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Co to jest Freelite?

Badania kliniczne wskazują na korzyści, płynące z oznaczania wolnych lekkich łańcuchów 
(ang. free light chain, FLC) w surowicy, we wstępnej diagnostyce pacjentów z podejrzeniem
gammapatii monoklonalnych, w rozpoznaniu pierwotnej amyloidozy (AL amyloidozy) 
i szpiczaka niewydzielającego (ang. nonsecretory multiple myeloma, NSMM) 
oraz u pacjentów, u których nie wykryto tych schorzeń w badaniach tradycyjną metodą
elektroforetyczną. Oznaczenia wolnych lekkich łańcuchów mogą również pełnić rolę wskaźnika
prognostycznego w rozwoju szpiczaka, pomagać w ocenie ryzyka u pacjentów 
z gammapatią monoklonalnalną o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy 
of undetermined significance, MGUS) oraz służyć do szybkiej oceny skuteczności terapii1.

Freelite to czuła, swoista metoda oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda (FLC) 
w surowicy, która przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał pozwala na ilościową analizę:

• wolnych łańcuchów kappa (κ) w surowicy
• wolnych łańcuchów lambda (λ) w surowicy
• stosunku wolnych łańcuchów kappa do wolnych łańcuchów lambda (κ/λ) w surowicy

Stosunek κ/λ FLC w surowicy jest uznanym wskaźnikiem obecności rozrostu monoklonalnego 
i cennym narzędziem do różnicowania chorób monoklonalnych i poliklonalnych.

Freelite to dwa immunodiagnostyczne testy,
jeden do oznaczania łańcuchów kappa i drugi
do oznaczania łańcuchów lambda. Poliklonalne
przeciwciała oczyszczone metodą
powinowactwa, opłaszczone na cząstkach
lateksu, wykazują swoistą 
reakcję z wolnymi łańcuchami kappa 
i lambda. Tak skonstruowane odczynniki
znalazły zastosowanie w zestawach
nefelometrycznych i turbidymetrycznych
przeznaczonych do oznaczeń wolnych
łańcuchów lekkich. Bardzo wysoka czułość testu
i specyficzność użytych w teście poliklonalnych
przeciwciał pozwala w rutynowej diagnostyce
wykryć obecność i określić stężenie wolnych
łańcuchów lekkich w surowicy w zakresie wartości
prawidłowych. Testy te można wykonać z użyciem szeregu powszechnie
stosowanych w laboratoriach automatycznych analizatorów, co gwarantuje dokładność i pozwala
na redukcję nakładów czasu oraz pracy.  

Konwencjonalne laboratoryjne metody badania gammapatii monoklonalnych obejmują
elektroforezę białek w surowicy (SPE) lub elektroforezę kapilarną (CZE) oraz dodatkowo 
w diagnostyce choroby lekkich łańcuchów – elektroforezę białek w moczu (UPE) na obecność
białka Bence’a–Jonesa. Następnie wyniki potwierdzane są immunofiksacją (IFE). Użycie
poliklonalnych testów Freelite umożliwia zastosowanie procedury  postępowania 
o dużo wyższej czułości i swoistości, co może przyczynić się do znaczącego wzrostu liczby
wykrytych przypadków dyskrazji komórek B.
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Freelite sà rekomendowane:

• we wstępnym rozpoznaniu 
• w diagnostyce
• w prognozowaniu
• w monitorowaniu 

U pacjentów z:

• chorobą lekkich łańcuchów (LCMM)
• szpiczakiem niewydzielającym (NSMM) 
• szpiczakiem mnogim (IIMM)
• szpiczakiem bezobjawowym (tlącym) (SMM)
• szpiczakiem odosobnionym
• amyloidozą pierwotną (AL amyloidozą)
• gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)

Zastosowanie testów Freelite zapewnia zgodnoÊç z mi´dzynarodowymi zaleceniami.

Zalecenia1, 2 Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (International Myeloma
Working Group, IMWG) dotyczące podstawowych wskazań do zastosowania metody Freelite: 

• Oznaczanie FLC w surowicy w połączeniu z elektroforezą 
(SPE) oraz immunofiksacją (IFE) jest wystarczające 
w badaniach przesiewowych prowadzonych w celu wykrycia
patologicznych proliferacji monoklonalnych komórek
plazmatycznych. W pierwotnej amyloidozie zalecane są
natomiast zarówno wszystkie badania w surowicy, 
jak i w próbkach z dobowej zbiórki moczu. 

• Oznaczanie wolnych lekkich łańcuchów w surowicy powinno
być wykonywane w diagnostyce wszystkich pacjentów 
z gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu, 
ze szpiczakiem mnogim tlącym lub objawową (aktywną) 
postacią szpiczaka, szpiczakiem odosobnionym i pierwotną
amyloidozą.

• Seryjne oznaczanie wolnych lekkich łańcuchów powinno być
rutynowo wykonywane u pacjentów z amyloidozą pierwotną, 
szpiczakiem mnogim oraz ze szpiczakiem skąpowydzielającym.

• Stężenie w surowicy powinno być mierzone u wszystkich leczonych 
pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na terapię, w celu potwierdzenia, 
czy odpowiedź ta jest całkowita i trwała.

• Dla oceny ryzyka progresji MGUS do szpiczaka mnogiego, wynik testu FLC w surowicy powinien być
interpretowany łącznie z wielkością i typem białka monoklonalnego a w celu stratyfikacji ryzyka
rozwoju szpiczaka tlącego należy dodatkowo uwzględnić liczbę komórek plazmatycznych.

Czy kierujesz si´ w praktyce rekomendacjami
Mi´dzynarodowej Grupy Roboczej 
ds. Szpiczaka Mnogiego?
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Freelite – zalecenia w diagnozowaniu

Uproszczone post´powanie, bardzo wysoka wykrywalnoÊç

Najnowsze zalecenia dotyczące optymalizacji rozpoznania dyskrazji komórek B wymagają zastosowania
Freelite w rutynowych badaniach laboratoryjnych. Połączenie testów Freelite z elektroforezą białek surowicy
pozwala na ilościowe oznaczenie wolnych lekkich łańcuchów w surowicy (ang. serum free light chains, sFLC),
charakteryzujące się dużą czułością. To oznacza, że badania moczu oraz immunofiksacja w surowicy (sIFE)
mogą być zlecane jedynie w uzasadnionych przypadkach 3.

Mi´dzynarodowe rekomendacje odnoÊnie stosowania metody Freelite

Rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego 
(IMWG)1 wskazują, że testy Freelite powinny być stosowane w diagnostyce,
monitorowaniu i prognozowaniu dyskrazji komórek B.
W diagnostyce „Połączenie oznaczenia stężenia FLC w surowicy 
z elektroforezą białek surowicy oraz immunofiksacją (IFE) jest wystarczające 
we wstępnym rozpoznaniu patologicznych zmian towarzyszących proliferacji
komórek plazmatycznych, innych niż amyloidoza pierwotna, która wymaga 
zarówno badań surowicy, jak i moczu z dobowej zbiórki”.

PrzydatnoÊç ró˝nych metod diagnostycznych w wykrywaniu białek monoklonalnych

Tabela 1 zawiera dostępne dane przedstawiające współczynniki wykrywalności dla wszystkich typów szpiczaków
mnogich (ang. multiple myelomas, MM), pierwotnej amyloidozy, choroby lekkich łańcuchów (LCMM) i szpiczaka
niewydzielającego (NSMM) przy zastosowaniu różnych kombinacji metod diagnostycznych 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Zwraca uwagę fakt, że metoda Freelite pozwala wykryć 100% pacjentów z chorobą lekkich łańcuchów (LCMM),
natomiast połączenie elektroforezy białek surowicy (SPE) z elektroforezą białek moczu (UPE) umożliwiło
wykrycie jedynie 90% chorych.
Optymalny współczynnik wykrywalności paraprotein można osiągnąć już przy użyciu technik elektroforezy
białek surowicy (SPE) bądź elektroforezy kapilarnej (CZE) w połączeniu z Freelite, bez konieczności analizy
próbek moczu. Ostatnio badania 1770 pacjentów wykazały, że wykonanie testu Freelite w surowicy 
i elektroforezy białek surowicy w postępowaniu diagnostycznym dawało 100% czułość rozpoznania 
szpiczaka mnogiego3. 

Tabela 1. Dokładność różnych metod diagnostycznych w wykrywaniu białek
monoklonalnych 
*Dotyczy wszystkich pacjentów z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego (IIMM), choroby lekkich
łańcuchów (LCMM) i szpiczaka niewydzielającego (NSMM).
**Pozostali 4 z 28 pacjentów z supresją jednego lub obu wolnych lekkich łańcuchów zostali
zidentyfikowani dodatkowo do już zdiagnozowanych 68%, dając wynik 82%5.

Skojarzenie SPE lub CZE z testami Freelite daje optymalny współczynnik
wykrywalności.

% wykrytych paraprotein

Protokół postępowania *Szpiczak AL LCMM NSMM

Wyłącznie SPE/CZE   90 50 40 - 57 0
SPE/CZE, IFE surowicy 95 70 75 0 
SPE/CZE i UPE  95 75 90 0  
SPE/CZE, UPE, IFE surowicy i moczu 97 90 95 0
Wyłącznie Freelite 96 98 100 68**
SPE/CZE i Freelite 99 98 100 68**

SPE/CZE, Freelite i IFE surowicy  99 98 100 68**
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Poprawa wykrywalnoÊci dyskrazji komórek B przy jednoczesnym skróceniu
drogi post´powania diagnostycznego

Unikalna czułość testów Freelite
pozwala na pomiar stężeń w całym
zakresie wartości prawidłowych wolnych
lekkich łańcuchów, dzięki czemu
wykrywanie szpiczaka mnogiego,
choroby lekkich łańcuchów, pierwotnej
amyloidozy i innych dyskrazji komórek B
jest dużo lepsze10.

Zdaniem ekspertów - doÊwiadczenia zwiàzane z wykorzystaniem testów Freelite

Zastosowanie elektroforezy białek surowicy wraz
z oznaczeniem wolnych łańcuchów lekkich
dostarcza wiarygodnych informacji 
w początkowej fazie diagnostyki gammapatii
monoklonalnych o dużym nasileniu, 
jak szpiczak mnogi, makroglobulinemia
Waldenströma (WM) i szpiczak tlący (SMM).
Analiza moczu i immunofiksacja surowicy mogą
być zlecane tylko w uzasadnionych przypadkach3.

Większość laboratoriów ma problem 
z uzyskaniem od pacjentów próbek surowicy 
i moczu jednocześnie. W naszym szpitalu,
pomimo zaleceń ze strony personelu
laboratorium, próbki moczu uzyskuje się od
mniej niż 40% pacjentów11.

Badanie moczu może stać się bardziej wybiórcze.
Ta metoda pozwoli nie tylko zredukować koszty
badań, ale także oszczędzić pacjentom
niedogodności związanych z wykonaniem
dobowej zbiórki moczu12.

Badanie moczu nie jest już niezbędnym
elementem algorytmu badań przesiewowych 
w kierunku gammapatii monoklonalnych12.

W początkowej fazie badań przesiewowych 
w kierunku możliwych nieprawidłowości
limfocytów B łączne zastosowanie badania
poziomu wolnych lekkich łańcuchów 
w surowicy i elektroforezy białek pozwala uzyskać
dodatkowe informacje diagnostyczne. Wzrasta
jakość procesu diagnostycznego, 
co pozwala na bardziej jednoznaczne
wykluczenie nieprawidłowości w obrębie lekkich
łańcuchów oraz na bardziej precyzyjną
interpretację wyników elektroforezy 
i immunofiksacji11.

W chwili obecnej elektroforeza białek surowicy
oraz oznaczanie wolnych lekkich łańcuchów 
w surowicy weszło do naszego podstawowego
zestawu badań w kierunku nieprawidłowości
limfocytów B. Zastąpienie badania moczu na
obecność białka Bence’a–Jonesa oznaczeniem
wolnych lekkich łańcuchów w surowicy nie
powoduje pominięcia żadnych istotnych
patologii, w związku z czym pobieranie próbek
moczu w początkowej fazie badań przesiewowych
nie jest już obligatoryjne11.

W obiektywnej ocenie – ponieważ wykonanie
dobowej zbiórki moczu stanowi pewien problem,
oznaczanie FLC w surowicy jest istotnym
elementem w algorytmie diagnostycznym,
dostarczającym istotnych, wiarygodnych
informacji, które pozwalają na oszacowanie
syntezy monoklonalnych wolnych lekkich
łańcuchów13.

Badania moczu nie sà ju˝ niezb´dne w diagnozowaniu
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Sugerowany algorytm diagnostyczny

Diagram przedstawia algorytm diagnostyczny oparty na połączeniu elektroforezy białek 
surowicy z testami Freelite.

Zastosowanie algorytmu łączącego elektroforezę
białek surowicy i testów Freelite pozwoli na
identyfikację wszystkich istotnych białek
monoklonalnych oraz wykluczy potrzebę wykonania
badań moczu na obecność białka Bence’a–Jonesa.

N
er

ka
 S

zp
ic

za
ko

w
a

In
te

rp
re

ta
cj

a
M

on
ito

ro
w

an
ie

P
ro

g
no

zo
w

an
ie

D
ia

g
no

st
yk

a
W

st
´p

K
or

zy
Êc

i

Nefrolog

Internista/Lekarz
podstawowej opieki

zdrowotnej Hematolog

Podejrzenie 
gammapatii 

monoklonalnej

Wynik ujemny Wynik dodatni

IFE surowicy

IFE moczu 
z dobowej zbiórki 

i IFE surowicy 

SPE i FLC w surowicy

Podejrzenie
wskazujàce na 
AL amyloidoz´ 

Wynik ujemny Wynik dodatni

Wykryte 
i sklasyfikowane 

białko monoklonalne

Brak białka
monoklonalnego 

Wykryte 
i sklasyfikowane 

białko monoklonalne 
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W klinice: W laboratorium:

Zwykłe pobranie krwi Zbiórka moczu nie jest wymagana

Zbiórka moczu nie jest wymagana Nie ma konieczności przechowywania dużej liczby
próbek

Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki pacjenta11 Pomija się czasochłonny etap zagęszczania moczu

Zredukowanie kosztów badań12 Maksymalizacja wydajności pracy poprzez
automatyzację

Jeden miarodajny test służy zarówno do badań
przesiewowych, jak i do monitorowania pacjentów

Skrócenie czasu wykonania oznaczeń, zmniejszenie
kosztów i nakładu pracy

Test w pełni ilościowy Czas wykonania testu poniżej 20 minut

Zastąpienie badania na obecność białka Bence’a-
Jonesa testem Freelite nie powoduje przeoczenia

jakiejkolwiek istotnej patologii 11
Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki pacjenta11

Zredukowanie kosztów badań12

Ten sam miarodajny test może posłużyć wstępnemu
rozpoznaniu, jak 

i monitorowaniu pacjentów

Warto wiedzieç 

Dodanie metody Freelite do algorytmu wstępnych badań wpływa na:

• lepszą współpracę ze strony pacjenta
• wydajność diagnostyczną
• efektywność postępowania.

Współpraca ze strony pacjenta

Publikacje podają, że tylko od około 40% pacjentów udaje się uzyskać mocz z dobowej
zbiórki11. Tradycyjne procedury, które wymagają próbek moczu, istotnie wpływają na koszty tak
kliniczne, jak i laboratoryjne, nie dając przy tym żadnych dodatkowych korzyści13. Jednocześnie
problemem może być brak współpracy ze strony pacjenta, wynikający z wielu czynników, jak
np. niewydolność nerek, skrępowanie, nienajlepsza kondycja zdrowotna i inne niedogodności.
Stosując Freelite można uniknąć tych problemów, a uzyskanie materiału do badań będzie
wymagać jedynie pobrania krwi. Krew służąca do testów Freelite może być pobrana w tym
samym czasie, co krew do innych rutynowych badań diagnostycznych.

WydajnoÊç diagnostyczna

Freelite użyte we wstępnym rozpoznaniu szybko dostarczają dokładnych ilościowych wyników
ze zwykłej próbki surowicy, dzięki czemu skraca się czas oczekiwania na wyniki pacjentów ze
szpiczakiem.
Czułość Freelite znacznie przewyższa czułość elektroforezy moczu, co pozwala uniknąć
błędnych wyników badania moczu spowodowanych zaburzeniami funkcji nerek14. 
Ponadto określenie stosunku stężeń wolnych łańcuchów w połączeniu z samą tylko
elektroforezą białek prowadzi do większej wykrywalności białek monoklonalnych niż
immunofiksacja wykonana jednocześnie w surowicy i moczu15.

Wzrost efektywnoÊci

Wprowadzenie zmian pozwoli czerpaç korzyÊci.



7

Freelite  – zalecenia w prognozowaniu

Freelite mo˝e pomóc w identyfikacji pacjentów o wysokim ryzyku progresji 
i êle rokujàcych jako niezale˝ny wskaênik prognostyczny w przypadkach
szpiczaka mnogiego.

Zalecenia1 Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego
(IMWG) określają metodę Freelite jako ważne narzędzie prognostyczne 
w odniesieniu do gammapatii monoklonalnej o nieokreślonym znaczeniu
(MGUS), szpiczaka tlącego i aktywnego szpiczaka mnogiego, guza
plazmocytowego odosobnionego oraz amyloidozy pierwotnej. 
W licznych publikacjach, w których przeanalizowano dane źródłowe
pochodzące od ponad 1600 pacjentów, podkreślano rolę Freelite
jako niezależnego wskaźnika prognostycznego w dyskrazjach komórek
plazmatycznych.

Zdaniem ekspertów - doÊwiadczenia zwiàzane z wykorzystaniem testów Freelite

Pięcioletnie przeżycie pacjentów
u których sFLCR był mniejszy niż
mediana (P=0,0001) wystąpiło 
u 82%, dla wartości wyższych
wskaźnika bądź równych
wyniosło 30%. 
sFLCR uznano za niezależny czynnik
prognostyczny19.

sFLCR = stosunek wolnych lekkich łańcuchów w surowicy

© Copyright 2007 Wiley. Wykorzystane dzięki uprzejmości Kyrtsonis 
et al.: Prognostic value of serum free light chain ratio at diagnosis 
in multiple myeloma. BJH 2007;137:240-243.

Wysokie wartości wyjściowe stężeń sFLC 
były odzwierciedleniem nasilenia rozrostu,
stopnia agresji choroby i występowania 
postaci szpiczaka mnogiego wydzielającego
jedynie łańcuchy lekkie (z ang. light chain
multiple myeloma) z jej większą skłonnością 
do wywoływania niewydolności nerek16. 

Stosunek FLC w surowicy w początkowym
etapie procesu diagnostycznego jest 
istotnym wskaźnikiem prognostycznym 
w przypadku szpiczaka17. 

Wartości wyjściowe stosunku sFLC wydają 
się być łatwym do uzyskania, przekonującym
oraz bardzo obiecującym nowym 
wskaźnikiem prognostycznym dla przeżycia
pacjentów z nowo rozpoznanym 
szpiczakiem18. 
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OkreÊlenie prawdopodobieƒstwa progresji u pacjentów ze szpiczakiem 
mnogim tlàcym 

Szpiczak mnogi tlący (SMM) jest bezobjawową nieprawidłowością komórek plazmatycznych 
związaną z wysokim ryzykiem progresji w objawowego szpiczaka mnogiego. 
Konsensus Międzynarodowej Grupy ds. Szpiczaka Mnogiego zaleca wykonywanie oznaczeń
wolnych lekkich łańcuchów w surowicy w celu stratyfikacji ryzyka szpiczaka tlącego. 
Pacjenci, u których stosunek stężeń wolnych łańcuchów lekkich w surowicy jest ≤    0,125 lub ≥ 8, 
a komórki plazmatyczne w szpiku stanowią ≥10%, wykazują wysokie ryzyko progresji w ciągu 
dwóch pierwszych lat po stwierdzeniu ww. wyników.

Międzynarodowe wytyczne konsensusu zalecają stosowanie Freelite.
Konsensus  Międzynarodowej Grupy ds. Szpiczaka Mnogiego2 dotyczący
progresji, monitorowania i postępowania w przypadkach MGUS i szpiczaka
tlącego zaleca stosowanie analizy stosunku stężeń wolnych łańcuchów
lekkich w celu stratyfikacji ryzyka. 

Wykorzystanie metody Freelite do oceny ryzyka progresji u pacjentów 
z gammapatià monoklonalnà o nieokreÊlonym znaczeniu (MGUS) 
i usprawnienia monitorowania tych pacjentów 

MGUS dotyka około 3% osób po 50. roku życia    21. U większości pacjentów może w ogóle nie
dojść do rozwoju szpiczaka mnogiego lub pokrewnych zmian. Ze względu na to jednak, 
że rocznie u około 1% pacjentów z MGUS następuje progresja choroby, wybór postępowania jest
dużym wyzwaniem dla lekarzy. 
Nieprawidłowy stosunek FLC kappa/lambda w surowicy został uznany za niezależny czynnik
ryzyka rozwoju szpiczaka mnogiego lub zmian o podobnym charakterze22. Poniższa tabela
obrazuje stratyfikację ryzyka u pacjentów z MGUS.

Stratyfikacja ryzyka MGUS.
L=liczba pacjentów 
*uznając zgon jako konkurencyjne ryzyko
Powyższe badania zostały pierwotnie opublikowane 
w Blood. Rajkumar et al.: Serum free light chain ratio is an
independent risk factor for regression in monoclonal
gammopathy of undetermined significance. Blood 2005; 106:
812–817. ©2005 The American Society 
of Hematology.

Ryzyko L
Rzeczywiste ryzyko
progresji w ciàgu

20 lat*
Niskie

(białko M w surowicy <15 g/L
podklasa IgG, 

stosunek /  FLC w normie)

449 2%

Ârednio niskie
(1 czynnik nieprawidłowy)

420 10%

Ârednio wysokie
(2 czynniki nieprawidłowe) 226 18%

Wysokie
(wszystkie 3 czynniki nieprawidłowe)

53 27%
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FLC κ / λ ratio                N Rel. Risk
          > 1/8  to < 8 109 1
         <  1/8  or > 8 164 2.3 (1.6 - 3.2)

          p< .001

Stosunek FLC w surowicy jest ważną
dodatkową determinantą progresji choroby 
u pacjentów ze szpiczakiem tlącym20.

Badanie to było pierwotnie opublikowane w Blood. Dispenzieri 
et al.: Immunoglobulin free light chain ratio is an independent risk
factor for progression of smoldering (asymptomatic) multiple
myeloma. Blood 2008; 111: 2: 785–789. ©American Society 
of Hematology19.Lata obserwacji
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Stratyfikacja ryzyka progresji MGUS
przy użyciu testów Freelite,
wielkości piku białka
monoklonalnego oraz jego typu. 
Ocena ryzyka progresji MGUS do
szpiczaka mnogiego lub podobnych
patologii przy zastosowaniu modelu
stratyfikacji ryzyka, który uwzględnia
stosunek FLC oraz ilość i typ białka
monoklonalnego w surowicy.

Blood 2005; 106:812-817 ©2005 The American Society 
of Hematology22.

Warto wiedzieç

Wprowadzenie poliklonalnych testów Freelite do protokołów wstępnego rozpoznania i diagnostyki
gammapatii monoklonalnych:

• Pozwala na uzyskanie istotnych informacji prognostycznych w szpiczaku mnogim, szpiczaku tlącym,
amyloidozie pierwotnej27 i szpiczaku kostnym odosobnionym24.

• Umożliwia identyfikację LC MGUS24, 25, 26.

• Pozwala na stratyfikację ryzyka u pacjentów z MGUS i SMM oraz identyfikację pacjentów wysokiego
ryzyka22.

• Umożliwia identyfikację i dokładne monitorowanie pacjentów wysokiego ryzyka. Stratyfikacja ryzyka
pacjentów z MGUS przy pomocy testu Freelite pozwala na odpowiednią alokację  środków.

• Stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów niskiego ryzyka progresji MGUS, którzy mogą stanowić
nawet 40% wszystkich pacjentów z MGUS22.

• Zwiększa odsetek wykrycia w badaniach przesiewowych28, 29.

• Ułatwia zastąpienie badania białka Bence’a–Jonesa w moczu na etapie rozpoznania wstępnego11,12.

• Zapewnia wszelkie informacje niezbędne do ustalenia prawidłowego planu leczenia.

Ocena rokowania i ustalenie właÊciwego planu
post´powania.
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Gammapatia monoklonalna o nieokreÊlonym znaczeniu wykazujàca nieprawidłowe
wartoÊci stosunku wolnych lekkich łaƒcuchów w surowicy

Testy Freelite umożliwiły charakterystykę stanu przednowotworowego, jakim jest LC MGUS 
(ang. light chain monoclonal gammopathy of undetermined significance, LC MGUS). 
Stan ten charakteryzuje się nieprawidłowym stosunkiem wolnych łańcuchów lekkich 
i podwyższonym stężeniem jednego z nich, bez wykrycia łańcuchów ciężkich immunoglobulin.

Ostatnie badania retrospektywne prowadzone w Mayo Clinic podają, że 19% przypadków MGUS
to LC MGUS, a zaburzenia nerkowe notowano u 23% w tej grupie pacjentów w trakcie
rozpoznania lub w okresie monitorowania23. Sugeruje to, że pacjenci z LC MGUS wymagają
uważnego monitorowania w celu wykrycia rozwĳającej się choroby nerek24. 

Wszystkie 3 czynniki nieprawidłowe
2 czynniki nieprawidłowe
1 czynnik nieprawidłowy
Białko M w surowicy<1,5gm/dl, podklasa lgG i prawidłowy stosunek FLC
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Freelite – zalecenia w monitorowaniu

Aby monitorowaç wi´cej pacjentów w prostszy sposób 
dokładniejszymi metodami

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG)1

rekomenduje wykonywanie seryjnych oznaczeń stężenia wolnych lekkich
łańcuchów (FLC) u wszystkich pacjentów z amyloidozą pierwotną 
oraz u chorych na szpiczaka mnogiego wydzielającego nieznaczne ilości białka. 
Dodatkowo zaleca się okresowe monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem
mnogim (IIMM) w celu identyfikacji ucieczki lekkich łańcuchów.  Zaleca się 
także użycie testu Freelite u wszystkich pacjentów, którzy odpowiedzieli 
na terapię, w celu potwierdzenia, czy reakcja ta jest całkowita i trwała

Freelite pozwala na szybki iloÊciowy pomiar wolnych lekkich łaƒcuchów 
w surowicy, co jest elementem wspomagajàcym laboratoryjne monitorowanie
pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi.

• Freelite może być wykorzystany do monitorowania wszystkich pacjentów ze szpiczakiem
mnogim i amyloidozą pierwotną.

• Okres półtrwania FLC w surowicy wynosi tylko 2–6 godzin, dzięki czemu ich stężenie może
odzwierciedlać reakcję na leczenie w czasie rzeczywistym.

• Freelite to wysoce swoisty i czuły test na obecność wolnych łańcuchów lekkich kappa 
i lambda w surowicy wykorzystujący do oznaczenia poliklonalne przeciwciała.

• Czułość Freelite jest znacznie wyższa niż dostępnych obecnie testów do badań moczu.
• Freelite pozwala na ocenę stanu pacjentów, nawet jeśli w okresie nawrotu jest produkowane

inne białko monoklonalne. 

Szpiczak mnogi (IIMM)

Pomiar stężenia FLC w surowicy za pomocą metody Freelite wykazał, że 96% pacjentów cierpiących
na szpiczaka mnogiego (IIMM) ma nieprawidłowe stężenie lekkich łańcuchów lub nieprawidłowy
stosunek kappa/lambda.7

Freelite jest „…o wiele szybszym pomiarem wskazującym na tempo zaniku komórek
nowotworowych niż oznaczenie całkowitych cząsteczek immunoglobulin”7.

Monitorowanie pacjentów 
ze szpiczakiem mnogim przy
pomocy IgG i wolnych łańcuchów.
Wycinki żeli przedstawiają wyniki
elektroforezy każdej próbki.
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   Nawrót choroby a „ucieczka lekkich łaƒcuchów”

U niektórych pacjentów ze szpiczakiem mnogim nawrotowi choroby towarzyszy znaczny wzrost ilości
monoklonalnych wolnych lekkich łańcuchów w surowicy bez wyraźnego wzrostu stężenia kompletnych
cząsteczek immunoglobulin. Zjawisko to jest znane jako „ucieczka lekkich łańcuchów” lub „ucieczka
białka Bence’a–Jonesa”31.

Dlaczego istotne jest wczesne wykrycie „ucieczki lekkich łaƒcuchów”?

• „Ucieczka łańcuchów lekkich” związana jest z nasileniem wzrostu guza i jest wskaźnikiem rozwoju
choroby 32

• Pacjenci, u których stwierdza się „ucieczkę lekkich łańcuchów”, mogą mieć gorsze rokowania31

• Przez wczesne wykrycie „ucieczki lekkich łańcuchów” można uniknąć powikłań związanych 
z niewydolnością nerek33

Wykrycie „ucieczki lekkich łaƒcuchów” mo˝e byç cz´stsze wraz z:

• dłuższą przeżywalnością pacjentów34

• zastosowaniem nowoczesnych terapii34

• wykorzystaniem oznaczania poziomu FLC w surowicy, co może poprawić wskaźniki 
ich wykrywalności34.

Badanie stężenia immunoglobulin w surowicy nie pozwala na wykazanie „ucieczki lekkich łańcuchów”.
Bez testów Freelite „ucieczka lekkich łańcuchów” jest możliwa do wykrycia jedynie poprzez oznaczenie
białka Bence'a–Jonesa w moczu. Mead wraz z współpracownikami badał 11 pacjentów z objawami
„ucieczki lekkich łańcuchów”, które zostały potwierdzone badaniem moczu tylko u 5 pacjentów, 
u pozostałych 6 pacjentów nie dało się zmierzyć poziomu FLC w moczu35.

Freelite jest wiarygodną metodą badania progresji choroby32, a „ucieczka lekkich łańcuchów” może być
wykryta tylko podczas monitorowania pacjenta za pomocą Freelite36.

Model „ucieczki lekkich łańcuchów” u hipotetycznego
pacjenta ze szpiczakiem mnogim IIMM.
Obserwuje się dwa różne klony komórek plazmatycznych
produkujące albo kompletne immunoglobuliny i FLC 
lub tylko FLC. W odpowiedzi na chemioterapię stężenie
kompletnych immunoglobulin i wolnych lekkich łańcuchów
FLC w surowicy spadają (stężenie FLC spada gwałtowniej 
ze względu na ich krótszy okres półtrwania). 
Nawrót choroby z „ucieczką lekkich łańcuchów” jest
związany z proliferacją klonu komórek plazmatycznych
uwalniających wyłącznie lekkie łańcuchy, ale nie klonu
produkującego kompletne immunoglobuliny. Prowadzi to 
do znacznego wzrostu ilości FLC w surowicy, natomiast nie
jest związane ze zmianą stężenia całych immunoglobulin.

IgA

Serum kappa FLC

Chemotherapy

Chemotherapy Relapse
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Pacjent z paraproteiną IgA lambda.

Pacjent otrzymał Velcade®. Reakcja jego organizmu
na leczenie była dobra: spadły stężenia zarówno
IgA, jak i FLC lambda. 

Kilka miesięcy później stężenie IgA pozostawało na
tym samym poziomie, natomiast stężenie FLC
lambda znacznie wzrosło, wskazując na „ucieczkę
lekkich łańcuchów”. 

Ten przypadek wykazuje, jak ważne jest wykorzystanie
metody Freelite w monitorowaniu pacjentów 
ze szpiczakiem mnogim (IIMM).

Dzięki uprzejmości of E. Liakopoulou,
Christie Hospital, Manchester,  UK.
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Amyloidoza pierwotna (AL amyloidoza)

Oznaczenie FLC w surowicy na podstawie Freelite wykazało, że dzięki tej metodzie można
monitorować przebieg choroby również w przypadkach, gdy wykrywane białko monoklonalne
IgG kappa metodą immunofiksacji pozostaje bez zmian10.

Podstawowe narz´dzie, 
bez którego nie mo˝na si´ obejÊç.

Zmiany białka monoklonalnego 
w surowicy u pacjenta 
z amyloidozą pierwotną.
M&P: Melfalan i Prednizon; PBSCT:
autotransplantacja komórek macierzystych
krwi obwodowej; ESRF: końcowe stadium
niewydolności nerek.

Warto wiedzieç

• Freelite mogą być wykorzystywane w celu monitorowania większości pacjentów ze
szpiczakiem mnogim i amyloidozą pierwotną, stwarzając lepsze możliwości postępowania
medycznego.

• Freelite mogą okazać się przydatne przy niskich stężeniach kompletnych immunoglobulin. 

• Freelite pozwalają na bardzo szybką identyfikację i leczenie pacjentów 
z nawrotem szpiczaka mnogiego IIMM, u których następuje „ucieczka lekkich
łańcuchów”.

• Freelite są czułym markerem w chorobach depozytowych.

• Freelite pozwalają na wcześniejszą identyfikację fazy plateau.

• Freelite pozwalają na wczesne wykrycie nieskutecznej terapii.

• Freelite pomagają zminimalizować czas stosowania chemioterapii.

• Czas wykonania testów Freelite to mniej niż 20 minut, co pozwala na podejmowanie
szybkich decyzji klinicznych.
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Interpretacja wyników

Wyniki wolnych lekkich łańcuchów (FLC) w surowicy mogą być naniesione na wykres punktowy
odzwierciedlający stężenia FLC κ i λ w surowicy w różnych stanach klinicznych.

Tabela 2 wskazuje sposób interpretacji wyniku w zależności od sektora wykresu, w którym się znajduje.

Wykres punktowy
Ukośne linie oddzielają FLC
monoklonalne i poliklonalne.
Zaznaczono również prawidłowe
zakresy κ i λ (oraz stosunek 
κ/λ – pomiędzy liniami). 
Liczbowe oznaczenia sektorów
opisane są poniżej w tabeli 2.

Tabela 2.
GM = gammapatia monoklonalna
pIg = poliklonalne immunoglobuliny

Sektory odpowiadają miejscom
zaznaczonym na wykresie kappa/lambda

Sektor Kappa Lambda Stosunek κ/λ Interpretacja

1 prawidłowy prawidłowy prawidłowy surowica prawidłowa

2 niski niski prawidłowy supresja szpiku kostnego bez GM

3 wysoki gammapatia monoklonalna

4 niski

5 prawidłowy prawidłowy surowica prawidłowa

6 niski

7 wysoki niski gammapatia monoklonalna

8 prawidłowy Niski wysoki

9 prawidłowy surowica prawidłowa

10 prawidłowy wysoki gammapatia monoklonalna

11 niski

12 wysoki prawidłowy pIg lub niewydolnoÊç nerek

13 niski gammapatia monoklonalna

14 wysoki niski wysoki gammapatia monoklonalna

15 prawidłowy wysoki gammapatia monoklonalna

16 prawidłowy pIg lub niewydolnoÊç nerek

17 wysoki prawidłowy

18 wysoki GM z niewydolnoÊcià nerek

19 niski

Z supresją szpiku
kostnego

Bez supresji szpiku
kostnego

Surowica prawidłowa 

Przewlekła choroba nerek

Choroba lekkich łańcuchów lambda

Choroba lekkich łańcuchów kappa 

Szpiczak mnogi

Szpiczak niewydzielający

AL amyloidoza 

FLC = wolne lekkie łańcuchy 

Niski Normalny Wysoki

N
iski

N
orm

alny
W

ysoki

FLC kappa w surowicy
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W interpretacji wyników testów Freelite nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce uwagi:

1. Próbki prawidłowe. Stężenia κ, λ w surowicy i stosunek κ/λ są w zakresie normy. 
Jeśli jednocześnie elektroforeza surowicy jest prawidłowa, z dużym prawdopodobieństwem
można wykluczyć gammapatię monoklonalną.

2. Nieprawidłowy stosunek κ/λ. Potwierdza rozpoznanie gammapatii monoklonalnej 
i wymaga dalszych badań. Wartości graniczne κ/λ pojawiają się wraz z niewydolnością nerek 
i mogą wymagać wykonania badań czynnościowych nerek.

3. Niskie stężenia wolnych łańcuchów κ bądź λ lub obydwu. Wskazują na supresję szpiku
kostnego.

4. Podwyższone stężenia zarówno wolnych łańcuchów κ, jak i λ przy prawidłowym stosunku κ/λ
mogą być spowodowane następującymi nieprawidłowościami:

• niewydolność nerek (często)
• nadprodukcja poliklonalnych wolnych lekkich łańcuchów spowodowana stanem

zapalnym (często)
• biklonalne gammapatie różnych rodzajów FLC (rzadkie)

5. Podwyższone stężenia wolnych lekkich łańcuchów jednocześnie κ i λ wraz z nieprawidłowym
stosunkiem κ/λ sugerują kombinację monoklonalnej gammapatii i niewydolności nerek.

Zakresy referencyjne w surowicy

Prawidłowy zakres wolnych lekkich łańcuchów w surowicy przy użyciu testów Freelite firmy
Binding Site na analizatorze BNIITM został opracowany w Mayo Clinic w USA. Przebadano próbki
surowicy pochodzące od 282 zdrowych osób w wieku od 21 do 90 lat, oznaczając wolne
łańcuchy kappa i lambda. Wyniki tych badań obrazuje poniższa tabela.

Kieszonkowy przewodnik
Informacje te są również dostępne w formie
wygodnego przewodnika kieszonkowego, który
zawsze można mieć pod ręką (kody, które należy
podać przy składaniu zamówienia: wersja
kliniczna MKG325.4, wersja laboratoryjna
MKG567). O szczegóły zapytaj przedstawiciela
firmy BIOKOM. N
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Prawidłowy zakres referencyjny
Podany zakres referencyjny jest stosowany dla
większości pacjentów ze szpiczakiem, ale firma
Binding Site rekomenduje interpretację wyników
oznaczenia FLC w surowicy z uwzględnieniem
czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością
nerek należy zastosować zmodyfikowany zakres
referencyjny stosunku kappa/lambda 0,37–3,142.

Prawidłowa surowica Ârednia Mediana Zakres 
dorosłego st´˝eƒ st´˝eƒ 95%

Wolne kappa 8,36 7,30 3,30–19,40
(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Wolne lambda 13,43 12,40 5,71–26,30
(mg/L) (mg/L) (mg/L)

Ârednia Mediana Pełny zakres

Stosunek 0,63 0,60 0,26–1,65
kappa/lambda

Katzmann JA, et al. Serum Reference Intervals and Diagnostic  
Ranges for Free κ and Free λ Immunoglobulin Light Chains: Relative
Sensitivity for Detection of Monoclonal Light Chains.
Clin Chem 2002; 48:1437-1444

Przewodnik kieszonkowy zawsze pod r´kà, 
aby pomóc w interpretacji wyników.
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Postaç nerkowa szpiczaka? Potwierdzenie czy wykluczenie? 

Nowa nadzieja dla pacjentów z nerkà szpiczakowà

U większości pacjentów ze szpiczakiem mnogim występuje nadprodukcja wolnych lekkich
łańcuchów, które u blisko 50% chorych przyczyniają się do niewydolności nerek38. U około 20%
pacjentów chorych na szpiczaka niewydolność nerek rozwĳa się bardzo szybko39. Skutkuje to
koniecznością wykonywania dializ u około 1–12% wszystkich pacjentów ze szpiczakiem39, 40, 41.
Chorzy na szpiczaka, u których doszło do niewydolności nerek, mają najgorsze rokowania.
Częściowo jest to spowodowane koniecznością ciągłej dializy, która ma ogromny wpływ na
odległe wyniki leczenia41. Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności nerek u pacjentów ze
szpiczakiem jest nefropatia wałeczkowa (nazywana także „nerką szpiczakową”). 
Patrz poniżej rysunek 1.

Dodanie testów Freelite do algorytmu badań przyczyni się do zwiększenia wykrywalności
proliferacji plazmocytów.

Pomoc zmierzająca do ochrony nerek wymaga 

• rozpoznania szpiczaka jako potencjalnej przyczyny choroby
• szybkiej identyfikacji pacjentów z ryzykiem
• wczesnego wykrycia uszkodzenia nerek
• szybkiego usunięcia FLC.

Identyfikacja zagro˝enia

Freelite pozwalają na dokładne określenie stężenia krążących nefrotoksycznych FLC
bezpośrednio w próbce surowicy.
Połączenie elektroforezy białek surowicy i testów Freelite jest najprostszym i najbardziej
skutecznym wstępnym badaniem przesiewowym w kierunku wykrycia gammapatii
monoklonalnych o dużym nasileniu3.

Testy Freelite są równie łatwo dostępne jak elektroforeza białek i badania te powinny być zlecane
jednocześnie. Przydatność Freelite w diagnostyce gammapatii monoklonalnych została
dowiedziona. Jest on rekomendowany w międzynarodowych zaleceniach dotyczących badań
przesiewowych, rozpoznawania i monitorowania gammapatii monoklonalnych1.

Immunoglobulina
Komórka plazmatyczna

FLC

FLC

Kanalik proksymalny:
nadmiar FLC nie może
ulec rozkładowi

Kanalik
dystalny

Kłębuszek nerkowy

Rysunek 1.

FLC + białko Tamm–Horsfalla
tworzą wałeczki

(nefropatia wałeczkowa)
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Interpretacja

Freelite jest czułym swoistym markerem wolnych lekkich łańcuchów kappa 
i lambda w surowicy, pozwala na ich ilościowy pomiar oraz na określenie
stosunku stężeń kappa/lambda.
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów w surowicy jest czułym wskaźnikiem
monoklonalności i pozwala na identyfikację wielu chorych, którzy nie  zostali
rozpoznani poprzez badanie elektroforetyczne. Wyniki uzyskane testami
Freelite uzupełniają badania czynnościowe nerek i mogą być pomocne 
w różnicowaniu odpowiedzi poliklonalnej i monoklonalnej.

Wyniki można przedstawić na wykresie punktowym takim jak powyżej; sposób jego interpretacji
omówiono szerzej na stronie 14. 

Szybka eliminacja FLC: nowa metoda leczenia nerki szpiczakowej

Tradycyjne metody leczenia nie dajà rezultatów.

Obecnie pacjenci z nerką szpiczakową są leczeni poprzez próby usunięcia FLC za pomocą wymiany
osocza, co jest logicznym wyborem, lecz z klinicznego punku widzenia nie przynosi istotnych korzyści43.
Wymiana 3,5L osocza usuwa około 65% wewnątrznaczyniowych FLC, ale ma niewielki wpływ na ogólny
poziom FLC. Wynika to z tego, że znacznie większe ilości FLC znajdują się w przestrzeniach
pozanaczyniowych (około 80% całkowitej ilości FLC) oraz w tkankowym płynie obrzękowym. 
Dializatory są równie nieefektywne w usuwaniu FLC i nie oczyszczają wystarczających ilości osocza, 
by pacjent odniósł rzeczywistą korzyść44.

Jak poprawiç szanse pacjenta?

W chwili obecnej dla pacjentów z nerką szpiczakową dostępna jest nowa metoda leczenia – innowacyjny
nowy produkt firmy Gambro® o nazwie TheraliteTM High Cut-off technology. 
Freelite powinny być wykorzystywane do oceny skuteczności tej membrany, co zapewnia odpowiedni
efekt usunięcia FLC i przywrócenie funkcji nerek.  

Nowa szansa na przedłu˝enie ˝ycia pacjentom
z nerkà szpiczakowà.

Prawidłowy zakres referencyjny
Podany zakres referencyjny jest stosowany dla
większości pacjentów ze szpiczakiem, ale firma
Binding Site rekomenduje interpretację wyników
oznaczenia FLC w surowicy z uwzględnieniem
czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością
nerek należy zastosować zmodyfikowany zakres
referencyjny stosunku kappa/lambda 0,37–3,142.

Prawidłowa Surowica Ârednia Mediana Zakres 
dorosłego st´˝eƒ st´˝eƒ 95%

Wolne kappa 8,36 7,30 3.30-19,40
(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Wolne lambda 13,43 12.40 5.71-26,30
(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Ârednia Mediana Pełny zakres

Stosunek 0,63 0,60 0.26-1,65
kappa/lambda

Warto wiedzieç
• Freelite oferuje o wiele większą czułość niż dotychczas stosowane techniki detekcji

wolnych lekkich łańcuchów, dzięki czemu pacjenci ze szpiczakiem nie zostaną przeoczeni.
• Freelite jest prostym testem laboratoryjnym wykonywanym w surowicy, na którego wyniki

nie ma wpływu czynność nerek.
• Freelite może być wykorzystywany do oceny efektywności technik usuwania lekkich

łańcuchów.
• Freelite mierzy bezpośrednio nefrotoksyczność FLC.
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Katzmann  JA, et al.: Serum Reference Intervals and Diagnostic 
Ranges for Free κ and Free λ Immunoglobulin Light Chains: Relative
Sensitivity for Detection of Monoclonal Light Chains. 
Clin Chem 2002; 48:1437–1444.

Surowica prawidłowa 
Przewlekła choroba nerek
Choroba lekkich łańcuchów lambda
Choroba lekkich łańcuchów kappa 
Szpiczak mnogi
Szpiczak niewydzielający
AL amyloidoza 
FLC = wolne lekkie łańcuchy 
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18 *Czas półtrwania łańcuchów κ 2–4 godzin; łańcuchów λ 3–6 godzin.

Komu testy Freelite przynoszà korzyÊci ?

Pacjenci: wi´ksza pewnoÊç  

• Proste badanie krwi; nie jest wymagana dobowa zbiórka moczu.
• Potencjalnie wcześniejsze rozpoznanie.
• Wsparcie dla pacjentów z MGUS11, 2, 22.
• Lepsze monitorowanie przebiegu i aktywności choroby.
• Szybsza ocena procesu zaniku komórek nowotworowych niż miałoby to miejsce 

w przypadku oznaczania kompletnych cząsteczek immunoglobin7.
• „Wczesne wykrycie nieskuteczności leczenia pozwoli na zaniechanie kontynuacji 

nieefektywnej chemioterapii”7.
• Pacjenci ze szpiczakiem mnogim niewydzielającym mogą być włączeni do badań klinicznych41

bez konieczności monitorowania w oparciu o okresowe biopsje szpiku5.

KlinicyÊci: wi´ksze mo˝liwoÊci  

• Zgodność z międzynarodowymi wskazaniami1,2.
• Udokumentowana pomoc w diagnostyce szpiczaka mnogiego.
• Wykrycie 100% przypadków choroby lekkich łańcuchów4, 82% szpiczaka

niewydzielającego5, 98 % amyloidozy pierwotnej6 dzięki oznaczeniom FLC w surowicy.
• Freelite umożliwiają identyfikację MGUS wykazującą obecność lekkich łańcuchów
• Możliwość stratyfikacji ryzyka pacjentów z MGUS i NSMM.   
• Stosunek lekkich łańcuchów oznaczonych Freelite jest niezależnym wskaźnikiem 

prognostycznym. 
• Istotne oznaczenie dla klasyfikacji trwałej kompletnej odpowiedzi45.
• „Krótki czas półtrwania łańcuchów kappa* pozwala na odzwierciedlenie kinetyki zaniku komórek

nowotworowych guza w odróżnieniu do oceny kompletnych IgG”46.
• „Wczesne wykrycie nieskuteczności leczenia pozwoliłoby na zaniechanie kontynuacji nieefektywnej

chemioterapii i mogłoby być cenną pomocą w doborze schematów leczenia”7.

Administracja: wy˝sza rentownoÊç

• Zredukowanie błędnych rozpoznań u pacjentów ze szpiczakiem25, 11, 30.
• Wczesne wskazania oporności na leczenie pozwoliłoby na zminimalizowanie 

nieskutecznego stosowania leków w chemioterapii7.
• Zredukowanie lub zmniejszenie drogich, czasochłonnych analiz moczu11.
• Odpowiednia alokacja środków dla pacjentów z MGUS.
• Postępowanie zgodne z międzynarodowymi zaleceniami1,2.

Laboratorium: wy˝sza skutecznoÊç 

• Zastąpienie analizy moczu w diagnostyce szpiczaka mnogiego3, 12.
• Freelite wraz z elektroforezą białek surowicy zapewnia 100% czułość 

i 100% ujemną wartość predykcyjną w diagnostyce30.
• Wzrost detekcji dyskrazji komórek B o 56%29.
• Czuły wskaźnik monoklonalności4

.

• Oznaczenia możliwe do wykonania na wielu różnych analizatorach
• Wynik ilościowy umożliwiający autowalidację.
• Krótszy czas obiegu próbki11.
• Większa czułość niż immunofiksacji w moczu14.
• Zgodność z międzynarodowymi wskazaniami1,2.
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Czy wiesz, ˝e testy Freelite mogà znaleêç zastosowanie w:

• przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej 

• rozlanych chłoniakach z dużych limfocytów B

• rozwoju HIV i  chłoniaków

• rozwoju HCV i chłoniaków

• zespołe Sjögrena

• chorobie Hodgkina (ziarnicy złośliwej)

• chłoniakach nieziarniczych
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Freelite są dostępne na różnych
analizatorach, również na
analizatorze SPAPlus firmy Binding
Site 

Trwajà liczne badania nad wykorzystaniem Freelite
do wykrywania innych chorób.
Skontaktuj si´ z przedstawicielem firmy 
Binding Site w Polsce – firmà BIOKOM 
w celu uzyskania obszerniejszych informacji, 
w tym najnowszych publikacji o ich zastosowaniu.
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