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Definícia mnohopočetného myelómu (MM)

• druhé najčastejšie onkohematologické ochorenie

• incidencia : 4-9/100 000 obyvateľov (belosi)

6-12/100 000  obyvateľov (čierna rasa)

• WHO klasifikácia – skupina malígnych chorôb 
vychádzajúcich z lymfatického tkaniva

• dôsledok nekontrolovanej klonovej proliferácie a 
akumulácie neoplasticky transformovaných 
plazmatických buniek 

• myelómové bunky - produkcia  monoklonového Ig
/M-Ig/  (sérum a/alebo moč) a ďalších cytokínov

• cytokíny- akumulácia a aktivácia osteoklastov s 
následnou kostnou deštrukciou



Definícia mnohopočetného myelómu (MM)

• infiltrácia kostnej drene patologickými plazmatickými 
bunkami s postupným útlakom krvotvorby 

• prítomnosť M-Ig

• prítomnosť  osteolytických ložísk s prejavmi orgánovej 
dysfunkcie (CRAB):

➢ C – hypercalcémia

➢ R – postihnutie obličiek  

/„renal insufficiency“/

➢ A – anémia

➢ B – postihnutie skeletu

„ bone disease“ 

Zdroj: www.aboutcancer.com



Kedy myslieť na plazmocytóm

• hlavné klinické a laboratórne kritéria – dg
význam:

➢ príznaky kostnej deštrukcie (viac ako 1 mesiac 
pretrvavajúca bolesť v určitom úseku chrbtice, 
alebo rebier)

➢ príznaky oslabenej imunity, anémia

➢ nález ↑↑ FW, paraproteín sérum/moč, ↑CB, ↑Ca a 
↑kreatinínu v krvi

➢ orgánové poruchy – obstipácia, chudnutie, 
polyúria, nechutenstvo, krvácavé a trombotické
prejavy, opuchy s podozrením na NS



Diferenciálna diagnostika MM

• komplexné vyšetrenia – vysokošpecializované 

pracovisko – cieľ – potvrdenie/nepotvrdenie dg

➢ hematologické vyšetrenie: 

▪ periférna krv – KO, FW, aspiračná biopsia kostnej 

drene (cytomorfológia, multiparametrová prietoková 

cytometria)

▪ trepanobiopsia (histológia KD)

➢ biochemické vyšetrenie – základné a špeciálne 

➢ cytogenetické vyšetrenie

➢ zobrazovacie metódy



Multiparametrová prietoková cytometria

( FCM)

• imunodiagnostika – metódou multiparametrovej
prietokovej cytometrie , široké uplatnenie

• FCM - moderná laboratórna metóda –
kvalitatívna a kvantitatívna analýza fyzikálnych 
(optických) a chemických (fluorescenčných) 
vlastnosti buniek alebo iných častíc (jadierka, 
chromozómy a iné) rýchlosťou až 100 000 buniek 
za sekundu

• moderné „ state-of-the – art“ prístroje – súbežná 
analýza až 13 parametrov (FSC, SSC a 11 
fluorescenčných signálov) na jednej bunke/častici



Klinické aplikácie FCM

✓ diferenciálna diagnostika MGUS/MM

identifikácia, klasifikácia, kvantifikácia  PC

MGUS – normálne aj patologické PC

MM – výrazná prevaha patologických PC

hraničná hodnota  pre odlíšenie MGUS od MM

>  5% normálnych PC v KD

nález - pac. so symptomatickým MM  v KD >   5% 

normálnych PC – nižšie zastúpenie vysoko 

rizikových cytogenetických abnormalít, dlhšia doba

prežitia bez progresie ochorenia, celkovo dlhším 

prežívaním

Paiva, B., Vidriales, M. B., Mateo, G. et al. The persistence of immunophenotypically normal residual bone

marrow plasma cells at diagnosis identifies a good prognostic subgroup of symptomatic multiple myeloma patients. Blood, 2009



Klinické aplikácie FCM

✓ prognostická stratifikácia

• asociácia medzi fenotypovým profilom a cytogenetickými
abnormalitami

Španielská štúdia- pac. s patologickými PC CD19+CD28+

CD117negat.  - výrazne kratšie prežívanie bez progresie

ochorenia, znížené celkové prežívanie transpl. pacientov 

Expresia CD28 korelovala s t(14;16) a del(17p)

Neprítomnosť CD117 s t(4;14) a del(13q)

Znaky CD28 a CD117 – delenie pacientov do 3 rizikových 
kategórií (rozdielna doba bez progresie, celkové 
prežívanie) : 

PC CD28+CD117- vysoké riziko (23%) 

PC CD28-CD117- a CD28+CD117- stredné riziko (56%) 

PC CD28-CD117+   nízke riziko (21%)

Mateo, G., Montalbán, M. A., Vidriales, M. B. et al.

Prognostic value of immunophenotyping in multiple myeloma: a study by the PETHEMA/GEM cooperative study groups on patients 

uniformly treated with high-dose therapy.J. Clin. Oncol., 2008



Klinické aplikácie FCM

• asociácia expresie CD117 na PC so zmenou produkcie 

hematopoetických buniek v KD→ zníženie počtu

neutrofilov v PK, prítomnosť normálnych PC v KD

MM - strata génu pre CD27 – spojená s klinicky 

agresívnejším ochorením

pac. s patologickými PC CD27+ lepšia prognóza

✓ Detekcia minimálnej reziduálnej choroby MRD

Konvenčné parametre - % PC, hladina M-Ig

FCM obdobná citlivosť ako ASO (alelovo špecifická 
oligonukl.) PCR (FC citlivosť 10-4 vs PCR citlivosť10-5), 
FC menej finančne a časovo náročná – zdá sa optimálna 
pre hodnotenie MRD

Medzinárodná myelómová pracovná skupina (IMWG) 

prehodnotenie  kritérií  liečebnej odpovede  - FCM 

hodnotenie – absencia fenotypových aberantných PC –

3 000 hodnotených PC pomocou FCM > 4 farby 



Odber, spracovanie materiálu na FCM

• vzorka získaná aspiračnou biopsiou

➢odber lopata bedrovej kosti – spina iliaca

posterior superior v lokálnej anestéze – do skúmavky 

s protizrážavým roztokom (K3 EDTA) 

➢ spracovanie – ihneď, max. do 24 hod. po odbere

Zdroj: www.umm.edu
Zdroj: www.offset.com



PC fenotyp

Normálne  PC Neoplastické PC

CD19

CD27

CD45

CD81

0.3 ≥ cκ/λ ratio ≤ 3

CD56

CD28

CD117

CD20

0.3 ≤ cκ/λratio ≥ 3

CD11b, CD11c, 

CD13, CD33

CD41, glykoforín A

CD126, CD130, 

CD27

CD38

CD138



List of most useful antigens for the detection of 

normal and aberrant plasma cells in MM

Antigen Normal

expression profile

(% expression on 

normal plasma cells)

Abnormal

expression profile

Percento of

myeloma cases

with abnormal

expression

Requiremets

for diagnosis

and monitoring

CD19 positive (> 70 %) negative 95 essential

CD56 negative (<15 %) strongly positive 75 essential

CD117 negative (0 %) positive 30 recommended

CD20 negative (0 %) positive 30 recommended

CD28 negative/weak

(< 15 %)

strongly positive 15-45 recommended

CD27 strongly positive

(100 %)

weak or negative 40-50 recommended

CD81 positive (100 %) weak or negative Not puslished suggested

Rawstron, A. C., Orfao, A., Beksac, M. et al. 

Report of the European Myeloma Network on multiparametric flowcytometry in multiple 

myeloma and related disorders. Haematologica, 2008



Panel  monoklonových protilátok  na FCM

(6 colors)

FITC PE Per CP Cy

5.5

PE Cy7 APC APC H7

20μl 20μl 10μl 5μl 5μl 5μl

CD81 CD56 CD19 CD38 CD138 CD45

CD20 CD117 CD19 CD38 CD138 CD45

CD27 CD28 CD19 CD38 CD138 CD45

clambda ckappa CD19 CD38 CD138 CD45

*CD65 CD10 CD19 CD38 CD138 CD45

* orientačná skúmavka

Test 

200-300μl vzorky + dg séra podľa rozpisu →inkubácia 20 min. RT v tme → pridať 

LR→ inkubácia 13 min. RT v tme → centrifugácia →2x prepratie v Cell Wash→

meranie 



Princíp FCM

• väzba špecifickej monoklonovej protilátky  značenej 

rôznymi typmi fluorochrómov na antigénne

determinanty na povrchu bunkovej membrány a v 

cytoplazme

• vznik komplexu antigén – protilátka

• fluorescenčná značka na protilátke

– umožnenie zviditeľnenia komplexu 



Prietokový cytometer FACS CantoTM II

Zdroj: ww.bdbiosciences.com, www.assay-protocol.com , www.labome.com

Optický systém Fluidný systém Hydrodynamická fokusácia



Prietokový cytometer FACS CantoTM II
Detektory

Zdroj: www. flow.csc.mrc.ac.uk

Počítačový systém



FCM analýza -pacient v dif.dg MGUS/MM





Normálne PC  cca  0,02%

Imunofenotyp CD19+CD27+CD28lowCD38+CD81+CD138+ polyklonalita

VĽR κ a λ





Patologické PC  cca  0,66%

Imunofenotyp CD28+CD38+CD138+ VĽR  κappa s 

aberantnou expresiou znakov CD56+  a CD117+ 



FCM analýza -pacientka MM



Patologické PC  cca  6%

Imunofenotyp CD28+/++CD38+CD138+ VĽR  κappa s 

aberantnou expresiou znaku CD20+   



FCM analýza -pacient MM



Patologické PC  cca  0,1%

Imunofenotyp CD28+ CD38+CD81+CD138+ CD45 +VĽR  λambda s aberantnou 

expresiou znaku CD56+   





Patologické PC  cca  1,5%

Imunofenotyp CD38+CD81+CD138+ CD45- VĽR  λambda



FCM analýza -pacient MM- MRD

Normál PC



Patologické PC  MRD cca  2,76%

Imunofenotyp CD28+CD38+CD138+ VĽR  λambda s 

aberantnou expresiou znakov CD56+  a CD117+ 



Záver

• rozdiely v počte stanovených PC medzi FCM a morfológiou nie sú

dôvodom k vylúčeniu FCM z ďalších analýz pri MM/MGUS

• enumerácia a rozlíšenie normálnych a patologických PC môže

v konečnom dôsledku prispieť k stanoveniu diagnózy a imunofe-

notyp má tiež prediktívny a prognostický význam

• všetko teda  svedčí o potrebe FCM nielen u novo

diagnostikovaných, ale aj liečených pacientov s MM/MGUS

• vďaka rozsiahlemu základnému a klinickému výskumu sme

v súčasnosti svedkami významných zmien v liečbe MM

• napriek všetkým možnostiam včasnej diferenciálnej diagnostiky a

liečby ostáva mnohopočetný myelóm liečiteľné, ale v podstate

nevyliečiteľné ochorenie

• dobrá odpoveď na podávanú komplexnú liečbu je nádejou pre 

skvalitnenie a predĺženie života väčšiny pacientov



Ďakujem za pozornosť


