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ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

NADAČNÍ FOND

Česká

 

myelomová

 

skupina spolupracuje s The International  Myeloma Foundation a Klubem 
pacientů

 

mnohočetný myelom při zajišťování

 

informačního servisu pro nemocné

 

s mnohočetným 
myelomem



Bolest a MM

LLééččba bolesti je souba bolesti je souččááststíí komplexnkomplexníí ppééčče e 
o pacienty so pacienty s mnohomnohoččetným myelomem. etným myelomem. 

Bolest mBolest můžůže MM prove MM prováázet a nezzet a nezřříídka bývdka býváá
prvnprvníím pm přřííznakem, který pacienta pznakem, který pacienta přřivivááddíí
kk lléékakařři. i. 

PPřřííččiny bolestiny bolestíí pacientpacientůů ss mnohomnohoččetným  etným  
myelomem jsou rmyelomem jsou růůznznéé. . 



Bolest a MM
KostnKostníí postipostižženeníí (makro, mikrofraktury)(makro, mikrofraktury)
ÚÚtlak nervutlak nervu
PoPošškozenkozeníí nervu (neuropatie: PP, polnervu (neuropatie: PP, poléékovkováá))
InvazivnInvazivníí výkony (odbvýkony (odběěr kostnr kostníí ddřřeneněě,,……))
PostradiaPostradiaččnníí bolestibolesti
PostherpetickPostherpetickéé neuralgieneuralgie
Infiltrace tkInfiltrace tkáánníí, , úútlak, tlak, ……
PostiPostižženeníí sliznicsliznic



Hodnocení
 

bolesti

Je nezbytnJe nezbytnéé, aby l, aby léékakařř zzíískal pskal přřesnesnéé
informace o povaze a druhu bolesti informace o povaze a druhu bolesti 
svsvéého pacienta.ho pacienta.

Ne kaNe kažžddáá bolest je zpbolest je způůsobena MM.sobena MM.



Hodnocení
 

bolesti

DDoba trvoba trváánníí
LokalizaceLokalizace, , šíšířřeneníí
IIntenzita bolesti ntenzita bolesti 
VyvolVyvoláávacvacíí faktoryfaktory
ÚÚlevovlevovéé faktoryfaktory
CCharakter bolesti harakter bolesti 
ZZmměěny v urny v urččititéémm ččasovasovéém obdobm obdobíí
……..



Hodnocení
 

bolesti



Hodnocení
 

bolesti



Cíle léčby

1. zaji1. zajiššttěěnníí bezbolestnbezbolestnéého spho spáánkunku
(u v(u vššech nemocných)ech nemocných)

2. 2. úúleva od bolesti v kliduleva od bolesti v klidu
((u u vvěěttššiny nemocných)iny nemocných)

3. 3. úúleva od bolesti pleva od bolesti přři pohybui pohybu
((u vu věěttššinyiny

 
nemocných)nemocných)



Koanalgetika a pomocné  léky

AntidepresivaAntidepresiva
Antiepilepika Antiepilepika 
BisfosfonBisfosfonáátyty
HypnotikaHypnotika
BenzodiazepinyBenzodiazepiny
……

AntiemetikaAntiemetika
LaxativaLaxativa
……..



Principy léčby bolesti

Analgetika jsou nasazovAnalgetika jsou nasazováána na 
postupnpostupněě podle spodle sííly ly úúččinku.inku.



Farmakoterapie podle WHO 
žebříčku

I.stupeI.stupeňň
II.stupeII.stupeňň
III.stupeIII.stupeňň

AdjuvantnAdjuvantníí
 

analgetika analgetika ––
 

koanalgetikakoanalgetika



Principy léčby bolesti

Kombinace nKombinace něěkterých analgetik je kterých analgetik je 
výhodnvýhodněějjšíší nenežž monoterapie.monoterapie.



Oxford. liga analgetik



Oxford. liga analgetik



Oxford. liga analgetik



Kombinace
Vhodné

analgetika + koanalgetikaanalgetika + koanalgetika
neopioidnneopioidníí ++ opioidnopioidníí analgetikanalgetikaa
paracetamolparacetamol/metamizol/metamizol ++ nesteroidnnesteroidníí
antirevmatika (NSA)antirevmatika (NSA)

Nevhodné
jednotlivjednotliváá NSANSA
opioidy stejnopioidy stejnéého charakteruho charakteru
silný + slabý opioid (kromsilný + slabý opioid (kroměě Tramalu)Tramalu)



Principy léčby bolesti

Analgetika podAnalgetika podáávvááme                        me                        
v pravidelných v pravidelných ččasových intervalech.asových intervalech.
((„„

 
podle hodinpodle hodin““, nikoli , nikoli „„podle bolestipodle bolesti““) ) 



Principy léčby bolesti

Je výhodnJe výhodnéé kombinovat lkombinovat léékovkovéé
formy analgetik s dlouhým formy analgetik s dlouhým úúččinkem inkem 
s ls léékovými formami s rychlým kovými formami s rychlým 
uvoluvolňňovováánníím.m.



Principy léčby bolesti

DDáávvááme pme přřednost co nejmednost co nejméénněě
invazivninvazivníímu zpmu způůsobu podsobu podáánníí lléékkůů. . 
Pro dlouhodobou lPro dlouhodobou lééččbu je výhodnbu je výhodnéé
podpodáánníí perorperoráálnlníí (tablety) a (tablety) a 
transdermtransdermáálnlníí (n(nááplast).plast).



Principy léčby bolesti

Výskyt neVýskyt nežžáádoucdoucíích ch úúččinkinkůů
vvěěttššinou neninou neníí ddůůvodem                 vodem                 
k pk přřerueruššeneníí podpodáávváánníí analgetik, analgetik, 
ale k lale k lééččbběě a a řřeeššeneníí ttěěchto chto 
nenežžáádoucdoucíích ch úúččinkinkůů..



Nefarmakologická
 

léčba

OrtopedickOrtopedickéé
 

pompomůůckycky

BedernBederníí ppááss
JewettJewettůův korzetv korzet



Nefarmakologické
 

léčba

InvazivnInvazivníí
 

postupypostupy

Radioterapie Radioterapie 
BlokBlokáády dy –– epidurepiduráálnlníí, subarach., pleten, subarach., pleteníí
NeurolýzyNeurolýzy
……



PsychologickPsychologickáá
 

ppééččee

SpirituSpirituáálnlníí
 

ppééččee

Léčba bolesti



DDěěkuji  za kuji  za 
pozornost !pozornost !
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