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Ako si poradiť s bolesťou
u onkologického pacienta
Bibiána Brezinová
Onkologická ambulancia Trebišov

Kľúčové slová

Súhrn
Vo svojej kazuistike som chcela poukázať, že pri výbere správnej a pre daného pacienta
najvhodnejšej a najlepšie tolerovanej liečbe, prípadne dobre zvolenej kombinácii liečiv,
je možné dosiahnuť výrazné zmiernenie až vymiznutie bolesti a znovuzaradenie pacienta
do bežného života, napriek pokročilému základnému ochoreniu.

Summary

Bolesť je subjektívne nepríjemný vnem, ktorý vzniká na základe poškodenia tkaniva chorobou, úrazom alebo operačným zákrokom. Okrem fyzického utrpenia môže byť bolesť
sprevádzaná psychickými a vegetatívnymi príznakmi, hlavne
ak ide o chronickú bolesť. Bolesť rozlišujeme podľa rôznych
kritérií. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme bolesť akútnu a chronickú, podľa miesta prejavu bolesť somatickú a viscerálnu. Na
základe rozlíšenia miesta vzniku poznáme dva typy bolesti,
a to nociceptívnu a neuropatickú. Chronická bolesť však nie
je len symptómom, ale stáva sa už samostatným ochorením
s dĺžkou trvania presahujúcou tri mesiace. Medzi chronickú
bolesť patrí aj bolesť kratšieho trvania, ktorá presahuje dobu
obvyklú pre dané ochorenie alebo pravidelne sa opakujúca
bolesť. Chronická bolesť sa delí na chronickú nádorovú a nenádorovú bolesť. Chronická bolesť je často sprevádzaná aj
psychickými zmenami, ktorými sú úzkosť, depresia a poruchy
spánku.

Kazuistika
V tejto kazuistike som sa zamerala na 64-ročného pacienta,
ktorý je v mojej ambulancii liečený od marca 2014 pre adenokarcinóm pľúc a ktorého popis stojí za zmienku aj kvôli výmene skúseností s kolegami v onkologických ambulanciách.
Podľa rodinnej anamnézy zomrel na nádor pľúc aj jeho brat,
jeho otec bol diabetik. U detí doposiaľ neboli zistené žiadne
ochorenia a sú našťastie zdravé. Pacient sa dlhodobo lieči na
diabetes mellitus, BHP a pre CHOCHP je dlhodobo sledovaný
aj pneumológom. Ide o dôchodcu, ktorý predtým pracoval
ako železničiar. Od 17. roku života fajčil viac ako krabičku cigariet denne, no po určení spomínanej diagnózy s fajčením
aj na podnet lekára prestal. V marci 2014 bol operovaný pre
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How to manage pain in oncology patients
In my case report, I would like to point out that it is possible to achieve a significant relief
or disappearance of pain when choosing the proper, and most suitable and best tolerated
therapy, or well-selected drug combination, with his re-integration into normal life, despite the advanced underlying disease.
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karcinóm pľúc, bola uňho realizovaná pravostranná bilobektómia. Pacient následne podstúpil adjuvantnú chemoterapiu.
Vo februári 2015 pacient absolvoval kontrolné vyšetrenie, pri
ktorom bola žiaľ zistená recidíva ochorenia. Z dôvodu novozisteného ložiskového procesu v oblasti Th7 + Th12 chrbtice
pacient absolvoval antalgickú rádioterapiu na danú oblasť
a bola začatá chemoterapia I. línie v kombinácii s bisfosfonátmi. Vzhľadom na pretrvávajúce bolesti v danej lokalite
som sa rozhodla začať liečbu zatiaľ iba neopioidnými analgetikami. K analgetikám-antipyretikám mu boli pridávané nesteroidné antiflogistiká, zároveň sme pokračovali v liečbe bisfosfonátmi. Touto kombináciou bol dosiahnutý pomerne
dobrý efekt, pacient udával, že nepociťuje bolesti a že sa môže
zaradiť do bežného života bez väčších problémov. Začal dokonca pracovať v záhrade a venovať sa svojim záľubám, čo
skutočne svedčilo o jeho dobrom a stabilizovanom zdravotnom stave.
Pri kontrolnom vyšetrení v polovici septembra 2015 však
u muža pretrvávala pozitivita v oblasti Th7. Nasledovala preto
transpedikulárna fixácia Th6–8 s rádiofrekvenčnou abláciou
a následnou kyfoplastikou. Vzhľadom na to, že u pacienta
v tejto ďalšej etape pretrvávali bolesti a doterajšia analgetická
liečba pomocou NSA už nestačila, pridali sme druhostupňový
opioid, tramadol v dávke 150 mg 2x denne. Bolo tiež nutné
použiť antidepresíva pre veľmi zlý psychický stav pacienta
a tiež lepšiu adherencii k celkovej liečbe. Pacient naďalej pokračoval v onkologickej liečbe. Po dvoch týždňoch užívania
tramadolu pretrvávali výrazné bolesti chrbtice. Tramadol
nemal dostatočný analgetický efekt u tohto muža, a preto som
začala s liečbou transdermálnymi opiátmi, a to fentanylom
TTS (50 μg/hod). V priebehu pár dní došlo k prechodnému
zmierneniu bolesti, ktoré však ešte neumožnilo pacientovi vykonávať zvyčajné denné aktivity. Prvý mesiac užívania fentanylu TTS sa bolesť zhoršovala len 1 až 2-krát denne, preto
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som pristúpila k liekom na liečbu prelomovej bolesti a podala
som sublinguálny fentanyl. V polovici októbra 2015 sa však
bolesť objavovala častejšie, čo si vyžiadalo zvýšenie dávky
transdermálnej náplasti, a to zdvojnásobenie tej pôvodnej.
Zvýšenie dávky však pacient netoleroval, a preto po týždni na
tejto terapii som pristúpila ku kombinovanej liečbe a pridala
hydromorfón 4 mg à 12 hod. k pôvodnej dávke fentanylu. Pacient ochotne využil jedinečný benefit hydromorfónu a obsah
kapsuly si zamiešaval do jogurtu či iného studeného jedla.
Udával, že to bola pre neho najprijateľnejšia forma lieku s akou
sa stretol v mojej ambulancii. Dávku hydromorfónu som sa
ešte v nasledujúcich dňoch snažila dotitrovať čo najlepšie
vzhľadom na potreby a komfort pacienta. To by pri náplasti
nebolo možné v takom krátkom čase. Niekoľko mesiacov sa
pacient cítil dobre a nepociťoval bolesti. Od decembra 2015
zostával tento pacient na kombinácii fentanyl TTS 50 μg a hydromorfón 8 mg à 12 hod.
Na rozdiel od fentanylu, zvyšujúcu dávku hydromorfónu
počas titrácie môj pacient dobre toleroval. Preto zvažujem
u tohto pacienta nahradiť fentanylovú transdermálnu náplasť
hydromorfónom podľa adekvátnych ekvipotentných dávok,
a to dávkou 16 mg hydromorfónu denne, prípadne prispôsobiť
dennú dávku pacientovi čo najpresnejšie vďaka titračnej dávke
2 mg.

Diskusia
Liečba bolesti je u každého pacienta veľmi individuálna. Neexistujú žiadne všeobecne platné pravidlá, ktoré by sa dali
uplatniť u všetkých či aspoň väčšiny pacientov. Základom je
však správne prerátať ekvipotentné dávky jednotlivých opioidov, ktoré uplatňujem pri rotácii a jednak pri zmene opioidu
na iný. Nedostatočná titrácia môže často viesť k zlej skúsenosti
s podaným opioidom, čo vlastne s kvalitou danej molekuly
vôbec nesúvisí. Potenciál hydromorfónu dokážem u dobre
nastaveného pacienta plne využiť a najmä z neho profituje pacient samotný. Dosť sa mi v poslednom čase osvedčila aj kombinácia silných opioidov, ktorú sa budem snažiť viac využívať,
ak monoterapia pri liečbe bolesti nezaberie.

Záver
Cieľom liečby bolesti bolo jej zmiernenie, prípadne jej úplné
odstránenie, a tým zlepšenie kvality života pacienta. Pri liečbe
bolesti je rozhodujúca informácia o intenzite a charaktere bo-
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lesti (nerozhoduje pôvod bolesti). WHO vytvorila tzv. trojstupňový rebríček liečby bolesti, ktorý sa uplatňuje pri voľbe
analgetika pri rôznych typoch bolesti (nádorovej i nenádorovej). Prvý stupeň (mierna bolesť) predstavujú neopioidné
analgetiká, analgetiká-antipyretiká a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), 2. stupeň (stredne silná bolesť) predstavujú slabé opioidy a 3. stupeň (silná bolesť) predstavujú silné
opioidy. Pre prípad náhleho zvýšenia bolesti (prelomová bolesť) by mal byť pacient vybavený záchrannou medikáciou
s rýchlym nástupom účinku.
Pri iniciácii terapie začíname nízkymi dávkami, ktoré sa
postupne titrujú až do dosiahnutia adekvátnej odpovede pacienta, zároveň starostlivo monitorujeme nežiaduce účinky.
Vnímavosť voči opioidom je individuálna, medzi jednotlivými
pacientmi sú často niekoľkonásobné rozdiely v účinnej dennej
dávke opioidu. Existujú pacienti, ktorí netolerujú ani nízke
dávky opioidov a skôr než dôjde k potlačeniu bolesti, objavia
sa u nich nežiaduce účinky.
Ako bolo vidieť, u tohto pacienta bolo nutné pristúpiť ku
kombinovanej liečbe opioidmi, a tiež k veľmi presnému vytitrovaniu, čo umožňuje najmä p.o. forma. Pretože sa mi
osvedčila liečba bolesti hydromorfónom aj pre jednoduchšiu
a rýchlejšiu titriuii, vyskúšam v budúcnosti monoterapiu najskôr týmto opioidom, a až následne budem zvažovať kombináciu silných opioidov.

Literatúra
Holbová, T. Terapia bolesti. Pharma News, čl. 5, 2014.
(online: http://www.pharmanews.sk/vydani201409/clanek_sk5.html)

Použité skratky
BHP – benígna hyperplázia prostaty
CHOCHP – chronická obštrukčná choroba pľúc

MUDr. Bibiána Brezinová
Onkologická ambulancia
SNP 1079/76
075 01 Trebišov
e-mail: biba.brezinova@centrum.sk
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Kombinácia dvoch silných opioidov
v liečbe nádorovej bolesti
Dušan Broďáni
Algeziologická ambulancia, OAIM, FNsP Žilina

Kľúčové slová

Súhrn
Nekontrolovaná silná bolesť pri pokročilom nádorovom ochorení predstavuje pre pacienta, ako aj jeho najbližších, utrpenie a rapídne zhoršovanie kvality časovo limitovaného
života. Pokiaľ nie je kontrola zabezpečená dostatočne jedným opioidom – monoterapiou,
je možné silné opioidy aj kombinovať, a tak dosiahnuť lepšiu kontrolu bolesti pri minimalizácii ich vedľajších nežiaducich účinkov.

Summary

Keywords

The combination of two strong opioids in the treatment of cancer pain
Uncontrolled severe pain in advanced malignancy constitutes suffering and a rapid
degradation of limited life span for the patient and his/her family. Unless pain control
has not been achieved by one opioid – monotherapy, it is possible to combine two strong
opioids, and thus achieve better pain control while minimizing the side-effects of treatment with strong opioids.

Úvod
Napriek všeobecne platným odporúčaniam WHO pre liečbu
nádorovej bolesti1 ešte stále predstavuje bolesť pre pacienta
hrozbu, že jej kontrola zlyhá a pacient bude zbytočne trpieť. Na
Slovensku máme už 20 rokov k dispozícii účinné silné analgetiká, ktorými je možné bolesť pri nádorovom ochorení, a to aj
v pokročilých štádiách, účinne zmierniť a kontrolovať.

Kazuistika
64-ročnej pacientke bola vo februári 2011, po vzniku akútnej
venóznej trombózy vena jugularis interna, vena subclavia a vena
axillaris vľavo, diagnostikovaná príčinná súvislosť s mezoteliómom pohrudnice v pokročilom štádiu. Prítomné boli aj početné kostné metastázy a metastatické poškodenie pečene. Pre
recidivujúci fluidothorax bola vykonaná paliatívna operácia
hrudníka s talkážou za súčasne prebiehajúcej chemoterapie.
Celkovo trvala chemoterapia do roku 2015. Onkológom bola
v roku 2014 nastavená pre bolesť v dlhých kostiach a kĺboch na
analgetickú liečbu transdermálnym opioidom fentanylom, a to
postupne do dávky 100 μg/hod a súčasne bola liečba posledný
polrok pred príchodom do našej ambulancie doplnená metamizolom do dávky 2 g/deň.
Pre nedostatočnú analgetickú účinnosť bola v máji 2015 odoslaná na algeziologickú ambulanciu. Pri prvom vyšetrení pacientka hodnotila svoju bolesť nasledovne:
Lokalizácia bolesti: kľúčna kosť vľavo, prsná kosť, rebrá, ramenné a bedrové kĺby.
Kvalita bolesti: bodavá, pálivá, bez vyžarovania do iných oblastí.
Intenzita bolesti: napriek liečbe fentanylom 100 μg/hod + me-
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tamizolom 2 g/deň bola stredne silná až silná, VAS: 6 – 8 bodov
z 10-bodovej stupnice.
Časové trvanie: bolesť je stála s nepravidelným zhoršovaním
pri pohybe, v noci sa na bolesť budí.
Okrem bolesti pacientka udávala celkovú slabosť, vyčerpanosť, nechutenstvo. Obávala sa užívania ďalších liekov, najmä
pri poškodení pečene. Zároveň vyjadrovala negatívny postoj
a strach zo zmeny analgetika a odobratia fentanylu z liečby bolesti.
Po dôkladnom klinickom vyšetrení a vysvetlení možností
doplnenia a úpravy liečby – s dôrazom na prítomnú hepatopatiu
pri metastatickom postihnutí pečene – bol získaný súhlas pacientky s liečbou. K transdermálnemu fentanylu (s vysadením
ktorého pacientka nesúhlasila, a ani z pohľadu algeziológa,
vzhľadom na jeho už vysokú dávku a ambulantný spôsob liečby,
ho nebolo vhodné z liečby bolesti eliminovať) sme pridali druhý
silný opioid hydromorfón pre jeho jedinečný metabolizmus,
ktorý je nezávislý od cytochrómu P450, a taktiež pre jeho nízku
väzbu na plazmatické bielkoviny2.
Pri prítomných kostných bolestiach by boli vhodné NSAID,
tieto sme však neindikovali pre prítomnú závažnú hepatopatiu.
Pri hepatálnom poškodení prichádzala do úvahy aj liečba prednizónom, tento však pacientka striktne odmietala. K fentanylu
TTD 100 μg/hod sme pridali hydromorfón v úvodnej dávke
4-0-8 mg.
Na náhlu, prelomovú bolesť bol pridaný krátkodobo účinkujúci sublinguálny fentanyl v dávke 100 μg/tbl + anxiolytikum
alprazolam v dávke 0,25-0-0,5 mg denne.
Pri tejto kombinovanej liečbe udávala pacientka pri nasledujúcich kontrolách úľavu od bolesti o cca 30 %. Sublinguálny
fentanyl potrebovala v dávke 0 – 3 tbl/deň.
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Nasledujúce štyri mesiace u pacientky pretrvávala dostatočná úľava od bolesti, pacientka nepreferovala zvyšovanie analgetík; v popredí bola stále celková slabosť, dýchavičnosť, nechutenstvo a kachektizácia. V období Vianoc 2015 sa celkový
stav pacientky zhoršoval, a preto sme titrovali hydromorfón do
dávky 2x 16 mg a postupne na prelomovú bolesť sublinguálny
fentanyl do jednorazovej dávky 600 μg. TTD forma ostala stále
na 100 μg/hod, dávku náplasťovej liečby sme nezvyšovali. Po
titrácii kombinácie fentanyl + hydromorfón pacientka udávala
zmiernenie celkovej bolesti, pretrvávala len nárazová bolesť,
ktorá reagovala čiastočne na IR formu fentanylu.
Ďalšia úprava liečby bolesti vzhľadom na uspokojivý pocit
pacientky s analgetickou liečbou nebola potrebná.
Napriek komplexnej starostlivosti pacientka v apríli 2016 na
nádorové ochorenie zomrela.

Diskusia a záver
Existujú pacienti, u ktorých napriek vysokej dennej dávke silného opioidu nedokážeme bolesť dostatočne zmierniť. Okrem
možností analgetickej komedikácie, ktorá je pri ťažkej hepato-
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patii limitovaná, prichádza možnosť liečebnej stratégie kombináciou dvoch silných opioidov s rozdielnym metabolizmom na
zefektívnenie kontroly bolesti a zároveň nezvyšovanie rizika
vedľajších účinkov.

Literatúra
1. World Health Organization. WHO cancer pain ladder for adults, 1986.
(Online: http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/) [cit.
8.7.2016].
2. Nadstawek, J., Wartenberg, H. C., Schenk, M., Wirz, S. Hydromorphone in
elderly patients with polypathia and with severe pain. The Pain Clinic 18,
5–6: 403–413, 2006.
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Praktické využitie hydromorfónu
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Soňa Johnová
Klinická onkológia, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Kľúčové slová

Súhrn
V kazuistike uvádzam prípad pacienta so silnou nádorovou bolesťou pri diagnóze adenokarcinómu prostaty s metastázami do skeletu, ktorá je dobre tlmená kombináciou
opioidov, s ich minimálnymi nežiaducimi účinkami a pri dobrej kvalite života. Vhodnou
podmienkou pri tomto type analgetickej liečby je dobrá spolupráca pacienta vzhľadom
na možnosť variabilného dávkovania hydromorfónu.

Summary

Keywords

Practical use of hydromorphone in the control of a strong cancer pain in an oncology
practice
I present a case of a patient diagnosed with prostatic adenocarcinoma with bone metastases, with severe cancer pain, which is well attenuated with a combination of opioids
with minimum side effects and good quality of life. A good compliance of the patient
forms suitable condition for this type of analgesic treatment because of the possibility of
a variable dosing regimen of hydromorphone.

Úvod
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia
mužov. V krajinách EÚ predstavuje 13 % všetkých karcinómov
u mužskej populácie a v 9 % je príčinou úmrtia na zhubné nádorové ochorenie. K etiológii ochorenia patria genetické vplyvy,
na podklade ktorých vzniká 9 % karcinómov prostaty. Pravdepodobne sa jedná o autozomálne dominantnú dedičnosť. Mechanizmus vzniku je najčastejšie spojený so stratou supresorového génu p53, či prítomnosťou onkogénu Bcl-2. Zatiaľ čo
incidencia sa za posledných 12 rokov viac ako zdvojnásobila,
mortalita zostáva nezmenená. Vyššia incidencia nádorov prostaty je vysvetľovaná starnutím populácie, rutinným preventívnym vyšetrovaním hodnôt PSA a narastajúcim počtom
transuretrálnych resekcií prostaty. Karcinóm prostaty sa vyznačuje lokálnym invazívnym rastom a schopnosťou zakladať
vzdialené metastázy.

Kazuistika
Pacient, muž, rok narodenia 1948, fajčiar, dôchodca žijúci v rodinnom dome vo vyhovujúcich sociálnych podmienkach. Bez
nádorového ochorenia v rodinnej anamnéze. V roku 2012 bola
stanovená diagnóza nádoru prostaty, histologicky sa jednalo
o nízko diferencovaný adenokarcinóm, Gleason 8 (5+3). Dňa
14. septembra 2012 pacient podstúpil transuretrálnu resekciu
prostaty a bola mu aplikovaná adjuvantná externá rádioterapia
(ERT) v CTD 66,0 Gy na prostatu. V apríli 2014 bol pacient onkourológom zaradený do štúdie PLATO. V decembri 2015 sa
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zistila progresia v skelete podľa CT vyšetrenia a gamagrafie skeletu a pacient bol vyradený zo štúdie a odoslaný na onkologické
vyšetrenie. V I. línii mu boli od januára do mája 2016 aplikované
4 cykly docetaxelu a prednizónu. V januári 2016 mu bol pre
bolesti hrudnej chrbtice nasadený tramadol chlorid 200 mg pro
die vo forme kvapiek rozdelený do štyroch dávok. Dňa 17. mája
2016 sa objavilo výrazné zhoršenie bolesti chrbtice s vyžarovaním dopredu popod rebrové oblúky obojstranne a náhle zhoršenie hybnosti dolných končatín. Pacient bol hospitalizovaný
a počas hospitalizácie mu bol tramadol chlorid vysadený a začalo sa s liečbou hydromorfónom 8 mg každých 12 hod. Vzhľadom na prítomnosť prelomovej bolesti mu bol do liečby pridaný
fentanyl (Breakyl) 200 μg sublinguálne podľa potreby. Od
20. mája 2016 do 2. júna 2016 bola pacientovi aplikovaná paliatívna ERT v CTD 30 Gy na Th3–10.
Počas hospitalizácie bol postupne zvyšovaný hydromorfón
hydrochlorid na 16 mg à 12 hod a ponechaný fentanyl (Breakyl)
200 μg s.l. podľa potreby. V júni 2016 bol vzhľadom k zmierneniu bolestí po paliatívnej ERT hydromorfón hydrochlorid
znížený na aktuálnu dávku 8-0-12 mg v asymetrickom dávkovaní a ponechaný fentanyl (Breakyl) 200 μg s.l. podľa potreby.
Zatiaľ, napriek progresii ochorenia, má pacient vďaka analgetickej liečbe dobrú kvalitu života, pri jej dobrej tolerancii. V júni
2016 dostal prvú dávku Xofigo.

Diskusia a záver
Cieľom analgetickej liečby bolo dosiahnuť kontrolu bolesti,
dobrú kvalitu života, pri minimálnych nežiaducich účinkoch
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liekov. Hydromorfón hydrochlorid (Palladone), použitý u tohto
pacienta, potvrdil svoju efektivitu pri kontrole silnej nádorovej
bolesti. Tento liek je pacientom dobre tolerovaný, neprejavujú
sa u neho výraznejšie vedľajšie účinky, bolesť je dobre kontrolovaná, nie je nutné rovnaké dávkovanie ráno aj večer. Hydromorfón hydrochlorid (Palladone), 3-stupňový silný opioid,
vhodný a efektívny pri silnej nádorovej bolesti, má možnosť
flexibilného a asymetrického dávkovania, bez stropového efektu
v liečbe. V praxi potvrdil dobrú znášanlivosť, čoho dôkazom je
aj tento prípad. Dávkovanie je dobre regulovateľné aj v spolupráci so samotným pacientom podľa aktuálnej bolesti. V praxi
nie je nutné použiť rovnakú dávku ráno aj večer, nemá stropový
efekt a je dobre tolerovaný aj u starších pacientov, vďaka jeho
metabolizmu, ktorý je nezávislý na cytochróme P450.
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Hydromorfón v liečbe
kombinovanej nádorovej bolesti
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Súhrn
V uvedenej kazuistike je prezentovaný pacient s pokročilým karcinómom rekta a komplexným algickým syndrómom zloženým z nociceptívnej i neuropatickej bolesti.
Monoterapia silnými opioidmi neviedla k dostatočnej kontrole bolesti. Dosiahnutie účinnej analgézy bolo na začiatku limitované nežiaducimi účinkami. Kombinácia
hydromorfónu s modulátorom kalciových kanálov – pregabalínom – viedla k významnej
redukcii oboch typov bolesti. Postupné zmierňovania nežiaducich účinkov v dôsledku
rozvoja tolerancie umožnilo ďalšie zvýšenie dávky hydromorfónu.
U tohto pacienta viedla kombinácia hydromorfónu a pregabalínu ku kontinuálnej
a efektívnej redukcii intenzity bolesti a neuropatickej komponenty. Starostlivejšia titrácia
dávok oboch liekov viedla k zníženiu nežiaducich účinkov a dobrej znášanlivosti liečby.

Summary

Hydromorfón je semisyntetický derivát morfínu, ktorý je zaradený na III. stupeň analgetického rebríka WHO. Analgetický
efekt je sprostredkovaný cez μ a δ receptory. Mnohými klinickými štúdiami bola preukázaná jeho účinnosť v liečbe stredne
silnej a silnej, hlavne nádorovej, bolesti, ktorá je definovaná aj
ako „totálna“ bolesť. Charakterizuje ju závažnejšia sprievodná
symptomatológia, ako i častá kombinácia viacerých typov bolesti z hľadiska časového i patofyziologického. Liečba nádorovej
bolesti je preto v porovnaní s nenádorovou komplexnejšia, vyžadujúca kombináciu liekov s rôznymi mechanizmami účinku.
Pri silnej nádorovej bolesti s neuropatickou komponentou preukázala kombinácia modulátorov kalciových kanálov (gabapentín, pregabalín) a opioidov väčšiu účinnosť a lepšiu tolerabilitu v porovnaní s monoterapiou.

Kazuistika
Jedná sa o 40-ročného pacienta, ktorému bol v r. 2013 diagnostikovaný karcinóm rekta. Pre pokročilý lokálny nález, ako i suspektné metastázy (mts) v pečeni bola iniciálne odporučená
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Keywords

Hydromorphone in the treatment of a combined cancer pain
In this case report a patient with advanced cancer of the rectum and complex pain syndrome composed of both nociceptive and neuropathic pain is presented. Monotherapy
with strong opioids did not lead to adequate pain control. Achievement of effective analgesia was initially limited by side effects. Combination of hydromorphone with calcium
channel modulator – pregabalin – lead to a significant reduction in both types of pain.
Gradual mitigation of adverse effects due to the development of tolerance enabled further dose increase of hydromorphone.
In this patient, the combination of pregabalin and hydromorphone led to a continuous and effective reduction of the intensity of pain and of the neuropathic component.
More careful dose titration of both drugs resulted in reduction of the side effects and
good tolerability of treatment.

Úvod











strong opioids
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cancer pain
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neoadjuvantná chemoterapia (CHT), ktorou sa podľa kontrolného CT vyšetrenia dosiahla regresia nálezu. Pacient bol následne operovaný – vykonaná bola resekcia sec. Dixon, histologicky bol potvrdený adenokarcinóm. Počas operácie bolo
exstirpované i ložisko z heparu, ale malignita nebola histologicky potvrdená. Pacient pokračoval v CHT v zložení kapecitabín (Xeloda) + platina, ktorou sa dosiahla remisia ochorenia.
Približne po dvoch rokoch od stanovenia diagnózy sa u pacienta objavili tupé bolesti v sakrálnej oblasti zvýrazňujúce sa
sedením. Recidíva ochorenia sa v tom čase CT vyšetrením nepotvrdila, bolesti boli dávané do súvisu s postradiačnými a pooperačnými zmenami. Na zmiernenie bolesti bol odporučený
metamizol, neskoršie pridaný tramadol. I napriek analgetickej
liečbe sa bolesti zvýrazňovali hlavne v ľahu na chrbte a v sede,
postupne vyžarovali do perinea a po zadnej ploche stehien. Bolesti boli tupé ale i ostré, intermitentne pálivé. Intenzita bolesti
sa menila v priebehu dňa v závislosti na aktivite, resp. polohe,
dosahovala hodnôt 5 – 8 st. NAS. Bolesť bola akcentovaná
v noci, pacient spal kontinuálne maximálne tri hodiny, preto
sme večerné dávky tramadolu zvýšili o 50 %. Dosiahla sa len
minimálna úľava – priemerne o 2 st. NAS. Tramadol sme preto
nahradili tapentadolom, po ktorom sa bolesti na prechodnú
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dobu zmiernili cca na priemernú dennú intenzitu 4 – 5 st. NAS.
V priebehu mesiaca sa však ani dávkou tapentadolu 500 mg
denne nedosiahlo primerané zmiernenie bolesti. Pacient udával
intenzívne bolesti vyžarujúce do perinea a po zadnej ploche
dolných končatín štípavého charakteru. Pridali sme gabapentín,
ktorý sme zvyšovali postupne do dávky 3x 400 mg. Pacient však
liek pre údajnú neefektívnosť a intoleranciu vysadil. Pridružili
sa sfinkterové ťažkosti. Zrealizovalo sa kontrolné CT vyšetrenie
abdomenu a malej panvy, ktoré potvrdilo progresiu ochorenia
v zmysle presakrálnej a prekokcygeálnej tumoróznej formácie
s kontaktom na prostatu, semenné váčky a piriformné svaly.
Zahájená bola CHT a zmenená analgetická liečba – tapentadol
bol nahradený hydromorfónom iniciálne 2x 2 mg, po týždni
2x 4 mg. Pri tejto dávke pacient udával nauzeu a nepríjemnú
sedáciu. Pridali sme naproxen a metamizol, ktorý sme zvyšovali
do dávky 4 g/deň. Pacientovi sme odporučili pregabalín, ktorý
však pre obavu z nežiaducich účinkov uvedených v letáčiku odmietol. Pokračovalo sa v CHT a bola doplnená cielená rádioterapia (RT) na presakrálnu masu. Postupne sme zvyšovali
dávky hydromorfónu, ale pretrvávala neuropatická bolesť v oblasti perinea s nočnou akcentáciou. Po pohovore pacient nakoniec súhlasil s pridaním pregabalínu v dávke 75 mg na noc.
T. č. má v liečbe hydromorfón 3x 8 mg, naproxen 2x 1 tbl
a metamizol 4x 2 tbl. Pri prelomovej bolesti užije 10 – 20 mg
morfínu. Bolesti pretrvávajú, ale sú podstatne miernejšie, intenzita do 4 st. NAS, spánok je dostatočný, cca 5 – 7 hodín
denne. Pacient pokračuje v CHT, uvedenú liečbu považuje za
dostatočnú a zatiaľ odmieta zvyšovanie dávky hydromorfónu
ako i pregabalínu.

renia. Analgetická liečba je často komplexná, pozostávajúca so
silných analgetík a viacerých adjuvancií. Dobrý manažment
vyžaduje starostlivý výber jednotlivých liekov a ich správne
dávkovanie tak, aby sa dosiahla čo najvýraznejšia úľava a minimalizovali sa nežiaduce, hlavne gastrointestinálne a CNS,
účinky. U prezentovaného pacienta s pokročilým onkologickým
ochorením a zmiešaným typom bolesti sa postupnou úpravou
typu, dávky a denného režimu podávania liekov dosiahla primeraná úľava od bolesti. Kombinácia hydromorfónu, NSA
a nízkych dávok pregabalínu viedla k významnému zmierneniu
ako nociceptívnych, tak i neuropatických bolestí. Vzhľadom na
miernu nevoľnosť a sedáciu na začiatku liečby sme dávky hydromorfónu titrovali veľmi pomaly. Klinicky významné zmiernenie bolesti sa síce dosiahlo neskoršie, ale bez závažnejších
nežiaducich účinkov, ktoré by viedli k prerušeniu, resp. odmietnutiu liečby samotným pacientom.
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Diskusia a záver
Nádorová bolesť patrí k najobávanejším príznakom onkologického ochorenia. Dosiahnutie primeranej úľavy, hlavne u pacientov s pokročilým ochorením, je často problematické vzhľadom na závažné orgánové postihnutia a kombinované typy
bolesti podmienené biologickým správaním nádorového ocho-
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Nevhodne vedená liečba bolesti
u onkologického pacienta
Viktor Rosenberg
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Súhrn
Súčasná medicína poskytuje široké možnosti účinnej liečby nádorovej bolesti. Edukácia
lekárov v oblasti liečby bolesti, žiaľ, stojí na okraji záujmu systému pregraduálneho aj
postgraduálneho vzdelávania. Táto kazuistika dokumentuje viac ako dva mesiace trvajúce utrpenie onkologického pacienta, ktoré ukončila až správne vedená liečba nádorovej
bolesti.

Summary

Keywords

Inappropriate treatment of pain in an oncology patient
Current medical science provides a broad range of possibilities of effective treatment of
cancer pain. Unfortunately, the education of physicians in the field of pain management
remains at the periphery of interest in the system of pre-gradual as well as post-gradual
education. The presented case report documents a 2-month long suffering of a cancer
patient which was finally terminated by a proper cancer pain treatment.

Úvod
Povedomie o bolesti, ktorá sa spája s onkologickým ochorením,
je pevne zakotvené v mysliach lekárov aj laickej verejnosti. Väčšina pacientov pri oznámení diagnózy malígneho ochorenia
vyhlási, že sa ani tak nebojí smrti, ako bolesti spojenej s umieraním. Dnes ešte stále pracuje generácia lekárov, ktorí si živo
pamätajú obdobie, kedy jediným účinným liekom proti nádorovej bolesti bol injekčne podávaný, krátko účinkujúci morfín.
Našťastie, počas posledných asi 20 rokov sa možnosti liečby
nádorovej bolesti výrazne rozšírili. Pribudlo množstvo nových
účinných látok v najrôznejších aplikačných formách. Až by sme
sa mohli nazdávať, že pri súčasných možnostiach liečby bolesti
predstavuje nádorová bolesť okrajový problém medicíny. Opak
je však pravdou. Ako tomu neraz býva, ani ten najlepší nástroj
medicíny v rukách nedostatočne erudovaného lekára neposkytne pacientovi potrebnú úľavu od jeho utrpenia. Je skutočne
zarážajúce, ako málo pozornosti sa venuje výučbe liečby bolesti
počas štúdia na lekárskych fakultách. Situácia však nie je o nič
lichotivejšia ani v rámci postgraduálneho špecializačného štúdia. Veď liečba bolesti nie je súčasťou študijného kurikula, dokonca ani v takom odbore, akým je klinická onkológia.1 A pritom uľaviť pacientovi od bolesti je najzákladnejším poslaním
a povinnosťou každého jedného lekára.

Kazuistika
V čase ústavnej pohotovostnej služby bol na oddelenie klinickej
onkológie urgentne prijatý pacient s novo diagnostikovaným
nízko uloženým adenokarcinómom konečníka. Pacient bol
odoslaný na príjem z chirurgickej ambulancie, kde bol vyšetrený pre neznesiteľnú bolesť v oblasti konečníka. Chirurg vylúčil

12

 nádorová bolesť
 opiody
 hydromorfón

 cancer pain
 opioids
 hydromorphone

ileózny stav, urgentné operačné riešenie nebolo v tom čase indikované. Pacient udával strašné bolesti v oblasti konečníka,
nemohol sedieť, nevedel sa riadne vyprázdniť, udával kruté bolesti pri stolici, pre bolesť nemohol normálne jesť a schudol
14 kg za posledné dva mesiace. Bol schvátený, ubolený a hľadal
si úľavovú polohu. V objektívnom náleze bola prítomná výrazná
malnutrícia. Per rectum bol asi 4 cm za sfinkterom na zadnej
stene rekta hmatný bolestivý exulcerovaný tumor. Proti bolesti
pacient užíval fentanyl náplasť 25 μg/hod, tramadol gtt 3x
125 mg p.o., občas metamizol 500 mg tbl a žiadne laxatívum.
Počas hospitalizácie boli realizované zobrazovacie vyšetrenia
a bola intenzifikovaná liečba bolesti. CT vyšetrenie odhalilo
prerastanie tumoru do perirektálneho tuku so suspektnou infiltráciou prostaty. Vzdialené metastázy sa nezistili, obličkové
a pečeňové testy boli v norme. Vzhľadom k rozvoju subileózneho stavu musel byť pacient za účelom operačného riešenia
o 8 dní neskôr preložený na chirurgické oddelenie. V deň prekladu pacient dostával fentanyl náplasť 50 μg/hod, metamizol
2 500 mg + pitofenón 10 mg + fenpiverin 0,1 mg (Analgin)
1 amp. i.v. à 12 hod, morfín 10 mg s.c. pri silnej bolesti, maximálne à 12 hod a ako laxatívum laktulózu 2x 30 ml.
Na chirurgickom oddelení bola vykonaná exploratívna laparotómia, pri ktorej sa zistilo prerastanie tumoru rekta na prostatu, kostné štruktúry panvy, metastatické postihnutie peritonea cavi Douglasi a v okolí rekta. Stav bol hodnotený ako
chirurgicky inkurabilný, preto bola nad tumorom vyvedená
definitívna sigmoidostómia. Vzhľadom na potrebu ďalšieho
nemocničného ošetrovania operačných rán bol pacient po
18-dňovom pobyte na chirurgii preložený na oddelenie dlhodobo chorých. Analgetická liečba v deň prekladu bola fentanyl
náplasť 50 μg/hod, morfín 10 mg 4x 1 tbl, metamizol 1 000 mg
4x 1 amp. i.v. a nebolo odporučené žiadne laxatívum.
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Počas hospitalizácie na oddelení dlhodobo chorých bola po
konzultácii s algeziológom upravená liečba bolesti a po zhojení
operačných rán bol pacient po 22-dňovom pobyte na tomto
oddelení preložený na oddelenie radiačnej onkológie za účelom
paliatívnej rádioterapie na panvu. V deň prekladu dostával pacient proti bolesti infúziu obsahujúcu trimekain 10 mg + metamizol 2 500 mg + pitofenón 10 mg + fenpiverin 0,1 mg i.v.
à 12 hod, morfín 10 mg 1 amp. s.c. à 8 hod, fentanyl náplasť
100 μg/hod, diklofenak 50 mg 2x 1 tbl, paracetamol 500 mg
2 tbl à 8 hod. a ako laxatívum laktulózu 30 ml ráno.
Pri príjme na oddelenie radiačnej onkológie pacient udával
silné bolesti v oblasti krížovej kosti, nemohol ležať na chrbte,
hľadal si úľavovú polohu, udával, že po morfíne bolesť prejde,
ale len na krátko. Počas 15 dní trvajúcej hospitalizácie na oddelení radiačnej onkológie pacient absolvoval paliatívnu rádioterapiu na panvu. Analgetická liečba bola opäť upravená a v deň
prepustenia pacient užíval hydromorfón cps 56 mg p.o. ráno
a 64 mg p.o. večer, podávaný v 12-hodinovom intervale, paracetamol tbl 1 000 mg p.o. à 8 hod a ako laxatívum laktulózu
3x 30 ml p.o. Pacient bol konečne bez bolesti prepustený do
ambulantnej starostlivosti klinického onkológa.

Diskusia
V čase prijatia na oddelenie klinickej onkológie bol pacient nastavený na kombináciu dlhodobo účinkujúceho silného opioidu
– fentanyl a krátkodobo účinkujúceho slabého opioidu – tramadol. Takáto kombinácia v dlhodobej liečbe nádorovej bolesti
nie je klinicky odôvodnená a je v rozpore s princípmi liečby
nádorovej bolesti, odporúčanými Svetovou zdravotníckou organizáciou.2 Pri nedostatočnom efekte dlhodobo účinkujúceho
silného opioidu je potrebné aplikovať záchrannú dávku rýchlo
účinkujúceho silného opioidu a postupne, na základe spotreby
rýchlo účinkujúceho silného opioidu, zvyšovať dávku dlhodobo
účinkujúceho silného opioidu.3,4 Hrubou chybou bolo neposkytnutie možnosti vhodnej záchrannej medikácie vo forme
rýchlo účinkujúceho silného opioidu, napr. morfín p.o. Nebola
tiež využitá možnosť pridania neopiátového koanalgetika do
pravidelnej liečby. Liečba metamizolom podávaným ako záchranná medikácia v dávke 500 mg 1 – 2x denne je pri takto
vedenej opioidnej liečbe absolútne nevhodná a nedostačujúca.
Metamizol mohol byť použitý v pravidelnej medikácii, a to
v dávke 3x 1 000 mg p.o. à 8 hod. Jednoznačnou chybou bolo
tiež nepodávanie laxatíva profylakticky, o to viac, ak išlo o terén
stenotizujúceho tumoru konečníka. Onkológom upravená
analgetická liečba už tieto odporúčania zohľadnila, nesprávne
je však obmedzenie intervalu možnosti aplikácie záchrannej
dávky morfínu na 12 hodín, keďže analgetický účinok subkutánne podávaného morfínu trvá iba 4 – 6 hodín.
Analgetická liečba, s ktorou bol pacient prepustený z chirurgického oddelenia, obsahovala kombináciu depotného silného opioidu – fentanylu, a pravidelne podávaného rýchlo
účinkujúceho silného opioidu – morfínu p.o., podávaného
v 6-hodinovom intervale. Takto nastavená liečba neposkytuje
pacientovi možnosť 8-hodinového neprerušovaného spánku.
Namiesto pravidelného podávania morfínu p.o. by bolo vhodné
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ekvivalentne zvýšiť dávku depotného fentanylu a morfín p.o.
ponechať ako záchrannú medikáciu. Tu je potrebné podotknúť,
že perorálne podávaný morfín je asi 2,5-násobne menej účinný,
než morfín podávaný parenterálne.5 Navyše, ak je pacient
schopný perorálneho príjmu tabliet, je nelogické parenterálne
podávanie metamizolu, ktorý je možné komfortne podávať formou tabliet alebo kvapiek. Neodpustiteľnou chybou je opomenutie profylaktického podávania laxatíva, ktorého dávka sa má
zvyšovať úmerne so zvyšovaním dávok opiátov.3,4
Počas pomerne dlho trvajúcej hospitalizácie na oddelení
dlhodobo chorých bola pacientovi schopnému perorálneho
príjmu tabliet ponechaná intravenózna analgetická liečba, ktorá
bola rozšírená o spazmolytiká. Dávka depotného fentanylu bola
zvýšená na dvojnásobok a k nemu bol pridaný krátkodobo
účinkujúci morfín, pravidelne podávaný formou subkutánnych
vpichov v 8-hodinových intervaloch. Pravidelné podávanie
kombinácie dvoch opiátov však neprináša žiaden klinický benefit oproti monoterapii.2 Rovnaký účinok bolo možné dosiahnuť zvýšením dávky transdermálneho fentanylu a navyše bez
potreby invazívnej cesty podania lieku formou injekcie. Vzhľadom na krátky polčas vylučovania morfínu sa 8-hodinový interval podania javí ako príliš dlhý s rizikom, že pacient bude
zažívať epizódy bolesti s nutnosťou aplikácie ďalších záchranných dávok morfínu. V rozpore s medzinárodnými odporúčaniami2–5 je trojkombinácia neopioidných analgetík – metamizol
+ diklofenak + paracetamol. Takáto kombinácia nezvyšuje analgetický efekt, avšak môže zvýšiť toxicitu týchto liekov. Bolo potrebné si zvoliť jedno neopiátové koanalgetikum a to podať
v plnej terapeutickej dávke. Napriek trojnásobnému zvýšeniu
dávky opioidov bolo laxatívum podávané len v minimálnej
dávke – 1 odmerka laktulózy denne nemohla byť dostačujúca.
Po prijatí pacienta na oddelenie radiačnej onkológie sme využili princíp rotácie opioidov a vysadili sme transdermálny fentanyl aj pravidelne podávané morfínové injekcie a začali sme
liečbu ekvianalgetickou dávkou hydromorfónu navýšenou
o 25 %. Pacientovi sme ponechali možnosť záchrannej medikácie – pri bolesti bol podávaný morfín subkutánne v dávke
10 mg. Podľa množstva spotrebovaného morfínu za posledných
24 hodín sme postupne ekvianalgeticky navyšovali dávku hydromorfónu. Vzhľadom k tomu, že bolesť sa prejavovala najmä
v noci, využili sme možnosť asymetrického dávkovania hydromorfónu s navýšením večernej dávky. Ako neopiátové koanalgetikum sme ponechali paracetamol v plnej terapeutickej dávke.
Dávku laxatíva – laktulózy – sme zvýšili na trojnásobok. Po 63
dňoch nepretržitého pobytu v nemocnici bol pacient konečne
nastavený na neinvazívne podávanú analgetickú liečbu, pozostávajúcu z jedného silného opioidu a jedného neopioidného
koanalgetika, ktorá ho zbavila neznesiteľnej bolesti a umožnila
mu 8-hodinový nepretržitý spánok. Vďaka adekvátnej laxatívnej liečbe bol pacient schopný pravidelného bezbolestného vyprázdňovania stolice.

Záver
Kombinácia opioidov v chronickej liečbe bolesti nemá relevantnú oporu v medicíne založenej na dôkazoch. Krátko účin-
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kujúce opioidy majú svoje nezastupiteľné miesto v liečbe prelomovej bolesti a v štádiu titrácie dávky opioidov, sú však nevhodné ako dlhodobá medikácia chronickej bolesti. Hydromorfón ako čistý agonista opioidných receptorov je vhodným
liekom pre liečbu silnej nádorovej bolesti. Vďaka svojej nízkej
väzbe na plazmatické bielkoviny, nezávislosti jeho metabolizmu
od cytochrómu P450 a absencii analgeticky účinných metabolitov má predvídateľnú farmakokinetiku a farmakodynamiku,
minimálne liekové interakcie a je možné ho podávať aj pri renálnej insuficiencii.6
Perorálna forma podania v 12-hodinových intervaloch
umožňuje rýchlu titráciu dávky a v indikovaných prípadoch
tiež asymetrické dávkovanie lieku, pričom vyššiu dávku je
možné podať v čase častejšieho výskytu bolesti.
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Súhrn
Kazuistika dokumentuje dvojročnú liečbu pacienta s generalizovaným karcinómom
obličky, ktorá napriek nie úplne ideálnej spolupráce zo strany pacienta dokázala kompletne utlmiť bolesť aj v terminálnom štádiu.






Summary

Keywords

Two years lasting treatment in a patient with generalized renal carcinoma
Case report is documenting a two-year treatment of a patient with generalized renal cell
carcinoma, which, despite not quite ideal of cooperation of the patient, was able to completely dampen pain even at the end stage of the disease.

Úvod
Nádorová bolesť závisí od druhu a rozsahu choroby a od prahu
citlivosti. Nádorová bolesť, ktorá trvá niekoľko dní alebo dlhšie,
môže mať nasledujúce príčiny:
 nádor tlačí na orgány, nervy alebo kosti,
 slabý krvný obeh, pretože nádor blokuje krvné cievy,
 zablokovanie orgánu alebo dutiny v tele,
 metastázy – druhotné nádory, ktoré sa rozšírili z rakovinových buniek,
 infekcia alebo zápal,
 vedľajšie účinky chemoterapie, ožarovania alebo chirurgického zákroku,
 stuhnutie ako následok nedostatočného pohybu,
 psychická reakcia na chorobu, napr. napätie, depresie, strach.
Nech je príčina akákoľvek, bolesť sa dá zmierniť.
Podľa intenzity a kvality bolesti využívame v liečbe malígnej
bolesti analgetiká opioidného a neopioidného typu. Nádorová
bolesť je považovaná za dlhotrvajúcu alebo návratnú bolesť,
pretože je spojená s kontinuálnym nociceptívnym stimulom
a ovplyvnená psychologickými faktormi. Liečba malígnej bolesti nebýva monoterapeutickou, vyžaduje multidisciplinárny
prístup, t.j. využívanie adjuvantnej terapie, ktorá je zastúpená
množstvom liečiv aj z iných skupín, napr. antidepresíva a anxiolytiká, protizápalové lieky, antiepileptiká, antiemetiká, laxatíva apod. Základom farmakologickej liečby bolesti je trojstupňový analgetický rebrík, odporúčaný Svetovou zdravotníckou
organizáciou.
Základ tvoria tri stupne intenzity bolesti, ku ktorým boli priradené tri skupiny analgetík:
l. stupeň – mierna bolesť – neopiodné analgetiká: paracetamol,
metamizol, kyselina acetylsalicylová, NSA
2. stupeň – stredne silná bolesť – kodeín, dihydrokodeín, tramadol
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3. stupeň – silná bolesť – morfín, methadon, fentanyl, pethidin,
buprenorfin, hydromorfón

Kazuistika
V roku 2014 bol na urologické oddelenie prijatý pacient pre
bolesti v lumbálnej oblasti a na CT vyšetrení bol diagnostikovaný v dolnej časti obličky tumor veľkosti 13 cm. Dňa 10. februára 2014 bola vykonaná nefrektómia. Na CT pľúc ale boli
diagnostikované mnohopočetné metastázy v pľúcach bilaterálne. Bolesti v lumbálnej oblasti po operačnej liečbe ustúpili.
Pacient bol odoslaný na onkologické oddelenie k ďalšej liečbe
pre metastatický karcinóm obličky. V marci 2014 bola ambulantne začatá terapia sunitinibom. Po štyroch sériách chemoterapie došlo k regresii pľúcnych metastáz. V tomto období pacient nemal žiadne bolesti a pokračoval v liečbe sunitinibom.
V apríli 2015 vznikli náhle bolesti hlavy, na kontrolnom CT
mozgu bola prítomná solitárna metastáza frontálne parasagitálne vpravo. Konzultované bolo neurochirurgické oddelenie,
operačná liečba nebola indikovaná. V tomto období bola začatá
analgetická terapia tramadolom a kortikoidmi pre riziko edému
mozgu. Bolesti boli dostatočne tlmené a ambulantne sa začala
paliatívna aktinoterapia na oblasť mozgu. Pre progresiu ochorenia – mozgové aj pľúcne metastázy – došlo k zmene terapie
na sorafenib v druhej línii. V júni 2015 vznikli bolesti v lumbálnej oblasti a na pravej strane hrudníka. Vzhľadom k bolestiam bola začatá terapia fentanylom vo forme náplastí, úvodom
25 μg/hod a postupne zvýšená až na 100 μg/hod a preventívne
boli podávané laxatíva. Pacient bol odoslaný na scintigrafické
vyšetrenie, kde boli diagnostikované mnohopočetné metastázy
v skelete s maximom v chrbtici a rebrách. Začatá bola terapia
bisfosfonátmi a pre nedostatočný efekt náplastí terapia hydromorfónom v dávke 4 mg perorálne každých 12 hod. Bolesť sa
zmiernila, ale aj keď bola tlmená nedostatočne, pacient zo začiatku odmietal zvýšiť dávku. Užíval svojvoľne indometacínové
čípky a paracetamol. Popri liečbe sorafenibom bola aplikovaná
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paliatívna aktinoterapia na oblasť osseálnych metastáz v oblasti
skeletu hrudníka. V auguste 2015 súhlasil so zvýšením hydromorfónu na 8 mg perorálne a súbežne bolo podávané laxatívum
laktulóza 2x denne. Pacient pokračoval v liečbe kortikoidmi
a do liečby bol pridaný aj bromazepan 1,5 mg 2x denne. Napriek
prevencii laxatívami došlo k obstipácii, ktorá po podaní syntostigmínu ustúpila. V decembri 2015 bol pre bolesti zvýšený
hydromorfón na 16 mg perorálne 2x denne, v liečbe boli ponechané aj fentanylové náplasti, kortikoidy, laxatíva a benzodiazepíny. Následne pri dobre tlmenej bolesti sme sa pokúsili
o zníženie dávky transdermálnych náplastí, ale pacient v tomto
období udával zhoršenie. Vzhľadom k tomu bola ponechaná
kombinácia transdermálnych fentanylových náplastí a hydromorfónu. Napriek tomu, že táto kombinácia nie je bežne odporúčaná, v tomto prípade skúsenosť z praxe jednoznačne ukázala prínos pre pacienta. V tomto období boli bolesti dostatočne
tlmené napriek progresii ochorenia, vzhľadom ku ktorej bola
zmenená onkologická liečba na everolimus v III. línii. Pacient
bol mobilný, približne raz do týždňa prichádzal ambulantne na
infúznu terapiu. Napriek tretej línii onkoterapie došlo k ďalšej
progresii ochorenia, kachexii a vo februári 2016 pacient zomrel.
Vďaka analgetickej a podpornej liečbe bol pacient bez bolestí.

Diskusia
Stanovenie optimálnej dávky je niekedy veľký problém. Treba
si uvedomiť, že bolesť nie je merateľná! Kontrola účinku je
možná len výpoveďami pacienta. Pri tom sa osvedčilo hodnotenie bolestí pomocou stupnice, napr. 1 – 5 alebo 1 – 100. Po-
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mocou záznamov bolestí s pravidelnými záznamami sa môže
efektivita terapie dobre preskúmať a dávka sa eventuálne môže
prispôsobiť. Súčasne to vyžaduje maximálnu spoluprácu zo
strany pacienta. Mnohí majú tendenciu užívať popri odporučenej liečby aj bežné analgetiká, ktoré majú dostupné doma,
a zároveň sa boja vzniku návyku a neužívajú lieky pravidelne.
Napriek všetkým odporučeniam musíme ku každému pacientovi pristupovať individuálne, a zároveň počítať s tým, že pacient
bude do liečby zasahovať, hlavne čo sa týka užívania analgetík.
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Súhrn
Bolesť je súčasťou každej onkologickej ambulancie. Nie je jednoduché si s ňou poradiť,
no je veľkou výhodou, ak práve onkológ dosiahne okrem úspešnej onkologickej liečby
aj úľavu od bolesti u svojho pacienta a skvalitní tak jeho život.

Summary

Keywords

Treatment of cancer pain with a combination of grade 3 opioids
Pain treatment is part of every oncological outpatient clinic. It is not easy to deal with it,
but there is an advantage if an oncologist himself/herself, in addition to a successful
oncological treatment provides his/her patient with a relief of pain, and thus improves
patient’s life.

Úvod
Vo svojej kazuistike popisujem prípad pacienta, s akým sa občas
stretne každý lekár a aj onkológ. Napriek okolnostiam dlho odmietal návštevu akejkoľvek onkologickej ambulancie. Na moju
ambulanciu sa dostal až po opakovanom naliehaní svojho nefrológa a po nástupe výrazných bolestí aj počas noci. Ak by prišiel pacient na moju ambulanciu o niečo skôr, verím, že by bol
ušetrený bolesti, ktorú musel podstúpiť a aj onkologická liečba
mohla byť začatá o niečo skôr.

Kazuistika
Jedná sa o muža narodeného v roku 1953. Rodinná anamnéza
je bezvýznamná, obaja rodičia zomreli vo vysokom veku.
Z osobnej anamnézy musím spomenúť, že pacient bol chronicky liečený a sledovaný na nefrologickej ambulancii. V roku
1998 prekonal subendokardiálny infarkt myokardu. Pre progredujúcu vaskulárnu sklerózu obličiek (5. stupňa CKD) bol
dialyzovaný až do roku 2006, kedy mal transplantovanú obličku
od darcu. Okrem toho bol liečený na hypertenziu 3. stupňa.
Prekonal hepatitídu typu B, je HBsAg negatívny, má exotoxickú
hepatopathiu a dnavú artritídu. Po transplantácii obličiek je
v dlhodobej imunosupresívnej liečbe.
V auguste 2014 bol odoslaný do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných
Hágoch pre infiltráty v oblasti pravých pľúc so suspekciou na
zhubný nádor, dif. dg. aktinomykotický zápal, nakoľko boli vykultivované aktinomykotické drúzy. Dňa 20. augusta 2014 bol
pacientovi zrealizovaný operačný zákrok VATS vpravo a biopsia
parietálnej pleury. Histológia potvrdila, že sa jedná o adenokarcinóm pľúc, ALK negatívne, EGFR bez mutácie, Wild typ,
rozsah št. IV – metastatické (mts) postihnutie pľúc a infiltrácia
pleury.
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Pacient bol následne odoslaný na onkológiu k nám do Rožňavy v októbri 2014. Vzhľadom na rozsah ochorenia mu bola
odporučená onkologická liečba v spolupráci s nefrológom kvôli
stopám po transplantácii obličiek a imunosupresívnej liečbe.
Pacient však návštevu onkológie opakovane odmietal. Až do
marca 2016 sa na onkologickú ambulanciu nedostavil. Prišiel
až po opakovanom odporúčaní nefrológa pre progredujúcu bolesť v oblasti hrudníka. Bolesť mal počas dňa občasnú, budila
ho však v noci, a preto užíval večer tramadol 50 mg nasadený
obvodným lekárom, a občas metamizol 1 tbl počas dňa.
Pacientovi bola opäť odporučená onkologická liečba a prešetrenie zjavnej progresie ochorenia, no pacient svoj zamietavý
postoj k onkologickej liečbe rádioterapiou a chemoterapiou
stále nezmenil. Laboratórne parametre boli stabilizované, čo
sa týka obličkových funkcií, urea 12,4 – 14 μkat/l, kreatinín od
124 – 140 μkat/l, CB 55,8 g/l, mierna elevácia hepatálnych testov. V krvnom obraze bol Hb 106 g/l.
Pacientovi sme vzhľadom na progresiu nádorovej bolesti odporučili pravidelné užívanie slabého opioidu tramadolu 2x
100 mg s pridaným paracetamolom 500 mg. V apríli 2016 pri
kontrole po dvoch týždňoch udával ústup bolesti, mohol už
lepšie spať, bežné denné aktivity vykonával bez bolesti, dýchalo
sa mu dobre, no udával nechutenstvo. Pacient bol pri tejto liečbe
bez výskytu nežiaducich účinkov.
V máji 2016 však pacient opäť udával zhoršenie bolesti, bolesť bola takmer celodenná, v noci pociťoval silné bolesti pravej
strany hrudníka. Pridružili sa aj bolesti v oboch dolných končatinách a celková slabosť. Pacientovi som odporučila zmenu
liečby, a to prechod na silné opioidy. Opakovane sa dožadoval
liečby transdermálnou formou, a tak som nasadila najnižšiu
dávku fentanylu 25 μg/hod à 3 dni. Pri kontrole po týždni pacient udával iba mierny ústup bolesti. K fentanylu som sa teda
rozhodla pridať ďalší silný opioid a zvolila som hydromorfón
2x 4 mg. Daný pacient bol polymorbídny a nakoľko mu table-
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tová forma nevyhovovala, hydromorfón som považovala za najlepšiu voľbu aj vďaka dobrým skúsenostiam pri liečbe bolesti
u onkologických pacientov. V priebehu nasledujúceho mesiaca
som pôvodnú dávku postupne zvyšovala na 2x 8 mg, kedy pacient už nepociťoval bolesti.
Po dvoch mesiacoch liečby (júl 2016) sa bolesť opäť zvýraznila, preto som dávku hydromorfónu zvýšila na 2x 16 mg, fentanyl ostal naďalej v dávke 25 μg/hod à 3 dni. Pridružili sa problémy s dýchaním, tvorba minimálneho hydrothoraxu pri
progresii základnej diagnózy, ktorá sa liečbou pre postoj pacienta nedala ovplyvniť.
Pacient je na tejto kombinácii zatiaľ s minimálnou bolesťou,
ktorá ho nijako nelimituje, výrazné sú však prejavy základnej
diagnózy a kachektizácia.

Diskusia a záver
Táto kazuistika dokumentuje veľmi dobrý analgetický efekt
kombinácie nižších dávok dvoch silných opioidov pri liečbe
nádorovej bolesti, v tomto prípade aj u pacienta, ktorý odmietol
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inú ako symptomatickú liečbu. Jedná sa o polymorbídneho pacienta s imunosupresívnou liečbou po transplantácii obličky.
Pacient s pokročilou nádorovou chorobou pľúc žije vďaka
správnej liečbe bez utrpenia z bolesti. Je treba dodať, že forma
p.o. sa pri liečbe bolesti u onkologického pacienta osvedčila
viac ako transdermálna z dôvodu rýchlejšej a presnejšej titrácie
a konkrétne hydromorfón bez stropového efektu je vhodný
u pacientov s rýchlym progredovaním onkologickej diagnózy.

MUDr. Zlatica Šimkovičová
Onkologická ambulancia, NsP Rožňava
Špitálska 1
048 01 Rožňava
e-mail: zlatica.simkovicova@svetzdravia.sk
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Stabilizácia bolesti hydromorfónom
pri pokročilej artróze bedrového kĺbu
Štefan Štempel
Ortopedická ambulancia, Žilina

Kľúčové slová

Súhrn
Kazuistika poukazuje na možnosti vhodnejšej voľby analgetickej liečby hydromorfónom
u pacientky s pokročilou artrózou bedrového kĺbu. Ukazuje tiež možnosti dodatočnej
optimalizácie dávky a prechodu na dlhodobú kontinuálnu kontrolovanú liečbu bolesti.

Summary

Keywords

Pain control with hydromorphone in an advanced hip joint arthrosis
This case study demonstrates the possibility of a more appropriate choice of analgesic
therapy with hydromorphone in patients with advanced arthritis of the hip. It also shows
the possibility of additional dose optimization benefits and the possibility of transition
to long-term ongoing controlled treatment of pain.

Úvod
Koxartróza je degeneratívne ochorenie bedrového kĺbu, ktoré
vzniká na podklade dlhodobej dysfunkcie kĺbu a času. Tieto
faktory vedú k postupnému opotrebeniu kĺbu. Sprievodnými
príznakmi bývajú: bolesť kĺbu, obmedzenie hybnosti, krívanie,
skrátenie končatiny s postupným vznikom flekčnoaddukčnej
kontraktúry. Terminálnym štádiom ochorenia je až úplné znehybnenie bedrového kĺbu.

Kazuistika
76-ročná pacientka s pokročilou artrózou pravého bedrového
kĺbu a sprievodným chronickým vertebroalgickým syndrómom
lumbosakrálnej oblasti. V posledných dvoch rokoch došlo k výraznej progresii RTG nálezu i klinického nálezu v oblasti pravej
koxy. Došlo k zvýrazneniu bolesti, vzniku flekčnoaddukčnej
kontraktúry a ťažkému obmedzeniu hybnosti.
Liečba lokálnymi kortikoidmi – betametazónom, nesteroidnými antiflogistikami – diklofenakom a aceklofenakom,
a analgetikami – tramadolom, sa postupne stávala nedostatočnou. Ochorenie dospelo do štádia nedostatočnej kontroly bolesti počas dňa, noci i akejkoľvek telesnej záťaže. Pacientka bola
schopná chôdze len za pomoci dvoch francúzskych bariel s perimetrom chôdze do 30 metrov. Operačný zákrok bol v posledných dvoch rokoch opakovane kontraindikovaný pre ICHS
s chronickou fibriláciou predsiení, hemodynamicky nestabilnou NYHA III, asthma cardiale, hypertenziu WHO III, výraznú
obezitu a CHVI dolných končatín.
V máji 2016 bola začatá opioidná analgetická liečba hydromorfónom v dávke 8 mg 2x denne p.o. a ukončená liečba tra-
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madolom v dávke 50 – 100 mg. Efekt tejto liečby sa zdal byť
v posledných piatich mesiacoch pri pravidelných mesačných
kontrolách uspokojivý. Pacientka dlhodobo liečbu tolerovala
bez nežiaducich účinkov a tendencie k zvyšovaniu dávky. V prípade potreby bola možnosť pacientke dávku zvýšiť v režime
asymetrického dávkovania, ráno 8 mg a večer 12 – 16 mg podľa
intenzity bolesti.

Diskusia a záver
Kazuistika poukazuje na vhodnosť opioidnej analgetickej liečby
hydromorfónom u pacientky s chronickou nenádorovou bolesťou v oblasti bedrového kĺbu. Počas liečby dochádza k dlhodobej kontrole algického stavu, z čoho pacientka naďalej dlhodobo profituje. Hydromorfón je vhodnou liečbou pre starších
polymorbidných pacientov vďaka svojmu jedinečnému metabolizmu a flexibilnému asymetrickému dávkovaniu.

Literatúra
1. Rozkydal, Z., Kunovský, R. Totální náhrada kyčle při osteoartróze s protruzí
acetabula. Acta Chir Ortop Traum Czech 70, 5: 296–302, 2003.
2. Rychlíková, E. Funkční poruchy kloubů končetin. Praha: Grada Publishing,
2002.
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Hydromorfón hydrochlorid v liečbe
chronickej nádorovej bolesti u pacienta
s generalizovaným karcinómom prostaty
Peter Vaněk
Klinika radiačnej a klinickej a onkológie, ÚVN SNP – FN Ružomberok

Kľúčové slová

Súhrn
Kazuistika poukazuje na možnosti komplexnej liečby chronickej nádorovej bolesti pri
skeletálnych metastázach u pacienta s generalizovaným karcinómom prostaty, kde dôležitú úlohu zohráva komplexná onkologická liečba, v danom prípade od farmakologickej
liečby bolesti opioidnými analgetikami s poukázaním na ich rotáciu z transdermálneho
fentanylu na perorálnu formu hydromorfón hydrochloridu a liečby infúznou formou
bisfosfonátmi – kyselinou pamidronovou a zolendronovou. Ďalej obsahuje použitie analgetickej lokálnej rádioterapie na oblasť manifestných osseálnych metastáz v kontexte
primárnej liečby generalizovaného štádia ochorenia, a to hormonálnej liečby, a následnej
systémovej chemoterapie, keď sa ochorenie stalo hormonálne rezistentné.

Summary

Bolesť je definovaná podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti (IASP) ako nepríjemný emocionálny a zmyslový
zážitok, ktorý je spojený s potenciálnym alebo skutočným poškodením tkaniva alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna.
Bolesť delíme z časového hľadiska na akútnu, chronickú
a prelomovú. Podľa etiológie na nádorovú a nenádorovú a podľa
patofyziológie, kde a ako vzniká, na nociceptívnu (somatická,
viscerálna, ischemická), neurogénnu neuropatickú (periférna,
centrálna, dysautonómna), psychogénnu a zmiešanú.
Daná kazuistika je zameraná na možnosti liečby chronickej
nádorovej bolesti, ktorú z epidemiologického hľadiska charakterizujú nasledujúce fakty:
 6,6 miliónov ľudí ročne umiera na nádorové ochorenia
 bolesť je sprievodným javom
 často prvý symptóm ochorenia
 prevalencia bolesti vo včasných štádiách nádorových ochorení je 50 %
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Keywords

Hydromorphone hydrochloride in the treatment of the chronic cancer pain in a patient with a generalized prostatic cancer
This case report demonstrates the possibility of a comprehensive therapy for chronic cancer pain associated with skeletal metastases in a patient with generalized prostate cancer,
where comprehensive oncology treatment plays an important role. In this case I present
pharmacological treatment of pain with opioid analgesics, with reference to the rotation
from a transdermal fentanyl to oral hydromorphone hydrochloride and infusion therapy
with bisphosphonates – pamidronic acid and zolendronic acid. Further it includes the
use of local analgesic radiotherapy to the area of bone metastases in the context of primary treatment of generalized stage of the disease, i.e. hormonal therapy, with
subsequent systemic chemotherapy when the disease became hormone-resistant.

Úvod






 prostate cancer
 chronic cancer pain
 hydromorphone
hydrochloride
 opioid rotation

 pokročilé a terminálne štádia 75 %
 33 % pacientov trpí bolesťou po prekonaní onkologického
ochorenia
Najvyšší výskyt chronickej nádorovej bolesti je u nasledujúcich
nádorových ochorení: nádory hlavy a krku (H&N) u 67 – 91 %
pacientov, karcinóm prostaty u 56 – 94 %, karcinóm maternice
u 30 – 90 %, karcinóm prsníka u 40 – 89 %, karcinóm pankreasu
u 72 – 85 %.1
Karcinóm prostaty (morfologicky ide okrem výnimiek
o adenokarcinóm) sa vyskytuje hlavne u starších mužov vo veku
nad 50 rokov, v nižších vekových skupinách je to pomerne
zriedkavé ochorenie. V rámci Európskej únie tvorí približne
13 % všetkých karcinómov u mužov a v 9 % je príčinou úmrtia
onkologických pacientov.
Štúdium incidencie zhubných nádorov prostaty sťažuje výskyt tzv. latentných foriem, ktoré sa zisťujú ako náhodný nález
pri pitve, prípadne v posledných rokoch pri bioptických vyšetreniach vzoriek z prostaty, odobratých v rámci skríningu alebo
pri TUR (transuretrálnej resekcii) prostaty pre benígnu hyper-
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pláziu. Incidencia je značne rozdielna medzi jednotlivými
štátmi, regiónmi a etnickými skupinami.
Slovenská republika sa hodnotami incidencie zaraďuje medzi
krajiny so strednou až nižšou incidenciou v rámci Európy
(20/100 000 mužov). Incidencia vo všetkých vyspelých štátoch
rastie. Veľmi dôležitý fakt je ale pokles mortality a zvyšovanie
5-ročného prežívania u belochov zo 67 % na 73 – 75 %. Hlavný
podiel má najmä lepšia záchytnosť včasných foriem a pokroky
v liečbe. V globálnom meradle sú ale stále veľké rozdiely medzi
prežívaním.
V etiológii karcinómu prostaty sú hlavnými rizikovými faktormi vyšší vek, etnická alebo národnostná príslušnosť, prípadne krajina či región. Tiež sú zaznamenané dedičné faktory
– muži, u ktorých sa vyskytol karcinóm prostaty v blízkom príbuzenstve (brat, otec), majú približne dvojnásobné riziko v porovnaní s mužmi bez rodinnej anamnézy. Medzi endogénne
faktory sa zaraďujú pohlavné hormóny. Na toto poukazuje ich
potreba pre vývoj a rast prostaty, neprítomnosť karcinómu prostaty u eunuchov a nižšie riziko u mužov kastrovaných v postpubertálnom veku. Sexuálne faktory sú hodnotené rozdielne –
napríklad vyššie riziko u katolíckych kňazov v kontraste s nižším rizikom u slobodných mužov.2 Ochorenie sa vyskytuje častejšie u mužov, ktorí sa ženili vo vyššom veku, a zároveň
u mužov 2 až 3-krát ženatých. Vyššie riziko je u mužov s prvým
pohlavným stykom v nižšom veku a v súvislosti s promiskuitou
aj s pohlavnými infekciami. Z dietetických faktorov je to hlavne
strava bohatá na tuky, najmä pochádzajúce z hovädzieho, bravčového a baranieho mäsa.
Z morfologického hľadiska delíme karcinómy prostaty na
adenokarcinóm, ktorý predstavuje 95 % karcinómov. Dôležité
je hodnotenie rozsahu invazivity, infiltrácie do lymfatických
a krvných ciev a perineurálne šírenie. Medzi zriedkavejšie varianty karcinómu prostaty patrí malobunkový karcinóm charakterizovaný agresívnym potenciálom, ktorý je väčšinou rezistentný na hormonálnu liečbu. Medzi ďalšie zriedkavejšie typy
karcinómu prostaty patria duktálny (endometriálny) karcinóm,
sarkomatoidný karcinóm so synonymami karcinosarkóm, metaplastický karcinóm, vretenobunkový karcinóm. Mucinózny
adenokarcinóm je ďalší zriedkavý variant len s o niečo horšou
prognózou ako konvenčný adenokarcinóm. Veľmi slabo odpovedá na hormonálnu liečbu.
Malígny potenciál karcinómu prostaty sa hodnotí podľa
Gleasonovho skóre, ktoré koreluje na základe klinických štúdií
s enzymatickou aktivitou nádoru, s lokálnym šírením, ako aj
incidenciou uzlinových a kostných metastáz a s mortalitou.2
Tento skórovací systém rozoznáva 5 typov žľazových nádorových formácií. Prvý typ je dobre diferencovaný a piaty je anaplastický.
Vzhľadom k anatomickej lokalizácii vzniká väčšina karcinómov v periférnej zóne, a to 68 %, v prechodnej zóne vzniká
24 % a v centrálnej zóne 8 %, pričom možnosti liečby, terapeutická odpoveď, ako i prognóza pacientov s histologicky verifikovaným karcinómom prostaty je závislá od vstupného štádia
ochorenia.
Pacienti s lokalizovaným karcinómom prostaty sa delia na
základe kombinácie T kódu TNM klasifikácie, hladiny PSA
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a hodnoty Gleasonovho skóre (GS) na skupiny s nízkym, stredným a vysokým rizikom rekurencie a generalizácie, podľa čoho
sa doplňujú i stagingové vyšetrenia za účelom vylúčenia alebo
potvrdenia uzlinového postihnutia alebo generalizácie ochorenia, teda vzdialených metastáz.
Je to skupina nízkeho rizika: T1–2a a GS≤6 a PSA≤10, skupina stredného rizika: T2b a/alebo GS 7 a/alebo PSA 10 – 20
a skupina vysokého rizika ≥T2c alebo GS 8 – 10 alebo PSA>20.
U pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty sa potom
volí i príslušná liečba na základe odporučení svetových onkologických spoločností. Pacienti s postihnutím regionálnych
panvových uzlín sú zaradení do skupiny lokálne pokročilých
pacientov a pacienti so vzdialenými metastázami najčastejšie
skeletálnymi, následne viscerálnymi – pľúca a pečeň – sú klasifikovaní ako metastatický pacienti alebo pacienti v klinickom
štádiu IV.
Pacient v mojej kazuistike je príkladom generalizovaného
pacienta v štádiu IV s verifikovanými skeletálnymi metastázami.

Kazuistika
Pacient – muž, beloch, dôchodca, narodený v roku 1938, bez
anamnézy nádorového ochorenia v rodine, navštívil naše pracovisko prvýkrát 31. mája 2011 na základe odporúčania obvodného lekára. Základná diagnóza bola carcinoma prostatae
generalisata, metastázy (mts) skeletu, PSA iniciálne 21,95
ng/ml, TNM klasifikácia: pT1cNxM1 št. IV – os pubis obojstranne, predná plocha bedrovej kosti vpravo, zadná časť krídla
bedrovej kosti a acetabulum, obe SI skĺbenia a os sacrum, suspektné mts v 6. rebre vpravo vpredu, L3, L4, L5 laterálne, tiež
Th 12 laterálne vľavo. Histológia preukázala adenokarcinóm
G3, Gl. skóre 8. Urológom bola začatá hormonálna liečba
(HRT) maximálna androgénna blokáda (MAB) v kombinácii
leuprorelín acetát + bikalutamid 50 mg od 27. mája 2011. Subjektívne pacient udával pol roka pobolievanie v krížoch, v máji
2011 bola cestou urologickej ambulancie realizovaná biopsia
prostaty, histologicky bolo verifikované nádorové ochorenie,
stolica pravidelná, močenie proti odporu, bez makroskopickej
hematúrie.
Celotelová perfúzna scintigrafia skeletu bola v máji 2015 so
záverom: Na gamagrame skeletu sú prítomné výrazné známky
osteoblastickej prestavy v panve, najskôr v dôsledku mts postihnutia (os pubis obojstranne, predná plocha bedrovej kosti
vpravo, zadná časť krídla bedrovej kosti a acetabulum vpravo,
obe SI skĺbenia a os sacrum), metabolické ochorenie je menej
pravdepodobné. Suspektný nález je i v 6. rebre vpravo vpredu,
ložiská v stavcoch majú skôr osteodegeneratívny charakter, ale
je vhodné sledovať to.
U pacienta sme doplnili vyšetrenia za účelom vylúčenia metastáz viscerálnych orgánov – RTG hrudníka, USG abdomenu,
RTG LS oblasti – bez nálezu mts na pľúcach, bez mts pečene či
retroperitoneálnej lymfadenopatie. Suspektný nález na scintigrafii skeletu v oblasti LS chrbtice nebol potvrdený, len pokročilé mts v skelete panvy. K už začatej HRT-MAB cestou spádovej
urologickej ambulancie boli do liečby pridané bisfosfonáty, di-
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nátrium pamidronát 90 mg i.v., každých 21 dní, a úprava analgetickej medikácie vzhľadom k neefektivite kombinácie diklofenak epolamín + tramadol na fentanyl 25 μg/72 hod. + rýchlo
účinkujúci fentanyl 100 μg sublinguálne na prelomovú bolesť.
Postupne bola titrovaná dávka podľa efektu analgetickej medikácie. Laxatíva: laktulóza 15 ml. Vzhľadom k výsledku scintigrafie skeletu a klinickej manifestácii bola začatá paliatívna
analgetická rádioterapia (RT) na oblasť oboch polovíc panvy
technikou AP/PA pole 10x 3 Gy na Co60 (od 31. mája do
13. júna 2011).
Po ukončení analgetickej lokálnej RT došlo v kombinácii
s titráciou bazálnej analgetickej medikácie na fentanyl 50 μg/72
hod. + fentanyl 200 μg sublinguálne na prelomovú bolesť
k zmierneniu bolestí v panve. Táto kombinácia analgetickej liečby spolu s podávaním infúznej liečby bisfosfonátom pokračovala na našej ambulancii do marca 2013 s pokračujúcou hormonálnou liečbou cestou spádovej urologickej ambulancie.
Pri kontrole v marci 2013 došlo k progresii bolesti v oboch
bedrových kĺboch, kĺboch oboch rúk, a preto bola indikovaná
kontrolná scintigrafia skeletu s nálezom progresie – mnohopočetných mts ložísk – na celotelovom gamagrame skeletu.
RTG panvy ukázalo rozsiahly nález sklerotických mts v pelvickej oblasti a v sacre. Pre progresiu skeletálnych metastáz a progresiu PSA bolo ochorenie hodnotené ako hormonálne rezistentné. Pre zvýraznenie algického syndrómu v oblasti panvy
sme pristúpili k zmene analgetickej medikácie v zmysle rotácie
opioidov aj s ohľadom na to, že navýšenie fentanyl náplasti na
75 μg/72 hod. nebolo pacientom tolerované (zvýraznenie sedácie a závratov). Preto sme liečbu zmenili na hydromorfón
hydrochlorid 8 mg ráno a 8 mg večer. Rýchlo účinkujúci fentanyl ponechaný na prelomovú bolesť. Po úprave analgetickej
medikácie pacient udáva zlepšenie s dobrou kontrolou bolesti.
V priebehu marca až mája 2013 sme realizovali RTG vyšetrenie
hrudníka a USG brucha bez nálezu mts postihnutia pľúc, pečene, respektíve retroperitoneálnej lymfadenopatie.
V auguste 2013 bola vzhľadom k priamemu analgetickému
efektu RT v zmysle útlmu osteoklastickej aktivity a aktivácie
osteoblastickej aktivity a navodenia radiačnej sklerózy v ožarovanej oblasti skeletu plánovaná doplňujúca lokálna rádioterapia na oblasť manifestných osseálnych metastáz, aj za účelom
prevencie patologickej fraktúry. Vzhľadom k predošlej lokálnej
rádioterapii na oblasť panvy do celkovej letálnej dávky (CLD)
30 Gy a 3 Gy, rádiobiologickej účinnosti (RBU) 38 Gy, tolerančnej dávke na tenké a hrubé črevo, preštudovaní plánovacieho CT a po konturácii planning target volume (PTV) už nebolo možné opakovať ožiarenie na oblasť bedrovej kosti vľavo
Co 60 (prekročenie tolerančnej dávky (TD) na dolný GIT),
a preto bola zahájená lokálna paliatívna analgetická liečba – rádioterapia na oblasť bedrovej kosti vľavo RTG Gulmay 7x 3 Gy
– 3 Gy v 3 cm, povrchová dávka 4,25 Gy s ohľadom vyhasínacieho faktora voči rádioterapii RT z roku 2011. Pacient toleroval
liečbu dobre do 13. augusta 2013, bez prejavov akútnej alebo
neskorej toxicity. Po skončení lokálnej rádioterapie vzhľadom
k hormonálnej refrakterite ochorenia, CT verifikovanej progresii ochorenia v zmysle multifokálnych modulácií v oboch
pľúcnych krídlach veľkosti od 3 do 30 mm s ich parciálnou kal-
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cifikáciou, vrátane vnútrohrudníkových LU z júla 2013 bola od
septembra 2013 zahájená systémová paliatívna chemoterapia
docetaxel + prednizón, pokračovala infúzna liečba bisfosfonátmi, realizovali sme zmenu z kyseliny pamidronátovej na zolendronátovú, upravili analgetickú medikáciu hydromorfón
hydrochloridu na 2x 16 mg s dobrým analgetickým účinkom.
Pacientovi bolo celkovo podaných 17 sérií paliatívnej CHT s poklesom ALP v laboratórnych odberoch, ako i poklesom PSA,
výrazným znížením bolestí v krížovej oblasti aj v oboch bedrách. Systémová chemoterapia bola ukončená v septembri 2014.
Kontrolné CT hrudníka v januári 2015 nepreukázalo mts pľúc,
kontrolná scintigrafia skeletu v januári 2015 ukázala progresiu
skeletálnych metastáz, so zvýraznením bolesti v kostiach lebky,
kde bolo verifikované mts postihnutie. Pacient si sám doma
upravil analgetickú medikáciu na 2x 8 mg hydromorfón hydrochloridu. Kvôli bolesti pri kontrole v januári 2015 sme upravili
analgetickú medikáciu na 2x 12 mg hydromorfón hydrochloridu + fentanyl 200 μg na prelomovú bolesť (max. každých
6 hodín 1 sublinguálnu tabletu). Pacient pokračoval s infúznou
liečbou bisfosfonátom. Pri ďalšej kontrole vo februári 2015 sme
upravili analgetickú medikáciu hydromorfón hydrochloridom
na 16 mg 2x denne, s naplánovaním analgetickej lokálnej RT
na oblasť kalvy Co60 2 LL polia 10x 3 Gy a obe ramená a lopatky
5x 4 Gy na Co 60. Lokálnu RT pre ukončenie prevádzky starého
kobaltového zdroja žiarenia pacient absolvoval na pracovisku
v Komárne v máji 2015.
Dňa 22. júna 2015 sa pacient dostavil na našu ambulanciu
k pokračovaniu infúznej liečby bisfosfonátom, kontrole ožarovaného poľa za účelom zhodnotenia akútnych poradiačných
zmien po skončení lokálnej RT. Pacient bol v sprievode rodiny,
s malígnou kachexiou, KI 50-indexom výkonnosti onkologického pacienta, kedy viac ako polovicu času strávi v posteli, s potrebou starostlivosti druhej osoby, dominovala celková slabosť,
nechutenstvo, bez jednoznačnej bolestivosti skeletu, s analgetickou medikáciou hydromorfón hydrochlorid 2x 16 mg, maximálne 1x za 2 – 3 dni potreba fentanylu 200 μg na prelomovú
bolesť (jednu tabletu na večer).
Pri kontrolnej scintigrafii skeletu v máji 2015 na celotelovom
gamagrame skeletu v kostnej fáze bola prítomná zvýšená aktivita v lebke, v ramenných kostiach obojstranne, vrátane ramenných kĺbov, zvýšená je tiež v rebrách, v Th chrbtici (menej výrazne v L chrbtici), zvýšená je v stavci L5, nižšia aktivita je
v skelete končatín. Perfúzia v LS je zvýšená v oboch fázach, viac
v arteriálnej.

Záver
Na celotelovom gamagrame skeletu zvýšená aktivita svedčí pre
mts postihnutie axiálneho skeletu (rebrá, chrbtica, lopatky,
lebka). Podľa charakteru nálezu sa môže jednať aj o začínajúcu
infiltráciu KD, „super scan”. U pacienta vzhľadom k celkovému
stavu KI 50 %, malígnej kachexii, progresii ochorenia v zmysle
mts skeletu a absolvovanej onkologickej liečbe nebolo možné
pokračovať v paliatívnej systémovej onkologickej liečbe, z pohľadu onkológa best supportive care, odovzdaný do ďalšej starostlivosti obvodného lekára s odporučením analgetickej me-
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HYDROMORFÓN HYDROCHLORID V LIEČBE CHRONICKEJ NÁDOROVEJ BOLESTI
U PACIENTA S GENERALIZOVANÝM KARCINÓMOM PROSTATY

dikácie hydromorfón hydrochlorid na 2x 12 mg, nutričnej podpory Nutridrink 2x 200 ml, kortikoterapiou dexametazónom
3x 4 mg s antiedémovým účelom po lokálnej RT na oblasť kalvy
aj jeho katabolickým účinkom pri kachexii, s profylaktickou
dávkou IPP-inhibítora protónovej pumpy v prevencii vzniku
vredovej choroby gastroduodena pri kortikoterapii.

binácii s liečbou prelomovej bolesti vytvorila predpoklady na
možnosť podávania systémovej chemoterapie po dobu dvoch
rokov pri dobrej kvalite života s možnosťou širokého dávkovacieho rozpätia hydromorfón hydrochloridu na základe aktuálneho stavu pacienta, ako i jeho význam a efektivitu v rámci best
supportive care.

Diskusia a záver

Literatúra

Cieľom kazuistiky bolo poukázať na význam komplexnej onkologickej liečby u pacienta s generalizovaným karcinómom
prostaty, kde v tomto komplexe zohráva nezastupiteľnú úlohu
liečba chronickej nádorovej bolesti. Hlavným cieľom tejto analgetickej liečby je dosiahnutie kontroly nádorovej bolesti, pri
zachovanej kvalite života pacienta a priestoru na systémovú paliatívnu liečbu, kde práve karcinóm prostaty i v generalizovanom štádiu pri danom histologickom type adenokarcinómu je
charakterizovaný pomalým biologickým potenciálom s jeho
hormonálnou závislosťou. U daného pacienta boli prezentované
v podstate všetky hlavné možnosti liečby bolesti na základe
WHO analgetického rebríka. Prechod od nesteroidných analgetík cez tramadol k silným opioidom typu fentanylu, s poukázaním na význam rotácie opioidov a potrebu správneho nastavenia bazálnej liečby chronickej nádorovej bolesti, ako aj
prelomovej bolesti a úlohu lokálnej analgetickej rádioterapie.
Práve rotácia opioidov na hydromorfón hydrochlorid v kom-
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