
MGUS är en förkortning som står för Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, 
eller monoklonal gammopati av oklar signifikans. MGUS är inte i sig själv någon sjukdom,  

utan representerar en riskmarkör för, eller ett möjligt förstadium till en blodsjukdom.

Till dig som blivit
 diagnostiserad

 med MGUS
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Vad är MGUS?

Vid MGUS finns en överproduktion av en viss sorts proteiner, så kallade 
monoklonala antikroppar (immunglobuliner) eller M-komponent, utan  
att man ser tecken till sjukdom. 
 
Normalt produceras flera sorters antikroppar, IgM, IgG, IgA, IgD och IgE, 
som ett immunsvar vid infektioner. Antikropparna produceras av  
plasmaceller, en typ av vita blodkroppar, som bildas i benmärgen.
En normal antikroppsproduktion innehåller oftast inte monoklonala  
antikroppar, det vill säga antikroppar som är identiska då de  
producerats av dotterceller av en och samma cell. 

Exakt vad som orsakar MGUS är inte klarlagt, men det finns en viss  
ärftlighet. Det är ungefär dubbelt så vanligt att personer som har en  
familjemedlem med MGUS själva får tillståndet. Det finns även teorier  
om att miljöfaktorer skulle kunna spela in, men man har inte funnit  
några säkra belägg. Vad man vet säkert är att MGUS leder till att  
onormala plasmaceller i benmärgen börjar producera dessa  
monoklonala immunglobuliner som är ett slags antikroppar.  
MGUS är något vanligare hos män än hos kvinnor. Det är också  
känt att personer av afrikanskt ursprung utvecklar MGUS signifikant  
oftare än vita samtidigt som tillståndet är mindre vanligt i Asien.
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Hur vanligt är MGUS?

M-komponent är relativt vanligt förekommande. Bland personer över 50 år 
beräknas cirka tre procent ha en M-komponent och i de allra flesta fall rör 
det sig då om MGUS. Hos personer som är 80 år och äldre beräknas  
uppemot en av tio ha MGUS. 

Är MGUS farligt?

MGUS är som nämnts ovan ingen sjukdom i egentlig mening utan ett  
tillstånd som med tiden kan övergå i en plasmacellssjukdom som  
myelom eller annan lymfoproliferativ sjukdom, det vill säga en sjukdom 
där lymfocyter, en annan sorts vita blodkroppar, produceras i onormala 
mängder. 

MGUS är således ofarligt i sig och kräver ingen behandling, men man  
måste genomgå regelbundna kontroller så att man tidigt kan upptäcka 
eventuella förändringar och vidta åtgärder om och när det skulle behövas, 
mer om detta på sida 8.

Risken för att MGUS ska övergå i sjukdom beräknas öka med ungefär  
en procent för varje år som går. Det innebär att en äldre person som  
diagnostiseras med MGUS med stor sannolikhet hinner avlida av någon 
helt annan orsak medan en yngre person löper en mycket liten risk till en 
början, men att denna risk ökar med stigande ålder.
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Vilka sjukdomar kan MGUS övergå i?

Vilka sjukdomar MGUS kan övergå i beror i första hand på vilken typ av  
M-komponent en person har.

M-komponent av isotyp IgG eller IgA (Ig står för immunglobulin) medför  
en liten ökning av risken att utveckla myelom, en plasmacellssjukdom som  
ibland kallas benmärgscancer. Myelom betraktas idag inte som möjlig att bota,  
men tack vare modern behandling kan myelompatienter ofta leva långa och  
relativt normala liv.

M-komponent av isotyp IgM medför en något ökad risk för lymfom, framför allt en  
typ av lågmalignt lymfom som kallas Waldenströms sjukdom eller Waldenströms 
makroglobulinemi. I många fall krävs ingen behandling alls i sjukdomens första  
stadium och patienterna kan leva som vanligt i flera år, ofta till och med i årtionden.  
I ett senare skede kan behandling sättas in för att bromsa sjukdomsförloppet.

Betydligt mer sällsynt är att MGUS övergår i plasmocytom, amyloidos, light chain  
disease, POEMS-syndrom eller lymfom.

I sällsynta fall ger själva antikroppens egenskaper eller storlek upphov till besvär för  
patienten. Det kan röra sig om en nedsatt produktion av vanliga (polyklonala) anti- 
kroppar som svar på infektioner eller vacciner. Detta kallas hypogammaglobulinemi 
och förekommer något oftare hos personer med MGUS än i befolkningen i övrigt.  
Upprepade infektioner kan därför utgöra skäl för att utföra en extra kontroll. 

Andra mer sällsynta MGUS-relaterade tillstånd kan vara njursvikt (monoklonal  
gammopati med renal signifikans, MGRS), neuropati (nedsatt känsel, framför allt  
i perifera nerver), hudförändringar eller förändringar i blodfettsomsättningen.

Ibland hittar man MGUS sekundärt till andra systemsjukdomar, såsom kroniska  
inflammatoriska (exempelvis reumatiska) tillstånd, kroniska infektioner (till exempel  
hepatit) eller annan cancer, immunbehandling eller transplantation. 
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Hur handläggs MGUS i vården?

MGUS i sig ger inga symtom och kräver ingen behandling. Den vanligaste orsaken  
till att MGUS upptäcks är att man noterat hög sänka hos personen ifråga och då följer 
upp med ytterligare undersökningar. 3–6 månader efter att MGUS har konstaterats 
och man konstaterat att ingen blodsjukdom föreligger tas nya prover. Om resultaten 
av dessa är fortsatt stabila kan man som regel gå över till årliga provtagningskontroller 
som hanteras i primärvården. På så sätt säkerställer man att eventuell sjukdoms- 
utveckling upptäcks – så att man kan vidta åtgärder om det skulle behövas. 

Utöver de fynd som eventuellt kan göras i primärvårdens kontroller är det viktigt att  
den som har MGUS själv är uppmärksam på eventuella förändringar och omedelbart 
kontaktar läkare vid exempelvis onormal trötthet, avmagring, skelettsmärtor eller 
andra oväntade symtom. 

Om personen är äldre än 80 år och/eller har annan allvarlig sjukdom är det rimligt att 
då helt avstå från uppföljning och endast kontrollera prover vid misstänkta symtom. 
Om M-komponenten är högre eller om andra symtom tillkommer kan kontrollerna 
göras tätare.

Om misstanke om allvarlig blodsjukdom skulle uppstå skrivs en remiss till specialist  
inom hematologi eller internmedicin för närmare undersökningar.
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Sammanfattningsvis

MGUS är inte en sjukdom, utan ett tillstånd som kan övergå i sjukdom.
MGUS i sig är ofarligt och ger inga symtom. Om symtom skulle uppträda  
ska läkare omedelbart kontaktas.

Genom regelbundna kontroller med provtagning ser man till att eventuell  
sjukdomsutveckling upptäcks i ett tidigt skede. Dessa kontroller kräver ingen  
hematologisk specialisering utan kan med fördel hanteras i primärvården.
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Uppföljning av MGUS

1 Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Offord JR, Larson DR, Plevak MF et al. A long-term study of prognosis in monoclonal  
gammopathy of undetermined significance. New Engl J Med 2002; 346: 564–569.

En upp till 35 år lång uppföljning av 1 384 patienter som diagnostiserats med MGUS  
vid Mayo Clinic i USA mellan 1960 och 1994 visade att 115 patienters MGUS utvecklades 
till en blodsjukdom: 75 fall av myelom, 19 fall av lymfom, tio fall av primär amyloidos, 
sju fall av Waldenströms makroglobulinemi, tre fall av kronisk lymfatisk leukemi och 
ett fall av plasmocytom.1 

Varningssignaler att vara uppmärksam på

Det finns symtom som kan vara tecken på att MGUS håller på att utvecklas till en 
malign sjukdom. Personer med MGUS ska därför vara uppmärksamma och  
kontakta läkare om något av följande uppträder:

        onormal trötthet                 avmagring                 skelettsmärtor                  oväntade symtom 

Om den initiala utredningen inte visar något som talar för blodsjukdom är  
det rimligt att göra nya provtagningskontroller efter 3–6 månader (S-elfores,  
blodstatus, kreatinin och kalcium). 

Om bilden då är helt stabil kan man gå över till årliga provtagningskontroller.  
Denna uppföljning bör ske i primärvårdens regi. 

Om M-komponenten är låg, < 5 g/l, kan kontrollerna glesas  ut till vartannat år. 

Om patienten är 80 år eller äldre och/eller har annan allvarlig sjukdom och 
M-komponenten är låg är det rimligt att helt avstå från uppföljning och endast 
kontrollera prover vid misstänkta symtom.
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Ingen progression

92%

Annan

8%

Myelom 5,49%

Lymfom 1,37%

Primär amyloidos 0,72%

Waldenströms  
makroglobulinemi 0,51%

Kronisk lymfatisk  
leukemi 0,22%

Plasmocytom 0,07%
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