 7.17-18.). 

 

 

 

Tab. 7.12.  Čas do dosažení první léčebné odpovědi (alespoň MR) vzhledem k linii léčby u 

nemocných léčených lenalidomidem 

 

Čas do léčebné odpovědi 

dle poklesu kappa nebo 

lambda (měsíce) 

Linie léčby 

  
Primární terapie 1. relaps 2. relaps 

3. a vyšší 

relaps 

N N=13 N=3 N=17 N=43 

Medián 1,2 3,1 1,8 1,1 

Min-max 0,8 - 3,2 1,0 - 3,1 0,9 - 4,2 0,8 - 6,7 

Log-Rank test 0,368       

Čas do léčebné odpovědi 

dle poklesu MIG (měsíce) 
Linie léčby 

  
Primární terapie 1. relaps 2. relaps 

3. a vyšší 

relaps 

N N=13 N=3 N=17 N=43 

Medián 1,2 3,1 1,0 1,1 

Min-max 0,9 - 3,7 1,0 - 3,1 0,9 - 3,3 0,8 - 6,3 

Log-Rank test 0,582       
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Tab. 7.13.  Čas do dosažení první léčebné odpovědi (alespoň MR) vzhledem k linii  

léčených thalidomidem 

 

Čas do léčebné odpovědi dle 

poklesu kappa nebo lambda 

(měsíce) 

                           Linie léčby 

  

Primární 

terapie 
1. relaps 

2. a vyšší 

relaps 

N N=39 N=23 N=13 

Medián 1,1 1,0 1,8 

Min-max 0,8 - 8,0 0,7 - 9,9 0,6 - 3,8 

Log-Rank test 0,602     

Čas do léčebné odpovědi dle 

poklesu MIG (měsíce) 
                           Linie léčby 

  

Primární 

terapie 
1. relaps 

2. a vyšší 

relaps 

N N=39 N=23 N=13 

Medián 1,2 1,0 0,9 

Min-max 0,8 - 3,6 0,7 - 3,8 0,6 - 2,9 

Log-Rank test 0,948     
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Tab. 7.14. Čas do dosažení první léčebné odpovědi (alespoň MR) vzhledem k linii léčby u 

nemocných léčených bortezomibem 

 

Čas do léčebné odpovědi 

dle poklesu kappa nebo 

lambda (měsíce) 

Linie léčby 

 

  
Primární terapie 1. relaps 2. relaps 

3. a vyšší 

relaps 

N N=9 N=49 N=40 N=16 

Medián 1,5 1,1 0,9 2,1 

Min-max 0,5-4,4 0,3-3,7 0,5-3,2 0,7-3,9 

Log-Rank test 0,088    

Čas do léčebné odpovědi 

dle poklesu MIG (měsíce) 
Linie léčby 

  
Primární terapie 1. relaps 2. relaps 

3. a vyšší 

relaps 

N N=9 N=49 N=40 N=16 

Medián 1,1 1,2 1,4 1,4 

Min-max 0,8-2,8 0,6-5,1 0,6-4,1 0,7-3,8 

Log-Rank test 0,509    
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Graf 7.17. Čas do dosažení první léčebné odpovědi pomocí FLC (alespoň MR) vzhledem k linii 

léčby u nemocných léčených bortezomibem 
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                   + cenzorovaní pacienti – bez léčebné odpovědi alespoň MR 

 

Graf 7.18.: Čas do dosažení první léčebné odpovědi pomocí M-Ig (alespoň MR) vzhledem 

k linii léčby u nemocných léčených bortezomibem 
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7.3.3. Srovnání rychlosti poklesu FLC vs. MIG u senzitivních nemocných podle typu léčby 

 

Dalším logickým krokem byla analýza poklesu MIG versus FLC podle jednotlivých typů 

terapie u pacientů, kteří na léčbu reagují. Srovnáme-li však rychlosti poklesu FLC a MIG u 

senzitivních pacientů, nenajdeme zde překvapivě žádné statisticky významné rozdíly ani v 

rychlosti poklesu FLC (84,9 % vs. 75,7 % vs. 70,5 %; p=0,075), ani v rychlosti poklesu MIG 

(72,6 % vs. 62,4 % vs. 62,3 %; p=0,087) – viz Tab. 7.15. Lze tedy konstatovat, že mezi 

jednotlivými léky není v rychlosti nástupu účinku žádný signifikantní rozdíl (všechny modality 

fungují stejně rychle). 

Tab. 7.15. Srovnání poklesu kappa/lambda a MIG u senzitivních pacientů podle typu léčby (%) 

   

           Kappa/lambda 

 1.cyklus 2.cyklus 3.cyklus 4.cyklus 

lenalidomid         

     Medián -70,5 -75,3 -83,6 -87,5 

thalidomid     

     Medián -75,7 -78,9 -85,8 -86,5 

bortezomib     

     Medián -84,9 -86,8 -87,7 -86,6 

Kruskal Wallis test 0,075 0,310 0,533 0,938 

    

                 MIG 

 1.cyklus 2.cyklus 3.cyklus 4.cyklus 

lenalidomid         

     Medián -62,3 -69,9 -72,1 -73,0 

thalidomid     

     Medián -62,4 -68,5 -75,1 -77,0 

bortezomib     

     Medián -72,6 -74,9 -78,9 -79,6 

Kruskal Wallis test 0,087 0,250 0,154 0,071 
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7.3.4. Korelace maximální léčebné odpovědi se vstupní dynamikou MIG a FLC  

Dle předpokladů z dostupných studií by měl pokles FLC na začátku terapie umožnit 

odhadnout celkovou hloubku léčebné odpovědi daného pacienta. U jednotlivých léků byla 

pozorována závislost celkové léčebné odpovědi na poklesu kompletní molekuly MIG v 

průběhu 1.-4. cyklu (dle IMWG kritérií), a to u lenalidomidu od 2. cyklu, u thalidomidu od 2. 

cyklu a u bortezomibu ve všech 4 cyklech. Co se týče FLC, u lenalidomidu nebyl pozorován 

vztah mezi vývojem FLC a léčebnou odpovědí, u thalidomidu a bortezomibu po 2. a 4. cyklu 

ano (Tab. 7.16. ukazuje data po 2. cyklu pro lenalidomid, thalidomid a pro bortezomib). 

Tab. 7.16. LO po 2. cyklu dle MIG a FLC u jednotlivých typů léčby 

 lenalidomid Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu kappa nebo 

lambda  CR VGPR PR MR SD+PG 

CR (N=1) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

VGPR (N=7) 1 (14,3 %) 0 (0,0 %) 5 (71,4 %) 1 (14,3 %) 0 (0,0 %) 

PR (N=27) 2 (7,4 %) 2 (7,4 %) 10 (37,0 %) 3 (11,1 %) 10 (37,0 %) 

MR (N=11) 0 (0,0 %) 1 (9,1 %) 5 (45,5 %) 1 (9,1 %) 4 (36,4 %) 

p=0,551, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 

  lenalidomid Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu MIG CR VGPR PR MR SD+PG 

VGPR (N=7) 2 (28,6 %) 2 (28,6 %) 2 (28,6 %) 0 (0,0 %) 1 (14,3 %) 

PR (N=25) 2 (8,0 %) 4 (16,0 %) 12 (48,0 %) 0 (0,0 %) 7 (28,0 %) 

MR (N=21) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 5 (23,8 %) 5 (23,8 %) 11 (52,4 %) 

p=0,001, testováno ML Chi-kvadrát testem 
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 thalidomid Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu kappa nebo 

lambda  CR VGPR PR MR SD+PG 

VGPR (N=13) 3 (23,1 %) 7 (53,8 %) 3 (23,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

PR (N=34) 4 (11,8 %) 7 (20,6 %) 13 (38,2 %) 2 (5,9 %) 8 (23,5 %) 

MR (N=10) 0 (0,0 %) 1 (10,0 %) 3 (30,0 %) 1 (10,0 %) 5 (50,0 %) 

p=0,015, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 

 thalidomid Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu MIG  CR VGPR PR MR SD+PG 

VGPR (N=7) 3 (42,9 %) 4 (57,1 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

PR (N=41) 4 (9,8 %) 12 (29,3 %) 16 (39,0 %) 1 (2,4 %) 8 (19,5 %) 

MR (N=15) 1 (6,7 %) 1 (6,7 %) 6 (40,0 %) 2 (13,3 %) 5 (33,3 %) 

p=0,007, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 

 

 bortezomib Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu kappa nebo 

lambda  CR VGPR PR MR SD+PG 

VGPR (N=25) 6 (24,0 %) 8 (32,0 %) 6 (24,0 %) 0 (0,0 %) 5 (20,0 %) 

PR (N=39) 4 (10,3 %) 11 (28,2 %) 10 (25,6 %) 2 (5,1 %) 12 (30,8 %) 

MR (N=12) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (33,3 %) 2 (16,7 %) 6 (50,0 %) 

p=0,016, testováno ML Chi-kvadrát testem 
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  Celková léčebná odpověď  

Léčebná odpověď po 2. cyklu 

dle poklesu MIG  CR VGPR PR MR SD+PG 

CR (N=1) 1 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

VGPR (N=10) 5 (50,0 %) 5 (50,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

PR (N=35) 3 (8,6 %) 14 (40,0 %) 7 (20,0 %) 0 (0,0 %) 11 (31,4 %) 

MR (N=30) 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) 17 (56,7 %) 3 (10,0 %) 6 (20,0 %) 

p<0,001, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 Vybereme-li do analýzy pouze senzitivní pacienty (pokles o 25 % M-Ig nebo volných 

lehkých řetězců), můžeme opět pozorovat významnou statisticky významnou korelaci mezi 

poklesem MIG i FLC a celkovou odpovědí na terapii (v Tab. 7.17. jsou pro ukázku data pro 

lenalidomid po 2. cyklu terapie).  

 

Tab. 7.17. Srovnání poklesu alespoň o 25 % pro kappa/lambda, MIG a celkové léčebné 

odpovědi u nemocných léčených lenalidomidem 

  Celková léčebná odpověď  

Pokles kappa nebo lambda  

po 2. cyklu alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=46) 3 (6,5 %) 3 (6,5 %) 21 (45,7 %) 5 (10,9 %) 14 (30,4 %) 

Ne (N=24) 1 (4,2 %) 0 (0,0 %) 3 (12,5 %) 3 (12,5 %) 17 (70,8 %) 

p=0,007, testováno ML Chi-kvadrát testem 

  Celková léčebná odpověď  

Pokles MIG po 2. cyklu 

alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=53) 4 (7,5 %) 6 (11,3 %) 19 (35,8 %) 5 (9,4 %) 19 (35,8 %) 

Ne (N=19) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 4 (21,1 %) 3 (15,8 %) 12 (63,2 %) 

p=0,042, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 Problém této analýzy je následující. I přesto, že existuje statisticky signifikantní 

korelace mezi léčebnou odpovědí dle FLC a celkovou léčebnou odpovědí, je zde signifikantní 

množství pacientů, kteří i přes iniciální pokles FLC nakonec dosáhnou pouze SD či dokonce 
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progrese choroby (25,6 - 30,4 % případů). Totéž platí i pro kompletní molekulu MIG. Tab. 

7.18. ukazuje tento podíl u lenalidomidu po 4. cyklu, kde je tento podíl pacientů 

nejmarkantnější. Naopak u nereagujících pacientů byla celková léčebná odpověď v 16,7 - 

25,1 % lepší než parciální remise. Obdobné výsledky jsme mohli vypozorovat i u obou 

zbývajících léků, tj. thalidomidu a bortezomibu. Překvapivě největší senzitivitu vykazuje 

pokles MIG po 4. cyklu pro nereagující pacienty (viz. Tab 7.18-19.). 

 

Tab 7.18. Srovnání poklesu alespoň o 25 % pro MIG a celkové léčebné odpovědi u 

nemocných léčených thalidomidem a bortezomibem po 4. cyklu léčby 

 

 lenalidomid Celková léčebná odpověď  

Pokles kappa nebo lambda     

po 4. cyklu alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=43) 2 (4,7 %) 5 (11,6 %) 20 (46,5 %) 4 (9,3 %) 12 (27,9 %) 

Ne (N=16) 1 (6,3 %) 0 (0,0 %) 3 (18,8 %) 2 (12,5 %) 10 (62,5 %) 

p=0,052, testováno ML Chi-kvadrát testem 

  

 lenalidomid Celková léčebná odpověď  

Pokles MIG po 4. cyklu 

alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=49) 3 (6,1 %) 5 (10,2 %) 21 (42,9 %) 5 (10,2 %) 15 (30,6 %) 

Ne (N=13) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (7,7 %) 2 (15,4 %) 10 (76,9 %) 

p=0,009, testováno ML Chi-kvadrát testem 
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Tab. 7.19. Srovnání poklesu alespoň o 25 % pro MIG a celkové léčebné odpovědi u 

nemocných léčených thalidomidem a bortezomibem po 4. cyklu léčby 

 

 thalidomid Celková léčebná odpověď  

Pokles MIG po 4. cyklu 

alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=47) 2 (4,3 %) 11 (23,4 %) 19 (40,4 %) 1 (2,1 %) 14 (29,8 %) 

Ne (N=5) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 5 (100 %) 

p=0,026, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 

 bortezomib Celková léčebná odpověď  

Pokles MIG po 4. cyklu 

alespoň o 25 % CR VGPR PR MR SD+PG 

Ano (N=67) 9(13,4 %) 20 (29,9 %) 23 (34,3 %) 2 (3,0 %) 13 (19,4 %) 

Ne (N=23) 1 (4,3 %) 1 (4,3 %) 0 (0,0 %) 4 (17,4 %) 17 (73,9 %) 

p<0,001, testováno ML Chi-kvadrát testem 

 

7.3.5. Hodnocení přežití pacientů dle léčebné odpovědi na základě koncentrace MIG a FLC  

U pacientů léčených režimem s lenalidomidem nebyl zjištěn při hodnocení přežití 

žádný statisticky významný rozdíl ani pro FLC ani pro MIG u senzitivních vs. nereagujících 

nemocných (Tab. 7.20. a Graf 7.19.). 

Tab. 7.20. Přežití pacientů reagujících dle MIG a FLCr po lenalidomidu 

PFS 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4. cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4. cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=17 N=23 N=16 N=25 

Medián 12,8 15,0 12,0 14,9 

Min-max 3,6-26,1 2.9-31.5 2,9-31.5 9,5-26,2 

Log-Rank test 0,064   0,190   
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OS od zahájení léčby 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4. cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4. cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=31 N=29 N=27 N=36 

Medián 29,3 30,1 29,3 30,1 

Min-max 6,7-29,3 9,0-42,6 6,7-42,6 8,8-30,1 

Log-Rank test 0,966   0,941   

 

 

Graf 7.19.  Celkové přežití (OS) dle FLC a MIG pacientů léčených lenalidomidem po 4. cyklu 
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LO dle poklesu MIG po 4.cyklu
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U pacientů léčených thalidomidem byl zjištěn statisticky významný rozdíl v případě 

hodnocení MIG a doby do progrese onemocnění (11,2 vs. 18,8 měsíce; p=0,036). Překvapivě 

statisticky významný vztah byl zjištěn mezi poklesem FLC po 4. cyklu léčby a celkovým 

přežitím (Overall survival; OS) (33,9 vs. 45,8 měsíce; p=0,017), zatímco v případě hodnocení 

léčebné odpovědi dle MIG nikoliv (Tab. 7.21. a Graf 7.20.). 
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Tab 7.21. Přežití pacientů reagujících dle MIG a FLCr po thalidomidu 

PFS 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4.cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4.cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=6 N=34 N=4 N=32 

Medián 13,1 19,2 11,2 18,8 

Min-max 4,6-18,8 5,1-35,0 4,6-16,0 5,2-35,0 

Log-Rank test 0,794  0,036  

OS od zahájení léčby 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4. cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4. cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=13 N=44 N=15 N=39 

Medián 33,9 45,8 45,8 41,9 

Min-max 10,0-41,9 5,2-45,8 10,0-45,8 5,2-43,9 

Log-Rank test 0,017  0,404  

 

Graf 7.20. Celkové přežití (OS) podle senzitivity (dle FLC a dle MIG) pacientů léčených 

thalidomidem po 4. cyklu léčby  
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LO dle poklesu MIG po 4.cyklu
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U pacientů léčených bortezomibem jsme opět zaznamenali rozdíl jen v případě 

odpovědi dle MIG pro PFS, nikoli však pro OS (11,8 vs. 15,4 měsíce; p=0,02 pro PFS). Rozdíl 

byl pak zaznamenán jak v případě MIG, tak i FLC a TTP (11,8 vs. 18,3 měsíce; p=0,014; 14,1 

vs. 18,3 měsíce; p=0,048). U bortezomibu nebyl zaznamenán žádný rozdíl v celkovém přežití 

(Tab 7.22. a Graf 7.21.). 

Tab. 7.22. PFS a OS podle senzitivity pacientů léčených bortezomibem po 4. cyklu léčby 

PFS 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4. cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4. cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=21 N=55 N=25 N=46 

Medián 14,1 17,1 11,8 15,4 

Min-max 4,4-40,5 6,4-37,3 4,4-37,3 6,9-40,5 

Log-Rank test 0,141  0,020  

OS od zahájení léčby 
Léčebná odpověď dle poklesu 

kappa nebo lambda po 4. cyklu 

Léčebná odpověď dle poklesu 

MIG po 4. cyklu 

  
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 
ORR nedosaženo 

ORR  

dosaženo 

N N=35 N=65 N=40 N=52 

Medián 33,9 41,6 34,1 41,6 

Min-max 7,0-69,8 8,3-59,8 7,0-69,8 8,2-50,2 

Log-Rank test 0,536  0,406  
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Graf 7.21. Celkové přežití (OS) podle FLC a MIG pacientů léčených bortezomibem po 4. cyklu 
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 Souhrn ke kapitole 7.3. 

 
 Z výše uvedených klinických příkladů a poté i ze statistik provedených na velkém 

počtu pacientů vyplývá, že přínos sledování FLC za účelem predikce a hodnocení léčebné 

odpovědi u nemocných s MM se vstupně hodnotitelnou koncentrací MIG je v současné době 

zcela zanedbatelný. Jednak fakt, že rychlost poklesu MIG a sFLC je prakticky shodná, nijak 

nezvýhodňuje stanovení FLC v séru oproti standardní elektroforéze, souhrnně řečeno 
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moderní léčba funguje natolik rychle, že je bezpředmětné měřit FLC za účelem sledování 

léčebné odpovědi. Do ještě větších úskalí se dostáváme v případě predikce výsledku celkové 

léčebné odpovědi. Z výše uvedeného je patrné, že senzitivita tohoto vyšetření je natolik 

nízká, že až u 30 % pacientů nakonec dostáváme úplně jiný léčebný výsledek, než který je 

predikován na základě FLC. Asi nejzávažnějším problémem je pak ten fakt, že v řadě případů 

na základě monitoringu FLC dostáváme úplně jinou léčebnou odpověď než na základě 

sledování MIG. Současně je patrné, že pro naprostou většinu modalit nemá analýza FLC vliv 

ani na celkové přežití, ani na predikci doby do progrese pacientů podstupujících moderní 

terapii. Ve všech těchto ohledech je tedy nutné interpretovat výsledky vyšetření FLC s 

maximální opatrností a rozhodně neřídit léčbu pacientů pouze na jejich základě s výjimkou 

nemocných, kde není využití standardních postupů možné, tj. s nesekreční resp. nízce 

sekreční formou mnohočetného myelomu. 
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7.4. Vypracování doporučení pro použití analýzy FLC v rutinní praxi 

 

 Analýza FLCr by dnes měla být nedílnou součástí stanovení rizika MGUS z hlediska 

přechodu do malignity. Naše data zcela jednoznačně podporují obecně platné doporučení 

Mayo Clinic, jejíž stratifikační model jsme ověřili v našich podmínkách. Podstatná je vstupní 

hodnota FLCr při diagnóze choroby, o kterou lze pak opřít následnou stratifikaci dle výše 

uvedeného modelu. 

 

 K posouzení hloubky léčebné odpovědi se analýza FLC jako samostatný ukazatel 

nehodí. Naše data ukazují, že toto vyšetření nemá vztah k délce trvání léčebné odpovědi u 

pacientů v kompletní remisi mnohočetného myelomu. 

  

 Ke stanovení rychlosti léčebné odpovědi a k predikci výsledku terapie u všech 

nemocných s mnohočetným myelomem je vyšetření FLC také nevhodné, neboť MIG klesá 

prakticky stejnou rychlostí jako FLC a tudíž je přínos stanovení FLC při hodnocení léčebné 

odpovědi u nemocných s MM se vstupně hodnotitelnou koncentrací MIG je v současné době 

zcela zanedbatelný. Výjimku představují nemocní s nesekreční resp. nízce sekreční formou 

mnohočetného myelomu, kde není použití standardních metodik v této indikaci možné a je 

proto nutné využít právě stanovení FLC spolu s vyšetřením kostní dřeně. Mnohem vhodnější 

než FLCr je zde použít pouze koncentrace postiženého volného řetězce. Totéž platí i pro 

odhad léčebné odpovědi, kde v řadě případů lze predikovat zcela jiné výsledky při hodnocení 

vývoje FLC než při hodnocení na základě vývoje koncentrace MIG. 
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8. Diskuse 

 

 Zavedení vyšetření FLC do rutinní praxe a inkorporace tohoto vyšetření do hodnocení 

léčebné odpovědi a prognózy pacientů vyvolalo možná až předčasné nadšení. Obdobně jako 

již v minulosti mnohokrát (např. jako v případě zavedení vyšetření troponinu při infarktu 

myokardu) naráží tato metoda na četná úskalí. Jednak jde o metodická úskalí, zejména co se 

týče úvodní nejednotnosti provádění metody a tedy nutnost její standardizace, a poté 

především jde o absenci prospektivních studií, které by vyhodnocovaly prognostický přínos 

vyšetření pro dané skupiny pacientů. Zprvu tedy došlo až k nekritickému přijetí kritérií 

léčebné odpovědi IMWG, která byla sestavena na základě určení panelu expertů, a to i 

přesto, že prospektivní studie v době jejich vzniku chyběly. Naše práce, která mapovala 

situaci v České republice za posledních zhruba 5 let, se proto zaměřila na zpřesnění 

specifikace pozice vyšetření FLC v jednotlivých indikacích. 

 Soubor pacientů s MGUS se díky aktivitám České myelomové skupiny od roku 2007, 

kdy byl vytvořen registr RMG, rozrostl již na více než 1200 sledovaných osob (120,121). Tato 

kohorta je jistě největší ve střední Evropě a jde o soubor srovnatelný s celosvětovými 

pracemi (na Mayo Clinic celkem 1510 pacientů). Díky robustnosti tohoto souboru a 

konzistentním údajům bylo možné získat relevantní data, která jsou pro praxi velmi 

signifikantní. Jak je možné vyčíst z výsledků naší předchozí analýzy, stratifikační model Mayo 

Clinic je beze zbytku platný i v našich podmínkách. Vyčleníme-li skupinu pacientů s nejvyšším 

rizikem, jejich riziko přechodu do malignity je více než 17x vyšší než je tomu u ostatních 

pacientů. Na druhou stranu, jako samostatný prognostický faktor nevychází v našich 

podmínkách non-IgG MIG, pro což v tuto chvíli neexistuje jednoznačné vysvětlení, neboť 

proporcionální zastoupení typů MIG je obdobné v naší studii stejně jako v původní sestavě 

Mayo Clinic (našich 70,3 % oproti 69,7 % IgG z Mayo Clinic). Nedostatkem naší studie je 

zejména fakt, že u pacientů s MGUS byla většina dat zadána retrospektivně, tudíž u pacientů, 

u kterých byl diagnostikován MGUS před zavedením FLC do vyšetřovacího panelu, bylo toto 

vyšetření doplněno až po mnoha letech trvání choroby. Toto může působit určitou chybu, 

přijmeme-li hypotézu, že v rámci přirozeného vývoje choroby se může vyšší FLCr objevit v 

průběhu let trvání choroby, zatímco na počátku byl FLCr normální. Určitou dávku jistoty o 

správnosti stratifikace můžeme tedy mít u těchto pacientů v případě, že jejich poměr FLC je 

normální (tedy lze předpokládat, že byl normální i v době diagnózy), zatímco v případě 
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abnormálního FLCr toto s jistotou tvrdit nelze. Na toto téma prozatím nebyly provedeny 

žádné prospektivní studie, zejména proto, že doba sledování po zavedení FLCr do rutinní 

praxe je zatím příliš krátká. I tak ale můžeme uzavřít, že FLCr jsou užitečným nástrojem pro 

stratifikaci pacientů s MGUS a kumulace rizikových faktorů vede jednoznačně ke zvýšení 

rizika transformace MGUS do malignity. Jako vedlejší produkt naší analýzy, na který je třeba 

upozornit, je prognostický význam množství klonálních plazmatických buněk v kostní dřeni. 

Tento doposud ne zcela jednoznačně definovaný parametr je jedním z důležitých ukazatelů 

prognózy (122,123,124). Z logiky věci vyplývá, že čím více tumoru, tím horší bude prognóza a 

tím kratší bude doba do progrese. Se zpřesňujícími se metodikami detekce klonu (8-barevná 

flowcytometrie) (125) budeme schopni identifikovat stále více pacientů s přítomností většího 

či menšího klonu v kostní dřeni. Považuji cílení našeho dalšího snažení na buňku jako 

takovou, nikoli tedy na vlastní produkt, v tuto chvíli za daleko důležitější parametr. Podle 

posledních poznatků je nutné uvažovat o MGUS jako o prekanceróze a pacienty s ohledem 

na to také sledovat. Toho času neexistuje žádné evidence-based doporučení o frekvenci 

sledování pacientů s MGUS. Je jasné, že kromě laboratorního vyšetření musí být sledován i 

klinický stav pacienta (zejména lymfadenopatie), protože transformace se může odehrát 

nejen do MM, ale i do jiných lymfoproliferativních chorob. Obecně je pro nízce rizikové 

pacienty doporučeno sledování v intervalech 6-12 měsíců, pokud nejsou známky progrese 

onemocnění, u vysoce rizikové skupiny je méně než 3-4 měsíční sledování považováno za 

neefektivní (49). Samozřejmě všechna tato opatření vedou k časné identifikaci malignity a v 

neposlední řadě nyní stále více diskutované preemptivní terapii pacientů s MGUS. Existují 

práce (126,127), které prokazují, že bisfosfonáty podané před progresí do MM mohou snížit 

riziko patologických fraktur, avšak doba do progrese MGUS do MM není prodloužena. Další 

mnohokrát diskutovanou alternativou je protinádorová vakcinace dendritickými buňkami, 

která byla využita s jen sporným efektem (128, 129, 130). Nejčastěji diskutované je nyní 

použití lenalidomidu v léčbě vysoce rizikových pacientů s MGUS. Data z probíhajících studií 

ale nejsou k dispozici a především je nutné upozornit na možná rizika dlouhodobého užívání 

lenalidomidu především z hlediska vzniku sekundárních malignit. Také je nutné pečlivě 

vytipovat nejrizikovější pacienty pro léčbu, kde můžeme očekávat progresi kratší než za 1-2 

roky, což je i v současném stavu poznání velmi obtížné. Prozatím tedy platí, že jediným 

opravdu účelným opatřením je dlouhodobé sledování pacientů a včasná léčba 

symptomatické choroby. 
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 Další etablovanou indikací je využití FLC k posouzení hloubky kompletní remise, jak 

bylo již publikováno dříve (131,132,133). Vycházíme-li z předpokladu, že čím menší je 

reziduální klon, tím menší bude i produkce volných lehkých řetězců v séru pacientů, pak 

zavedení metodiky má svůj smysl. Takto bylo pravděpodobně uvažováno i při sestavování 

nových kritérií léčebné odpovědi. Ale realita je bohužel poněkud jiná. Naše data jednoznačně 

ukazují, že redukce FLC na normální hodnoty sama o sobě zcela nereflektuje dobu do relapsu 

pacientů. Toto pozorování není v žádném případě v kontradikci s dosud publikovanými daty. 

V malé studii Krögera sice abnormální FLCr předcházelo relapsu v MIG, ale neprokázal se 

přínos v hodnocení hloubky kompletní remise (134). K obdobným závěrům došli i v italské 

studii, kdy u 203 pacientů nebyl prokázán žádný prognostický přínos normalizace FLCr (135). 

Zatím asi nejdůležitější je zcela recentní práce Paiva et al. (136), která dospěla k velmi 

podobným závěrům jako my. Zde v analýze 102 pacientů s MM zkoumali vliv normalizace FLC 

na délku trvání odpovědi a současně vliv přítomnosti reziduálního klonu imunofenotypizací. 

U FLC nebyl, obdobně jako tomu bylo v naší studii, prokázán signifikantní rozdíl v délce doby 

do progrese (p=0,2), zatímco pro imunofenotypizační vyšetření byla zjištěna silná asociace 

(p=0,02). Samozřejmě existují práce, které podporují delší dobu do relapsu pacientů s 

normalizací FLCr, např. ve studii Sirohiho (131) byl u 107 pacientů pozorován statisticky 

signifikantně kratší čas do progrese u pacientů s vysoce abnormálními hodnotami FLCr. Jiná 

menší studie (132) také potvrdila delší dobu do progrese při normalizaci FLCr, zde ale byli 

selektováni pouze pacienti s myelomem z lehkých řetězců, kde nebylo žádné jiné sledování 

léčebné odpovědi možné. Musíme se tedy logicky zabývat otázkou, proč v této indikaci FLCr 

v rutinní praxi selhává. Možných vysvětlení tohoto faktu může být více. Známým faktem je, 

že biologie choroby se pod selekčním tlakem jednotlivých léků v čase mění (viz klonálně 

selekční teorie MM v úvodní kapitole). Tedy i přes kvalitní léčebnou odpověď z hlediska 

biochemického můžeme dojít do situace, kdy jsme léčbou potlačili sekreční klon a zbyly nám 

pouze buňky, které nesecernují nic, popř. jiný typ lehkých řetězců či MIG. Zde nám opět 

může být nápomocna např. průtoková cytometrie nebo molekulárně genetické metody cílící 

přímo na klon jako takový, nikoli na jeho produkt (137,138). Dalším neméně důležitým 

zjištěním je fakt, že abnormální poměr FLC je často spojen s produkcí tzv. oligoklonálních 

pásů a ovlivňuje tak zásadně interpretaci výsledku FLC. Oligoklonalita nemá nic společného s 

původním klonem, je projevem rekonstituce imunity po proběhlé terapii a vyskytuje se u 

značné části pacientů - 14 ze 34 (tedy 41,2 %) v italské studii a 15,5 % pacientů s brazilské 
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studii (139, 140, 141). V našem souboru nemocných s MM po autologní transplantaci byla  

oligoklonalita zastižena u 14 z 27 pacientů, tedy u 52 % (nepublikovaná data). I z tohoto 

důvodu pak není překvapením, že právě přítomnost klonu rozhoduje o hloubce remise, nikoli 

přítomnost produktů plazmatických buněk, které mohou jevit značnou biologickou 

variabilitu. Opět je zde nutné zdůraznit, že využití metod detekce buněčného rezidua 

považujeme za daleko přínosnější a stanovení FLC je potřeba chápat jen jako doplňkovou 

metodu v této indikaci.  

 

 Poslední a asi nejvíce kontroverzní kapitolou využití FLC je predikce léčebné odpovědi 

na podanou chemoterapii u pacientů s MM (142). Ačkoli byla publikována řada studií, které 

dokladují, že na základě FLC lze predikovat léčebnou odpověď dříve než na základě MIG, 

praktický význam této aplikace je kontroverzní. Např. ve studii Mösbauera (143), která ale 

mapovala pouze 26 pacientů s MM bylo dosažení léčebné odpovědi dle FLC zaznamenáno v 

průměru o 128 dní dříve než negativní imunofixace. Asi největší studie na toto téma pochází 

od Orlowskeho (144), kdy u 487 pacientů byla sledována léčebná odpověď na bortezomib a 

doxorubicin. Nejdůležitějším pozorováním v této studii byl fakt, že normalizace FLC po 1. 

cyklu léčby predikovala delší dobu do progrese (345 vs. 225 dní, p<0,0005). Stejně tak jejich 

data prokázala vyšší procento kompletních remisí u pacientů s časnou normalizací FLC. 

Obdobné výsledky lze vysledovat např. ve studii Nakorna (145). Britská data (146) potvrdila 

predikci dosažení kompletní remise na základě sledování FLC, ale tato studie v zásadě neřeší 

žádný klinický přínos tohoto jevu ani nepopisuje délku přežívání či dobu do progrese 

pacientů. Zcela recentní práce Moriové (147) zabývající se obdobnou problematikou 

porovnávala význam výsledku stanovení FLC a MIG pomocí imunofixace ve vztahu k 

nádorové náloži (dle biopsie a aspirátu dřeně) u 73 pacientů s neléčeným mnohočetným 

myelomem. Autoři nenalezli signifikantní korelaci mezi množstvím plazmocytů v kostní dřeni 

a koncentrací FLC, zatímco MIG predikoval tumorovou nálož lépe. Stejně tak kompletní MIG 

lépe než FLC predikoval i celkovou léčebnou odpověď. Souhrnně tedy tato studie uzavírá, že 

reziduální tumor je lépe charakterizován pomocí MIG než FLC. Při pohledu na naše data, i 

když jde o méně homogenní skupinu pacientů než v uvedené studii, můžeme dojít k velmi 

obdobným závěrům. Ani v jednom případě jsme neprokázali, že by koncentrace FLC klesala 

signifikantně časněji než MIG, protože terapie je tak účinná, že se projeví pokles MIG stejně 

rychle. Stejně tak nelze odhadnout hloubku léčebné odpovědi dle poklesu a normalizace FLC.  
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Navíc existuje signifikantní skupina (až 30 % pacientů), u kterých dostáváme zcela opačný 

výsledek léčby, než by byl predikován na základě stanovení FLC. V tom tkví největší zrádnost 

interpretace poklesu FLC při terapii moderními léky. Současné recentní práce tyto naše 

závěry podporují. Stejně tak zůstává i nutnost vyšetření kostní dřeně, které nelze při 

hodnocení léčebné odpovědi vynechat (148). Hodnocení léčebné odpovědi na základě 

samotného FLC je možné pouze u AL amyloidózy (149). 

 Výsledky, ke kterým jsme dospěli u všech 3 cílů, jsou víceméně očekávané. Z klinické 

praxe víme, že biologické chování MM i MGUS je velmi variabilní a hledání jednoho nástroje 

k posouzení ať už vývoje choroby či odpovědi na terapii je velmi problematické. Jak z našich 

dat, tak i z dat celosvětových je jasné, že pozice FLC není zdaleka dořešena a že více než o 

významný faktor se bude jednat o faktor pomocný. Toto beze zbytku platí zejména pro MM, 

v případě MGUS jde o užitečnou pomůcku ke stanovení rizikovosti onemocnění. Další 

směřování výzkumu v oblasti MM a MGUS povede k buněčnému základu choroby, nikoli k 

produktům plazmatických buněk, což podporují i naše data. V blízké době bude posuzování 

remise MM pravděpodobně jasně vévodit imunofenotypizační vyšetření, v budoucnu se snad 

dočkáme i dopracování molekulárně biologických metod včetně GEP, která se ukazuje 

opakovaně jako velmi silný prognostický faktor, což dokazují i zcela recentní práce (150). 
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9. Závěr 

 

 Vyšetření FLC v séru má nezpochybnitelný význam ve sledování monoklonálních 

gamapatií, zejména pak oligosekrečních forem myelomu a AL amyloidózy. Dále má zásadní 

přínos pro určení prognózy pacientů s MGUS. Tato práce byla zaměřena na ověření platnosti 

dosud uznávaných dogmat v našich podmínkách. Na základě výsledků by měla být 

doporučení pro využití FLC zařazena do rutinních guidelines České myelomové skupiny pro 

Českou republiku.  

 Analýza FLCr u monoklonální gamapatie nejasného významu přinesla očekávaná 

zjištění. Na velkém vzorku pacientů se podařilo prokázat platnost stratifikačního modelu 

Mayo Clinic, který je využitelný i v našich podmínkách. Při sledování rizika progrese u 

jednotlivých kategorií pacientů vytvořených na základě tohoto stratifikačního systému byl 

prokázán statisticky signifikantní rozdíl v době do progrese mezi jednotlivými podskupinami 

pacientů (p<0,001). Na základě velkého množství dat bude pravděpodobně možné 

identifikovat další prognostické faktory transformace MGUS a stávající modely tak postupně 

dále zpřesňovat s cílem odhalit nejvíce rizikové skupiny pacientů. 

 Výsledky druhé části projektu, tedy analýza pacientů v kompletní remisi onemocnění 

mnohočetným myelomem potvrdila skutečnost, že úloha FLCr ve stanovení hloubky 

kompletní remise bude muset být zřejmě do budoucna přehodnocena. Objevují se nové 

práce, které jsou v plném souhlasu s našimi daty. Nepodařilo se prokázat statisticky 

signifikatní rozdíl v době trvání léčebné odpovědi u pacientů s normalizací FLCr. Delší follow-

up a rutinní využívání moderních flowcytometrických metod pomůže dále zpřesnit 

diagnostiku kompletní remise myelomu, ale FLCr zůstane v budoucnu pravděpodobně pouze 

doplňkovou metodou bez stěžejního významu pro osud pacientů. 

 Na základě výsledků poslední části, ve které jsme se zabývali problematikou reakce 

FLC na moderní léčbu, je možné konstatovat, že přínos stanovení FLC versus MIG se v 

současné době stírá. Reakce choroby na tyto moderní preparáty je tak rychlá, že neexistuje 

rozdíl mezi oběma sledovanými veličinami. Ani na základě časné odpovědi FLC či naopak 

refrakternosti z hlediska FLC nelze dopředu odhadovat léčebný výsledek u konkrétního 

pacienta. Mnohdy může naopak dojít k chybné interpretaci výsledků. Na základě FLC tedy 

nelze pacienta diskvalifikovat od dané terapie, stanovení FLC v této indikaci tedy nemá žádný 

ekonomický přínos.  
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 U dobře sledovatelných pacientů s MM s detekovatelnou hladinou MIG je tedy přínos 

sledování FLC obecně doplňkový. Jednoznačný význam má stanovení FLC a základní indikaci 

v rutinní praxi tak dnes představují nemocní s oligosekreční formou MM a MGUS.  

 Všechny cíle práce se podařilo naplnit na datech od velkého množství pacientů ve 

všech třech analýzách a naše výsledky budou mít přínos pro rutinní klinickou práci vzhledem 

k jejich využití v rámci nových Guidelines pro diagnostiku a léčbu MM v České republice. Tyto 

doporučené postupy byly zcela recentně již publikovány s následujícím doporučením pro 

využití volných lehkých řetězců (151, výtah z guidelines CMG 2012): 

 

Doporučení pro sledování nemocných s MGUS a pro stratifikaci rizika přechodu v 

mnohočetný myelom 

 Po vyloučení jiného typu monoklonální gamapatie musí být pro stanovení diagnózy 

MGUS  splněna kritéria IMWG 

 Optimálním diagnostickým výstupem je zápis obsahující: typ Ig paraproteinu, určení 

rizika transformace (Mayo model) s  doporučenou frekvencí sledování  

 Doporučený panel vyšetření v rámci sledování zahrnuje krevní obraz, stanovení 

vápníku, kreatinu, imunoelfa séra nebo moče, volných lehkých řetězců a 

imunoglobulinů kvantitativně. Kontrolní radiologického vyšetření skeletu a vyšetření 

kostní dřeně je indikované jen v případě podezření na progresi  

 Frekvence sledování v prvním roce upřesňuje dynamiku MGUS ( interval  2-4 měsíce). 

Kontrolní vyšetření od druhého roku sledování jsou v intervalech od 2-4 měsíců do 

12-18 měsíců v závislosti na míře rizika transformace. Minimální interval jednoho 

roku mezi kontrolami se zdá z praktického hlediska optimální dobou 

 

Doporučení pro hodnocení léčebné odpovědi a dlouhodobých intervalů  

 

Guidelines pro diagnostiku a léčbu MM v ČR (stupeň doporučení C) 

 Jsou stanoveny kategorie mCR, iCR, sCR, CR, VGPR, PR, MR, SD a PG pro hodnocení 

léčebné odpovědi.  

 Zhodnocení léčebné odpovědi je vyžadováno průběžně. Vždy však před změnou léčby 

a při ukončení léčby s  následnými kontrolami v intervalu 1-3 měsíců.  
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 Pro stanovení kompletní remise (CR) je nezbytné provedení imunofixace jakmile MIG 

klesne pod detekční limit používané vyšetřovací metody. 

 Pro stanovení „stringent CR“ je nezbytné stanovení volných lehkých řetězců v séru a 

klonality plazmocytů v kostní dřeni. 

 U oligosekrečních a nesekrečních forem MM je nutný monitoring pomocí stanovení 

volných lehkých řetězců v séru. Zásadní význam má ale i opakování a vzájemné 

srovnání zobrazovacích metod (zvláště magnetická rezonance v kombinaci s PET-CT 

vyšetřením). Nezbytné je zde pravidelné opakování vyšetření kostní dřeně. 
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