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Kniha prof.  Adama a  kolektivu autorů, 
která právě vychází, poměrně obsáhle 
pojednává o  vzácných chorobách, je-
jichž podkladem je získaná porucha imu-
nity, která však nemá znaky autoimunit-
ních nemocí.

V úvodu knihy autoři zdůrazňují sku-
tečnost, že v  běžné klinické praxi se 
můžeme setkat s  pacienty se zvýše-
nou hodnotou celkové bílkoviny, která 
je součástí panelu bio chemických la-
boratorních vyšetření. V tomto případě 
je nutno doplnit analýzu koncentrace 
imunoglobulinů IgA, IgG a  IgM. Dife-
renciálně dia gnosticky pak odlišujeme 
monoklonální a  polyklonální zvýšení 
imunoglobulinů, přitom příčin polyklo-
nálního zvýšení imunoglobulinů je mno-
hem více než je tomu u monoklonálních 
imunoglobulinů.

Autoři se ve své publikaci zaměřili na 
pět vzácných chorob, které jsou pro-
vázeny zvýšenou tvorbou polyklonál-
ních imunoglobulinů a  mohou imito-
vat malignitu – Castlemanovu chorobu, 
onemocnění asociované s  imunoglo-
bulinem IgG4, idiopatickou retrope-
ritoneální fibrózu, Rosaiovu-Dorfma-

novu chorobu a syndrom Schnitzlerové. 
Uvedené patologické stavy se vysky-
tují zřídka a  mohou mít ně kte ré spo-
lečné charakteristiky. Jejich rozpo-
znání může být relativně obtížné, 
přesto však nesmírně důležité pro dia-
gnostiku, včetně té diferenciální, a pro  
léčbu.

V publikaci je nejprve podrobně ro-
zebrána diferenciální dia gnostika hy-
pergamaglobulinemie, která by neměla 
uniknout pozornosti kliniků, a to nejen 
hematologů či klinických onkologů, ale 
i  internistů. V  dalších kapitolách jsou 
u jednotlivých dia gnóz velmi podrobně 
rozebrány možnosti dia gnostiky a  mo-
derní léčby v roce 2022. Nedílnou sou-
částí knihy jsou pak kapitoly věnované 
mnohočetnému myelomu a  Walden-
strömově makroglobulinemii, jejichž 
časná dia gnostika, jak sami autoři zdů-
razňují, je zásadní pro optimalizaci léčby 
i prognózu nemocných.

Tato kniha zkušených autorů se jistě 
stane vhodnou pomůckou pro kli-
nické lékaře, kteří se ve své praxi se-
tkávají s  hematologickými poruchami. 
Naleznou v ní nejnovější možnosti dia-

gnostiky a léčby vzácných chorob v he-
matologii a  také jejich diferenciální  
dia gnostiku.
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