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SOUHRN
Monoklonální gamapatie jsou heterogenní skupinou onemocnění, pro kterou je typická proliferace nejčastěji jednoho klonu 
diferencovaných B-lymfocytů produkujících tzv. monoklonální imunoglobulin (MIG). Monoklonální imunoglobulin (synonyma 
M – protein, M – komponenta, paraprotein) se může skládat jak z intaktní imunoglobulinové molekuly nebo také jen z jejích 
strukturálních komponent, tj. lehkých řetězců kappa či lambda, vzácněji z těžkých řetězců. Mezi základní vyšetřovací meto-
dy detekce monoklonálního imunoglobulinu řadíme elektroforézu proteinů séra a imunofixační elektroforézu včetně stano-
vení volných lehkých řetězců. Naše sdělení informuje o vlastním pozorování MGUS (monoklonálních gamapatií nejasného 
významu) laboratorně diagnostikovaných v naší regionální laboratoři a jejich vývoji v průběhu 10 let.
Klíčová slova: monoklonální gamapatie, monoklonální imunoglobulin, imunofixační elektroforéza, volné lehké řetězce, mono-
klonální gamapatie nejasného významu (MGUS).

SUMMARY
Šolcová L., Šimková J., Maisnar V.: Laboratory diagnostics of patients with MGUS and results of their monito-
ring in a regional biochemical laboratory within 10 years
Monoclonal gammopathy are a heterogeneous group of disorders. They are characterized by proliferation of one clone 
differentiated B-cells producing the monoclonal immunoglobulin (MIG). Monoclonal immunoglobulin (M - protein, M – com-
ponent, paraprotein) consists of both an intact immunoglobulin molecule or also only of the structural component, i.e. light 
chain kappa or lambda, rarely heavy chain. The basic investigative methods of detection of the monoclonal immunoglobulin 
belong electrophoresis of serum protein and immunofixation electrophoresis including the determination of free light chains. 
Our report refers to the actual observation of MGUS (monoclonal gammopathies of uncertain significance) laboratory dia-
gnosed in our regional laboratory and their development over 10 years.
Keywords: monoclonal gammopathy, monoclonal immunoglobulin, immunofixation electrophoresis, free light chains, mo-
noclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS).

Úvod

Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) 
je definována jako klinicky němý bezpříznakový stav, při 
kterém nejsou splněna diagnostická kritéria mnohočet-
ného myelomu, M. Waldenström, AL-amyloidózy nebo 
jiného zhoubného lymfoproliferativního onemocnění. 
Poprvé byla popsána v roce 1978 prof. Kylem a Greip-
pem [1, 2]. Monoklonální gamapatie nejasného významu 
je nejčastější monoklonální gamapatií. Její prevalence 
v celé populaci dospělých osob se pohybuje kolem 1 % 
pozorování za rok [3, 4, 5].  Incidence MGUS je opro-
ti nejčastější maligní monoklonální gamapatii, kterou je 
mnohočetný myelom, přibližně 100x vyšší [6]. V mlad-
ších věkových skupinách (pod 50 let) je poměrně vzácná 
(zde dokonce méně než 1 %). Frekvence výskytu dále 
stoupá s věkem a u lidí nad 50 let je přítomna zhruba 
u 3 % populace, v případě mužů nad 80 let je pak pre-
valence více než 8 % [4, 6]. Muži jsou postiženi o ně-
co málo častěji než ženy. Přibližně 70 % MGUS je typu 
IgG, následuje typ IgM (cca 15-20 %), nejméně často se 
vyskytuje typ IgA (cca 11 %) [2].  Typově převažují lehké 
řetězce kappa (62 %) nad lambda (38 %) [3]. V součas-
né době je na MGUS nahlíženo jako na prekancerózu [1, 
4, 7, 2]. Riziko progrese MGUS do malignity dle riziko-
vých skupin je shrnuto v Tabulce 1.

Předmětem našeho sdělení je analýza souboru pa- 
cientů s nově diagnostikovanými monoklonálními gama-
patiemi nejasného významu v naší regionální laboratoři 
v časovém období od 1. 8. 2008 do 1. 8. 2018, a to 
včetně sledování jejich dalšího vývoje v čase.

Metody stanovení

V naší regionální biochemické laboratoři používáme 
k diagnostice monoklonálních gamapatií metody, které 
jsou k tomuto účelu doporučované a nezbytné. Zákla-
dem laboratorní diagnostiky MGUS je nadále průkaz 
přítomnosti monoklonálního imunoglobulinu elektrofo-
rézou bílkovin s následnou imunofixací [3, 8].  

Imunofixace je zcela nezbytná pro určení typu MIG 
a detekuje v séru koncentrace M-Ig již od 0,2 g/L 
a v moči kolem 0,04 g/L. Pokud je imunofixace nega-
tivní s antiséry proti imunoglobulinům G, A a M a sou-
časně jsou přítomny monoklonální lehké řetězce kap-
pa nebo lambda, je velmi důležité následné provedení 
imunofixace i s antiséry proti IgD a IgE [3, 8]. Součástí 
laboratorní diagnostiky monoklonálních gamapatií v naší 
regionální laboratoři je též stanovení volných lehkých 
řetězců (FLC) nefelometricky. Jejich stanovení včetně 
určení vzájemného poměru (FLCr) provádíme rutinně 
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od roku 2009 [4, 9]. U každého nového případu MGUS 
a obecně u všech monoklonálních gamapatií kvantita-
tivně stanovujeme také imunoglobuliny (IgG, IgA, IgM).  
Nezbytnou součástí panelu biochemických vyšetření 
u všech monoklonálních gamapatií je také stanovení 
sérové koncentrace beta-2-mikroglobulinu, albuminu, 
celkové bílkoviny, kyseliny močové, kalcémie, renálních 
funkcí a případně dalších biochemických parametrů [3, 
6, 8]. 

Výsledky

U každého pacienta s nově diagnostikovanou 
MGUS byla vždy provedena typizace MIG, stanoveny 
sérové koncentrace MIG, celkové bílkoviny, albuminu, 
beta-2-mikroglobulinu, kreatininu, případně dalších 
parametrů jako kyseliny močové, vápníku, event. LDH.  
U 282 pacientů z celkového počtu 555 pacientů s MG 
byla zároveň stanovena hladina FLC lambda i kappa 
včetně určení FLCr (FLC index), které byly pravidelně 
monitorovány i v rámci dalších laboratorních kontrol. 

V období od 1. 8. 2008 do 1. 8. 2018 se nám 
podařilo přítomnost monoklonálního imunoglobulinu 
nově identifikovat u celkem 555 pacientů. Nejčastěji 
pozorovaným typem monoklonálního imunoglobulinu 
byl typ IgG kappa. Průměrný věk nově diagnostikova-
ných pacientů s monoklonálními gamapatiemi byl 63 
let, při věkovém rozmezí od 12 do 94 let. Nejpočetněj-

ší byla skupina nemocných s kvantitou M-Ig do 5 g/L 
(252; 45,4 %). U 16,4 % (91/555) sledovaných osob 
s MGUS došlo v průběhu sledování k transformaci 
do maligního onemocnění.  Celkové riziko progrese 
v námi sledovaném souboru bylo 1,6 % za rok. Při 1-, 
2-, 3-, 5- a 10letém sledování od stanovení diagnózy 
MGUS bez ohledu na rizikové faktory bylo riziko pro-
grese 6,3  %, 7,4 %, 1,5 %, 0,9 % a 0,4 %. V Tabulce 3 
jsou přehledně uvedeni nemocní, u nichž došlo k vývoji 
MGUS do maligní monoklonální gamapatie v rámci pěti 
časově definovaných úseků. Ve většině případů došlo 
k progresi do 24 měsíců od stanovení diagnózy MGUS 
(76/91; 83,5 %). 

Nejčastěji došlo k progresi do mnohočetného mye-
lomu, a to celkově v 46 (8,3 %) případech z celkového 
počtu 555 pacientů, ve 21 (3,8 %) případech se jednalo 
o lymfom, u 18 nemocných (3,2 %) byla nově diagnos-
tikována chronická lymfatická leukémie. Dále byl ve čty-
řech případech (0,7 %) zaznamenán výskyt amyloidózy 
a u dvou (0,4 %) pacientů došlo k progresi do obrazu 
Waldenströmovy makroglobulinémie.

V následném kroku jsme u nemocných, u nichž byly 
k dispozici výsledky stanovení sérových hladin FLC kap-
pa i lambda včetně jejich poměru, provedli ověření stra-
tifikačního systému dle Rajkumara (viz Tabulka 2). Do 
tohoto hodnocení bylo zahrnuto celkem 282 pacientů. 
Transformace do obrazu maligní monoklonální gama-
patie ve skupině nízkého rizika nebyla zaznamenána. 
Ve skupině nízké-střední riziko byl prokázán přechod 

Table 1. Risk of MGUS progression to malignancy (Kyle 2008)

Risk group Relative risk
Absolute risk of progression to malignant 

within 20 years after the diagnosis of MGUS

Low-risk  (MIG <15 g/L, IgG  subtype, normal FLCr 
(0.26-1.65)

1 5%

Low-Intermediate-risk (any one factor abnormal) 5.4 21%

High-Intermediate-risk (any two factors abnormal) 10.1 37%

High-risk ( all three factors abnormal) 20.8 58%

Table 2. Number of patients with malignant monoclonal gammopathy - dependence of progression from MGUS in malignant 
monoclonal gammopathy in defined time period (N = 91, 16.4% of 555 patients)

Progression time Multiple myeloma lymphoma CLL Amyloidosis M.W. Total

* to 12 months 12 10 11 1 1 35 (6.3 %)

* to 2 years 22 8 7 3 1 41 (7.4 %)

* to 3 years 7 1 0 0 0 8 (1.5 %)

* to 5 years 4 1 0 0 0 5 (0.9 %)

* to 10 years 1 1 0 0 0 2 (0.4 %)

* Total (N=91) 46 (51 %) 21 (23 %) 18 (2%) 4 (4 %) 2 (2 %)
 

Table 3. Distribution of individuals with MGUS according to Rajkumar stratification system and number of transforming indi-
viduals over 10 years

Risk group
Number (%) 

N=282
Number of individuals in transformation (%) 

N=57

Low risk 92        (33%) 0             (0%)

Low - intermediate risk 102       (36%) 17            (30%)

High - intermediate risk 68        (24%) 30            (52%)

High risk 20        (7%) 10            (18%)
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do maligní MG u 30 % jedinců, ve skupině vysoké-
střední riziko se jednalo již o 52 % jedinců z celkového 
počtu 282 pacientů. V kategorii vysokého rizika došlo 
k transformaci MGUS do maligní monoklonální gama-
patie u 10 % nemocných. Nejčastěji byl u nemocných, 
u nichž došlo k transformaci do obrazu maligní MG, 
diagnostikován mnohočetný myelom, a to u 28 pa-
cientů z 282, tj. u 10 % z celkového počtu pacientů, 
u kterých byly k dispozici výsledky stanovení FLC.

Diskuse

V rámci analýzy byla zpracována data od 555 pa-
cientů s nově diagnostikovanou monoklonální gamapa-
tií. Základními charakteristikami sledovaného souboru 
byly věk pacienta při stanovení diagnózy MGUS, jeho 
pohlaví a vstupní koncentrace MIG. Soubor byl dále 
rozčleněn na dvě skupiny, a to pacienty s MGUS bez 
progrese a s progresí v maligní monoklonální gamapa-
tii. Progredující nemocní byli dále rozdělení dle defino-
vaných časových úseků, kdy k transformaci došlo, a to 
na čas progrese do 1 roku, 2, 3, 5 a 10 let. Medián věku 
sledovaných osob byl 63 let, přičemž věkové rozpětí se 
pohybovalo od 12 do 94 let. Základní charakteristiky 
našeho souboru byly podobné jako v původní sesta-
vě z Mayo Clinic (našich 66 % MIG IgG oproti 69,7 % 
z Mayo Clinic) [10, 11]. 

U 16,4 % (u 91 z 555) sledovaných osob s MGUS 
došlo k transformaci do maligního onemocnění. Z toho-
to celkového počtu došlo v 8,3 % (46/555) k transfor-
maci do mnohočetného myelomu. Obdobné výsled-
ky přinesla i další analýza z našeho prostředí, a to dr. 
Sandecké se spoluautory, která zpracovala data 1887 
pacientů z registru monoklonálních gamapatií. Ta zazna-
menala ve své práci zaměřené na vytvoření prognostic-
kého panelu u nově diagnostikovaných monoklonál-
ních gamapatií transformaci do maligního onemocnění 
u 8,6 % (162/1887) sledovaných osob s MGUS [12].  

U většiny pozorovaných případů progrese v rámci 
našeho souboru nemocných došlo k progresi do malig-
ní monoklonální gamapatie do dvou let od stanovení 
diagnózy MGUS. Obecně se uvádí, že riziko progrese 
MGUS v maligní monoklonální gamapatii stoupá s dél-
kou sledování (vyšší incidence - 16,5 % při 10letém 
a 26,5 % při 15letém sledování). Průměrný počet nově 
diagnostikovaných MM uváděný v článcích zabývají-
cích se obdobnou problematikou je 5,1 % [12 - 16]. 

Výsledky, které jsme získali, se tak shodují v četnos-
ti typu MIG u MGUS, mediánu věku sledovaných osob 
i v celkovém riziku progrese. Mírně se liší v zastoupení 
četnosti jednotlivých maligních monoklonálních gama-
patií a také v rychlosti progrese MGUS do maligní 
monoklonální gamapatie v definovaném časovém úse-
ku. Tyto rozdílné výsledky jsou nejspíše ovlivněny men-
ší velikostí našeho souboru oproti studiím prováděným 
Českou myelomovou skupinou, kde byl zahrnut jak vyšší 
počet pacientů, tak i další prognostické markery. Naše 
výsledky jsou rozdílné i při srovnání s výsledky z Mayo 
Clinic [10, 11, 14], kdy opět může jít o ovlivnění rozdílnou 
velikostí analyzovaného souboru. Nedostatkem našeho 

souboru je také fakt, že u 273 pacientů z MGUS nebyla 
vstupně vyšetřena koncentrace FLC, jelikož tato metoda 
nebyla ještě v roce 2008 rutinně zavedena jako součást 
vyšetřovacího panelu. Z tohoto důvodu potom soubor 
MGUS v stratifikačním systému dle Rajkumara zahrnuje 
méně pacientů než soubor celkový. I přesto však je pod-
le nás možné považovat získané výsledky za přínosné, 
vypovídající o zlepšení kvality práce v rámci regionální 
biochemické laboratoře, která je odpovědná za první 
záchyt a přesnou diagnostiku přítomného MIG.

Je proto velmi důležité, aby se na správné diagnos-
tice a interpretaci výsledků podílel nejen klinický lékař, 
ale i odborník z oboru klinická biochemie. Klinicko-bio-
chemická spolupráce je důležitá jak z hlediska diagnos-
tiky, tak i případného včasného zahájení léčby u pa-
cientů. Proto i Česká společnost klinické biochemie 
nyní připravuje nové guidelines laboratorní diagnostiky 
monoklonálních gamapatií, které budou obdobou kli-
nických guidelines České myelomové skupiny, které se 
již řadu let osvědčují v každodenní klinické praxi. Včas-
ná a správná identifikace zejména vysoce rizikových 
pacientů s MGUS je do budoucna nezbytná [17].
 
Doporučení pro laboratorní diagnostiku a sledo-
vání nemocných s MGUS a pro stratifikaci rizika 
přechodu do mnohočetného myelomu
1. Nezbytným, důležitým a stále častěji využívaným 

vyšetřením zůstává elektroforéza bílkovin séra 
i moče s imunofixací. Ta by tak měla být součástí 
vyšetření v ordinacích praktických lékařů i speciali-
zovaných poraden. 

2. Po vyloučení jiného typu monoklonální gamapatie 
musí být pro stanovení diagnózy MGUS splněna 
kritéria IMWG.

3. Na základě stanovení typu monoklonálního imu-
noglobulinu, jeho koncentrace a poměru lehkých 
řetězců by mělo být určeno riziko transformace 
(Mayo model) a na jeho základě by měla být urče-
na frekvence sledování.

4. Frekvence sledování v prvním roce od první dia-
gnostiky upřesňuje dynamiku MGUS např. i odhalí 
tranzientní paraproteinémii. Interval 1. kontroly od 
prvního záchytu MIG by měl být v řádu 2-4 měsíců. 
Kontrolní vyšetření od druhého roku sledování 
by pak měla být v intervalech od 2-4 měsíců 
do 12-18 měsíců, a to v závislosti na míře rizi-
ka transformace. Z praktického hlediska by pak 
zřejmě optimální dobou pro použití v rámci dalšího 
sledování pacientů s MGUS v rámci klinické praxe 
mohl být časový interval 1 roku.

5. Důležité je dlouhodobé sledování pacientů 
s MGUS, abychom včas rozpoznali případný pře-
chod do maligní monoklonální gamapatie. Je nutné 
si uvědomit, že jde o prekancerózu.

Závěr

Regionální biochemická laboratoř představuje čas-
to první záchytný bod v rámci diagnostiky monoklonál-
ních gamapatií. Za desetileté sledované období se nám 
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v prostředí regionální biochemické laboratoře podaři-
lo nově detekovat monoklonální imunoglobulin u 555 
pacientů. Přitom každým rokem frekvence nově stano-
vených monoklonálních gamapatií dále roste. Násled-
né sledování, dispenzarizace a případná léčba těchto 
pacientů jsou dále vedeny ve spolupráci s hematolo-
gickým oddělením oblastní nemocnice v Trutnově a IV. 
interní hematologickou klinikou FN v Hradci Králové. 
V každém případě je třeba si uvědomit, že MGUS 
představuje prekancerózu, a proto je třeba ji pravidelně 
sledovat, abychom včas odhalili její případný přechod 
do maligní formy monoklonální gamapatie. Čím dříve 
bude pacient s maligní monoklonální gamapatií léčen, 
tím vyšší šanci na uzdravení má.
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