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Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění nazývané 
mnohočetný myelom (pod jiným názvem plazmocytom, či Kahlerova nemoc – Morbus 
Kahler). Cílem tohoto stručného průvodce je vysvětlit o jakou nemoc se jedná, jak tato 
nemoc vzniká, jak a s jakými výsledky ji lze léčit.
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Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom je onemocnění, které se řadí mezi onemocnění nádorová.
Poté, co lékař sdělí nemocnému, že trpí nádorovým onemocněním, často tento 
nemocný propadá určité nejistotě a ocitá se na velmi tenkém ledě. To pak 
mnohdy vede k pocitu beznaděje a zmaru.

Cílem tohoto sdělení je tento pocit změnit. Díky obrovskému pokroku v poznání 
této nemoci došlo na přelomu nového tisíciletí ke skokovému zlepšení léčebných 
možností. Proto je třeba začít jednat realisticky, vyhledat odborníka na léčbu 
myelomu a při dobré spolupráci dosáhnout co nejlepšího výsledku, kam nyní 
patří dokonce i možnost vyléčení.
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Nejčastější otázky nemocných

První otázka nemocných většinou zní:

PROČ?! Proč jsem tuto nemoc dostal/a?!

Odpověď není jednoznačná. Na vzniku této nemoci se podílí mnoho faktorů, 
obecně nazývaných „kancerogenní“ zevní vlivy.
A hned následují další otázky.

1) Je ohroženo moje okolí?

Ne. Nemoc není přenosná (nakažlivá) a proto své okolí touto nemocí nijak 
neohrožujete.
Ani dědičnost není u myelomu prokázána.

2) O jakou chorobu vlastně jde?

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění.
Nejedná se tedy o ohraničený (solidní) nádor, který by se dal odstranit 
chirurgicky. Příčina nemoci tkví ve zvýšené produkci jednoho typu bílých 
krvinek nazývaných plazmatické neboli myelomové buňky (proto název 
plazmocytom či myelom), které produkují specifickou bílkovinu nazývanou 
paraprotein (M-protein) a látky způsobující odbourávání kostí. Výsledkem je 
tvorba „typických“ kostních defektů v kterékoli kosti, včetně páteře. Proto jsou 
bolesti v zádech nejčastějším důvodem první návštěvy lékaře.
Dále může být postižena funkce ledvin. Někdy nemoc vede k jejich úplnému 
selhání. Při včasné léčbě však ve většině případů dojde k normalizaci funkce 
ledvin.
K dalším projevům nemoci patří nedostatek červených krvinek – anemie, 
vedoucí k celkové slabosti, námahové dušnosti.
V případě vysoké produkce paraproteinu dochází ke zvýšení „hustoty“ krve, 
a tím zhoršení prokrvení mozku. To může být provázeno bolestmi hlavy, závratí, 
mlhavým viděním a únavou.

3) Mám tedy leukémii?

Mnohočetný myelom je krevní nádorové (maligní) onemocnění, nejedná se však 
o leukémii.
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4) Dá se tato nemoc léčit a jak?

Léčba mnohočetného myelomu v posledních letech doznala obrovského rozvoje, 
nejen co se týče její účinnosti, ale i tolerance. Díky novým lékům jsme schopni 
u naprosté většiny pacientů chorobu na několik let zastavit (navodit remisi). 
Přesto se u většiny pacientů nemoc vrací s nutností další léčby. Proto se myelom 
řadil mezi chronická onemocnění jako např. vysoký krevní tlak, cukrovka, 
ischemická choroba srdeční apod.
V novém tisíciletí se podařilo zařadit do léčby vysoce účinné léky, jejichž 
kombinacemi se dále výrazně zlepšily léčebné výsledky. Dnes lze u části pacientů 
s příznivými rizikovými faktory tuto nemoc dokonce zcela vyléčit!
Léta byla základem léčby myelomu protinádorová (cytostatická) léčba – 
tzv. chemoterapie.
Od roku 2004 jsou v České republice používány i nové typy léčby včetně 
tzv. „biologické“ terapie, která je výrazně účinná, a přitom bez klasických 
nežádoucích účinků chemoterapie.
U mladších nemocných (do 65 – 70 let) se tato léčba stále doporučuje kombinovat 
s převodem vlastních krvetvorných buněk po předchozím jednorázovém podání 
vysoké dávky cytostatika – tzv. autologní transplantace kmenových buněk 
(ASCT).
Ke stanovení nejlepšího léčebného režimu je zapotřebí důkladného vstupního 
vyšetření, a to jak rozboru krve a moči, tak vyšetření kostní dřeně včetně 
cytogenetického vyšetření a skeletu pomocí RTG (rentgen), CT (počítačová 
tomografie, druh rentgenového vyšetření), PET-CT (pozitronová počítačová 
tomografie, jedno z nejmodernějších vyšetření), eventuálně MR (magnetická 
rezonance).

5) Budu muset být po dobu léčby trvale v nemocnici?

Ne – většinou se jedná o kombinaci ambulantní léčby s krátkodobými pobyty 
v nemocnici. V mezidobí mezi jednotlivými léčebnými režimy je možná (dle 
individuální tolerance) běžná denní aktivita, avšak s ponecháním možnosti 
častějšího odpočinku. Dále není zejména v období aktivní léčby vhodný pobyt 
v prostředí se zvýšenou možností infekce – hromadná doprava, společenské 
akce typu divadlo, kino, nákupy v exponovaných dobách apod.
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6) Kdo mě bude léčit?

Léčba myelomu patří do rukou lékaře – odborníka na krevní choroby – 
hematologa. V České republice se podařilo sjednotit tuto léčbu díky spolupráci 
referenčních center z celé republiky, které založily Českou myelomovou 
skupinu – CMG. Nemocným je poskytována léčba, která je celoevropsky 
považována za nejlepší, hrazená jak ze zdravotního pojištění, tak formou 
odborných mezinárodních studií a v neposlední řadě i díky sponzorským 
aktivitám.

7) Můj (moje) kamarád/ka mi doporučil/a navštívit známého léčitele. 
Chemoterapie mi připadá nepřirozená a nadměrně toxická. Může ji 
alternativní medicína nahradit?

Ne. Žádná alternativní léčba nevede k dlouhodobému efektu. Navíc každé 
oddalování standardní léčby výrazně snižuje její účinnost. Nicméně ji lze po 
dohodě s ošetřujícím lékařem částečně využít jako podpůrnou léčbu, nikdy však 
nenahradí léčbu standardní.

8) Kde mohu získat bližší informace?

Základní informace Vám podá Váš ošetřující hematolog. Další informace 
můžete čerpat z mnoha odborných brožur vydávaných ve spolupráci 
České myelomové skupiny a Klubem pacientů mnohočetný myelom. Tyto 
brožury jsou k dispozici zdarma ve většině hematologických ambulancí. 
Můžete také navštívit internetové stránky CMG určené i Vám – pacientům:  
www.myeloma.cz, či stránky Klubu pacientů mnohočetný myelom –  
www.mnohocenymyelom.cz, tam také najdete i veškeré kontaktní adresy.
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CMG – kontaktní osoby a pracoviště (velká centra)

FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., e-mail: adam.zdenek@fnbrno.cz
Prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., e-mail: pour.ludek@fnbrno.cz

FN Hradec Králové, IV. Interní hematologická klinika
Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, e-mail: vladimir.maisnar@fnhk.cz
Doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., e-mail: jakub.radocha@fnhk.cz

FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika
Doc. MUDr., Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., e-mail: jiri.minarik2@fnol.cz

FN Ostrava, Klinika hematoonkologie
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., e-mail: roman.hajek@fno.cz

FN Plzeň – Lochotín, Hematologicko-onkologické oddělení
MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D., e-mail: jungovaa@fnplzen.cz

VFN v Praze, Interní klinika – klinika hematoonkologie
MUDr. Jan Straub, e-mail: jan.straub@vfn.cz
Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., e-mail: spicka@cesnet.cz

FN KV Praha, Interní hematologická klinika
MUDr. Petr Pavlíček, e-mail: petr.pavlicek@fnkv.cz
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Česká myelomová skupina (CMG)
Jsme s Vámi! Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou, neboť nejhorší je 
nejistota a zbytečná obava. Naše služby jsou zde pro Vás. Naším cílem je zajistit 
Vám individuální, nejvhodnější komplexní léčbu včetně sociální pomoci tak, 
abyste i s touto nemocí měli možnost žít plnohodnotný život.

Základní cíle nadačního fondu jsou:
Podpora výzkumu v oblasti mnohočetného myelomu - preklinického  �
i klinického
Vytváření podmínek pro spolupráci výzkumníků a lékařů �
Vytváření podmínek pro profesionální poskytování informací nemocným  �
a jejich blízkým
Zkvalitnění péče o nemocné se zhoubnými hematologickými chorobami. �

Informační servis CMG NF
Brožury (ucelené informace o jednotlivých diagnózách, léčebných  �
postupech…)
Poučení kvalifikovaným personálem (osobní rozhovory s nemocným,  �
rodinou)
Bulletin (aktuality, dotazy, odborné informace) ve spolupráci s Klubem  �
pacientů mnohočetný myelom
Odborné konzultace (psycholog, ortoped, sociální pracovník…) �
Informace na internetu �
Horká linka +420 532 233 551nebo e-mail:  � cmg@myeloma.cz (v případě, že 
potřebujete získat další přesné informace o mnohočetném myelomu nebo 
chcete konzultovat léčebné možnosti či jiné související problémy)
Informace o nejnovějších léčebných metodách s možností zapojení do  �
klinických studií
Semináře pro nemocné a jejich rodiny �

Budete-li chtít aktivity CMG podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím 
našeho nadačního fondu – Česká myelomová skupina, nadační fond, č. účtu  
27-8677640217/0100, VS 0001, či využít lokálních nadačních fondů aktivních ve 
Vaší nemocnici.
CMG je Vaším pomocníkem a rádcem.
Za CMG              
   MUDr. Jan Straub



8

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Nabízíme pomoc všem lidem v ČR,  
kterým do života vstoupil mnohočetný myelom.

Organizujeme pravidelná jarní a podzimní setkání pod názvem Informační  �
odpoledne, součástí setkání je odborná přednáška a možnost setkat se 
a diskutovat s lékaři příslušného léčebného centra. Také proto jsou setkání 
organizována na šesti místech ČR (Brno, Hradec Králové, Olomouc, 
Ostrava, Plzeň a Praha).
Nabízíme Bulletin-klubový časopis (třikrát za rok), členové jej dostávají  �
poštou, pro nečleny je k dispozici v ambulancích všech léčebných center 
v ČR až do vybrání nákladu každého čísla. V časopise najdete životní 
zkušenosti pacientů s myelomem, informace, které zaznívají od lékařů 
a dalších odborníků na setkáních a odborných seminářích a jiné aktuální 
informace.
Každoročně, ve spolupráci a s garancí lékařů České myelomové skupiny,  �
připravujeme dva celorepublikové vzdělávací semináře.
Nabízíme tři kontinuální projekty s názvy: Jóga a mnohočetný myelom,  �
Musí myelom bolet? a Pacient v systému zdravotního pojištění.

Na webu nabízíme souhrnné informace o nemoci a životních zkušenostech  
pacientů s mnohočetným myelomem (www.mnohocetnymyelom.cz),  
podobně jako na facebooku: 
(https://www.facebook.com/klubPacientuMnohocetnyMyelom).

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte zájem dozvědět se o Klubu více, nebo se přímo chcete stát  �
členem Klubu pacientů mnohočetný myelom.
Pokud se chcete zúčastnit některého setkání nebo semináře, abyste zjistili,  �
zda by se Vám něco podobného líbilo.
Pokud byste si rádi popovídali s někým, kdo se s mnohočetným myelomem  �
léčí nebo se prostě jen chcete poradit o věcech, které Vás v souvislosti 
s nemocí trápí. Když to bude v našich silách, rádi Vám pomůžeme.


