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SOUHRN
Úvod: Biklonální gamapatie nejistého významu (BGUS) je méně obvyklé onemocnění charakterizované přítomností dvou 
monoklonálních gradientů a relativně příznivým biologickým chováním.
Cíl: Cílem práce bylo posouzení možného přínosu či naopak limitací obvyklých parametrů používaných u monoklonální 
gamapatie nejistého významu (MGUS) ve skupině jedinců s BGUS.
Metody: Analyzovaná sestava čítala 18 vzorků sér od jedinců s BGUS (9x IgG–IgA, 7x IgG–IgM a 2x IgG–IgG typ). Pro 
analýzu byl použit turbidimetr SPA Plus a stanovované parametry zahrnovaly sérové hladiny volných lehkých řetězců imu-
noglobulinu (FreeLite™), hladiny polyklonálních imunoglobulinů a hladiny párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu (He-
vyLite™). 
Výsledky a závěr: Pilotní analýza a zjištěné výsledky potvrzují skutečnost, že u velké části BGUS dochází k ovlivnění někte-
rých parametrů užívaných ve stratifikaci a sledování jedinců s MGUS, zejména v případě odlišnosti lehkých řetězců v obou 
molekulách monoklonálních imunoglobulinů. Jako velmi perspektivní se jeví analýza párů těžkých/lehkých řetězců imuno-
globulinu (HLC), zohledňující možnost izotypové suprese alternativního páru s ovlivněním HLC indexu. Avšak v podmínkách 
běžné klinické praxe je zřejmé, že zásadní pro určení prognózy BGUS bude nutná izolace a analýza klonálních populací 
buněk na molekulárně-cytogenetické úrovni.
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SUMMARY 
Pika T., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.: Clinical and laboratory aspects of 
biclonal gammopathy of undetermined significance - BGUS
Introduction: Biclonal gammopathy of undetermined significance (BGUS) is a less frequent disease characterized by the 
presence of two monoclonal gradients and a relatively favourable biological development.
Objective: The objective was to assess potential benefits and/or limitations of laboratory parameters typically used with 
monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) when applied to a group of BGUS patients.
Methods: The analysed batch comprised 18 serum samples from BGUS patients (9x IgG–IgA, 7x IgG–IgM a 2x IgG–IgG 
type). The assays were performed with a SPA Plus turbidimeter. Serum levels of polyclonal immunoglobulins, free light im-
munoglobulin chains (FreeLite™), and pairs of heavy/light immunoglobulin chains (HevyLite™) were assayed. 
Results and conclusion: The results of the pilot analyses confirm that a significant portion of BGUS patients exhibits changes 
of certain parameters typically applied to the stratification and monitoring of MGUS patients, particularly when the light cha-
ins in both molecules of monoclonal immunoglobulins differ. The analysis of heavy/light immunoglobulin chain pairs (HLC) 
appears very promising, indicating the possibility of an isotype suppression of the alternative pair affecting the HLC index. 
It is apparent, however, that the isolation and analysis of cell clones on a molecular and cytogenetic level will be essential 
for BGUS prognosis in clinical practice.
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Úvod

Jako monoklonální gamapatie (MG) je označována 
heterogenní skupina onemocnění charakterizovaná 
přítomností molekul monoklonálního imunoglobulinu 
(MIG) nebo jejich fragmentů (lehkých, těžkých řetěz-
ců), detekovatelných v séru a/nebo v moči, přičemž 
nejčastější formu představuje monoklonální gama-
patie nejistého významu (MGUS) [1, 2]. Jako MGUS 
je označován bezpříznakový, ale potenciálně maligní 
stav charakterizovaný nezhoubnou klonální prolifera-

cí plazmatických buněk secernujících monoklonální 
imunoglobulin při nepřítomnosti zhoubného lymfopro-
liferativního stavu [1, 2]. MGUS představuje přibližně 
60 % všech monoklonálních gamapatií, přičemž 1-2 % 
jedinců s MGUS ročně transformuje v některou ze 
zhoubných monoklonálních gamapatií [3, 4]. Řada au-
torů identifikovala a definovala rizikové faktory určující 
míru rizika a pravděpodobnost transformace MGUS 
do některé z forem maligní MG. Ze serologických me-
tod byly identifikovány jako signifikantní prognostické 
faktory koncentrace a izotyp MIG, a přítomnost supre-




