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1. Souhrn v českém jazyce
Projekt byl zaměřen na analýzu možného využití stanovení volných lehkých řetězců (FLC)
v séru jako nového markeru k posouzení aktivity monoklonálních gamapatií. Již dlouhou dobu
zaměřujeme své úsilí na standardizaci základních diagnostických metod mnohočetného
myelomu. Stanovení FLC není levným testem, proto vznikla potřeba vyhodnocení jeho
spolehlivosti a přínosu. Cíle tohoto projektu byly formulovány na základě potenciálně
nejvhodnějších indikací pro jeho použití v klinické praxi. V první řadě byl vyhodnocen jeho přínos
pro stanovení prognózy pacientů s MGUS a dále pro sledování aktivity onemocnění u pacientů s
mnohočetným myelomem. Pro analýzu séra, jsme použili standardní metodu FreeLiteTM (The
Binding Site, UK). Spolupracovali jsme s registrem monoklonálních gamapatií (dnes již více než
4000 pacientů). Potvrdili jsme platnost stratifikačního modelu MGUS Mayo Clinic. Současně s tím
jsme identifikovali další potenciálně vhodné znaky, které plánujeme ověřit v rámci dalších analýz
a případně je využít při přípravě podrobnějšího stratifikačního modelu. Při sledování aktivity
onemocnění u většiny pacientů (s výjimkou pacientů s oligosekrečním myelomem) nepřináší
podle nás stanovení FLC žádnou výhodu oproti standardnímu stanovení koncentrace M-Ig.
Normalizace poměru FLC v kompletní remisi nebyla u našeho souboru nemocných spjata se
signifikantně delší dobou do progrese.
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2. Summary in English
This project was focused on verifying the usefulness of free light chain (FLC) analysis as
the new marker for evaluation of the activity of monoclonal gammopathies. For a long time we
have been dedicating our efforts for the standardisation of methods for determination of the
basic parameters in myeloma patients. FLC evaluation is not a cheap method and thus there was
a need to reconfirm the reliability of information provided by manufacturer for its use.
Formulated goals of this project represented the most likely beneficial indications for FLC use in
clinical practice. Therefore in the first place, we standardized FLC analysis, then we examined
benefit of this analysis in patients with MGUS and also for monitoring of the disease activity in
MM patients. For serum analysis we used standard FLC assay (The Binding Site, UK). We
collaborated with Registry of Monoclonal Gammopathies database of the Czech Republic (today,
more than 4.000 patients). We were able to confirm validity of the prognostic model of MGUS
stratification originally developed by Mayo Clinic. Moreover several other independent
prognostic factors not included in the mentioned model have been identified, which we plan to
include in the further analysis and development of more detailed prognostic model. For most
patients with monoclonal gammopathies, except of those with oligosecretory MM, measuring
FLC is unlikely to have additional benefit for monitoring of disease activity. Normalization of FLC
ratio was not connected to statistically significant prolongation of complete remission duration.

5

3. Úvod do problematiky – monoklonální gamapatie
Základní charakteristikou této skupiny onemocnění je přítomnost monoklonálního
imunoglobulinu (MIG) v séru a/nebo v moči pacienta. První popis tohoto jevu pochází od
Henryho Bence Jonese z roku 1847 (1). Jde buď o kompletní molekulu imunoglobulinu, nebo jen
její část v podobě volných lehkých řetězců kappa či lambda. Nejčastěji jsou zastoupeny
imunoglobuliny třídy IgG, IgA a vzácněji pak 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. Za
produkci monoklonálního imunoglobulinu zodpovídá patologický klon plazmatických buněk
nejčastěji nacházený v kostní dřeni pacientů, 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 charakterizují jednotlivé
podjednotky z této rozsáhlé skupiny chorob. Jako již často v průběhu vývoje poznání docházelo v
průběhu posledních desetiletí i k vývoji pohledu na monoklonální gamapatie a se stoupající
znalostí o etiopatogenezi těchto onemocnění se nakonec ustálil systém jejich dělení 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. 3.1 (5).
Tab. 3.1. 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, Mprotein, kožní změny (skin)
Plazmocytom
Solitární kostní plazmocytom
Extramedulární plazmocytom
Maligní lymfoproliferace
Waldenströmova makroglobulinémie
Maligní lymfomy
Chronická lymfatická leukémie
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Nemoci těžkých řetězců
μ Heavy-chain disease
α Heavy-chain disease
γ Heavy-chain disease
AL amyloidóza
Jak již bylo řečeno, základním znakem monoklonálních gamapatií je přítomnost MIG. Jde
přitom 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 může rovněž 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. Moderní doplňkovou metodou je pak
stanovení volných lehkých řetězců v séru (FLC). Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát vyšetření
FLC zbytečné, tato nová metoda má již v současné době své jednoznačné uplatnění v diagnostice
i dalším sledování monoklonálních gamapatií. Metodika stanovení FLC je v současné době již
etablovanou metodou, kdy je celosvětově využíván převážně systém FreeLite™ (Binding Site,
UK). Jde o imunoturbidimetrickou metodu, která využívá vazby epitopů řetězců kappa či lambda
na protilátku, imunoprecipitáty jsou pak turbidimetricky stanoveny (6). 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 překonává 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 (7). Další možností
stanovení FLC je metoda ELISA, designovaná jako standardní „sandwich“ enzymová
imunoanalýza s fotometrickou detekcí FLC (8). Referenční meze vyšetření pomocí FreeLite™ jsou
pro úplnost uvedeny v Tab 3.2.
Tab. 3.2. 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 (9). Dále je klíčovým prognostickým nezávislým faktorem pro pacienty s MGUS (10).
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 (11). Nezastupitelnou a klíčovou roli hraje v diagnostice AL
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amyloidózy, kde často MIG chybí nebo je jen v malé kvantitě a tudíž nelze využít ke sledování
léčebné odpovědi klasických metod (12).
Při sledování léčebné odpovědi pacientů s gamapatiemi může být stanovení FLC přínosem
v několika rovinách. Především nově formulovaná kritéria léčebné odpovědi MM dle IMWG (13)
zahrnují FLCr a jeho normalizaci za známku hloubky kompletní remise onemocnění. Posouzení
vlastního přínosu FLCr v této indikaci je jedním z cílů této práce.
4. Cíle práce
4.1. 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 nezařazené
faktory, které by přispěly ke zpřesnění stratifikace rizika pacientů s MGUS a my tak mohli
vytipovat ty nejrizikovější nemocné.
4.2. 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 zřejmé při využití 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. 4.1. 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.
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 jsme analyzovali volné lehké řetězce v séru a na základě
výsledku (tedy normální versus abnormální FLCr) je rozdělili do dvou skupin, u kterých jsme
analyzovali 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.
8

Tab. 4.1. Typy kompletní remise
CR
negativní
ELFO séra
imunofixace
negativní
ELFO moči
imunofixace
FLCr v séru
nevyšetřeno
<5%
plazmatických
Dřeň
buněk
Plazmocytom
žádný

sCR
negativní imunofixace
negativní imunofixace
normální poměr
< 5 % plazmatických buněk, žádné klonální
plazmatické buňky
žádný

4.3. 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 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. Cílem našeho sledování v této oblasti bylo posouzení přínosu
stanovení FLC s ohledem na možnost časné predikce odpovědi na léčbu jednotlivými preparáty.
Za účelem jeho dosažení jsme sledovali pacienty konsekutivně léčené moderními léky
thalidomidem, bortezomibem a lenalidomidem s využitím monitoringu efektu terapie pomocí
stanovení jak kompletní molekuly imunoglobulinu, tak lehkých řetězců v séru.
4.4. Vypracování doporučení pro použití analýzy FLC v rutinní praxi
Na základě předchozích výstupů bylo naším konečným cílem stanovit, 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.
5. Pacienti a metodiky
Analyzovaná data pocházejí z několika základních zdrojů. Hlavním zdrojem klinických dat
je celorepublikový registr monoklonálních gamapatií (RMG) (14), 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
9

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 4.1 byla provedena na základě těchto dat.
Pro analýzu cíle 4.2 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.
Pro analýzu dat pacientů cíle 4.3 byla použita data pacientů FN Hradec Králové a FN Brno
dle předem určených kritérií.
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 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 enzymoimunoanalýzu 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. Naší studii předcházela fáze standardizace stanovení
FLC v České republice provedená pod vedením Ústavem klinické biochemie a diagnostiky LF UK a
FN Hradec Králové, tak aby bylo možné považovat výsledky stanovení FLC všech spolupracujících
center na srovnatelné. Na našich souborech pacientů byly použity obě výše uvedené metodiky.
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 4.1 a 4.3 byla provedena ve spolupráci s
Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
(IBA MU), v případě cíle 4.2 se jedná o výsledky vlastní statistické analýzy.
6. Výsledky
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. 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) a 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
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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 se vyskytl u 70,3 % 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. 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 %). Množství
MIG (na diskriminační hladině 15 g/l) bylo jednoznačně spjato s vyšším rizikem 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. 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 i pro subanalýzu provedenou pouze u pacientů s nově
vzniklým mnohočetným myelomem z MGUS, kdy byla opět 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 z hlediska progrese do malignity.
V rámci analýzy 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 jejím cytologickém vyšetření. 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
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potenciální 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. Většina 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. 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). 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). Ačkoli rozdíly nedosáhly statistické
signifikance, medián doby do relapsu u pacientů s normalizací FLCr byl 65 měsíců a u skupiny s
abnormálním poměrem 40 měsíců, což lze označit jako slabý trend k delší době do relapsu u
skupiny pacientů s normalizací FLCr. 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.
V rámci cíle 4.3 bylo celkem 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).
Z dostupných dat vyplývá, že pokles MIG a FLC při terapii všemi třemi analyzovanými léky spolu
jednoznačně koreluje a to v průběhu celé terapie. Korelace poklesu FLCr a MIG je ve všech
případech statisticky signifikantní (p<0,001). 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 9,7 - 16,8
% nemocných léčených thalidomidem a stejně tak u 9,1 - 14,7 % nemocných léčených
bortezomibem. Lze tedy uzavřít, že u podskupiny nemocných (9,1 - 16,8%) byl zjištěn časnější
pokles MIG než FLC. Ačkoli jde jen o 10-15 % pacientů, je toto zjištění alarmující a může ztěžovat
využití FLC v této indikaci. Je nepopiratelný fakt, že FLC mají výrazně kratší sérový poločas než
kompletní molekula MIG. Logicky tedy očekáváme delší čas do známek první léčebné odpovědi
při sledování koncentrace MIG. Nutná kontrola i v práci samotné! Definujeme-li první léčebnou
odpověď jako pokles min. o 25 % hodnoty (tedy minimal response – MR), můžeme pak porovnat
rychlost clearance MIG versus FLC. Naše analýza ukazuje velmi podobné 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. 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). Lze tedy konstatovat, že mezi
jednotlivými léky není v rychlosti nástupu účinku žádný signifikantní rozdíl (všechny modality
fungují stejně rychle). Dle předpokladů z dostupných studií by měl pokles FLC na začátku terapie
umožnit odhadnout celkovou hloubku léčebné odpovědi u 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
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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. 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.
7. 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 pozice stanovení 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 (15,16). 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 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 je 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
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ne zcela jednoznačně definovaný parametr je jedním z důležitých ukazatelů prognózy (17,18,19).
Z logiky věci vyplývá, že čím více tumoru, tím horší bude prognóza a tím kratší bude doba do
progrese. Se zpřesňujícími se metodikami pro určení klonality (8-barevná flowcytometrie) (20)
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. Samozřejmě všechna tato opatření vedou k časné identifikaci
malignity a v neposlední řadě nyní stále více diskutované preemptivní terapii pacientů s MGUS.
Existují práce (21,22), 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 (23, 24, 25). Nejčastěji diskutované je dnes 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.
Další etablovanou indikací je využití FLC k posouzení hloubky kompletní remise, jak bylo
již publikováno dříve (26,27,28). 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
(29). K obdobným závěrům došli i v italské studii, kdy u 203 pacientů nebyl prokázán žádný
prognostický přínos normalizace FLCr (30). Zatím asi nejdůležitější je zcela recentní práce Paiva
(31), 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 (26) byl u 107 pacientů pozorován
statisticky signifikantně kratší čas do progrese u pacientů s vysoce abnormálními hodnotami
FLCr. Jiná menší studie (27) 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 práce). 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
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klon jako takový, nikoli na jeho produkt (32, 33). 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 studii (34, 35, 36). 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 (37). 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 (38), 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 (39), 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 (40). Britská data (41) 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 (42) 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 k poklesu
MIG dochází stejně rychle. Stejně tak nelze odhadnout hloubku léčebné odpovědi dle poklesu a
normalizace FLC. 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 (42). Hodnocení léčebné odpovědi na základě samotného FLC je tak
možné pouze u AL amyloidózy (43).
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
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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 (44).
8. 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 našich výsledků byla vypracována
doporučení pro využití FLC, která již byla zveřejněna v rámci nových Guidelines pro diagnostiku a
léčbu mnohočetného myelomu v České republice.
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 zřejmě muset být do budoucna přehodnocena. Objevují se nové práce, které jsou v
plném souhlasu s našimi daty. Nepodařilo se prokázat statisticky signifikantní 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 a 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.
U dobře sledovatelných pacientů s MM s detekovatelnou hladinou MIG je tedy přínos
sledování FLC obecně doplňkový. Základní a jednoznačnou indikaci pro využití stanovení FLC
v rutinní praxi tak dnes představují pouze 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.
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