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HÖK M-komponent 

Rekommendation från hematologsektionen, 

VO internmedicin i Norrbotten 

 

Bakgrund 

M-komponenter är vanligt förekommande med en prevalens på ca 3% hos individer 

över 50år. I de flesta fall av nyupptäckt M-komponent rör det sig om en MGUS 

(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance). Det är ett tillstånd med 

viss benägenhet att övergå i myelom och andra lymfoproliferativa sjukdomar. 

 

Anamnes och status 

… bör fokusera på fynd som kan stödja närvaro/frånvaro av malign plasmacells- eller 

lymfatisk sjukdom som t ex: 

 skelettsmärtor 

 lymfkörtelförstoring 

 uttalad trötthet 

 ofrivillig viktnedgång 

 svettningar 

 

Labutredning 

Blodstatus med diff, kreatinin, calcium, albumin, s-elfores, FLC  

 

Remiss till hematologen om… 

vid nyupptäckt M-komponent även finns 

 anemi, kreastegring och/eller hypercalcemi 

 avvikande bild i differentialräkningen för LPK 

 M-komponent IgG > 15g/l, IgA eller IgM > 10g/l 

 M-komponent IgD eller IgE oavsett koncentration 

 Förekomst av patologisk FLC-kvot 

 förekomst av misstänkt paramaligna symtom enligt ”anamnes och status” 

 tecken till polyneuropati 

I dessa fal bör utredningen kompletteras med benmärgsundersökning och 

skelettröntgen alt lymfomutredning. 
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akutremiss om… 

vid nyupptäckt M-komponent även finns något av följande 

 anemi med Hb <85g/l 

 krea > 200 

 hypercalcemi med Ca > 3.0 

 nytillkomna neurologiska symtom 

 tecken till hyperviskocitetssyndrom (tromboser, blödningar, slöhet…) 

 

Uppföljning vid MGUS 

Många patienter med MGUS kan följas i primärvården. Patienten bör informeras om 

att tillståndet är godartat men förenat med en viss, men sannolikt mycket låg risk för 

utveckling till malign tumörsjukdom och att fortsatt kontroll är att rekommendera. 

Patientinformation finns. 

Patienten är sannolikt själv den som har bäst förutsättningar att notera en eventuell 

utveckling i malign riktning. Patienten bör därför uppmanas att kontakta läkare vid 

onormal trötthet, ofrivillig viktnedgång, skelettsmärtor eller om andra oväntade 

symtom tillkommer. 

Uppföljningsrutinerna bör individualiseras.  

Patienter med en M-komponent IgG < 15g/l och normal FLC-kvot har låg risk för 

utveckling av malign sjukdom och uppföljning är av tveksam värde. Den kan 

övervägas hos yngre patienter och ske inom primärvården med kontroll av prover en 

gång årligen. 

Patienter med en M-komponent IgA eller IgM < 10g/l och normal FLC-kvot kan 

följas via primärvården med prover efter 6 månader och om proverna stabila en gång 

årligen. 

Patienter med en M-komponent IgG > 15g/l, IgA eller IgM > 10g/l, IgD eller IgE 

oavsett koncentration eller patologisk FLC-kvot som genomgått kompletterande 

benmärgsundersökning, skelettröntgen alt lymfomutredning utan fynd av malign 

sjukdom bör följas med prover efter 3 och 6 månader och därefter en gång årligen. 

Om proverna är stabila så kan även dessa patienter följas via primärvården. 

Patienter med flera riskfaktorer (M-komponent av typ IgA eller IgM, storlek >15g/l 

för IgG eller > 10g/l för IgA eller IgM, patologisk FLC-kvot) bör följas med tätare 

kontroller. 

I prover vid uppföljning ska ingå blodstatus, kreatinin, calcium, s-elfores, ev u-elfores, 

ev FLC. 


