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Mnohopočetný myelóm

www.myelom.sk

Kosť

Kostná dreň - miesto 

tvorby plazmatických 

buniek

Normálne plazmatické bunky

Protilátky

(polyklonálne Ig)

Bunky mnohopočetného myelómu 

(abnormálne plazmatické bunky)

Abnormálne protilátky

(monoklonálne Ig, 

paraproteín, M-proteín)



Mnohopočetný myelóm: Kosť je neoddeliteľnou súčasťou 
patogenézy ochorenia

Durie BGM. Concise Review of the Disease and Treatment Options. International Myeloma Foundation, 2016 edition. 

Available at: https://www.myeloma.org/imf-publications/patient-publications-0. Accessed April 2017;

Multiple Myeloma Research Foundation. Multiple Myeloma Disease Overview. 2015. 

Available at: www.themmrf.org/assets/mmrf-disease-overview.pdf. Accessed April 2017; 

Snowden JA. Br J Haematol 2011;154:76–103.

VTE: venózny tromboembolizmus.

Únava, závraty, bolesť hlavy, dyspnoe, odkázanosť 

na liečbu rastovými faktormi, infekcia, orgánový

infarkt, VTE

Hyperkalcemická kóma, odkázanosť na dialýzu

Bolesť, imobilita, patologické fraktúry

Krv: anémia, poruchy koagulácie, imunosupresia, 

infekcia, hyperviskozita

Obličky: proteinúria, amyloidóza, hyperkalciémia, 

porucha funkcie obličiek alebo zlyhanie obličiek

Kosť: lytické lézie, osteopénia, hyperkalciémia

(bežne postihnuté sú lebka, stavce, rebrá, dlhé kosti)



Definícia kostnej choroby pri myelóme:
kritériá IMWG 2014

• Jedno a viac osteolytických ložísk veľkosti najmenej 5 mm na 
RTG, CT,  WBLDCT alebo PET/CT - a to aj v prípade, ak nález 
nie je zrejmý na RTG. 
o Ak je v KD < 10% KPB, je potrebná viac ako 1 kostná lézia - na odlíšenie 

od solitárneho plazmocytómu s minimálnym postihnutím KD     

• Samotná osteoporóza nie je dostatočný nález pre CRAB

• Prítomnosť biomarkera malignity: > ako jedna fokálna lézia na 
MRI, s rozmerom > 5 mm – kritérium pre stanovenie diagnózy 
MM a začatie liečby

• Pri nejasnom náleze na CT, PET/CT, alebo MRI: sledovanie á 3-6 mesiacov 

a/alebo biopsia

KD, kostná dreň; KPB – klonálne plazmatické bunky; 
WBLDCT – whole body low dose CT – celotelové nízkodávkové CT

Rajkumar SV, et aI. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma l., Lancet Oncol 2014; 15: e538–48



• Vyskytuje sa u 85% pacientov v 
čase diagnózy

• Oslabená kosť kvôli léziám 
alebo „dieram“ a osteoporóze

• Zvýšená hladina vápnika v krvi 
(hyperkalciémia)

• mierne až závažné 
problémy týkajúce sa 
funkcie obličiek

• Zlomeniny 
• Mimo chrbtice 

(nevertebrálne) 
• Zlomeniny v chrbtici                 

(vertebrálna kompresia) 
• Kompresia miechy/kolaps

Osteoporóza 
(„rednutie kostí") 

Lytické lézie
(„diery") 

Kostná choroba pri myelóme
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Myelóm v starovekej Núbii
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Lokalizácia lytických lézií

• Stavce 65 %

• Rebrá 45 %

• Lebka 40 %

• Ramená 40 %

• Panva 30 %

• Dlhé kosti 25 %

Miesta bežne postihnuté 
lytickou kostnou chorobou4



Poškodenie chrbtice/kostí môže byť veľmi vážne

www.myelom.sk

Táto diera za chvíľu 
spôsobí zlomeninu,                                
i keď pacient 
nepociťuje žiadnu 
bolesť



Kostná remodelácia 
a patogenéza kostnej choroby u MM



Odbúravajú a budujú pevnú štruktúru 
podobnú včeliemu plástu

Osteoklast 

Normálna remodelácia (prestavba) kostí 
je spojený proces

www.myelom.sk



Normálna kostná remodelácia zahŕňa koordinovanú 
aktivitu osteoklastov, osteoblastov a osteocytov

1. Roodman GD. N Engl J Med 2004;350:1655–64; 2. Blair HC, et al. Science 1989;245:855–57; 
3. Roodman GD. Leukemia 2009;23:435–41; 4. van Bezooijen RL, et al. J Exp Med 2004;199:805–14; 
5. Bonewald LF. J Bone Miner Res 2011;26:229–38; 6. Rucci N. Clin Cases Miner Bone Metab 2008;5:49–56. 

OPG: osteoprotegerín; RANKL: ligand receptora aktivujúceho nukleárny faktor κB (receptor activator of nuclear factor-κB ligand); Wnt: signálna dráha 

WNT (wingless-type).

Osteoklasty resorbujú
kosť tak, že vylučujú 

proteázy a produkujú 
kyselinu, ktoré rozpúšťajú 
kostný matrix a uvoľňujú 

minerálnu zložku 
z kostného tkaniva1,2

Osteoblasty vytvárajú a 
mineralizujú kostný 
matrix, ktorým sa 

napokon úplne obklopia 
a zmenia sa na osteocyty1

Osteocyty sú hlavnými 

mediátormi normálnej kostnej 
remodelácie4,5

RANKL a OPG majú rozhodujúce úlohy pri 

normálnej kostnej remodelácii, pričom 
RANKL podporuje tvorbu osteoklastov a OPG 

reguluje tvorbu osteoklastov1,3

Signálna dráha Wnt podporuje

proliferáciu, expanziu a prežívanie 
osteoblastov a je presne regulovaná 

niekoľkými faktormi3,6



Myelómové bunky

Faktory aktivujúce 
osteoklasty, ktoré sú 
odvodené od nádoru
• Makrofágový 

zápalový proteín 1α
• Interleukín-3

Stromálne bunky
• RANKL
• Interleukín-6

Osteoklasty
Osteoblasty

Kostná choroba pri myelóme
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Kosť

Osteocyty
Aktivín A



MyelómNormálny stav

Pri myelóme je remodelácia (prestavba) kostí 
narušená 

www.myelom.sk



RANK Ligand  aktivitu osteoklastov

Zábrana aktivácie OK
Podpora aktivácie
OK

Aktivita osteoklastov

Porušenie rovnováhy medzi RANKL a OPG je kritické vo vývoji 
postihnutia kosti spojenej s úbytkom kostnej hmoty a kostnou resorpciou



DIAGNOSTIKA KOSTNEJ CHOROBY
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KOSTI KOSTNÁ DREŇ

Durie-Salmon
1998

RTG −

IMWG 2003 RTG −

IMWG 2014 RTG, CT, PET/CT MRI

Durie, Cancer 1975; IMWG, BJH 2003; Rajkumar, Lancet Oncol 
2014



Konvenčná rádiografia skeletu (RTG)

▪ Celotelová rádiografia bola štandardom avšak:
▪ Najnižšia citlivosť - lytické lézie sú viditeľné iba pri strate 

30% trabekulárnej hmoty. 
▪ Nezobrazuje extraoseálne lézie.

▪ Nízka senzitivita pre chrbticu.
▪ Nerozlišuje vertebrálne fraktúry pri osteoporóze a MM
▪ Nutné doplniť MRI chrbtice.

▪ Nevhodné na monitorovanie odpovede na liečbu

Pacienti môžu byť diagnostikovaní a liečení                                 
s oneskorením!!

Rajkumar, Lancet Oncol 2014; 15: e538–48;  Pianko et al. Clin Cancer Res. 2014 Dec 1;20(23):5888-97.
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RTG

• Výhody

∙ Dostupnosť

∙ Nízka cena, nízka radiačná záťaž

• Nevýhody

∙ Nízka senzitivita a špecificita

∙ Dĺžka vyš., manipulácia s pacientom
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Prečo nové zobrazovacie techniky?

• Včasná detekcia kostnej choroby

• Odlíšenie solitárneho plazmocytómu od MM

• MRI - predikcia rizika progresie z SMM → MM

• PET/CT a WB-MRI - prognostický význam

- posúdenie hĺbky odpovede

- monitorovanie nesekrečného MM
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WBLD-CT
• Výhody

∙ ↑ senzitivita a špecificita ako RTG

∙ Krátky čas vyšetrenia

∙ 3D informácie

∙ EMP, extraoseálne ložiská

∙ Follow-up

• Nevýhody

∙ Vyššia radiačná záťaž ako RTG

∙ ↓ senzitivita ako MRI na dg. PC infiltrácie
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WB-MRI
• Výhody

∙ Odhalí infiltráciu pred poškodením kosti

∙ Bez radiačnej záťaže

∙ Detekcia kompresie miechy, mäkkotkanivových más,        
EMP

∙ Diferenciácia medzi benígnymi a malígnymi fraktúrami

∙ Follow-up, prognostický význam

∙ % straty výšky stavca pred kyfoplastikou

• Nevýhody

∙ Cena, čas, kontraindikácie: klaustrofóbia, kov, RI

∙ Inferiorita voči CT pri hodnotení kostnej choroby



PET/CT

• Výhody

∙ Identifikácia malých ložísk (5 mm)

∙ Funkčná aktivita: aktívny vs neaktívny myelóm

∙ EMP, nesekrečný MM

∙ Monitoring liečby

• Nevýhody

∙ Cena, dostupnosť, radiačná záťaž

∙ Suboptimálne pri difúznom postihnutí KD a lebky

➢ www.myelom.sk
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WB-RTG WB-CT

M, 1949 Kompresívna fraktúra L4
OLL v S1 a proc.spinosus,
OLL v skalupe do 2,6 mm, 
patol.fr. L4

Ž, 1965 Bez OLL

OLL v skapule do 8mm,       
4 ložiská v os ilium do 8mm, 
v os pubis 2 mm,                  
L3 do 2mm, L4 do 4 mm
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Porovnanie

RTG 
skeletu

LD-CT WB-MRI PET/CT

Dĺžka 
vyšetrenia

80 minút 5 minút 45 minút 110 minút

Cena 200 € 380 € 380+70 € 1400 €

Radiačná 
záťaž

1,8 mSv 3-4 mSv - > 10-15 mSv



MANAŽMENT KOSTNEJ CHOROBY



Manažment kostnej choroby pri MM

PODPORNÁ LIEČBA

LIEČBA BISFOSFONÁTMI
• Liečba bisfosfonátmi sa má začať u pacientov s MM a s osteolytickými kostnými léziami 

detegovateľnými pomocou konvenčnej rádiografie alebo bez nich, ktorí podstupujú antimyelómovú 
liečbu. Podávanie u SMM nepredĺžilo asymptomatickú fázu, ale pacienti mali menej poškodený 
skelet

• Je potrebné monitorovanie klírensu kreatinínu v mesačných intervaloch

• Liečba bisfosfonátmi má byť pozastavená u pacientov, u ktorých vznikne renálna toxicita a má sa 
znovu začať, keď bude rozdiel hodnoty sérového kreatinínu v porovnaní s jeho východiskovou 
hodnotou v rozmedzí do 10 %

• Pacienti s dlhodobou liečbou majú byť sledovaní pre možný výskyt osteonekrózy čeľuste

LIEČBA BOLESTI
• Farmakologická liečba (NSAID, opioidy)

• Nízkodávková rádioterapia sa môže použiť ako paliatívna liečba v prípade nekontrolovanej bolesti,
hroziacej patologickej fraktúry alebo hroziacej kompresie miechy

VERTEBROPLASTIKA, KYFOPLASTIKA

CHIRURGICKÁ INTERVENCIA Terpos E, et al. J Clin Oncol 2013:31:2347‒57

SYSTÉMOVÁ ANTIMYELÓMOVÁ LIEČBA

• Transplantácia PKB

• Konvenčné chemoterapeutiká, kortikoidy

• „Nové lieky“ – proteazómové inhibítory, IMIDy, monoklonálne protilátky



• Zabraňujú zhoršeniu ochorenia
• Spomaľujú deštrukciu kosti tým, že 

spomaľujú osteoklasty (bunky, ktoré 
rozkladajú staré alebo opotrebované 
kosti)

• Nebudujú kosť
• Výhody: 

• Znižujú bolesť a zlomeniny
• Anti-myelómový efekt: zvýšenie doby 

prežitia v jednej dôležitej štúdii
• Dávkovanie: 

• Intravenózna infúzia u lekára každé 3-4 
týždne 

• Typy medikácie: vplyv na kosť sú rovnaké
• Kyselina zoledrónová: 30 minútová 

infúzia 
• Pamidronát: 2-4 hodinová infúzia

OSTEOKLASTY 
Sú spomalené, zastavuje 

sa rozpad kosti

Bisfosfonáty na liečbu kostnej choroby 
pri myelóme

www.myelom.sk



33

• Znížená funkcia obličiek 
• Krvné testy kvôli sledovaniu indikátorov, ktoré naznačujú 

zníženú funkciu obličiek (hodnoty kreatinínu) pred 
každou dávkou

• Dávka bisfosfonátu je znížená alebo udržiavaná, ak 
existujú náznaky problémov (zvýšenie hladiny kreatinínu)

• Zlomená stehenná kosť (veľká kosť, ktorá spája bedro a 
koleno) 

• Pomerne nezvyčajné
• Osteonekróza čeľuste (ONJ): Bolestivá odkrytá kosť v čeľusti

• Pomerne nezvyčajné
• Dodržujte pokyny na ústnu hygienu, aby ste znížili riziko

Možné vedľajšie účinky bisfosfonátov

www.myelom.sk



Výsledky auditu

1. Všetci pacienti, ktorí majú symptomatický myelóm, majú začať s 
bisfosfonátom bez ohľadu na to, či sú prítomné kostné lézie (100%).

2. Kyselina zoledrónová je bifosfonát voľby u pacientov so 
symptomatickým myelómom, takže ak sa použije alternatíva, mala by 
byť jasne zdokumentovaná v poznámkach o prípadoch s 
odôvodnením(96%). 

3. Všetci pacienti, u ktorých sa plánuje začať liečbu IV bisfosfonátom, 
majú byť upozornení, aby sa zúčastnili na zubnom vyšetrení s cieľom
minimalizovať riziko vzniku BONJ pri začatí liečby bisfosfonátmi (0%).

4. Každý pacient, ktorý má liečbu bisfosfonátom, má mať sledovanú
funkciu obličiek a má sa upraviť dávka na základe klírensu kreatinínu
pacienta(100%).

5. Všetci pacienti dostávali kyselinu zoledrónovú nepretržite počas prvých
2 rokov (95%).

6. Kyselina zoledrónová je prerušená u všetkých pacientov po dvoch
rokoch, pokiaľ nie sú stále známky aktívnej choroby (43%)

7. Ak liečba kyselinou zoledrónovou pokračuje po dvoch rokoch, 
frekvencia sa zníži na raz štvrťročne (30%)



• Vybavte si všetky potrebné dentálne 
zákroky pred začatím liečby 
bisfosfonátmi  

• Dodržiavajte ústnu hygienu
• Pravidelne navštevujte zubára
• Informujte vášho zubára                                     

o bisfosfonátoch
• Pri dentálnych problémoch zvoľte                      

čo najmenej invazívnu stratégiu 
• Informujte vášho zubára o dentálnych 

problémoch/potrebných zákrokoch
• Buďte opatrný! Zdá sa, že ONJ závisí od 

doby, počas ktorej pacienti užívajú 
bisfosfonáty

Ako znížiť riziko ONJ: 
Odporúčania ohľadom ústnej hygieny

www.myelom.sk



Nový liek: 
denosumab 

Ďalšie medikácie na zlepšenie sily kostí sú
zamerané na rastové faktory osteoklastov

www.myelom.sk

Myelómové 
bunky

Kosť Osteoklast Osteoblast



• Môže byť užitočné                                
v konkrétnych situáciách

• Kontrola bolesti (najmä na 
liečenie hmoty 
vyčnievajúcej z kosti) 

• Môže ovplyvniť normálnu 
funkciu kostnej drene —znížiť 
tvorbu krvných buniek 

• Možné dôsledky: 
• Anémia
• Oslabený imunitný systém
• Problémy so zrážaním krvi 

Ožarovanie

www.myelom.sk



• Minimálne invazívne 
postupy

• Sú uskutočniteľné bez 
hospitalizácie

• Malý rez
• Kostný cement kosť 

stabilizuje
• Je možná relatívne rýchla 

úľava od symptómov 
(približne jeden mesiac pri 
kyfoplastike)

Vertebroplastika Balóniková 
kyfoplastika

Ortopedické postupy na stabilizáciu chrbtice

www.myelom.sk



Optimálna liečba kostnej choroby pri 
myelóme

Zacielieť obe

Myelómové bunky Zvýšená aktivita/tvorba 
osteoklastov a supresia 
osteoblastov

www.myelom.sk



Myelómové bunky

Lenalidomid

Osteoblasty 

OCL prekurzor

Roodman GD JCI 2008 118:462-4

Bortezomib / lenalidomid u kostnej choroby 
pri myelóme

www.myelom.sk



Lieky ovplyvňujúce kostnú chorobu

LIEK ÚČINKY CIEĽOVÉ BUNKY

Bisfosfonáty Inhibítor osteoklastov Osteoklasty

Denosumab Antagonista RANKL Osteoklasty

Bortezomib Stimulácia osteoblastov
Inhibícia osteoklastov

Osteoklasty, osteoblasty

IMiDy Down-regulácia PU.1
Inhibícia osteoklastov

Osteoklasty

BHQ880 DKK-1-antagonista Osteoblasty

AMG 0007 OPG-agonista Osteoklasty

PCI-32765 BTK-inhibítor Osteoklasty

LFM-A13 BTK-inhibítor Osteoklasty

SB431542 a Ki26894 TGF-β inhibítor Osteoblasty

T140 CXCR4-inhibítor Osteoklasty

mAb-1339 Anti-IL6 Osteoklasty

Hameed A, et al. Bone Disease in Multiple Myeloma: Pathophysiology and Management; Cancer Growth Metastasis. 2014 Aug 10;7:33-42.

www.myelom.sk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187738


Rozumné 
cvičenie s váhou

Podľa ich 
symptómov

Primeraný vápnik & 
Vitamín D 

Ako inak môžu pacienti udržiavať svoje 
kosti?

www.myelom.sk



• Chôdza
• Plávanie
• Práca v záhradke

www.myelom.sk

Pozor na nevhodné, prudké pohyby 
a nadmernú záťaž

Fyzická aktivita



• Približne 40 % myelómových
pacientov má nedostatok 
vitamínu D 

• Nedostatok vitamínu D môže 
spôsobiť bolesť svalov a kostí

• Vážny nedostatok vitamínu D 
môže byť spájaný so zníženou 
svalovou silou a vyšším rizikom 
zlomeniny

Nedostatok vitamínu D je bežný

www.myelom.sk



• Ochorenie kostí je aj naďalej hlavnou príčinou vážnej 
chorobnosti a zvýšenej úmrtnosti myelómových
pacientov 

• Sú dostupné nové zobrazovacie techniky, ktoré sú viac 
citlivé a umožňujú lepší staging (stanovenie štádia) 
pacientov s myelómom

• Štúdie vykresľujúce patofyziológiu myelómového
ochorenia kostí poskytli viaceré potenciálne 
terapeutické ciele na liečenie pacientov

• Môže byť použitá kyselina zoledrónová, aj denosumab

Zhrnutie

www.myelom.sk



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



Poškodenie kostí

Príznaky myelómu
Zlý krvný obraz
nedostatok
•červených krviniek 
•bielych krviniek 
•krvných doštičiek

Znížená funkcia 
obličiek

www.myelom.sk

Infekcie

Hyperviskozita 
krvi



Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN 

Bratislava

Nové dg. kritéria mnohopočet. myelómu

• S → ≥ 60% klonálnych plazmat. buniek

• Li → pomer FLC ≥ 100, involved FLC ≥ 100 
mg/l

• M → MRI > 1 fokálna lézia ≥ 5 mm

• C → Ca > 2,75 mmol/l alebo > 0,25 nad 
normou

• R → Krea > 177 umol/l alebo CrCl < 40 
ml/min

• A → Hb < 100 g/l alebo > 20 g/l pod normu

• B → OLL na RTG, CT alebo PET/CT



Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN 

Bratislava

Terpos E, et al. Haematologica 2015

ALGORITMUS 
ZOBRAZOVACÍCH 

TECHNÍK



Novšie zobrazovacie techniky

• Vyššia citlivosť a 
špecificita ako u RTG

• CT najpresnejšie 
znázorňuje kostnú 
štruktúru

• CT má limitovanú 
senzitivitu na 
detekciu difúznej 
infiltrácie KD, lézie 
KD bez lytickej 
reakcie.

• Vysoká senzitivita                 
a špecificita

• Detekcia difúzneho 
postihnutia KD

• Zlatý štandard pre 
zobrazenie axiálneho 
skeletu

• (Dif.Dg. osteoporotické 
vs.patologické fraktúry pri 
MM, kompresia miechy)

• Extramedulárne ložiská
• Monitorovanie účinnosti 

liečby

• Optimálne na 
detekciu 
extramedulárnych 
ložísk

• Monitorovanie 
nesekrečného 
myelómu

• Posúdeníe liečebnej 
odpovede

• Sub-optimálne pre 
difúzne postihnutie 
KD

Celotelové LD-CT MRI PET/CT

Derlin T, et al. World J Orthop 2014 July 18; 5(3): 272-282



• - Narušenie pomeru RANKL/OPG 
má kľúčovú úlohu pri vzniku 
kostnej choroby v dôsledku 
zvýšeného odbúravania kostí

• - Pomer RANKL/OPG je významne 
vyšší u pacientov s MM

• - To má za následok zvýšenú 
aktiváciu osteoklastov a zvýšenú 
kostnú resorpciu – odbúravanie 
kostí.

Vysoký pomer RANKL/OPG zvyšuje odbúravanie  
(resorpciu) kostí u myelómu

1. Hofbauer LC, et al. JAMA 2004;292:490–5; 2. Terpos E, et al. Blood 2003;102:1064–69;

3. Sezer O, et al. Blood 2003;101:2094–8. 

MM: mnohopočetný myelóm; OPG: osteoprotegerín; RANKL: ligand receptora aktivujúceho nukleárny faktor κB.
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Príčiny odchýlky:

Chýbajúce  odoslanie na zubné vyšetrenie:
• Pacienti často začínajú liečbu bisfosfonátom naliehavo (kvôli

hyperkalcémii) alebo ako hospitalizovaní pacienti počas prvej
prezentácie symptomatického myelómu. Za týchto okolností nie je 
dosiahnuteľné odoslanie na zubné vyšetrenie pred liečbou.
Žiadna formálna ambulantná cesta

Nekonzistencia trvania liečby:
• Nedostatok jednotného usmernenia vytvoril neistotu a viedol                                    

k nedostatku miestneho konsenzu o tom, kedy sa má liečba zastaviť.
• Z podobných dôvodov protokoly nedefinovali po určitom počte 

cyklov „hard stop".



Ďalšia možnosť – denosumab

▪ Denosumab je monoklonálna protilátka, ktorej
cieľom je RANKL. Znižuje kostnú resorpciu
a deštrukciu kosti.

▪ Denosumab je v EÚ schválený na prevencia 
príhod súvisiacich so skeletom (patologická 
fraktúra, ožarovanie kosti, kompresia miechy 
alebo chirurgický zákrok na kosti) u dospelých 
s pokročilým nádorovým ochorením 
postihujúcim kosti 


