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Editorial

Vážený čtenáři časopisu Klinická biochemie a metabolismus,
byl jsem osloven vedením časopisu, abych připravil krátký Editorial tohoto čísla a to z důvodu, že je z části 

věnováno příspěvkům, které zazněly v průběhu poslední Konference o monoklonálních gamapatiích, která se 
konala dne 8. října 2015. Vzhledem k dlouhodobému zaměření časopisu jde převážně o články věnované diagnos-
tice monoklonálních gamapatií, pouze jeden z příspěvků je věnován léčbě a to konkrétně výsledkům podpůrné, 
v daném případě dialyzační  léčby. Z mého pohledu je doslova fascinující sledovat vývoj, ke kterému v posledních 
20 letech u mnohočetného myelomu dochází. Nicméně je nutné konstatovat, že léčba v tomto případě diagnos-
tiku poněkud předbíhá. Vzhledem k léčebným úspěchům je ale nutné, abychom měli k dispozici ty nejmodernější 
diagnostické postupy a mohli tak používat moderní a ve většině případů extrémně drahou léčbu účelně. Proto 
jsou akce typu každoroční Konference o monoklonálních gamapatiích velmi důležité. Na zatím posledním ročníku, 
který se uskutečnil na podzim minulého roku se zvláštním zaměřením na problematiku postižení ledvin zazněla 
následující sdělení:
l	Maisnar V. (Hradec Králové)  Nová IMWG diagnostická kritéria mnohočetného myelomu
l	Dusilová Sulková S. (Hradec Králové) Postižení ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem 
l	Ryšavá R. (Praha) Membrána Theralite® a její význam pro dialyzované pacienty s MM 
l	Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Pika T., Minařík J., Lochman P., Ščudla V., Papajík T., Zadražil J. (Olomouc) 

Hemodialýza s použitím high cut-off membrán u renálního selhání při mnohočetném myelomu – zkušenosti  
1 centra 

l	Šafránek R., Radocha J., Maisnar V., Dusilová Sulková S. (Hradec Králové)  Výsledky léčby nemocných s mno-
hočetným myelomem a úvodním selháním ledvin ve FN Hradec Králové  

l	Filipová J. (Ostrava) Průtoková cytometrie u monoklonálních gamapatií: od biologie k diagnostice 
l	Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Ščudla V. (Olomouc) Hladiny molekuly BAFF u nemocných s mnohočet-

ným myelomem 
l	Kufová Z. (Ostrava) Morbus Waldenström: Když se biologie setká s klinickou praxí  
l	Pour L., Adam Z., Krejčí M., Sandecká V., Štork M., Horáková Z., Ševčíková S. (Brno) Léčba relapsu morbus 

Waldenström bortezomibem 
l	Šolcová L. (Trutnov) Soubor nově diagnostikovaných monoklonálních gamapatií v průběhu 8 let v regionální 

laboratoři  
l	Vávrová J., Maisnar V., Zima J. (Hradec Králové, Ústí nad Labem) Vyšetřování proteinurie a sporné nálezy 

v diagnostice monoklonálních gamapatií – kasuistiky
l	Puščiznová P., Petrová P., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J. (Olomouc) Analýza parametrů signálních 

drah myelomové kostní nemoci u mnohočetného myelomu 
V tomto roce se v termínu 27. září 2016 uskuteční již 15. ročník naší konference, jejíž program bude pro její 

účastníky, jak doufám, neméně zajímavý. Pevně věřím, že se mezi nás přijde podívat i zakladatel této již tradiční 
akce, kterým je prof. Miloš Tichý, který v tomto roce oslavil významné životní jubileum.  
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