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Abstrakt

Gabriela Drábková  

Monoklonální gamapatie z pohledu biochemika  
                                                                                                               
Diplomová práce              
                                                                                                          
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové      
            
Zdravotnická bioanalytika - Odborný pracovník v laboratorních metodách

     Monoklonální  gamapatie  tvoří  velmi  heterogenní  skupinu  onemocnění,  která  je 
charakterizována  proliferací  jednoho  klonu  diferencovaných  B-lymfocytů  produkujících 
homogenní  imunoglobulin,  tzv.  monoklonální  imunoglobulin.  Tento  monoklonální 
imunoglobulin můžeme prokázat v séru a/ nebo v moči. Monoklonální gamapatie můžeme 
také definovat jako skupinu chorob, které vznikají mutací buňky B-lymfocytární řady.

     Monoklonální imunoglobulin se může skládat jak z intaktní imunoglobulinové molekuly 
nebo také jen ze strukturálních komponent, tj.  lehkých řetězců kappa či lambda, vzácněji z  
těžkých  řetězců  molekuly  imunoglobulinu.  Mezi  základní  vyšetřovací  metody  detekce 
monoklonálního  imunoglobulinu  řadíme  elektroforézu  proteinů  séra  a  imunofixační 
elektroforézu. Další zásadní a důležitou metodou v diagnostice a monitorování je stanovení 
volných lehkých řetězců.

     Mnohočetný myelom je příkladem nádoru, u kterého se během posledních let prognóza 
vylepšila  natolik,  že  dnes  můžeme  hovořit  v  podstatě  o  chronickém  onemocnění.  Medián 
přežití  se  v  současné  době  pohybuje  kolem  šesti  let  a  někteří  nemocní  se  dostanou  do 
dlouhodobé remise.
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Abstract

Gabriela Drábková

Monoclonal gammopathy  from the point of view of a biochemist

Diploma thesis

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Healthcare bioanalytics- Specialist in laboratory methods

     Monoclonal gammopathy  are a very heterogeneous group of diseases characterized by the 
proliferation of one clone of differentiated B lymphocytes producing homogeneous 
immunoglobulin, the so-called monoclonal immunoglobulin. This monoclonal 
immunoglobulin can be detected in serum and / or urine. Monoclonal gammopathy can also 
be defined as a group of diseases that result from mutation in a B-cell line.

     The monoclonal immunoglobulin may consist of both the intact immunoglobulin molecule 
or the structural components, i.e., the kappa or lambda light chains, more rarely from the 
heavy chains of the immunoglobulin molecule. The basic investigation methods of monoclonal 
immunoglobulin detection include serum protein electrophoresis and immunofixation 
electrophoresis. Another important method in diagnosis and monitoring is the determination 
of free light chains.

     Multiple myeloma is an example of a tumor in which the prognosis has improved so much 
in recent years that today we can talk about a chronic illness. Median survival is currently 
around six years, and some patients get into long-term remission.
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1. Zadání a cíl práce

      Práce byla zpracována podle níže uvedených bodů zadání.

     Patogeneze a epidemiologie onemocnění- Monoklonální  gamapatie tvoří  velmi heterogenní 
skupinu onemocnění,  která  je  charakterizována proliferací jednoho klonu diferencovaných B 
lymfocytů produkujících homogenní imunoglobulin, tzv. monoklonální imunoglobulin (M-Ig). 
Tento M-Ig můžeme prokázat v séru a/ nebo v moči. MG můžeme také definovat jako skupinu 
chorob,  které  vznikají  mutací  buňky B lymfocytární řady.

     Klinické projevy a diagnostika onemocnění- Základním vyšetřením pro diagnózu jakékoli MG 
je  stanovení  přítomnosti  M-Ig  (tzv.  paraproteinu)  v séru  nebo  v moči.  Na  přítomnost 
paraproteinu  nás  však  může  upozornit  extrémně  vysoká  hodnota  sedimentace  např. 
(,,stovková“) nebo vysoká koncentrace celkové bílkoviny séra (90 g/l a více). K základnímu 
vyšetření patří elektroforéza a již rutinně prováděna imunofixační elektroforéza k průkazu M-
Ig.  Mezi nové metody využívané k diagnostice patří  např.  kapilární zónová elektroforéza či 
imunotypizace. Zcela zásadní význam má stanovení volných lehkých řetězců (FLC- Free Light 
Chains) v séru u nemocných, kteří nemají klasickými metodami měřitelný M-Ig v séru a/nebo 
v moči. Druhým zásadním vyšetřením v diagnostice MG je stanovení rozsahu postižení kostní 
dřeně odběrem ze sterna punkcí či odběrem z lopatky kosti kyčelní.

     Klinický projev nemoci spočívá v maligní mutaci B lymfocytu a následné proliferaci klonu 
patologických plazmocytů. Myelomové buňky se stávají prakticky nesmrtné, dochází k jejich 
hromadění  v kostní  dřeni  a  tím  k postupnému  útlumu  normální  krvetvorby.  Produkce 
cytokinů,  které  stimulují  osteoklasty,  vede  k odbourávání  kostní  hmoty.  Dále  dochází 
k poškození ledvin i k poklesu tvorby polyklonálních imunoglobulinů (imunoparéze), kterou 
provází častější výskyt infekcí.

      Cílem této práce je podat ucelený pohled na závažné, nevyléčitelné  onemocnění kde o 
průběhu a prognóze onemocnění rozhoduje včasná diagnóza.
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2. Úvod
     

     Monoklonální gamapatie (MG) je termín biochemický i klinický. Z hlediska biochemického 
tento termín znamená nález  M-Ig  v  krvi  či  v  moči  (M-gradient,  M-protein,  paraprotein).  Z  
hlediska  klinického  MG  představují   soubor   zhoubných  nebo   potenciálně   zhoubných 
lymfoproliferativních  stavů,   vyznačujících  se   klonální   proliferací  lymfoidních   elementů 
konečné   fáze   B-buněčné  diferenciace   (tj.   plazmocytů   nebo   lymfoplazmocytárních 
elementů)  produkujících  M-Ig, nebo jeho úplné nebo neúplné strukturní komponenty.

     Za fyziologických podmínek je tvorba imunoglobulinů humorální odpovědí organismu na 
antigenní  stimulaci.  Imunoglobuliny produkují  imunocyty (lymfoplazmatické a plazmatické 
buňky), které si vytvořily během diferenciace z B lymfocytů složitý systém tvorby protilátek,  
specificky reagujících na antigenní podněty.

     M-Ig  tvoří  jeden  klon  lymfoidních  elementů  pro  těžký  řetězec  a  jeden  klon  pro lehký  
řetězec  kappa  nebo  lambda.  Změna  polyklonální  tvorby  na  monoklonální je  výsledkem 
somatické  mutace  genů  vlivem  epigenetických  faktorů  zevního  prostředí.  Tahle  změna  se 
uskutečňuje na úrovní pre-B lymfocytů ve stádiu, kdy dochází k přeskupení genů pro těžké a 
lehké řetězce. Tvorba paraproteinu je proto klonální proces různé etiologie.

     Klinickou symptomatologii,  průběh a prognózu  MG určují ve značné míře individuálně 
rozdílné biologické vlastnosti proliferujícího klonu, především rychlost proliferace, intenzita 
syntézy M-Ig v buňkách klonu a mortalita proliferujících buněk.
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3. Imunoglobuliny a buněčný základ protilátkové odpovědi

3.1 Imunoglobuliny - Základní charakteristika

      Imunoglobuliny (Ig) jsou glykoproteiny složené ze dvou těžkých řetězců (označovaných H z  
angl.  heavy)  a  dvou  lehkých  řetězců  (L  z  angl.  light),  které  jsou  vzájemně  spojeny 
disulfidickými můstky. Těžké řetězce se skládají z několika  strukturálně podobných domén.(1)

    V pantové oblasti jsou spojeny disulfidickou vazbou. Každá doména obsahuje přibližně 110–
120  aminokyselin.  Celá  makromolekula  má  tvar  písmene  ypsilon  s  výkyvnými  raménky. 
Domény na N konci lehkého i těžkého řetězce jsou variabilní. Tato variabilita je dána různou 
sekvencí aminokyselin. Ostatní domény mají stejnou aminokyselinovou sekvenci a jsou tedy 
shodné u různých protilátek.(1)

     Variabilní domény H a L řetězců vytvářejí společně vazebné místo pro antigen. Uspořádání 
aminokyselin ve vazebném místě určuje specifičnost protilátek. Prostorové uspořádání může 
mít  konvexní  nebo  konkávní  tvar  a  umožňuje  vazbu  jen  se  specifickým  antigenním 
determinantem. Molekulu Ig lze (enzymaticky) rozštěpit v pantové oblasti papainem na dva 
Fab  fragmenty  a  Fc  fragment  nebo  pepsinem  na  F(ab)2  fragment  a  Fc  fragment.  Dalším 
štěpením lze rozdělit Fab fragment na Fv fragmenty.(2,3)

     Existují dva typy  L-řetězců,  κ a λ, které se  liší primární strukturou konstantních domén a  
které  jsou kódovány odlišnými  geny.  Velikost  a  všeobecné  funkční  vlastnosti  jsou si  velmi 
podobné. Naopak konstantní části  H-řetězců jsou uspořádány tandemově na  úseku  jediného 
chromozomu ( u člověka chromozom 14).  Existuje  pět typů  H-řetězců,  μ,  δ,  γ,  α,  ε.  U 
člověka existují čtyři subtypy řetězce  γ,  γ1-γ4  a dva subtypy řetězce  α,  α1  a α2. Ig tvořené 
příslušnými řetězci se vyskytují v  izotopech IgM, IgD, IgG1-IgG4, IgA1-IgA2 a IgE. Kterýkoliv 
typ H-řetězce se  může párovat s L-řetězci typu  κ  a λ a  vytvářet tak kompletní molekulu Ig.
(obr.1)(2,3)
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3.2 Charakteristika jednotlivých tříd imunoglobulinů

     IgG -  protilátky jsou monomerní struktury, nachází se v séru a tělních tekutinách, jsou 
nejvíce  zastoupeny  v  krevním  séru,   kde  jejich  koncentrace  je  8-18  g/l.  Uplatňují  se  při 
opsonizaci  patogenních  mikroorganismů  a  aktivují  komplementový  systém.  Jedná   se   o 
jedinou  třídu Ig, která prochází placentou.

     Na základě jemných nuancí ve struktuře těžkého řetězce se protilátky IgG dělí na čtyři 
podtřídy (IgGl - IgG4). Jednotlivé podtřídy IgG se liší počtem cystinových můstků v pantové 
oblasti,  její  délkou  a  flexibilitou,  dále  detaily  struktur  jednotlivých  domén,  schopností 
aktivovat komplementový systém a rozdíly v tvorbě disulfidických můstků připojujících lehké 
a těžké řetězce. Protilátky IgG se dobře  váží na Fc-receptory  fagocytů a také se dobře váží na  
tzv. protein A některých kmenů  stafylokoků , jakýsi Fc-receptor těchto bakterií (obr.2).
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     IgE – protilátky se vyskytují u zdravých lidí v séru v nepatrných koncentracích. Obranné 
reakce  zprostředkované  IgE  mají  význam  v ochraně  proti mnohobuněčným parazitům na 
sliznicích.   Také bývají  příčinou imunopatologické reakcí   typu  I,   která  se  označuje  jako  
přecitlivělost časného typu. Vysokoafinní receptory pro IgE se nacházejí na povrchu žirných 
buněk a bazofilů.

     IgM -  je první třídou protilátek, která vzniká jako humorální imunitní reakce vůči antigenu, 
se kterým se organismus setkává poprvé. Nachází se na povrchu B-buněk a tvoří BCR (B-cell 
receptor).  Jeho kompletní molekulu tvoří pentamer, ve kterém je pět monomerů spojeno do 
kruhu  pomocí  cystinových  můstků.  Na  molekule  tak  vzniká  deset  vazebných  míst,  což  se 
projevuje vysokou vazebnou kapacitou k příslušnému antigenu. IgM nacházíme v séru, kde má 
koncentraci  0,9-2,5  g/l,  ale  také v  sekretech,  kde  má  podobnou funkci  jako  IgA.  Pro svou 
velkou molekulu neprochází placentou a neproniká ani do tkání. IgM po navázání na antigen 
dobře  váže  komplementový  protein  C1  a  účinně  aktivuje  klasickou  dráhu  komplementu. 
Neváže se však na Fc-receptory fagocytů (obr.2).

     IgA - třída IgA  má dvě podtřídy IgA1  a IgA2,  přičemž v séru  převládá IgA 1. IgA se 
nevyskytuje pouze v séru, ale najdeme ho také ve slinách, slzách, v mateřském mléce nebo 
také ve střevním a bronchiálním sekretu. Podle toho jej dělíme na sekreční a sérový.  Sekreční 
IgA se skládá ze dvou monomerů, sérový je bud' monomer, dimer nebo trimer. Sekreční IgA 
má významnou úlohu ve slizniční imunitě, kde brání proniknutí patogenních organismů do 
podslizniční vrstvy tím, že neutralizuje antigeny, které se dostanou na sliznici. Protilátky IgA 
jsou jako opsonizující látky jen velmi málo účinné a neaktivují komplement (obr.2).

     IgD - IgD tvoří spolu s IgM povrchové receptory lymfocytu pro reakci s antigeny. IgD má 
monomemí strukturu, nachází se na povrchu B buněk a v séru, kde je jeho koncentrace 0,1 g/l.
(1,4,5)
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Obrázek 2. Typy řetězců imunoglobulinů (převzato z 
http://imunologie.lf2.cuni.cz/soubory_vyuka/3r_T_a_B_bunecna_imunita.ppt)

3.3 Buněčný substrát protilátkové imunity

     3.3.1 B-lymfocyt, diferenciace

     Zdrojem Ig jsou plazmatické buňky. Plazmatické buňky jsou konečným diferenciačním 
stádiem vývoje B lymfocytární větve.   B lymfocyty jsou malé buňky velikosti    6-10 μm s  
jedním denzním jádrem a chudou cytoplazmou(obr.3,4). Vývoj B lymfocytů je možné rozdělit 
na dvě fáze. První probíhá u lidí v kostní dřeni a na jejím konci je zralý B lymfocyt. Druhá fáze 
je  započata  setkáním  s  antigenem  v  sekundárních  lymfoidních  orgánech  (uzliny,  slezina, 
Peyerovy plaky) a končí diferenciací v plazmatickou buňku syntetizující Ig.(6)
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Obrázek 3. Lymfocyt v elektronovém 
mikroskopu (převzato z 
http://www.wikiskripta.eu/index.ph
p/B-lymfocyty)

Obrázek 4. Plazmatická buňka. 
(převzato z 
http://www.wikiskripta.eu/index.
php/B-lymfocyty)



      Proces  diferenciace  vede  k  cytogenetickým,  fenotypovým i  morfologickým změnám. 
Klíčovým okamžikem je fáze přeskupování genových segmentů kódujících BCR.  Důvodem pro 
genové  přeskupení  je  skutečnost,  že  každý  jedinec  potřebuje  zajistit  tvorbu  obrovského 
množství různých Ig, aby byl schopen pokrýt všechny obranné potřeby organismu. Genetická 
informace kódující řetězce Ig je uspořádána do genových segmentů  (genové segmenty V, D, J)  
a konstantních segmentů C.

     V procesu genového přeskupení se zcela náhodně bez přítomnosti antigenu a bez znalosti  
příštích  potřeb  organismu  kombinují  jednotlivé  segmenty  V,  D  a  J  za  vzniku  přeskupené 
genetické informace, která kóduje vazebnou část řetězců Ig. Geny segmentu C (9 genů) určují 
konstantní část protilátky, která charakterizuje třídu či podtřídu dané molekuly (obr.5).

Obrázek 5. Zjednodušené schéma V(D)J rekombinace těžkého řetězce imunoglobulinu. Bližší vysvětlení viz text.  
(převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/V(D)J_rekombinace

     Během diferenciace prochází buňka selekčním procesem. Ve stádiu pre-B lymfocytu až  75 
% buněk s  neúspěšně proběhlým přeskupením pro  těžký řetězec  vstupuje  do apoptózy v  
procesu zvaném pozitivní selekce. Setkání nezralého B lymfocytu  s  ,,vlastními‘‘ antigenními 
podměty může  mít  čtyři  možná  řešení.  U  autoreaktivních  B lymfocytů,  reagujících  silně  s  
vlastními  antigeny,  je  indukována  apoptóza.  Většina  autoreaktivních  B  lymfocytů  je 
odstraněna procesem negativní selekce. Další možností je úprava receptorových struktur pro 
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antigen. Děj spočívá v tom, že rozpoznání vlastních antigenů indukuje v daném B lymfocytu 
další vlnu přeskupení genových segmentů vedoucích ke vzniku BCR, které už nejsou schopny 
účinně  reagovat  s  vlastními  strukturami.  Tak  je  B  lymfocyt  zachován  pro  další  vyzrávání.  
Poslední možností je tzv. ignorace vlastních antigenů. B lymfocyt si sice zachovává afinitu k 
vlastním antigenům, ale nerozpoznává je, protože je buď prostorově sekvestrován, nebo se 
antigen nachází v nízkých koncentracích. Ve zralé B lymfocyty se diferencují jen buňky, které 
jsou schopny odpovídat na cizí  antigeny a tolerují  vlastní  antigeny.  Tyto buňky recirkulují  
lymfatickými tkáněmi do okamžiku setkání  s  antigenem.  Proces  diferenciace  je  složitý děj 
regulovaný řadou faktorů převážně enzymatické povahy.(6,7)

     3.3.2 Regulace tvorby protilátek

     Produkce specifických protilátek B lymfocyty vyžaduje velmi těsnou spolupráci s dalšími 
buňkami  imunitního  systému.  Pro  účinnou  tvorbu  protilátek  proti  většině  přirozeně  se 
vyskytujících  antigenů  je  nezbytná  spolupráce  s TH2  lymfocyty.  Takto  probíhající  tvorba 
protilátek je závislá na tymu. Pouze malá část antigenů vyvolává protilátkovou syntézu bez 
spolupráce  s  T  lymfocyty.  TH2  lymfocyty  poskytují  aktivovanému  B  lymfocytu  vhodné 
cytokinové  mikroprostředí.  B  lymfocyty  jsou  vedle  tvorby  protilátek  schopny  účinně 
prezentovat  antigeny.  Podobně  jako  u  monocytů  a  makrofágů  se  prezentace  uskutečňuje 
v kontexu molekul II. třídy HLA (Human leukocyte antigen).(2,8)

     Syntéza specifických protilátek je velmi složitý, komplexní děj počínaje navázáním antigenu 
na BCR, přes přenos aktivačních signálů do nitra buňky, zapojením řady enzymatických kaskád 
a aktivací transkripčních faktorů. Jeho porucha na jakékoliv úrovni může vést k nedostatečné 
tvorbě protilátek, případně může tvorbu protilátek zcela zablokovat.

  Antigeny  navázané  na  BCR,  vstupují  do  nitra  buňky,  kde  jsou  zpracovány 
v endoplazmatickém retikulu. Takto zpracované antigenní fragmenty jsou transportovány na 
povrch B lymfocytu a v kontexu s molekulami II. třídy HLA prezentovány T lymfocytům, které 
mají stejnou specifitu pro antigen jako B lymfocyt.  

     Jak T, tak i  B lymfocyty jsou schopny reagovat s buňkami přirozené imunity, zajišťující 
prezentaci antigenu. Děje se tak formou buněčných synapsí.  Funkční provázání mezi T a B 
lymfocyty se označuje jako vázané rozpoznávání a má zásadní význam pro imunitní odpovědi  
T  i  B  lymfocytů.  Pro  účinné  rozpoznání  je  nezbytný  vznik  vícesignálových  molekulových 
komplexů, tzv. imunologických synapsí na T i B lymfocytech, které B lymfocytům poskytují tzv. 
druhý signál. Je to zvláště interakce mezi CD4 a CD40L T lymfocytů s molekulami HLA II. třídy 
CD40 B lymfocytů. Vše se musí uskutečnit v optimálním cytokinovém prostředí, ve kterém 
dominují cytokiny produkované TH2 T lymfocyty (IL-4). Tyto interakce se podílejí na klonální 
expanzi B lymfocytů, somatické hypermutaci a izotypovém přepnutí. Pouze takto stimulovaný 
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B  lymfocyt  je  schopen  úplné  klonální  expanze,  terminální  diferenciace  vedoucí  k  tvorbě 
plazmatických buněk, které produkují Ig stejné specifity, jako má BCR vyjádřený na počátku 
celého procesu. Na konci je také vytvoření dlouhodobé imunologické paměti.

     K interakcím mezi T a B lymfocyty dochází v sekundárních lymfatických orgánech, kam 
buňky migrují prostřednictvím adhezivních molekul a působením chemokinů. Část antigenem 
aktivovaných B lymfocytů po opuštění primárního fokusu lymfatické uzliny migruje do kostní 
dřeně jako plazmatická buňka za pomoci  molekuly CD 138.  Část  populace aktivovaných B 
lymfocytů se přesouvá do primárního folikulu  a dává později vznik terminálnímu centru, ve 
kterém  prodělávají  zralé  B  lymfocyty  při  kontaktu  s antigenem  proces  somatické 
hypermutace.(1,2,9,10)
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4. Monoklonální gamapatie

4.1 Epidemiologie

  

     MG jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění, můžeme je také definovat jako skupinu 
lymfoproliferativních  chorob,  které  vznikají  mutací  B  lymfocytární  řady.  Představují  široké 
spektrum  klinických  jednotek  od  zcela  bezpříznakových  stavů  (MG  nejistého  významu  a 
doutnající  –  smoldering  -  MM)  až  po  rozvinutá  onemocnění  se  závažnými  orgánovými 
komplikacemi  (např.  MM,  Waldenströmova  makroglobulinémie  nebo  systémová  AL 
amyloidóza).

     

     MM je relativně častou hematologickou malignitou – tvoří až  10 % těchto diagnóz. Vyšší 
incidence  byla  zaznamenána  mezi  obyvateli  severní  Evropy,  Maory,  izraelskými  Židy  a 
bělošskou  populací  USA  a  Kanady  u  Afroameričanů  je  asi  dvojnásobný  výskyt.  Naopak 
relativně vzácně se vyskytuje u Asiatů a obyvatel Středního východu.

      Z celkového pohledu tvoří zhruba 1 % všech nádorových onemocnění, v České republice je  
incidence  nových  případů  přibližně  4/100  000  ročně,  v  západních  zemích  je  udávána 
incidence přibližně 5,6 případu na 100 000 osob.

     MM se vyskytuje nejčastěji až ve starším věku, medián výskytu tohoto onemocnění leží 
okolo 60. roku věku, onemocnět nicméně mohou i mladší osoby. Onemocnění postihuje obě 
pohlaví, mírně vyšší je incidence u mužů.

     Vlastní  příčina vzniku maligního klonu není známa.  Jde o složitý proces s  účastí  řady 
genových  změn,  které  jsou  způsobeny  nejspíše  vzájemnou  interakcí  vlivů   prostředí 
s vrozenou genovou  dispozicí.  Předpokládá se nahromadění nepříznivých vlivů v průběhu 
života  vedoucí  k  nestabilitě  genomu  a  tím  dochází  k  postupné  transformaci  premaligní 
plazmatické  buňky  u  monoklonální  gamapatie  nejistého  významu  (MGUS)  do  zhoubného 
myelomového plazmocytu.(11,12)
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     4.2 Klasifikace

     Základní klasifikace MG je rozdělena na dvě základní onemocnění [MGUS a MM]. Důvodem 
je skutečnost, že MGUS představuje nejčastější MG, se kterou se v praxi můžeme setkat, MM je  
pak gamapatií svým průběhem nejzávažnější (tab.1).(11)

Tab 1. Základní klasifikace monoklonálních gamapatií

MGUS (Monoklonální gamapatie nejasného významu)

Benigní monoklonální gamapatie (IgG, IgA, IgD, IgM a vzácně i volné lehké řetězce)

Asociované s nádory z buněk neprodukujících M-Ig

Idiopatická Bence Jonesova proteinurie

Biklonální a triklonální gamapatie

Maligní monoklonální gamapatie

Mnohočetný myelom (IgG, IgA, IgD, IgE nebo jen volné lehké řetězce)

                                          Asymptomatický mnohočetný myelom

                                          Symptomatický mnohočetný myelom

                                          Plazmocelulární myelom

Primární AL amyloidóza

Plazmocytom (kostní nebo extramedulární)

Nesekreční mnohočetný myelom

Waldenströmova makroglobulinémie

Onemocnění z těžkých řetězců (µ, α nebo γ)

Jiné maligní lymfoproliferativní onemocnění (CLL nebo lymfomy)

Syndrom POEMS (Polyneuropatie, Organomegalie, Endokrinopatie, Monoklonální imunoglobulin,  
kožní = „Skin“ změny)

(Převzato z Monoklonální imunoglobuliny-Maisnar V., Tichý M. a kolektiv str. 22)

     Základem klasifikace bylo donedávna klasifikační schéma podle Durie-Salmona (tab. 2), 
v současné  době  nahrazované  novějšími  skórovacími  systémy,  mezinárodním  stážovacím 
systémem (International Staging System – ISS), případně revidovaným ISS (tab. 3).(14)
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Tab 2. Stážovací systém MM podle Durie-Salmona (1975)

Stadium Kritéria Myelomová  masa  (x 
1012/m2)

I

a) hemoglobin > 100 g/l

b) Ca v séru < 2,75 mmol/l

c) rtg skeletu bez kostních lézí

   (nebo jen solitární ložisko)

d) nízká hladina paraproteinu:

    IgG < 50 g/l

    IgA > 30 g/l

    proteinurie > 4g /24h

< 0,6 (nízká)

II nesplňuje známky stadia I a II 0,6-1,2 (střední)

III

jedno nebo více z následujících:

a) hemoglobin < 85 g/l

b) Ca v séru ≥ 2,75 mmol/l

c) četná osteolytická ložiska

d) vysoké hodnoty paraproteinu

    IgG > 70 g/l

    IgA > 50 g/l

    Proteinurie 12 g/24h

>1,2 (vysoká)

Subklasifikace

A normální renální funkce (kreatinin v séru < 2,0 mg/dl nebo < 177 µmol/l

B abnormální  renální  funkce  (kreatinin  v séru   ≥  2,0  mg/dl  nebo  ≥ 177 
µmol/l)

(Převzato z Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění-Rohoň P. str. 169)
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Tab 3. Mezinárodní stážovací systém MM (ISS, 2003) a revidovaný mezinárodní stážovací systém (R-ISS, 2015)

ISS R-ISS

Stadium 1 β2-mikroglobulin 3,5 mg/dl

albumin ≥ 35 g/l

ISS 1 + normální LDH

+  cytogenetika  NE  ,,high  risk“[del(17p), 
t(4;14), t(14;16)]

Stadium 2 β2-mikroglobulin 3,5-5,5 mg/dl

a/nebo albumin < 35 g/l

ostatní kombinace

Stadium 3 β2-mikroglobulin > 5,5 mg/dl ISS 3 + vysoké LDH nebo cytogenetika ,,high 
risk“

(Převzato z Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění-Rohoň P. str. 169)

4.3 Patogeneze

     Samotné  klinické  zkušenosti  dosvědčují,  že  v  typických případech myelom probíhá  v 
určitých vývojových fázích.

 V inaktivní fázi tvoří nádorovou masu neproliferující zralé plazmatické buňky

 V aktivní fázi,  s malým zastoupením (< 1 %) proliferujících plazmablastů, dochází k 
postupné progresi choroby

 Ve fulminantní fázi je častý výskyt extramedulární proliferace, rychlý rozvoj typických 
komplikací a stoupající množství (plazma)blastických forem.

     Předpokládá se nahromadění nepříznivých vlivů v průběhu života, vedoucí k nestabilitě  
genomu a tím dochází k postupné transformaci premaligní plazmatické buňky u MGUS do 
zhoubného  myelomového  plazmocytu.  Proto  někteří  autoři  tento  vztah  mezi  MGUS  a  MM 
označují jako ,,vícestupňový transformační proces“

     Z patogenetického i klinického hlediska lze vývoj nemoci rozdělit na:

 Pre-MGUS fázi

 MGUS

 Inaktivní myelom

 Manifestní myelom

 Relabující myelom

 Pokročilou, fulminantní fázi
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     Při vývoji choroby hrají významnou roli další mechanismy např.:

 Cytokiny

 Angiogeneze

 Chromozomální aberace

 Adhezivní molekuly

 Nitrobuněčné enzymatické systémy

      Mikroprostředí kostní dřeně spolu s cytokiny produkovanými buňkami kostní dřeně hrají 
klíčovou roli v patofyziologii. Kostní dřeň je primární lymfoidní tkání a hlavní orgán krvetvor-
by. Nachází se v centrální dutině axiálních a dlouhých kostí a je složena z ostrůvků krvetvorné 
tkáně a tukových buněk obklopených cévami. Skládá se ze tří složek – buněčné složky, extra-
celulární matrix a rozpustné složky. Součásti rozpustné složky jsou cytokiny, růstové faktory, 
adhezivní molekuly a další faktory, které jsou vylučovány hematopoetickými i nehematopoe-
tickými buňkami v kostní dřeni. Buňky kostní dřeně nejsou vzájemně těsně spojeny a jejich 
komunikace je zprostředkována právě pomocí výše zmíněných molekul.

     

     Cytokiny jsou  různorodou  skupinou rozpustných glykoproteinů a  nízkomolekulárních 
peptidů. Zprostředkovávají interakce mezi buňkami a jsou zodpovědné za regulaci buněčných 
a tkáňových funkcí.  Důležitou roli hrají při koordinaci embryonálního vývoje, růstu a zrání 
buněk, hojení ran, imunitní odpovědi a také při formaci nových krevních cév. Kromě svých 
základních funkcí jsou zapojeny také do růstu a šíření nádorových buněk,  které produkují 
cytokiny konstitutivně. Cytokiny tak mohou působit buď apokrinně přímo na nádorové buňky, 
nebo  působí  na  podpůrné  tkáně,  čímž pozitivně  ovlivňují  šíření  maligních  buněk. 
(3,11,12,13,14)

Nejdůležitější cytokiny u MM jsou :

 Interleukin-6 – (IL-6) je multifunkční cytokin, který je popsán jako jeden z nejvíce 
deregulovaných cytokinů u různých typů nádorů. Je produkován různými typy buněk 
včetně nádorových,  jelikož přispívá k  nádorovému růstu tím,  že dokáže inhibovat 
apoptózu  maligních  buněk  a  indukovat  angiogenezi.  IL-6  je  hlavním  růstovým 
faktorem  pro  buňky  MM,  umožňuje  jejich  přežívání  a  navozuje  rezistenci  buněk 
k léčbě. Hladina IL-6 v séru koreluje s progresí onemocnění. U zdravých jedinců je 
hladina nízká, nebo dokonce nedetekovatelná, u nemocných s MM se IL-6 nachází ve 
vysokém množství.(15,20)
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 RANKL  -  Systém  RANKL (receptor  activator  of  nuclear  factor  NF-kB)  je  součástí 
cytokinového  sytému  a  je  velmi  důležitý  pro  diferenciaci  a aktivaci  osteoklastů. 
Osteoprotegerin  (OPG,  též  OCIF)  je  naopak  přirozeným  inhibitorem  diferenciace 
osteoklastů.  RANKL se společně se svými receptory RANK a OPG podílí  na kostní 
formaci. Jeho hlavní úlohou je stimulace diferenciace osteoklastů z prekurzorových 
buněk, stimulace kostní resorpce zralými osteoklasty a inhibice jejich apoptózy. OPG 
blokuje  RANKL a  funguje  jako inhibitor  formace osteoklastů.  Buňky MM indukují 
nerovnováhu mezi RANKL a OPG a to tak, že zvyšují expresi RANKL a naopak snižují 
hladinu OPG v kostním mikroprostředí a tím indukují zvýšeni aktivity osteoklastů a 
zvyšují kostní resorpci (obr 6).(16,17,20)

 IGF-1 –  IGF-1  (insulin-like  growth  factor  1)  společně  též  s  inzulinu  podobným 
růstovým  faktorem  2  jsou  peptidy,  které  se  fyziologicky  podílejí  na  řízení  růstu, 
metabolismu, přežívání a diferenciaci buněk a jsou regulovány růstovým hormonem 
(GH, growth hormone). Je  jedním z  nejdůležitějších  růstových  faktorů u MM. Tento 
cytokin je zodpovědný za proliferaci  myelomových  buněk,  jejich růst  a  přežívání, 
ochranu  před  apoptózou  a  také  umožňuje  jejich  migraci. Kromě toho podporuje 
angiogenní procesy, které stimulují buňky MM k sekreci VEGF.(19,20)

Obrázek 6. Aktivace osteoklastů pomocí RANKL. RANKL  je produkován osteoblasty. Patří do rodiny TNF. Je 
produkován osteoblasty v solubilní formě a v membránově vázané formě. Jeho vazba na receptor (RANK) na  
povrchu osteoklastů a jejich prekurzorů vede k aktivaci diferenciace, maturace a vzniku nových osteoklastů 
a současně stimuluje i jejich osteolytickou aktivitu. COX2 je enzym cyklooxygenáza, která zajišťuje přeměnu 
kys. arachidonové  na prostaglandiny a tromboxany. Její koncentrace stoupají na základě působení 
zánětlivých faktorů.(převzato z www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/Kostisvaly2007.ppt)
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 VEGF - Vaskulární  endoteliální  růstový faktor (vascular  endothelial  growth  factor 
VEGF) je glykoprotein vázající heparin. Kromě  toho,  že  je  nezbytným  regulátorem 
fyziologického  růstu  endoteliálních buněk, je také zásadním faktorem krvetvorby.  Je 
spojován  s  indukcí  angiogeneze a  je důležitým regulátorem vaskulogeneze. VEGF 
může  být  sekretován  různými buňkami  včetně  myelomových  a  jeho sekrece je  
stimulována  jinými  cytokiny  a  produkty  některých  aktivovaných  onkogenů.  Jeho 
činnost  je  zprostředkována  především  prostřednictvím  jeho   receptorů.  Dva 
specifické tyrosinkinasové receptory dokáží vázat VEGF: VEGFR-1 a VEGFR-2. Změna 
angiogeneze je u MM jednou z  charakteristických změn v  mikroprostředí kostní 
dřeně. Lze ji považovat za jeden z faktorů  ovlivňujících  růst  nádorů  a  může být 
důležitým  indikátorem  aktivity  onemocnění.  VEGF   indukuje   proliferaci 
myelomových  buněk,  spouští  jejich  migraci  a  je  zodpovědný  za  produkci  dalších 
cytokinů, jako např. IL-6.  Další funkcí VEGF je schopnost ovlivnit aktivitu osteoklastů. 
To vede k tvorbě kostních lytických lézí typických pro MM.(18,20)

 MIP-1α  -  Makrofágový  zánětlivý  protein-1α  je  členem  rodiny  CC  chemokinů  a je 
znám  také  pod  názvem  CCL3.  Účastní  se  krvetvorby,  kde  působí  jako  inhibitor 
proliferace  krvetvorných  kmenových  buněk  a je  spojován  s poškozením  kostí, 
protože tento chemokin má významný osteoklastogenní efekt, který je nezávislý na 
dráze  RANK/RANKL,  nicméně  posiluje  účinek  této  dráhy  na  aktivaci  osteoklastů.
(20,50)

23



4.4 Klinické projevy

    MM má velmi pestré a různorodé příznaky, takže v příznacích nemoci se pacient od pacienta 
liší (obr.7). Někteří pacienti jsou dlouho bez typických projevů nemoci a diagnóza je nezřídka 
odhalena při náhodném vyšetření krve nebo rentgenovém vyšetření,  indikovaném z jiného 
důvodu. Za projevy nemoci jsou zodpovědné přemnožené myelomové buňky v kostní dřeni. 
Myelomové  buňky  produkují  mnoho  různých  látek,  které  svým  působením  ovlivňují  další 
buňky v sousedství. Projevy nemoci vznikají tedy zprostředkovaně. Jsou způsobeny rušivými a 
škodlivými informacemi (příkazy), vysílanými myelomovými buňkami do jejich okolí. (21,22)
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Obrázek 7. Klinické projevy MM (převzato z www.linkos.cz/myelom-c90/o-mnohocetne-myelomu)



       MM se  nejčastěji  ohlašuje  bolestmi  kostí,  anémií,  příznaky zhoršené  funkce  ledvin, 
případně  častými  a  závažnými  infekcemi.  Na  myelom  je  nutno  pomyslet  u  osob  s  
neočekávanou či novou bolestí v zádech, která spontánně neustupuje, při snižování tělesné 
výšky  a  dalších  projevech  osteoporózy.  Význam  problému  spojený  s  přítomností  M-Ig  v 
posledních letech stoupá s prodlužující se dobou přežití.(22,23,24)

Klinický obraz je tvořen souborem příznaků skrývající se pod zkratkou CRAB:

● Calcium- hyperkalcemie, která souvisí s odbouráváním kostní hmoty.

● Renal  failure-  selhání  ledvin  v  důsledku  tubulopatie.  Poškození  ledvin  je  klinicky 
nejzávažnější.

● Anemia- normocytární normochromní anémie je nejčastějším příznakem, je spojena s 
únavou, dušností, hubnutím a únavou.

●  Bone- postižení kostí, velmi časté, způsobené osteoklasty. Vznik patologických fraktur.
(23)

4.4.1 Vliv mnohočetného myelomu na ledviny

     Z  širokého spektra  renálních syndromů je u MG nejčastěji  přítomnost  symptomatické 
proteinurie, kterou prokážeme až u 70 % nemocných. Nejčastěji se jedná o Bence Jonesovu 
proteinurii, která se vyskytuje i u AL amyloidózy (50-90 %  případů) a u  Waldenströmovy-
makroglobulinémie (30-40 %).

    

      Poškození ledvin mohou způsobovat všechny typy Ig,  resp.  jejich fragmenty.  Poruchy 
funkce ledvin  způsobují  převážně monoklonální  lehké řetězce.  Ty  díky  své  malé  molekule 
volně  procházejí  glomerulární  membránou.  Fyziologicky  jsou  vstřebávány  buňkami 
proximálních  tubulů.  V těchto  buňkách  jsou  rozkládány  na  aminokyseliny  a předávány  do 
krve.  Pokud  je  produkován  nadbytek  lehkých  řetězců  Ig,  katabolická  kapacita  buněk 
proximálních  tubulů  nestačí  a  objevuje  se  paraproteinurie.  V  případě  vysoké  koncentrace 
lehkých řetězců v ledvinných tubulech dochází k jejich precipitaci spolu s Tamm-Horsfallovým 
proteinem (silně glykosylovaný protein s nízkým pH secernovaný v pars recta proximálních 
tubulů)  a  vznikají  tak  odlitkové  válce,  které  závažně  poškozují  funkci  nefronu  a  způsobí 
renální selhání s retencí dusíkatých látek.  Asi u 20 % pacientů vzniká postupně poškození 
ledvin.  
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      U některých nemocných indukuje M-Ig změny v glomerulech. Vzácným typem poškození 
jsou depozita lehkých řetězců ve formě AL-amyloidu s následným nefrotickým syndromem 
(obr.8). Výjimečnou formou je ukládání M-Ig ve formě amorfních hmot (light-chain deposition 
disease),  případně ve formě krystalů střádaných ve tkáňových histiocytech (crystal storing 
histiocytosis).  Obě tyto poruchy způsobují  renální  insuficienci  a již  ne tak často nefrotický 
syndrom jako AL-amyloidóza.

     Často se na akutním renálním selhání u nemocných s MM podílí i akutní tubulární  nekróza  
ne  zřídka  zapříčiněná  toxicitou  podávaných  léků a radiokontrastní  látky. Mezi spíše vzácné 
renální  komplikace  MM  patří  kryoglobulinemická  nefritida,  různé  formy  proliferativních 
nefropatií  a poškození  z důvodu  ukládání  krystalů,  především sloučenin kalcia.

     Výskyt akutního selhání sám o sobě nezhoršuje celkovou prognózu nemocných s MM. Pouze 
rychlá   a  co  nejúčinnější  terapie  renální  insuficience  s  vyloučením  všech  možných 
přidružených faktorů má naději na úspěch. Tubulární poškození bývá většinou do určité míry 
reverzibilní, poškození glomerulů je možné léčbou ovlivnit méně.(28,29,30]
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Obrázek 8. Amyloidóza ledviny, histologický preparát glomerulu. Barveno kongo červeň. (převzato z 
http://histologie.lf3.cuni.cz/atlas/demo/28/ipage00014.htm

http://histologie.lf3.cuni.cz/atlas/demo/28/ipage00014.htm


4.4.2 Vliv mnohočetného myelomu na kosti

     Nejčastějším  anamnestickým  projevem  MM jsou  bolesti v  bederní  páteři,  způsobené 
kompresivními  frakturami  obratlů.  Bolesti  kostí  způsobené  buď  difúzní,  nebo  ložiskovou 
osteolýzou jsou nejčastějšími příznaky choroby.

     Pacienti si nejčastěji stěžují na bolesti v bederní páteři, která je nejvíce zatěžována, takže 
zmenšení pevnosti obratle na podkladě myelomové osteolýzy zde rychle vede k patologické 
kompresivní fraktuře. Není to však pravidlem, choroba se prakticky může projevit bolestivou 
osteolýzou kterékoliv kosti v těle. Nejlépe zřetelná jsou ostře ohraničená osteolytická ložiska v 
lebce.

      Osteolytické změny se vyskytují u 70-80 % pacientů s myelomem již v době diagnózy a 
jejich rozsah přímo souvisí na velikosti nádorové masy. Tyto změny jsou jednou z hlavních 
příčin morbidity pacientů.

  Odbourávací proces v kosti je největší v místě velkého nakupení 
myelomových  buněk.  Vznikají  proto  ložiska  odvápněné  kosti, 
které jsou viditelná na rentgenu jako díry v kosti (obr.9). Dochází 
však  i  k  celkovému  prořídnutí  kostí.  Bolest  je  dána  expanzí 
nádoru, otokem   ložiska a jeho okolí,  zvýšeným intraoseálním 
tlakem.  Bolest  zhoršovaná  zátěží  představuje  pokročilou  fázi 
choroby a ukazuje na mechanické zeslabení kosti, což může vést 
ke vzniku patologické zlomeniny (obr.10). Patologická zlomenina 
otevírá  cestu  k  vyplavování  nádorových  buněk  do  krevního 
oběhu a ke vzniku metastáz u primárních i sekundárních nádorů. 
Zhoršuje proto prognózu u primárních nádorů a výrazně zvyšuje 
mortalitu u metastáz karcinomů do kostí.

     Resorpcí (vstřebáváním) kostní tkáně při myelomu dochází k 
uvolňování  velkého  množství  vápníku do krve.  Resorpce  kosti 
vzniká na základě převahy zániku kosti nad jejím vznikem.
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Obrázek 9. Mnohočetná 
osteolytická ložiska myelomu 
(převzato z 
http://www.wikiskripta.eu/index.p
hp/Plazmocelul%C3%A1rn
%C3%AD_myelom



     Z resorbované kosti se uvolňuje vápník (kalcium). Dochází ke stavu tzv. hyperkalcemie, tedy 
zvýšení množství kalcia v krvi nad referenční mez. Tento stav pak lze snadno diagnostikovat v 
běžných  laboratorních  testech.  Důsledkem  hyperkalcemie  je  závažné  odvodnění  celého 
organismu  a  následné  selhání  ledvin.  Zároveň  vlivem  vysoké  hladiny  vápníku  dochází  ke 
zpomalení střevní pasáže, objevuje se zácpa a občas i zvracení. Vysoká koncentrace kalcia v 
krvi může vést,   kromě závažné poruchy funkce ledvin,  až k poškození činnosti mozku, ke 
zmatenosti a poruše vědomí. Vzestup koncentrace vápníku v krvi nad normu je vždy výrazem 
pokročilého  stadia  nemoci.  Je  způsobena  vysokou aktivitou nádorových  plazmocytů,  která 
vede k tak rychlému odbourávání kostí, že ani regulační mechanismy v těle nejsou schopny 
zabránit zvýšení hladiny kalcia v krvi a moči.(22,31,32,33,39)
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Obrázek 10. Rentgenový snímek HK (převzato z http://www.gate2biotech.cz/mnohocetny-
myelom/



4.4.3 Vliv mnohočetného myelomu na krvetvorbu

     Krvetvorba v kostní dřeni je velmi složitě a dokonale řízena, takže zdraví lidé mají optimální 
množství krvinek. U některých pacientů zasahují myelomové buňky nežádoucím způsobem do 
regulace  krvetvorby.  Nejčastěji  se  to  projeví  nedostatkem červených  krvinek  (anémií).  Při  
hlubším zásahu do regulace krvetvorby se zmenšuje počet krevních destiček a bílých krvinek.

● Anémie

    Buňky MM zpočátku rostou pouze v kostní  dřeni,  tedy tam, kde se také tvoří  všechny 
krvinky. Myelosupresi, podobně jako osteolýzu,  způsobují látky produkované myelomovými 
buňkami.  Proto,  čím  více  myelomových  buněk  okupuje  místo  v  kostní  dřeni,  tím  méně 
prostoru zbývá pro zdravé, normální krvetvorné buňky a tím více jich potom chybí v krevním 
oběhu.  Proto  i  míra  nedostatku krvinek  odráží  aktivitu  nemoci.  V  první  řadě  klesá  počet 
červených krvinek, vzniká jejich nedostatek, tedy anémie. Ta se projevuje bledostí,  slabostí, 
únavou, bolestmi hlavy a dušností při tělesné námaze.  

     Příčiny myelomové anémie jsou hned dvě: první je fakt, že kostní dřeň produkuje erytrocyty 
a  myelom  kostní  dřeň  poškozuje,  proto  vzniká  málo  erytrocytů.  Druhou  příčinnou  je 
poškození  ledvin.  Buňky  ledvin  totiž  produkují  hormon  erytropoetin,  který  působí  jako 
stimulační  faktor  růstu  erytrocytů.  Erytropoetin  je  tvořen  v těle  z 90  %  v ledvinových 
buňkách, zbylých 10 % je tvořeno Kupfferovými buňkami v játrech. Na rozvoji anemie se však 
mohou  podílet  i  některé  specifické  mechanismy,  např.  vliv  cytotoxické  léčby  a  opakované 
infekce.(24,34,35)
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● Leukocytopenie, trombocytopenie a imunodeficience

     Kromě postižení červené krevní řady a tvorby destiček (nedostatek krevních destiček může 
vyvolat nadměrné krvácení i při minimálním traumatu, typické je krvácení z nosu, zvýšená 
tvorba modřin a zesílené menstruační krvácení) může být postižena i  myelopoéza.  Vzniklá 
neutropenie až agranulocytóza s  nedostatkem protilátek způsobuje  zvýšenou náchylnost  k 
infekcím. Cytokinová dysregulace vede k poruchám buněčné imunity, jako jsou snížené funkce 
dendritických buněk a snížení počtu a funkce pomocných lymfocytů. Proto část pacientů trpí 
opakovanými, hlavně bakteriálními infekcemi. Příčinou těchto častých infekcí je porucha více 
složek obranyschopnosti těla proti infekcím.

     Infekce se objevují nejčastěji v oblasti dýchacích cest. Typickým příznakem je kašel s 
vykašláváním hnisavých hlenů, bolestmi na hrudníku, někdy i zánět vedlejších nosních dutin. 
Těžká neutropenie se projeví vysokými horečkami a třesavkou.

     S rozvojem choroby stoupá koncentrace paraproteinu,  zatímco tvorba fyziologických Ig je 
potlačena. V důsledku váznoucí spolupráce B a T lymfocytů a v důsledku asociované poruchy 
buněčné imunity je snížena i specifická protilátková reakce na antigenní podnět. (24,36)

4.4.4 Ostatní  klinické projevy mnohočetného myelomu

     MM se může projevovat dalšími, méně obvyklými příznaky. Někteří pacienti jsou dlouho bez 
typických projevů nemoci a diagnóza je nezřídka odhalena při náhodném vyšetření krve nebo 
rentgenovém vyšetření indikovaném z jiného důvodu.

● Hyperviskózní syndrom

     Hyperviskózní syndrom (HVS) je klinický syndrom vznikající při zvýšené viskozitě krve 
buď v důsledku zvýšené hodnoty sérových Ig (typicky u MG), při změněných fyzikálních 
vlastnostech Ig, nebo při zvýšeném počtu krevních elementů (např. akutní leukemie).
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      Vysoká hodnota paraproteinu způsobí nárůst viskozity séra, což vede k rozmanitým 
klinickým projevům, které označujeme jako HVS. Tento stav řadíme mezi akutní stavy v 
hematologii, neboť pacienta ohrožuje fatálními komplikacemi (např. cévní mozková příhoda, 
kardiální léze, respirační selhání, ...)

     Normální viskozita séra se nachází v rozmezí 1,4-1,8 cP (centipoise), příznaky vyvolané 
hyperviskozitou se mohou objevit při viskozitě 5-6 cP. Dominantním patofyziologickým 
mechanismem projevů HVS je hypoperfuze a snížené oxygenace tkání v důsledku stázy 
hyperviskózní krve. Dominují symptomy spojené s alterací centrálního nervového systému 
projevující se jako neurologické a psychické postižení, nejčastěji se jedná o zmatenost, bolesti 
hlavy, mohou být přítomny epileptické paroxysmy či projevy mozkové ischemie ve smyslu 
tranzitorních ischemických atak, v extrémním případě až mozkových příhod.

       HVS se vyskytuje nejčastěji u nemocných s Waldenströmovou makroglobulinémií, méně 
často u nemocných s IgA a IgG MM. Zvýšení viskozity séra není lineárně závislé ani tak na jeho 
koncentraci, jako hlavně na nepředvídatelných vlastnostech M-Ig – např. na kryoprecipitačních 
vlastnostech, schopnosti agregace aj.

     Léčbou volby HVS je plazmaferéza, jejímž cílem je odstranění patologických látek v plazmě 
(monoklonálních proteinů). Provádí se výměnná plazmaferéza s odstraněním asi 2-3,5 litru 
pacientovy plazmy s náhradou 5 % roztokem albuminu v kombinaci s krystaloidy.(11,24,26)

● Neurologické projevy u mnohočetného myelomu

      Neurologická symptomatika při diagnostice MM bývá nejčastěji míšní nebo kořenová v 
důsledku  komprese  z  vertebrálních  lézí  (10–20  %)  a  představuje  až  50  %  všech 
neurologických komplikací u MM. Vzácněji může dojít při postižení kalvy i k lézi kraniálních 
nervů a při intrakraniální propagaci i k různým cerebrálním projevům. Ostatní neurologické 
komplikace se často  vyskytují až v průběhu léčby.

     Periferní neuropatie (PN) provází hematologická onemocnění v 7-10 % všech případů,  
přičemž přítomnost MG je  prokázaná u 10 % pacientů s  chronickou PN nejasné etiologie.  
Neuropatie  asociované  přímo  s  MG  jsou  poměrně  vzácné  a  vyžadují  vždy  podrobný 
neurologický i  hematologický rozbor.  V populaci  jsou častější  gamapatie  IgG nebo IgA,  ale 
neuropatie  jsou  nejčastěji  asociovány  s  gamapatií  IgM.  Obvykle  se  jedná  o  chronickou 
senzitivní   symetrickou  neuropatii  s  výskytem  v  6.  a  7.  dekádě  a  to  více  u  mužů.  Hlavní 
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symptomy představují necitlivost, parestezie a dysestezie na prstech dolních končetin. Častým 
symptomem je senzitivní ataxie a vzácně slabost končetin.

     Neurologické projevy mohou také vzniknout jako součást  komplikací  po transplantaci 
krvetvorných  buněk.  U  MM  se  častěji  používá  autologní  nežli  alogenní  transplantace.  
Komplikace bývají častější po alogenních transplantacích a to hlavně v prvním roce. Klinická 
symptomatika  je  velmi  rozmanitá,  od  mírných  kognitivních  deficitů,  poruch  paměti  až  po 
deliria a epileptické paroxyzmy.

    Toxické  polyneuropatie  vznikají  nejčastěji  přímým  toxickým  vlivem  na  axon  a 
axoplazmatický transport a jsou proto většinou axonálního typu. Jsou převážně symetrické, 
závislé  na  délce  nervu  a  proto  postihují  zejména  dolní  končetiny.   Závažným  problémem 
mohou být iatrogenní  toxické neuropatie,  protože řada nemocných s  maligními procesy je 
léčena stoupajícími dávkami různých cytostatik a neurotoxicita může být hlavním limitujícím 
faktorem jejich dávkování. Pro některá cytostatika je charakteristická přítomnost axonálních 
neuropatií postihujících preferenčně horní končetiny.

    

     Neexistuje  bohužel  žádná  specifická  terapie  rozvinuté  toxické  polyneuropatie  kromě 
vysazení neurotoxické látky nebo snížení dávky.(24,27,37)
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4.5 Diagnostika mnohočetného myelomu

   MM tvoří  10–15 % hematologických malignit.  Klinický obraz tvoří  nejčastěji bolest  zad, 
anémie,  leukopenie,  trombocytopenie,  proteinurie  a  neurologické  postižení.  V  posledních 
letech došlo k průlomovým objevům v pochopení MM a tyto poznatky otvírají nové horizonty 
v diagnostice a monitorování pacientů s tímto onemocněním. Testem první volby, když lékař 
pomyslí  na MG, je elektroforéza proteinů séra a stanovení volných lehkých řetězců v séru.  
Stanovení  volných  lehkých  řetězců  je  nejpřínosnější  pro  pacienty  s  myelomem  z  lehkých 
řetězců  a  AL  amyloidózou,  protože  tito  pacienti  nejsou  většinou  detekováni  pomocí 
elektroforézy proteinů séra. Jedná se o 20 % pacientů. Stanovení volných lehkých řetězců v  
séru má větší diagnostickou efektivitu než stanovení Bence-Jonesovy proteinurie. Tento nový 
přístup přináší prospěch pacientům s onemocněním plazmatických buněk.

     Lékař  může  vyslovit  podezření  na  MM  z  klinického  obrazu  nebo  z  výsledků  jiných 
laboratorních testů nebo zobrazovacích metod. Mezi varovné nálezy patří vysoká sedimentace 
erytrocytů,  hyperkalcemie,  vysoká  celková  bílkovina  v  séru,  anémie,  leukopenie, 
trombocytopenie, proteinurie a nález osteolytického ložiska nebo osteoporózy. V případě, že 
lékař zjistí symptomy, které by mohly odpovídat MM, měl by pokračovat dalšími vyšetřeními,  
která mají  potenciál  potvrdit  diagnózu,  zjistit  rozsah nemoci a  poškození  organismu touto 
nemocí.(11,13,38,39)

4.5.1 Laboratorní diagnostika-biochemická vyšetření

     Biochemická vyšetření u pacientů s myelomem, mají za úkol prokázat přítomnost M-Ig nebo 
jeho  fragmentů  v  séru  a  v  moči,  stanovit  jejich  třídu  a  koncentraci.  Kromě  toho  další 
biochemické parametry slouží pro podporu diagnózy a pro monitorování stavu a prognózu 
nemocného. K určení diagnózy jsou k dispozici tři laboratorní testy: elektroforéza proteinů, 
imunofixační elektroforéza a stanovení volných lehkých řetězců v séru. Testy lze provést i v 
moči. Slouží k zachycení M-Ig, který je přítomný u 99 % pacientů s MM. Tato metodika má 
význam jak pro stanovení další prognózy onemocnění, tak pro sledování nemocných s malou 
nebo dokonce žádnou sekrecí M-Ig.(10,11,46)
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● Stanovení celkové bílkoviny v séru – Vyšetření koncentrace celkové bílkoviny v séru 
nám poskytuje orientační informaci o biosyntéze, utilizaci a exkreci bílkovin. Změnu ve 
složení sérových bílkovin vyvolávají různá onemocnění, ale pouze některé se projeví 
odchylkou  v  hodnotách  celkové  bílkoviny.  U  pacientů  s  M-Ig  v  séru  většinou 
koncentrace celkové bílkoviny stoupá. Naopak u myelomu lehkých řetězců bývá celková 
bílkovina spíše snížená. Hodnotu celkové bílkoviny je nutné interpretovat i s ohledem 
na jiné možné příčiny.(11,42,43)

Stanovení  celkové  bílkoviny  v  séru  provádíme  na  oddělení  klinické  biochemie  (OKB)  na 
přístroji Cobas 6000, Roche Diagnostics.

Princip  vyšetření-  Dvojmocná  měď  reaguje  s  peptidickou  vazbou  proteinů   v  alkalických 
podmínkách a tvoří charakteristický růžová až purpurový biuretový komplex. Vinan sodno-
draselný brání precipitaci měďnatých sloučenin a jodid draselný zabraňuje autoredukci měďi.

Protein + Cu2+→ Cu-protein komplex

Intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci proteinu fotometricky stanovené. Reakce je 
dvoubodová , při 37 ∘C, primární vlnové délce 546nm (sek. 700nm).

Referenční meze- dospělí od 15 let 64 – 83 g/l (52)

● Kvantitativní stanovení imunoglobulinů – Kvantitativní stanovení imunoglobulinů se 
používá k detekci abnormálních koncentrací tří hlavních Ig (IgG, IgA a IgM) v krvi a 
někdy i  v mozkomíšním moku nebo ve slinách.  Napomáhá to k diagnostice různých 
stavů a chorob,  které ovlivňují  hladiny jedné nebo více tříd těchto Ig.  Za některých 
podmínek  dochází  k  jejich  nadbytku,  za  jiných  k  nedostatku  a  další  zase  působí 
kombinaci zvýšených a snížených hladin.(11,41,42)

Kvantitativní  stanovení  imunoglobulinů provádíme na analyzátoru BN ProSpec firmy Dade 
Behring – Siemens.

Princip vyšetření- Při imunochemické reakci vytváří Ig, obsažené ve vzorku se specifickými 
protilátkami imunokomplexy.  Tyto imunokomplexy způsobují rozptyl světla procházejícího 
vzorkem. Intenzita rozptýleného světla je úměrná koncentraci Ig.
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Referenční meze – výrazná závislost na věku: dospělí - IgA   0,7 – 4,0 g/l

                                                                                                         IgG    7,0 – 16,0 g/l

                                                                                                         IgM   0,4 – 2,30 g/l (52)

● Kvantitativní  stanovení  –volné  lehké  řetězce  (Kappa,  Lambda)-  v  séru  – 
Imunoglobulinové  molekuly  jsou složeny  vždy  ze  dvou  identických  těžkých  řetězců 
(alfa,  gama,  delta,  mí,  epsilon),  které  určují  třídu Ig  a  ze  dvou identických  lehkých 
řetězců (kappa a lambda). Každý lehký řetězec je kovalentně vázán na těžký řetězec. U 
zdravých jedinců je většina lehkých řetězců navázána na těžký řetězec, nicméně mohou 
být v séru přítomny nízké hladiny volných lehkých řetězců (,, free light chains“ FLC). 
Převážně existují jako monomery (kappa FLC), ale i jako dimery (lambda FLC). Tato 
skutečnost je příčinou odlišné rychlosti glomerulární filtrace  těchto řetězců a může 
objasnit  rozdíly  v  poměru  K/L  FLC  nalezené  v  séru  (0,625)  a  u  vázaných  lehkých 
řetězců, kde je poměr K/L roven 2. Hladiny FLC v moči jsou nízké. Řetězce kappa a 
lambda  jsou  filtrovány  glomeruly  a  při  fyziologické  koncentraci  jsou  buňkami 
proximálního tubulu absorbovány a metabolizovány. Kappa řetězce jsou eliminovány 
v průběhu 2-4 hodin, řetězce lambda v půběhu 3-6 hodin. V případě renálního selhání 
(anurie) je eliminace zajištěna jinými orgány (zejména játry) a prodlužuje se na 2-3 
dny.  Zvýšené  hodnoty  FLC  v  séru  jsou  spojeny  s  maligní  proliferací  plazmatických 
buněk u MG. Doporučeným nástrojem je stanovení tzv. FLC K/L indexu. Tento index je  
nezávislý rizikový marker pro proliferaci MGUS do maligního onemocnění.(11,45)

                                                                      

Kvantitativní  stanovení  FLC  provádíme  na  analyzátoru  BN  ProSpec  firmy  Dade  Behring  – 
Siemens.

Princip vyšetření-   Stanovení koncentrace rozpustného antigenu nefelometricky je založeno 
na  přidání  testovaného  vzorku  k  roztoku,  který  obsahuje  příslušnou  protilátku  v  reakční 
kyvetě. Světelný paprsek prochází kyvetou a při pokračující reakci antigenu s protilátkou je  
světlo procházející kyvetou zvýšenou měrou rozptýleno v důsledku vzniku imunokomplexů. 
Rozptyl  světla  je  monitorován  měřením  intenzity  světla  pod  odlišným  úhlem  než  je  úhel 
dopadajícího světla.

Referenční meze-  Volné lehké řetězce Kappa       3,30 – 19,40 mg/l

                                    Volné lehké řetězce Lambda   5,71 – 26,30 mg/l

                                    K/L index                                      0,26 – 1,65 (52)
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● Kvantitativní stanovení β2 – mikroglobulinu v séru - β2-mikroglobulin je protein, 
který se vyskytuje na povrchu všech buněk, které mají jádro. Je přítomen ve většině 
tělních tekutin a stoupá při některých nádorových onemocněních jako je MM, leukemie 
a  lymfomy  a  u  zánětlivých  onemocnění.  Je  součástí  HLA  na  povrchu  buněk  a  je 
homologní  s  konstantní  částí  těžkých  řetězců  imunoglobulinů.  HLA  antigeny  hrají 
důležitou  roli  při  mezibuněčných  interakcích  a  při  rozpoznávání  buněk.  β2-
mikroglobulin  je  přítomen  na  povrchu  všech  jaderných  buněk,  nejvýrazněji  je 
exprimován na bílých krvinkách hlavně na B-lymfocytech. Při rozpadu buněk se β2-
mikroglobulin  uvolňuje  do  krevní  plazmy  a z  oběhu  je  vylučován  především 
glomerulární filtrací.(11,41)

Stanovení  β2-mikroglobulinu v séru provádíme na přístroji Cobas 6000, Roche Diagnostics.

Princip vyšetření-  Imunoturbidimetrické stanovení  je založené na reakci protilátky proti  β2-
mikroglobulinu vázané na latexovou částici s antigenem ve vzorku. Vzniklý komplex antigen – 
protilátka je po aglutinaci stanoven turbidimetricky.

Referenční meze- 0,80 – 2,20 mg/l  (52)
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4.5.2 Laboratorní diagnostika-Elektroforetické metody

     MG disponují při svém sledování jednou nespornou výhodou a tou je přítomnost M-Ig v 
séru a/ nebo v moči.  Přítomnost a  zejména dynamika vzestupu či  poklesu M-Ig u většiny 
nemocných  přímo  souvisí  s  velikostí  nádorové  masy.  Proto  je  důležité  v  době  stanovení 
diagnózy MG provést kvalitní a podrobné vyšetření, určit typ a koncentraci M-Ig v séru a moči. 
K  určení  typu  a  koncentrace  M-Ig  v  séru  a  moči  jsou  k  dispozici  tři  laboratorní  testy:  
elektroforéza proteinů, imunofixační elektroforéza a stanovení volných lehkých řetězců v séru.

     Elektroforetické metody jsou velmi citlivé a dokážou zachytit M-Ig kolem 0,5 g/l. M-Ig se 
může v elektroforetickém obraze nacházet mezi gama- až alfa2 -globuliny. Může být pozorován 
jako ostrý M-gradient, někdy má ale charakter širší difuzní zóny nebo může splývat i se zónou 
beta-globulinů.(10,11,43)

● Elektroforéza bílkovin séra –  Elektroforéza bílkovin je běžnou technikou rutinně 
používanou  klinickými  laboratořemi  ke  screeningu  abnormalit  bílkovin  séra  a 
některých dalších biologických tekutin. Agaróza slouží jako univerzální a efektivní 
podpůrné medium. V diagnostických aplikacích se v ní sérum dělí na pět hlavních 
frakcí dle jejich náboje při daném pH : albumin, α1 a α2-globuliny, β-globuliny a γ-
globuliny.  Každá  zóna  obsahuje  jeden  a  více  sérových  proteinů.  Elektroforéza  je 
založena na pohybu nabitých částic v elektrickém poli. Bílkoviny patří mezi amfolyty,  
které  mohou nabývat  kladného  i  záporného  náboje  v  závislosti  na  pH pufru,  při 
kterém  elektroforéza  probíhá.  Je-li  směs  nabitých  částic  vystavena  působení 
elektrického pole, začnou se molekuly látek pohybovat. Pozitivně nabité molekuly 
proteinů  se  lépe  adsorbují  než  negativně  nabité  molekuly,  a  proto  jsou  při 
elektroforéze  proteinů  využívány  negativní  náboje.  Izoelektrický  bod  většiny 
sérových bílkovin je v oblasti slabě kyselé při pH 5–6. Proto v prostředí alkalického 
pufru,  nejčastěji  pH 8,6,  budou u sérových bílkovin převažovat záporné náboje  a 
jejich pohyb bude s různou rychlostí směřovat k anodě. Albumin vykazuje nejvyšší 
negativní náboj a tím i nejrychlejší pohyblivost k anodě.(40,44)

Elektroforéza a imunofixační elektroforéza bílkovin séra/moče se na oddělení OKB - Trutnov 
provádí na přístroji Hydrasys 2 Scan, firmy Sebia Biovendor (obr.11).
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Hydrasys  je  multiparametrický  poloautomatický  systém.  Automatické  kroky  zahrnují 
postupně  nanesení  vzorku,  elektroforetickou  migraci,  sušení,  barvení,  a  konečné  osušení 
plotny. Manipulace se vzorky, gely, vkládání reagencií a nastavení přístroje k uvedení do chodu 
se provádí ručně. (51)

Pracovní postup elektroforézy:

1. Migrace- Do dvou aplikátorů od firmy Sebia Biovendor pro 30 vzorků se napipetuje 10 
μl vyšetřovaného séra (obr.12). Aplikátory se séry se vloží do vlhké komory, kde vzorky 
5 min. difundují. Z ochranného obalu se vyjme gel, osuší filtračním papírem a vloží do 
migračního rámečku. Aplikátory se séry se vyjmou z vlhké komory a umístí do nosiče  
migračního rámečku(obr.13,14). Migrace trvá cca 20 min.

2. Barvení- Po migraci se suchý gel vloží do modulu pro barvení gelu. Barví se amidočerní, 
proces trvá cca 20 min(obr.15).  Po obarvení se gel  vloží  do modulu kde se pomocí  
softwaru Phoresis gel naskenuje.

     Výsledky elektroforézy (imunofixace) bílkovin se vydávají formou vypracovaného protokolu 
v  tištěné  formě(obr.17).  V  laboratorním  informačním  systému  je  elektroforéza  bílkovin 
(množství paraproteinu) zadána v % na 1 desetinné místo. (52)
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Obrázek 11. Přístroj Hydrasys 2 Scan, firmy Sebia Biovendor – vlastní zdroj, se svolením vedení OKB
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Obrázek 12. Pipetování sér do aplikátorů – vlastní zdroj, se svolením vedení OKB

Obrázek 13. Vkládání gelu do migračního rámečku – vlastní zdroj, se svolením OKB



40

Obrázek 14. Vložení aplikátorů s napipetovanými vzorky– vlastní zdroj, se svolením OKB

Obrázek 15. Ukázka elektroforézy bílkovin séra na agaróze– vlastní zdroj, se svolením OKB. Na pozici 2, 17 je 
elektroforegram moče na pozici 11 je elektroforegram břišního punktátu. U pozic 4,  5, 17 a 26 je potencionální 
přítomnost M-gradientu.



Vyhodnocení  obarvených 
elektroforeogramů  se  provádí 
denzitometrickým skenováním tak, že se 
elektroforeogram  automaticky  posunuje 
nad  štěrbinou,  kterou  prochází  světlo 
zvolené  vlnové  délky.  V  místě  frakcí 
dochází k částečné absorpci záření. To se 
projeví při jeho dopadu na čidlo (fotonku, 
fotonásobič)  a  převodu  signálu  na 
analogový záznam elektroforeogramu. Po 
zpracování integrátorem získáme číselné 

výsledky jednotlivých elektroforetických frakcí. Na elektroforeogramu můžeme rozlišit dráhy, 
což jsou rovnoběžné pruhy, které mají po celé své délce přibližně stejnou šířku.  V jednotlivých 
drahách můžeme rozlišit další pruhy tzv. bandy - rozdělené částice(obr.15,16).(25)
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Obrázek 16. Rozdělení vzorku na jednotlivé frakce.

Obrázek 17. Záznam protokolu elektroforézy séra – vlastní zdroj se svolením vedení OKB. 
Pacientka roč. 1931 – v agaróze séra nalezen výrazný M-gradient v oblasti gamaglobulinů. 
Imunofixací určen paraprotein IgG kappa viz. obrázek 18.



     

● Imunofixační elektroforéza bílkovin – Imunoelektroforéza je metoda, při které jsou 
bílkoviny charakterizovány podle  elektroforetické  pohyblivosti  v  gelu a  podle  svých 
imunologických  vlastností.  Imunofixace  pomocí  monospecifických  protilátek  se 
používá  k  identifikaci  monoklonálních  proužků zjištěných  elektroforézou a  slouží  k 
přesnému určení  a  vizualizaci  proteinových abnormalit  –  MG. Po  elektroforetickém 
rozdělení bílkovin je aplikováno antisérum přímo na elektroforegram. Reakce antigen 
protilátka  proběhne  prakticky  okamžitě.  Z  hlediska  techniky  můžeme  rozdělit 
imunofixaci do 3 fází: elektroforéza, aplikace antiséra, barvení a promývání.

Princip metody- Při podezření na přítomnost M-Ig při elektroforetickém vyšetření proteinů 
krevního séra je provedena tzv.imunofixace, kdy po elektroforetickém rozdělení bílkovin séra 
se postupně přidají specifické protilátky proti těžkým řetězcům imunoglobulinů IgG, IgA a IgM 
a proti lehkým řetězcům kappa a lambda. Místa, kde dojde k precipitaci na podkladě reakce 
antigenu se specifickou protilátkou, jsou vizuálně vyhodnocena. (25,44)
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Obrázek 18. Imunofixace bílkovin séra – IgG kappa. Vlastní zdroj.



4.5.3 Zobrazovací metody v diagnostice mnohočetného myelomu

     Zobrazovací metody mají význam jak pro stanovení diagnózy MM, tak při sledování jeho 
léčby. Postižení kostní tkáně je pravidelnou součástí klinické manifestace MM a přítomnost 
kostní  destrukce  podmiňuje  rozvoj  celé  řady  komplikací,  např.  přítomnost  kostní  bolesti,  
patologických zlomenin. Nemocní mívají obvykle vyjádřeny radiologické projevy myelomové 
kostní  nemoci,  postihující  většinou  ty  části  skeletu,  kde  i  v  dospělosti  probíhá  aktivní 
krvetvorba, tj. lebka, hrudní koš, páteř, pánev a proximální úseky dlouhých kostí, asi třetina 
nemocných má projevy patologické zlomeniny již v úvodní fázi nemoci.

● Radiografické  vyšetření  skeletu  -  Radiografické  vyšetření  skeletu  i  přes  zavedení 
moderních zobrazovacích metod do klinické praxe zůstává konvenční radiografie stále 
nejrozšířenějším  způsobem  k  určení  postižení  skeletu  u  MM,  a  to  nejen  v  rámci 
diagnózy, ale i pro stanovení klinického stadia a průběžného hodnocení vývoje nemoci. 
Radiografické vyšetření skeletu zahrnuje všechny části skeletu,  v nichž lze očekávat 
krvetvornou  dřeň  (snímek  kalvy,  krční,  hrudní  a  bederní  páteře,  pánve,  humerů  a 
femurů).  Nejčastějším radiografickým nálezem je  kombinace osteoporózy,  osteolýzy, 
případně i zlomenin, vyskytující se u 60 % nemocných s MM. Osteolytické léze jsou 
typicky  mnohočetné,  většinou  drobné  (obvykle  do  20  mm),  charakteru  kulatých  a 
oválných projasnění. Ostře ohraničené osteolytické léze se nacházejí nejčastěji v oblasti 
lebky  a  axiálního  skeletu  a  asi  u  10  %  nemocných  jsou  jediným  radiografickým 
nálezem. Současný výskyt extramedulárních myelomových mas je nejčastější v oblasti 
žeber a páteře a představuje významný diagnostický projev MM.(47,48)

● Výpočetní tomografie  -  Výpočetní tomografie (CT) skeletu umožňuje rychlé a cílené 
vyšetření  destruktivních  změn  kompakty,  zatímco  určitou  slabinou  je  detekce 
infiltrativních změn v kostní dřeni. V rámci iniciálního stážovacího postupu však CT 
není vhodným vyšetřením, a to pro poměrně vysokou radiační zátěž, cenu a nemožnost 
zobrazení  rozsáhlejších  oblastí  skeletu.  Ve  srovnání  s  radiografickým  znázorněním 
skeletu se CT vyznačuje vysokou rozlišovací schopností s možností detekce diskrétních 
osteolytických lézí a s výborným zobrazením měkkých tkání. Vedle časného znázornění 
drobných  osteolytických  lézí  umožňuje  rozpoznání  kritické  kostní  destrukce  a 
zlomenin,  odhalení  extramedulární  propagace,  ale  i  rozpoznání  osteosklerózy  a 
osteopenie.  Používá  se  k  přesnému  zaměření  radioterapie  a  CT-asistované  biopsie 
ložiskových lézí, k indikaci a zhodnocení výsledku chirurgické léčby i vertebroplastiky.
(47,48)
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● Magnetická rezonance (MR) - Zobrazení MR má v současnosti, vedle metod nukleární 
medicíny, rozhodující význam zejména v časné diagnostice MM. Změny v kostní dřeni 
jsou již jednoznačné v období,  kdy je pevná část kosti ještě zcela intaktní.  Infiltrace 
kostní dřeně maligními plazmocyty je spojena s vyšším obsahem vody což mění signál 
intenzity. Změny v kostní dřeni mohou být jak ložiskové, tak i difuzní. Difuzní infiltrace 
kostní dřeně myelomovými plazmocyty odpovídá pokročilé fázi nemoci a vyskytuje se 
obvykle u nemocných s rychlým, agresivním průběhem choroby. Pro vyšetření s pomocí 
MR  je  vhodná  především  oblast  hrudní  a  bederní  páteře,  která  bývá  myelomovým 
procesem  postižena  nejčastěji.  Díky  dobrému  zobrazení  míšního  kanálu  tak  MR 
umožňuje časné rozpoznání přítomnosti, rozsahu i příčiny případného míšního útlaku, 
jež je poměrně častou komplikací postižení páteře u MM. MR je neinvazivní zobrazovací 
metoda, umožňující  vyšetření rozsáhlých úseků páteře.  Přispívá k odlišení MGUS od 
doutnající  formy,  ke  stanovení  přesného  klinického  stádia  rozvinuté  formy  MM,  k 
rozpoznání  mimokostního  šíření  nádorových  mas.  MR  umožňuje  rovněž  provedení 
cílené  biopsie  kostní  dřeně  a  odhalení  solitárního  plazmocytomu.  Je  prokázáno,  že 
pacienti s pozitivním nálezem MR mají zřetelně horší prognózu než pacienti s nálezem 
negativním.  K  jejím  nevýhodám  však  patří  malá  specificita,  neumožňující  odlišení 
myelomových lézí od infiltrativních procesů jiné etiologie a ekonomická nákladnost.
(47,48,49)

4.5.4 Vyšetření kostní dřeně

     MM  je  zhoubné  onemocnění  způsobené  maligní  transformací  B-buňky,  její  klonální 
proliferací a akumulací vzniklé populace myelomových buněk v kostní dřeni. Tyto buňky se  
vyznačují značnou genetickou nestabilitou. Výskyt početních i strukturních chromozomových 
změn v myelomových buňkách je důležitým prognostickým faktorem. Ke stanovení diagnózy 
MM je nutné vyšetření kostní dřeně. Vzorek kostní dřeně k cytologickému vyšetření i dalším 
vyšetřením  je  možné  získat  punkcí  a  následným  nasátím  z  prsní  kosti  (sternum)  nebo 
trepanobiopsií  z  lopaty  kosti  kyčelní.  Výhodou  trepanobiopsie  je  možnost  odběru 
dostatečného  množství  materiálu  pro  další  specializovaná  vyšetření,  přinášející  hlubší 
informace  o  vnitřních  biologických  vlastnostech  myelomových  buněk  a  tím  i  o  prognóze 
nemoci. Vstupní cytogenetický nález je v posledních letech považován u nemocných s MM za 
rozhodující  prognostický  faktor.  Karyotypová  nestabilita  nádorových plazmatických  buněk, 
bývá přítomna i  u pacientů s MGUS. Významným kritériem pro rozpoznání onemocnění je 
procentuální  zastoupení  plazmocytů  v  kostní  dřeni,  důležitým  aspektem  jsou  ale  i  jejich 
morfologické, ultrastrukturální a imunofenotypické vlastnosti.(53,54)
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4.6 Terapie mnohočetného myelomu

     Cílem  komplexní  léčby  MM  je  jednak  ničení  patologických  buněk  a  jednak  řešení 
komplikací,  které  jsou  důsledkem  nemoci.  Cílem  protinádorové  léčby  je  dosažení  remise 
nemoci. Poté se léčba přeruší, pacient je kontinuálně sledován a léčba se obnovuje opět při  
vzplanutí nemoci.(55)

Taktika léčby spočívá ve dvou směrech – 1) cílená protinádorová léčba

                                                                               2) podpůrná léčba

● Protinádorová léčba - Zahájení chemoterapie není indikováno v počáteční fázi nemoci, 
tedy  u  asymptomatického  pacienta.  Předčasné  zahájení  chemoterapie  by 
asymptomatickému  pacientovi  neprospělo,  neboť  neprodlužuje  celkové  přežití,  ale 
naopak může situaci  zkomplikovat.  Proto je  chemoterapie  u  MM indikována teprve 
tehdy,  když nepochybně dochází  k  progresi  choroby a  choroba se začne projevovat 
symptomy.  K redukci  četnosti  myelomové  populace  se  používá  cytostatická  léčba  v 
monoterapii  či   -  lépe  -  v  kombinaci  a  u  nemocných  do  65  let  je  zakončená 
vysokodávkovou chemoterapií s autologní transplantací.(55,56,57)

Indukční  léčba –  Cílem  indukční  léčby  je  rychlá  a  hluboká  léčebná  odezva  s  postižením 
nerizikového i vysoce rizikového onemocnění. Obvykle se v intervalu 28 dní podávají 4 cykly 
indukční léčby. Pacientům s MM se obvykle podává trojkombinace léků (inhibitor proteasomu, 
imunomodulační  lék  a  kortikosteroidy).  V  ČR  je  v  současnosti  možná  kombinace  léků 
(bortezomib + thalidomid + dexametazon).(14)

➔ Bortezomib – je prvním inhibitorem proteasomu, díky atomu boru ve své struktuře se 
váže  s  vysokou  afinitou  na  katalytické  místo  proteasomu,  čímž  znemožní 
proteolytickou  degradaci  dalších  substrátů.  Výsledkem  je  akumulace  nadměrného 
množství  defektních  bílkovin  v  cytosolu  a  aktivace  Janusovy  kinázy  vedoucí  k 
buněčnému stresu a aktivaci apoptózy.(14,58)

➔ Thalidomid  –  patří  k  1.  generaci  imunomodulačních  léků,  má  pleiotropní 
protimyelomový  efekt.  Účinky  Thalidomu  spočívají  např.  v  imunomodulaci,  v 
antiangiogenním účinku a stimulaci klíčových cytokinů. (14,56,57)
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➔ Dexametazon -  jedná se o syntetický adrenokortikální  steroid.  Protizánětlivé účinky 
tohoto léku dokáží zamezit otoku v místě nádoru (v páteři, mozku a kostech) a také 
bolesti či jiným příznakům způsobeným tlakem nádoru na okolní nervová zakončení. 
Zvyšuje účinnost protinádorových chemoterapeutik a imunomodulačních látek.(14,59)

Autologní  transplantace –  Použití  autologní  transplantace  hematopoetických  buněk  (auto-
HCT) má dnes již více než dvacetiletou historii. Auto-HCT je léčebný výkon, při kterém se po 
předcházející  chemoterapii  převádí  pacientovi  jeho  krvetvorné  buňky  zpět.  Jinými  slovy, 
dárcem  krvetvorných  buněk  je  sám  pacient.  Použití  vysokodávkované  chemoterapie  s 
podporou  auto-HCT  u  nemocných  s  MM  významně  zvyšuje  počet  kompletních  remisí  a 
prodlužuje průměrné přežití ve srovnání se standardní chemoterapií.  Nemocní s MM léčení 
konvenční chemoterapií mají medián přežití kolem 4 let, pacienti léčení auto-HCT mají medián 
přežití 5–6 let.  V současné době nebyl překonán efekt auto-HCT ani při použití kombinace 
nejúčinnějších  nových  léků  (bortezomib  +  lenalidomid  +  dexametazon),  proto  by  všichni  
nemocní schopní podstoupit auto-HCT měli být indikováni k jejímu provedení. Léčba obvykle 
obsahuje vysokou myeloablativní dávku melfalanu (200 mg/m2), nejčastěji bez další alkylační 
látky  a  bez  radioterapie.  Vysokodávkovaná  chemoterapie  je  podávána  po  dostatečné 
cytoredukci, tzv. vstupní indukční léčbě. Periferní hematopoetické buňky jsou sbírány po tzv. 
stimulační (mobilizační) chemoterapii a následném podání leukocytárních růstových faktorů 
(cyklofosfamid  2,5  g/m2  + G-CSF  5-10  µg/kg).  G-CSF  je  faktor  stimulující  granulocytární 
kolonii. Zátěž je pro většinu nemocných akceptovatelná. Archivované hematopoetické buňky 
zamražené při vstupním sběru mohou být s výhodou použity jak pro účel opakování, tak k 
rekonstrukci hematopoézy v případě potřeby u relapsů provázených hlubokou pancytopenií. 
Auto-HCT  by  měla  být  součástí  primární  léčebné  strategie  u  pacientů  s  nově 
diagnostikovaným onemocněním do 65 let.  Pacienti  ve věku 65-75 let v dobrém celkovém 
stavu mohou být také vhodnými kandidáty pro tento postup s využitím melfalanu v dávce 
redukované na 100 mg/m2 .(14,60)

Alogenní  transplantace -  Alogenní  transplantace  má  omezenou  roli  v  terapii  MM,  a  to 
především z důvodů značné toxicity kombinované etiologie a také malého množství pacientů s  
myelomem,  kterým  lze  tuto  léčebnou  alternativu  nabídnout.  Za  možné  kandidáty  lze 
považovat nemocné ve věku do 55 let s HLA identickým sourozencem stejného pohlaví, kteří  
nejsou rezistentní na indukční léčbu před vlastním provedením alogenní transplantace.(14,60)

Udržovací léčba – Zavedení nových léků s biologickým mechanismem účinku potvrdilo přínos 
udržovací  léčby  u  jedinců  s  MM.  Pro  nemocné  je  doporučována  udržovací  léčba 
lenalidomidem.  Udržovací  léčba  lenalidomidem  je  doporučena  v  dávce  10  mg  denně  -  je 
vyžadovaná registrace léku v EU. Thalidomid v udržovací léčbě je doporučen jen v případě 
nedostupnosti lenalidomidu nebo při jeho kontraindikaci či nesnášenlivosti z důvodu menší 
účinnosti a vyšší toxicity.(14)
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Léčba relapsů   -  Pokud nemoc relabuje v intervalu kratším než 1 rok,  signalizuje to velmi 
agresivní průběh a nepříznivou prognózu a je třeba použít jiné léky, než ty které byly použity v 
rámci  iniciální  léčby.  Pokud  nemoc  relabuje  později,  musí  intenzita  léčby  relapsu  nemoci 
odpovídat míře její agresivity. U velmi agresivních relapsů je možno přistoupit ihned k aplikaci 
vysoké dávky melfalanu (100–200 mg/m2) s podporou autologní transplantace,  pokud má 
nemocný kryokonzervované autologní krvetvorné buňky. Velké naděje jsou vkládány do nové 
skupiny monoklonálních protilátek, kdy jsou vyvíjeny účinnější molekuly z vyšších generací 
imunomodulačních látek a především inhibitorů proteasomu.(14,59)

● Podpůrná léčba – Cílem podpůrné léčby je zmírňovat utrpení, které sebou přináší jak 
choroba, tak i její léčba, resp. její nežádoucí účinky. V závislosti na četnosti symptomů 
lze doporučit jednu či více možností léčby.

Radioterapie - Radioterapie je nedílnou součástí komplexní léčby MM, jejímž cílem je potlačit 
myelomové buňky a mírnit bolesti kostního původu. Pokud je na rentgenovém snímku patrné 
větší osteolytické ložisko v nosném skeletu, je vhodné toto ložisko ozářit, byť by ještě nebylo 
bolestivé. Cílem je zabránit další progresi a tím patologické fraktuře, která by omezila hybnost 
pacienta. (55,61)

Bisfosfonáty -  U MM jsou bisfosfonáty užitečné a přínosné a představují jeden z pilířů léčby 
kostní  destrukce.  Základními  mechanismy  účinku  bisfosfonátů  jsou  inhibice  aktivity 
osteoklastů  a  tlumení  proliferace  myelomových  buněk.  Na  základě  molekulárního 
mechanismu  působení  a  chemické  struktury,  lze  bisfosfonáty  dělit  do  dvou  skupin: 
aminobisfosfonáty obsahující v molekule dusík a bisfosfonáty dusík neobsahující. Dlouhodobé 
léčebné podávání bisfosfonátů je doporučováno všem pacientům s nepochybnou diagnózou 
symptomatického MM. Podávání bisfosfonátů je však doporučováno i pro nemocné s MM v 
asymptomatické  fázi  nemoci.  Neoddálí  se  sice  přechod  v  symptomatický  MM,  ale  v  době 
diagnózy přechodu do symptomatického myelomu budou menší známky kostního postižení. V 
případě kompletní remise,  trvající  déle než dva roky,  je u nemocného s normální hustotou 
kosti  a  bez  závažného  kostního  poškození  možné  po  dohodě  zvážit  ukončení  léčby 
bisfosfonáty.  Opatrnost a úprava dávek těchto preparátů je nutná při středním a závažném 
selhání ledvin.(61,62)
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Léčba  bolesti –  bolesti  u  MM  mají  charakter  somatických  bolestí,  proto  se  zde  používá 
kombinace analgetik ze skupiny klasických blokátorů cyklooxygenázy (diklofenak, ibuprofen).  
Tato analgetika je vhodné kombinovat s léky ze skupiny opioidů (tramadol, morfin).(55)

Léčba  anémie -  U  každého  pacienta  s  anémií  je  třeba  standardně  provést  diferenciální 
diagnostiku  příčiny  anémie.  Pokud  není  nalezena  jiná  příčina  anémie  a  anémie  odpovídá 
anémii chronických chorob při MM, je v případě klinických příznaků (obvykle při hodnotách 
hemoglobinu nižších než 100 g/l) možné zvážit léčbu anémie. V současnosti je přistupováno k 
léčbě rHuEPO (rekombinantní  lidský erytropoetin),  a  to zejména při  terapii  thalidomidem 
nebo  lenalidomidem,  pro  vysoké  riziko  tromboembolické  nemoci.  RHuEPO  se  používá 
především při  významné chudokrevnosti  přetrvávající  přes účinnou chemoterapii  nebo při 
přítomnosti chronické renální insuficience.(61,63)

Prevence  infekčních  komplikací -  Profylaktické  podávání  antibiotik  s  cílem  snížit  četnost 
infekčních komplikací se při běžné chemoterapii nedoporučuje. U režimů s vysokými dávkami 
kortikoidů  se  však  doporučuje  profylaxe  pneumocystové  pneumonie.  V  případě  vzniku 
slizniční  mykózy  v  průběhu  léčby  je  vhodné  podávat  antimykotikum.  Po  autologní 
transplantaci je doporučena profylaxe acyklovirem a trimetoprim-sulfamethoxazolem po dobu 
alespoň  30  dní.  V  případě  závažné  febrilní  neutropenie,  zejména  v  důsledku  intenzivní 
chemoterapie či aktinoterapie je plně indikováno použití leukocytárních růstových působků 
(především G-CSF), které zkracuje trvání neutropenie a významně tak přispívá ke zvládnutí 
zánětlivých  komplikací.  Při  léčbě  nebo  profylaxi  rekurentních  infekcí  podmíněných 
významnou hypoimunoglobulinemií lze s úspěchem použít nitrožilního podání Ig.(61,63)

Plazmaferéza - Výměna plazmy nebo výměnná transfuze krve, se indikuje  pokud má pacient 
velmi vysokou hladinu paraproteinu v krvi, která způsobuje příznaky hyperviskozity.(63)

Chirurgický zákrok -   Chirurgický zákrok se  provádí  v   případě zlomených kostí,  nebo za 
účelem zmírnit útlak nervu v důsledku zlomenin kostí páteře.(63)

Dialýza ledvin -  Pokud se objeví poškození ledvin a jejich selhání.(63)

     Obecně platí,  že s léčbou přežívá asi polovina lidí s myelomem po dobu 3 – 4 roky po 
stanovení diagnózy. Nicméně jedná se o obecný přehled. V některých případech nemoc reaguje 
na  léčbu  velmi  dobře  a  přežití  je  pak  mnohem  delší.  Zejména  úspěšná  transplantace 
kmenových buněk dává dobrou šanci na úplnou remisi. V některých případech bohužel nemoc 
nereaguje na léčbu, nebo se rozvinou život ohrožující komplikace jako selhání ledvin. Stále 
jsou však vyvíjeny a klinicky testovány nové možnosti léčby.(60)
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5. Waldenströmova makroglobulinemie

     Waldenströmova makroglobulinemie (WM) je nemoc s incidencí přibližně 10krát nižší než 
MM.  Pojmenování  nese  po  svém  objeviteli,  švédském  lékaři  Janovi  G.  Waldenströmovi. 
Incidence WM se uvádí  0,34/100 000 mužů a 0,17/100 000 žen.  Nemoc patří  mezi nízce 
agresivní lymfoproliferativní nemoci, u nichž je léčba indikována až při patrných symptomech 
nemoci. Jedná se o maligní chronické B–lymfoproliferativní onemocnění. Nádorová populace 
je charakterizována maligní mutací B–lymfocytů a to v důsledku proliferace myelopoetických 
buněk, jejichž diferenciace se zastavila na lymfoplazmocytární úrovni.  Typickým znakem je 
klonální proliferace malých B–lymfocytů se známkami vyzrávání v plazmatické buňky, které 
produkují monoklonální IgM protein.

     Řada nemocných přichází k lékaři s projevy HVS – únava, slabost, kožní a slizniční krvácení,  
poruchy zraku, bolesti hlavy a různé další nervové projevy. Pro onemocnění jsou typickými 
znaky infiltrace kostní dřeně a produkce IgM–paraproteinu. Ve fyzikálním nálezu může být 
přítomna hepatomegalie, lymfadenopatie a splenomegalie je méně častá, nádorové infiltráty 
mohou být lokalizovány i v plicním parenchymu, GIT, ledvinách a kůži (bulózní nebo papulózní 
charakter, Schnitzlerův syndrom). Osteolytické léze jsou u WM, na rozdíl od MM, neobvyklé. 

     Monoklonální  protilátka  IgM  může  poškozovat  různé  orgány  nebo  tkáně  i  jako 
autoprotilátka.  Často  bývá  příčinou  destrukce  červených  krvinek,  stejně  tak  bývá  časté  i  
postižení periferních nervů. Abnormální schopnost precipitace IgM při nižších teplotách vede 
k  poruše  prokrvení  orgánů a  vzniku trombóz  při  kryoglobulinémii  I.  typu.  Velmi  vzácnou 
komplikací  je ukládání lehkého řetězce imunoglobulinu IgM v tkáních s následnou tvorbou 
amyloidu.

     Určení přesné diagnózy WM je někdy velice obtížné. Důvodem je určitá podobnost s jinými  
typy lymfomů, které může rovněž doprovázet tvorba monoklonální protilátky IgM. Příkladem 
je lymfom marginální zóny, méně často chronická lymfocytární leukemie či vzácně IgM MM.

     Asymptomatická  fáze  nevyžaduje  léčbu.  Indikací  k  jejímu zahájení  je  cytopenie,  HVS,  
kryoglobulinemie, B–symptomy, organomegalie. Komplikace při IgM paraproteinemii lze léčit 
opakovanou plazmaferézou. Standardní protinádorovou léčbou jsou alkylační látky.(64,65,66)

49



6. AL amyloidóza

    Primární AL amyloidóza je systémové nebo orgánově limitované hematologické onemocnění 
patřící  do  skupiny  MG.  V  10–20  %  případů  bývá  asociována  s  MM  nebo  WM.  Podstatou 
onemocnění  je  agregace  a  depozice  bílkovinných  substancí  ve  formě  nerozpustných 
amyloidových  fibril  tvořených  fragmenty  nebo  kompletními  molekulami  monoklonálních 
lehkých  řetězců  Ig  produkovaných  klonální  plazmocelulární  populací,  vedoucí  k  následné 
tkáňové dezorganizaci a poruše funkce postižených orgánů – nejčastěji ledvin, srdce, jater a 
periferního nervového systému.

     Počáteční klinické příznaky jsou nespecifické – únava, edémy, úbytek na váze; nejčastějšími  
příznaky  orgánového  postižení  jsou  nefrotický  syndrom  s  možnou  přítomností  renální 
nedostatečnosti, městnavá slabost srdeční, PN, syndrom karpálního tunelu,  kožní postižení či 
hepatopatie.

     Při laboratorním vyšetření často nacházíme známky renálního a hepatálního postižení,  
proteinurii na úrovni nefrotických hodnot a další abnormality. Při laboratorní diagnostice a 
sledování primární amyloidózy zůstavá standardním přístupem monitorování kvantity M-Ig 
pomocí agarózové elektroforézy séra a následné denzitometrie elektroforetické stopy, určení 
typu Ig imunofixací a případný průkaz Bence-Jonesovy bílkoviny v moči s určením jeho typu 
pomocí imunofixace zahuštěné moči z 24hodinového sběru. Definitivní diagnóza amyloidózy 
musí být vždy potvrzena histologicky – vizualizací amyloidových depozit. Základní metodou 
průkazu amyloidu je speciální barvení kongo červeň. Kromě nejčastěji používané histobiopsie 
kostní  dřeně  se  dále  používá  odběru  histologického  materiálu  z  oblasti  gingivy,  rektální 
sliznice,  podkožního tuku,  cíleně pak biopsie postižených orgánů – nejčastěji  ledviny,  jater 
nebo GIT.

     V terapii AL amyloidózy je u nemocných mladších 65 let, bez postižení více orgánů a bez  
kardiálního postižení,  indikována vysokodávkovaná chemoterapie  s  autologní  transplantací 
krvetvorných  buněk.  AL  amyloidóza  je  prozatím  onemocnění  nevyléčitelné,  prognóza 
nemocných závisí na míře orgánového postižení a stupni dosažené léčebné odpovědi. Medián 
přežití je uváděn v rozpětí 12–30 měsíců podle věku a použité terapie, nicméně délka přežití 
nemocných s manifestním postižením srdce je výrazně nižší 4–6 měsíců. Postižení srdce bývá  
přítomno přibližně u  40–50 % pacientů a jedná se  o jeden z  nejvýznamnějších  negativně 
prognostických faktorů onemocnění.
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     Pro léčbu systémové i lokalizované amyloidózy je základní co nejvčasnější diagnostika, 
protože již vytvořený amyloid se nedá rozpustit.(67,68,69)
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7. Závěr

     V poslední dekádě došlo v diagnostice a terapii MG k velkému pokroku. MM je jedním z  
nejčastějších  hematoonkologických  onemocnění  s  variabilním  agresivním  i  indolentním 
chronickým průběhem. Velkou zásluhu na organizaci a dobrých výsledcích v péči o nemocné s 
MM v ČR má Česká  myelomová  skupina (CMG,  Czech Myeloma Group),  sdružení  lékařů a 
dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie MM 
a  dalších  podobných  nemocí  řazených  do  skupiny  MG.  V  současnosti  je  jistým  trendem 
opouštění  klasických cytostatik.  Mezi  hlavní  důvody patří  toxicita  léčby,  snížení  výtěžnosti 
sběru  periferních  kmenových  buněk  pro  účely  transplantace,  narušení  funkce  normálních 
buněk,  navíc  ale  i  riziko  narušení  integrity  DNA  nádorových  buněk  vedoucích  ke  vzniku 
rezistentních forem onemocnění.  Hlavní cíle v boji  s  MM je časná diagnostika,  dosažení co 
nejhlubší léčebné odezvy a léčba dlouhodobá. Dosavadní léčebné postupy včetně kombinací 
nejlepších biologických léčiv zlepšují prognózu i kvalitu života nemocných s MM, zatím ale 
nevedou k jednoznačnému vyléčení.
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8. Seznam použitých znaků

Auto-HCT-  Autologní transplantace hematopoetických buněk

BCR- B-cell receptor (B-buněčný receptor)

CD- Cluster of differentiation (Diferenciační skupina)

CT- Computed tomography (Počítačová tomografie)

FLC- Free light chains (Volné lehké řetězce)

G-CSF- Granulocyte-colony stimulating factor (Faktor stimulující kolonie granulocytů) 

HLA- Human leukocyte antigen (Lidský leukocytární antigen)

HVS-  Hyperviskózní syndrom

Ig- Imunoglobulin

IGF-1- Insulin-like growth factor 1 (Inzulinu podobný růstový faktor 1)

IL- Interleukin

MG- Monoklonální gamapatie

MGUS- Monoklonální gamapatie nejasného významu

MIP-1α-  Makrofágový zánětlivý protein-1α

M-Ig- Monoklonální imunoglobulin

MM- Monoklonální myelom

MR- Magnetická rezonance

OPG- Osteoprotegerin

PN- Periferní neuropatie

RANKL-  Receptor activator of nuclear factor NF-kB (Pro receptor aktivující nukleární 
faktor kappa-B ligandu)  

rHuEpo-  Rekombinantní lidský erytropoetin

VEGF-  Vascular  endothelial  growth  factor (Vaskulární endotelový faktor)

WM-  Waldenströmova makroglobulinemie
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