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Úvod
Náhla cievna mozgová príhoda (mozgová poráž-
ka, mozgový infarkt, mŕtvica) je ochorenie, pri 
ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tka-
niva v dôsledku ischémie mozgu pri zúžení alebo 
uzavretí mozgovej cievy. 
V klinickom obraze dominujú v závislosti od mies-
ta a rozsahu postihnutia bolesti hlavy, zmätenosť, 
pokles ústneho kútika, vznik slabosti rovnostran-
ných končatín, porucha citlivosti, zhoršenie reči, 
zraku a chôdze, závraty až strata rovnováhy atď.
Slovenská republika patrí celosvetovo ku kraji-
nám so stredne vysokou incidenciou a morbi-
ditou na cievne mozgové príhody (CMP). V roku 
2016 bolo do Národného registra CMP pri NCZI 
nahlásených 10 890 nových pacientov, pričom in-
cidencia je približne 200 pacientov (100 000 oby-
vateľov/rok). Štatisticky takmer jedna tretina pa-
cientov na toto ochorenie zomiera a ďalšia tretina 
postihnutých prežíva s trvalými následkami.
V posledných rokoch sa podarilo významne zlep-
šiť akútnu starostlivosť o pacientov s ischemickou 
CMP. Pacienti sú liečení intravenóznou trombolý-
zou v časovom okne do 4,5 hod., príp. podstupujú 
endovaskulárnu liečbu (mechanickú trombektó-
miu) v časovom okne do 6 hod. Tento postup vý-
razne ovplyvňuje sekundárne následky CMP.

Rehabilitácia po CMP
Rehabilitácia pacientov po cievnej mozgovej 
príhode má veľký medicínsky, sociálny aj ekono-
mický význam. Je významnou súčasťou liečby vo 
všetkých fázach ochorenia, ale najmä v prvých 
troch až šiestich mesiacoch po CMP, kedy na-
stupuje väčšina reparačných dejov. Tieto sú vy-
svetľované ústupom ložiska edému a zlepšením 
metabolizmu na základe neuroplasticity mozgu. 
Princípom neuroplasticity je krátkodobé posilne-
nie nepoškodených synaptických spojení a dlho-
dobé štrukturálne zmeny v organizácii a počte 
spojení medzi neurónmi.
A práve včasná rehabilitácia má kľúčovú úlohu 
pri terapeutickom ovplyvnení neuroplasticity. 
Základom rehabilitácie je pohybová liečba – ki-
nezioterapia, ktorá zlepšuje aktivitu primárneho 
motorického kortexu. Tým vznikajú užitočné ne-
uroplastické zmeny v mozgu. Opakované aktívne 
pohyby vedú k zlepšeniu svalovej sily, rôznorodé 

cvičenia podporujú motorické učenie a udržanie zručnos-
tí. Rehabilitačná liečba pacienta po CMP sa zameriava na 
liečbu porúch motoriky a svalového tonusu, senzorických 
porúch a na prejavy týchto porúch v bežných  denných ak-
tivitách (activity of daily living - ADL). Optimálny je cielený 
kombinovaný tréning motorických a senzorických funkcií.
Cieľom liečby je zlepšiť priebeh ochorenia pacienta, 
zmenšiť funkčný deficit, urýchliť znovuzaradenie pacien-
ta do rodinného, príp. pracovného prostredia a dosiahnuť 
maximálnu funkčnú nezávislosť.
Liečebná rehabilitácia u pacientov po CMP je striktne in-
dividuálna, podľa aktuálneho klinického nálezu. Musí byť 
zahájená už počas akútnej fázy a vykonávaná kontinuál-
ne až k rodinnej, sociálnej a profesionálnej reintegrácie.  
S rehabilitáciou sa odporúča začať čo najskôr, na 2. deň 
po príhode, respektíve hneď po stabilizácii základných ži-
votných funkcií pacienta. Podľa celkového stavu pacienta  
a schopnosti spolupráce sa terapia opakuje aj viackrát 
denne v kratších časových intervaloch.  
Odporúčaná dĺžka každej relevantnej terapie sa uvádza  
v rozmedzí 30-45 minút až 3-4 hodiny denne aspoň 5 dní 
v týždni (podľa typu rehabilitačného pracoviska). Odborná 
rehabilitačná starostlivosť sa odporúča doživotne, resp. do 
obdobia, kedy preukázateľne nedochádza k ďalšej úpra-
ve psychomotorických funkcií CNS a pacient a jeho rodi-
na ovládajú režimové opatrenia a procedúry sekundárnej 
prevencie.

Rehabilitáciu pri ischemickej cievnej mozgovej prího-
de poskytuje multidisciplinárny tím pod vedením lekára 
FBLR, ktorého súčasťou sú fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 
klinický logopéd a psychológ a iní medicínski špecialisti 
– neurológ, ortopéd, urológ, geriater, ortopedický protetik 
atď. Nevyhnutnosťou je súčasné poskytovanie rehabilitač-
ného ošetrovateľstva ošetrovateľským personálom prís-
lušného lôžkového oddelenia/kliniky.

Rehabilitačná liečba by mala pozostávať z týchto  
základných častí:
- pohybová liečba
- kinezioterapia, príp. hydrokinezioterapia,
- ergoterapia, 
- fyzikálna liečba, 
- predpis protetických pomôcok,
- poradenstvo.

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

MUDr. Martina Flašková

Fnsp F. d. Roosevelta, banská bystrica
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Pohybová liečba - kinezioterapia
základom pohybovej liečby sú fyzioterapeutické 
metodiky, ktoré:
•	 podporujú spontánny návrat mozgových funkcií,
•	 ovplyvňujú normalizáciu svalového tonusu,
•	 pôsobia preventívne na vznik sekundárnych porúch 

- kontraktúr, dekubitov a vedú k udržaniu integrity 
kože,   

•	 zachovávajú rozsah pohybu,  
•	 vedú k proprioceptívnej stimulácii pohybových cen-

tier mozgu, 
•	 vedú k reedukácii stratených funkčných schopností 

(neurofacilitačné techniky),
•	 vedú k nácviku denných bežných činností – ADL 

(ergoterapia) s cieľom dosiahnutia maximálnej se-
bestačnosti.

V praxi sa najčastejšie využívajú liečebné metodiky na 
neurofyziologickom podklade. Ich spoločnou črtou je 
reflexné pôsobenie, ktoré vedie k facilitácii (uľahčeniu) 
spontánnej hybnosti, ale súčasne k inhibícii patologickej 
reflexnej aktivity, napr. spasticity. Využívajú sa v akútnom, 
ale najmä v subakútnom štádiu liečby po CMP.
Zaraďujeme sem napr. propriceptívnu neurostimulač-
nú facilitáciu podľa Kabata - PNF, metódu manželov Bo-
bathovcov (Bobath concept, NDT = neuro-developmental 
treatment), metódu podľa Brunnströmovej, reflexnú lo-
komóciu podľa Vojtu, metodiky vychádzajúce z vývinovej 
kineziológie – DNS, ACT, APPP podľa Košinovej atď. Para-
doxne, napriek dlhoročnému využívaniu a nespornej účin-
nosti PNF a Bobath konceptu v liečbe pacientov po CMP, 
tieto intervencie nemajú dostatočnú medicínu dôkazov.

V súčasnosti sa podľa EBM (evidence based medicicne), 
z hľadiska vplyvu na indukciu neuroplastických zmien, 
dostávajú do popredia postupy, ktoré sa sústreďujú na 
vysokú intenzitu terapie a sú zamerané na tréning špeci-
fických úloh (task oriented training). Sú založené na prin-
cípoch motorického učenia s častým opakovaním, napr. 
(CIMT - Constraint Induced Movement Therapy) – fixácia 
zdravej končatiny a vynútené používanie paretickej kon-
čatiny, intenzívny tréning chôdze  BWSTT – Body Weight 
Support Treadmill Training – tréning chôdze na bežeckom 
páse s odľahčením telesnej hmotnosti alebo terapeutický 
koncept podľa prof. Graciesa z Francúzska, ktorý je zalo-
žený na dennom analytickom prolongovanom statickom 
progresívnom strečingu. Princípom je ovplyvnenie sva-
lového skrátenia a utlmenie hyperaktivity antagonistov  
a posilnenie paretických agonistov.
S úspechom sa využíva aj zrkadlová terapia (mirror thera-
py), roboticky asistované formy terapie, cvičenie v pred-
stave a terapie s využitím virtuálnej reality (využívanie po-
zornosti a motivácie pacienta na procesy učenia).
V prípade roboticky asistovanej rehabilitácie ide o pokro-
čilé rehabilitačné technológie (advanced rehabilitation 
technologies), ktoré umožňujú motorizovanú mobilizáciu 
postihnutej končatiny, väčšinou aj v interakcii s virtuálnou 
realitou. Využívajú princípy neuroplasticity a spätnej väzby.
Podľa mnohých štúdií sa však najlepšie výsledky dosahujú 
kombináciou roboticky asistovanej a konvenčnej rehabi-

litácie, pričom je nevyhnutné sústrediť terapiu funkčné-
ho deficitu podľa preferencií pacienta (zlepšenie chôdze, 
zlepšenie úchopu atď.)
 
Ergoterapia
Ergoterapia je liečba motoricko-intelektuálnych funkcií  
a sociálnych schopností s cieľom dosiahnutia čo najvyššie-
ho stupňa sebaobsluhy a samostatnosti v živote. Hlavným 
cieľom ergoterapie je cielený tréning vnímania a senziti-
vity, tréning jemnej a hrubej motoriky a funkcie horných 
končatín, koordinácie, tréning kognitívnych funkcií, se-
bestačnosti v dennom živote (ADL) atď.
 
Fyzikálna liečba
Cieľom fyzikálnej liečby je využitie mechanických, ter-
mických a elektrických podnetov na dosiahnutie zlepše-
nia porušených telesných funkcií. Využívajú sa prevažne 
procedúry s analgetickým, antispastickým, tropotrofným 
a elektrostimulujúcim účinkom, napr. masáže, lymfodre-
náže, termoterapia, elektroterapia atď.
 
Aplikácia botulotoxínu
V prípade vzniknutej spasticity by spolu s intenzívnou 
rehabilitáciou mala byť do liečby súčasne zaradená aj 
aplikácia botulotoxínu ako prostriedku lokálnej chemo-
denervácie. Princípom je tlmenie hyperaktívnych svalov 
(BTX) a posilnenie svalov paretických (RHB). Rehabilitácia 
sa musí zahájiť hneď po aplikácii BTX a musí pokračovať 
kontinuálne až do ďalšej aplikácie. Z toho dôvodu je dôle-
žité chápať túto terapiu ako autoterapiu, pacienta naučiť, 
ako správne cvičiť samostatne, príp. s pomocou rodinných 
príslušníkov/opatrovateľov a zároveň ho informovať o dô-
ležitosti pravidelného cvičenia.

Predpis pomôcok
pri pretrvávajúcom postihnutí sa pacientovi predpisujú 
kompenzačné a liečebné pomôcky:
1. ortopedicko-protetické pomôcky (napr. záves na HK, 

polohovacie ortézy na HK a DK, liečebné a kompen-
začné ortézy na HK a DK),

2. kompenzačné pomôcky na zlepšenie mobility – inva-
lidný vozík, chodítko, barle, vychádzkové palice,

3. pomôcky pre sebaobsluhu – zdviháky, madlá, toalet-
né a sprchovacie  stoličky, vaňové dosky, nadstavce na 
WC, podávač na zdvíhanie predmetov.

Následná rehabilitačná starostlivosť
Napriek výraznému pokroku v akútnej liečbe CMP, absen-
tuje na Slovensku následná liečebná starostlivosť, hlavne 
v oblasti neurorehabilitácie.
V súčasnosti je pacient po prekonanej CMP s ľahkým 
stupňom funkčného postihnutia prepustený domov  
a prípadnú rehabilitáciu absolvuje na ambulantnom 
rehabilitačnom pracovisku. Pacient s ťažším stupňom 
funkčného postihnutia môže byť hospitalizovaný na lôž-
kovom oddelení FBLR alebo oddelení dlhodobo chorých 
a pri zlepšení môže následne pokračovať v rehabilitácii na 
ambulantnom rehabilitačnom pracovisku, príp. v rehabi-
litácii v domácom prostredí cestou ADOS-u, ak ju posky-
tuje. Chýbajú špecializované zdravotnícke zariadenia na 



poskytovanie dlhodobej ústavnej rehabilitačnej starostli-
vosti pre pacientov s ťažkým funkčným postihnutím, nee-
xistujú agentúry domácej fyzioterapeutickej starostlivosti, 
ktoré by poskytovali rehabilitáciu v domácom prostredí.

Kúpeľná liečba
po stabilizácii zdravotného stavu  môže pacient absol-
vovať kúpeľnú liečbu podľa  indikačného záznamu pre 
kúpeľnú starostlivosť: 

A VI/5 Dg. I60-I63 - hemiparézy a paraparézy cievneho 
pôvodu po odoznení akútneho štádia do 12 mesiacov 

od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejav-
mi obnovujúcej sa funkcie (návrh na KL vypisuje neurológ, 
lekár FBLR, internista, všeobecný lekár), kúpeľnú liečbu 
hradí v celom rozsahu ZP a dĺžka liečby je 28 dní;

B VI/7 Dg. I60.0 - I63.9, I69.0 – I69.8 - hemiparézy a para-
parézy cievneho pôvodu po odoznení akútneho štádia 

od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kú-
peľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej 
schopnosti a sebaobsluhy (návrh na KL vypisuje neurológ, 
lekár FBLR, internista, všeobecný lekár), ZP hradí len časť 
nákladov, dĺžka liečby je 21 dní.

Súčasťou návrhu na kúpeľnú liečbu je vyjadrenie lekára 
internistu k možnosti zaťaženia pacienta z hľadiska kar-
diovaskulárneho aparátu a k prípadným kontraindikáci-
ám. Nevyhnutnosťou je sebestačnosť pacienta, ak nie je 
pacient sebestačný, môže absolvovať kúpeľnú liečbu so 
sprievodcom.

Posudková činnosť
Pre posudkovú činnosť je rozhodujúci stupeň trvalé-
ho neurologického postihnutia, hlavne v oblasti moto-
riky končatín, poruchy rečových a kognitívnych funkcií  
a z nich vyplývajúca miera sebestačnosti, resp. pracovnej 
schopnosti pacienta v kombinácii s pridruženými ocho-
reniami. Konečné posudkové rozhodnutie by sa nemalo 

vykonávať skôr ako za 6 mesiacov od CMP. Z posudko-
vého hľadiska môže ľahká cievna ischemická príhoda 
s ľahkým funkčným deficitom podmieňovať dočasnú 
pracovnú neschopnosť pacienta v dĺžke potrebnej na 
dosiahnutie uspokojivej kompenzácie klinického stavu 
a miery funkčnej schopnosti. Pri stredne ťažkej a ťažkej 
ischemickej cievnej mozgovej príhode s ťažkým funkč-
ným deficitom a postihnutím sebestačnosti je nutné  
u pacienta zvážiť aj dlhodobú pracovnú neschopnosť  
a v indikovaných prípadoch aj osobitné posúdenie pre 
účel priznania invalidity.

Vízie do budúcnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR vypracovalo materiál „Ná-
vrh manažmentu pacienta na Slovensku po prekonaní 
NCMP“, v ktorom sa uvažuje o tvorbe tzv. iktových centier.
Mali by to byť špecializované pracoviská vybraných ne-
mocníc, ktoré by po prepustení pacienta z akútnej ne-
mocničnej starostlivosti poskytovali komplexnú inten-
zívnu následnú neurorehabilitačnú starostlivosť v trvaní 
3 týždne. Po skončení trojtýždňového pobytu by mal byť 
pacient s pretrvávajúcim ťažkým funkčným deficitom 
liečený v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach  
v dĺžke pobytu 1-3 mesiace. Liečba v takomto zariadení by 
pozostávala z celodennej rehabilitačnej starostlivosti. Ma-
teriál je v štádiu rozpracovania.
Výbor SS FBLR pri SLS a hlavná odborníčka pre FBLR 
MUDr. Miriam Dziaková, PhD. oslovili MZ SR s požiadavkou 
zlepšenia poskytovanej rehabilitačnej starostlivosti hospi-
talizovaných pacientov a do vybavenia lôžkových odde-
lení FBLR zdravotníckymi pomôckami a zariadeniami na 
transport a vertikalizáciu imobilných a ťažko mobilných 
pacientov – elektrické polohovateľné postele, zdviháky, 
vertikalizačné stoly, závesné zariadenia, bradlové chodní-
ky a vertikalizačné zariadenia na tréning chôdze, funkčnú 
elektrickú stimuláciu, zariadenia na roboticky asistovanú 
rehabilitáciu postihnutých končatín atď.
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Úvod
Bolesť chrbta je jedným z najčastejších dôvodov 
pre vyhľadanie lekárskej pomoci, či už v ambu-
lanciách praktických lekárov alebo príslušných 
špecialistov. Liečba bolesti chrbta závisí od jej 
príčiny. Vo väčšine prípadov ide o jednoduchú, 
nešpecifickú bolesť chrbta, ktorá je zapríčinená 
akútnym alebo chronickým preťažením svalovo-
-šľachového a kĺbového systému chrbtice. Liečba 
bolesti chrbta je komplexná a zahŕňa systémovú 
a lokálnu farmakoterapiu, pohybovú edukáciu, 
a tiež invazívne postupy. V rámci systémovej 
farmakoterapie sa uprednostňujú nesteroidné 
antiflogistiká (NSA), ktoré okrem analgetického 
efektu majú aj požadovaný protizápalový účinok. 
Liečba NSA je však limitovaná závažnými gastro-
intestinálnymi a kardiovaskulárnymi nežiadu-
cimi účinkami. Preto je potrebné podávať NSA  
v čo najkratšom čase a najnižších dávkach.  
K tomu môže prispieť aj vhodne zvolená terapia 
inými analgetikami a adekvátna adjuvantná te-
rapia.

Všeobecné princípy farmakoterapie 
Princípy farmakoterapie bolesti chrbta sú detail-
ne prepracované v 66. metodickom liste racio-
nálnej farmakoterapie pod názvom Racionálna 
farmakoterapia vertebrogénnych bolestí, ktorý 
bol publikovaný v lete 2019 (1). Princípy farmako-
terapie vychádzajú zo základného analgetického 
rebríčka WHO (Tab.1). Na prvom stupni bolesti 
(mierna bolesť) je indikovaná liečba neopiodnými 
analgetikami a ich vzájomnými kombináciami. 
Na druhom stupni bolesti (stredne silná bolesť) 
je indikovaná liečba slabými opioidmi (tramadol, 
dihydrokodeín), na treťom stupni (silná bolesť) 
silnými opioidmi (morfín, hydromorfón, oxyko-
dón, fentanyl, buprenorfín, tapentadol), pričom 
je možná ich kombinácia s neopioidnými anal-
getikami. Na každom stupni liečby bolesti sú od-
porúčané adjuvanciá.

Adjuvanciá
Adjuvanciá (koanalgetiká) sú látky, ktoré mo-
dulujú vnímanie bolesti, čím potenciujú účinok 
základných analgetík, pričom niektoré z nich 
majú aj vlastný analgetický účinok (2). Z hľadiska 
terapie vertebogénnych ochorení najčastejšie 

používame myorelaxanciá, vitamíny sk. B, C a D, lokálne 
adjuvanciá, antidepresíva a antikonvulzíva. Ich prehľad 
je uvedený v tab.2. Myorelaxanciá (guajfenezín, mefeno-
xalón) sú indikované pre akútnu bolesť spojenú s výraz-
nými svalovými spazmami. Vitamíny skupiny B (B1, B6  
a B12) majú vlastný analgetický efekt a v kombinácii  
s inými analgetikami, hlavne z triedy NSA, výrazne po-
tenciujú ich protibolestivý účinok. Podmienkou analge-
tického efektu je ich vysoké dávkovanie, ktoré však nie je 
obsiahnuté v dostupných výživových doplnkoch, ale len  
v liekových prípravkoch (3). Vitamín D je vhodným kooa-
nalgetikom v prípade osteoporotických bolestí (4). Vitamín 
C vo vysokých dávkach podporuje tvorbu kolagénu a má 
potvrdené analgetické účinky aj na muskuloskeletálnu 
bolesť (5). Z lokálnych adjuvancií má zvláštne postavenie 
0,05%-tný kapsaicín vo forme krému. Jeho výhodou je 
dobrý efekt nielen na somatickú, ale aj na neuropatickú 
bolesť, ktorá je významnou zložkou takmer každej chro-
nickej bolesti chrbta. Podstatou analgetického pôsobe-
nia kapsaicínu je ovplyvnenie nociceptorov kože, kedy pri 
jeho opakovanej aplikácii postupne dochádza k desenziti-
zácii (strate citlivosti) nociceptorov (6). Antidepresíva (hlav-
ne staršie tricyklické antidepresíva, ako napr. amitriptylin) 
a antikonvulzíva (gabapentín a pregabalín) sa používajú 
dominantne pri liečbe chronických bolestí chrbta s výraz-
ným podielom neuropatickej bolesti. U depresívnych pa-
cientov možno využiť antidepresíva z okruhu SNRI (inhibí-
torov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu), 
ako napr. duloxetín, ktorý má okrem antidepresívneho 
účinku aj analgetický vplyv na neuropatickú bolesť.

Neopioidné analgetiká
Do kategórie neopioidných analgetík patrí paracetamol, 
metamizol, kyselina acetylsalicylová a NSA (Tab.2). Para-
cetamol má analgetický a antipyretický účinok. Je pova-
žovaný za bezpečné analgetikum, hoci vo vyšších dávkach 
môže mať hepatotoxické účinky. Metamizol má okrem 
analgetického a antipyretického účinku aj spazmolytic-
ký efekt, a preto je vhodný na viscerálnu bolesť. Z nežia-
ducich účinkov sa môže okrem hepatopatie vyskytnúť aj 
agranulocytóza a hypotenzia. Kyselina acetylsalicylová má 
okrem analgetického, antipyretického a antiflogistického 
efektu aj antiagregačný účinok. Nie je vhodná na dlh-
šiu analgetickú terapiu, skôr sa využívajú jej nižšie dávky  
v rámci dlhodobej antiagregačnej liečby. Širokú skupinu 
liekov s analgetickým, antipyretickým a hlavne antiflogis-
tickým účinkom predstavujú NSA.

Farmakoterapia bolesti chrbta

MUDr. Milan Grofik, PhD.

neurologická klinika, Univerzitná nemocnica martin
jesseniova lekárska fakulta UK v martine
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50 mg benfotiamínu
250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 tableta 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 tbl.
Vol’nopredajný liek!

Skrátená informácia o lieku Milgamma® N - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 40 mg, pyridoxíniumchlorid 90 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 kapsule. Indikácie: Zápalové a bolestivé ochorenia nervov, napr. diabetická 
a alkoholová polyneuropatia, migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), paréza tvárového nervu. Pri predĺženej 
rekonvalescencii a v geriatrii. Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 kapsula 3 – 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1 – 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá 
po jedle s malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® N. Nežiaduce účinky: 
Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma® N. Osobitné upozornenia: Milgamma® N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie než 6 mesiacov. Gravidita a laktácia: Denný príjem vitamínu B6 do  25 mg je počas 
tehotenstva a v období laktácie bezpečný. Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas gravidity a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® N nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Registračné číslo: 86/0672/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Skrátená informácia o lieku Milgamma® - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 obalenej tablete. Indikácie: Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (diabetická, 
alkoholová a pod.), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis, poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného 
preťaženia a v rekonvalescencii. Dávkovanie: Užíva sa celá (nerozhryznutá) 1 obalená tableta 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch ako roborans a v rekonvalescencii stačí užívať 1 – 2 obalené tablety. Obalené tablety sa majú 
prehltnúť celé po jedle a zapiť malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® a v prípade ilea. Nežiaduce 
účinky: Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma®. Osobitné upozornenia: U pacientov so psoriázou sa liečba Milgammou má začať len po dôkladnom posúdení prínosu/rizika, pretože kyanokobalamín môže zhoršiť 
kožné príznaky. Gravidita a laktácia: Počas gravidity a laktácie sa odporúča denný príjem vitamínu B1 (tiamínu) 1,4 až 1,6 mg a kyanokobalamínu 4 μg. Dávka tiamínu môže byť počas gravidity prekročená len vtedy, ak je u pacientky 
potvrdený defi cit tiamínu, keďže bezpečnosť podávania vyšších dávok ako odporúčaných denných dávok nebola doteraz stanovená. Pri kyanokobalamíne sa pri vyššom dávkovaní nedokázal škodlivý účinok. Tiamín a kyanokobalamín 
prestupujú do materského mlieka.  Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 
Registračné číslo: 86/0671/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Literatúra: 1. SPC Milgamma N cps., www.sukl.sk , 19.7.2019  2. Ponce-Monter HA, Ortiz MI, Garza-Hernández AF, Monroy-Maya R, Soto-Ríos M, Carrillo-Alarcón L, Reyes-García G, Fernández-Martínez E: Eect of Diclofenac with B Vitamins on the Treatment of Acute 
Pain Originated by Lower-Limb Fracture and Surgery. Pain Res Treat. 2012; 2012: 104782. 3. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC et al.: Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Current Medical Research and Opinion, vol. 25, 
no. 11, pp. 2589–2599, 2009. 4. Medina-Santillán R, Pérez-Flores E, Mateos-García E et al.: A B-vitamin mixture reduces the requirements of diclofenac after tonsillectomy: a double-blind study. Drug Dev 66: 36–39, Res 2006. 5. Beltrán-Montoya JJ, Herrerias-Canedo T, 
Arzola-Paniagua A, Vadillo-Ortega F, Dueñas-Garcia OF, Rico-Olvera H: A randomized, clinical trial of ketorolac tromethamine vs ketorolac trometamine plus complex B vitamins for cesarean delivery analgesia. Saudi J Anaesth. 2012 Jul-Sep; 6(3): 207–212.
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Milgamma® N
1 kapsula obsahuje:
40 mg benfotiamínu
90 mg vitamínu B6 

250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 kapsula 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 cps.
Vol’nopredajný liek!

Milgamma®

1 tableta obsahuje:
50 mg benfotiamínu
250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 tableta 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 tbl.
Vol’nopredajný liek!

Skrátená informácia o lieku Milgamma® N - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 40 mg, pyridoxíniumchlorid 90 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 kapsule. Indikácie: Zápalové a bolestivé ochorenia nervov, napr. diabetická 
a alkoholová polyneuropatia, migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), paréza tvárového nervu. Pri predĺženej 
rekonvalescencii a v geriatrii. Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 kapsula 3 – 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1 – 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá 
po jedle s malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® N. Nežiaduce účinky: 
Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma® N. Osobitné upozornenia: Milgamma® N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie než 6 mesiacov. Gravidita a laktácia: Denný príjem vitamínu B6 do  25 mg je počas 
tehotenstva a v období laktácie bezpečný. Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas gravidity a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® N nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Registračné číslo: 86/0672/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Skrátená informácia o lieku Milgamma® - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 obalenej tablete. Indikácie: Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (diabetická, 
alkoholová a pod.), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis, poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného 
preťaženia a v rekonvalescencii. Dávkovanie: Užíva sa celá (nerozhryznutá) 1 obalená tableta 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch ako roborans a v rekonvalescencii stačí užívať 1 – 2 obalené tablety. Obalené tablety sa majú 
prehltnúť celé po jedle a zapiť malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® a v prípade ilea. Nežiaduce 
účinky: Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma®. Osobitné upozornenia: U pacientov so psoriázou sa liečba Milgammou má začať len po dôkladnom posúdení prínosu/rizika, pretože kyanokobalamín môže zhoršiť 
kožné príznaky. Gravidita a laktácia: Počas gravidity a laktácie sa odporúča denný príjem vitamínu B1 (tiamínu) 1,4 až 1,6 mg a kyanokobalamínu 4 μg. Dávka tiamínu môže byť počas gravidity prekročená len vtedy, ak je u pacientky 
potvrdený defi cit tiamínu, keďže bezpečnosť podávania vyšších dávok ako odporúčaných denných dávok nebola doteraz stanovená. Pri kyanokobalamíne sa pri vyššom dávkovaní nedokázal škodlivý účinok. Tiamín a kyanokobalamín 
prestupujú do materského mlieka.  Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 
Registračné číslo: 86/0671/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Literatúra: 1. SPC Milgamma N cps., www.sukl.sk , 19.7.2019  2. Ponce-Monter HA, Ortiz MI, Garza-Hernández AF, Monroy-Maya R, Soto-Ríos M, Carrillo-Alarcón L, Reyes-García G, Fernández-Martínez E: Eect of Diclofenac with B Vitamins on the Treatment of Acute 
Pain Originated by Lower-Limb Fracture and Surgery. Pain Res Treat. 2012; 2012: 104782. 3. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC et al.: Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Current Medical Research and Opinion, vol. 25, 
no. 11, pp. 2589–2599, 2009. 4. Medina-Santillán R, Pérez-Flores E, Mateos-García E et al.: A B-vitamin mixture reduces the requirements of diclofenac after tonsillectomy: a double-blind study. Drug Dev 66: 36–39, Res 2006. 5. Beltrán-Montoya JJ, Herrerias-Canedo T, 
Arzola-Paniagua A, Vadillo-Ortega F, Dueñas-Garcia OF, Rico-Olvera H: A randomized, clinical trial of ketorolac tromethamine vs ketorolac trometamine plus complex B vitamins for cesarean delivery analgesia. Saudi J Anaesth. 2012 Jul-Sep; 6(3): 207–212.
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Milgamma® N
1 kapsula obsahuje:
40 mg benfotiamínu
90 mg vitamínu B6 

250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 kapsula 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 cps.
Vol’nopredajný liek!

Milgamma®

1 tableta obsahuje:
50 mg benfotiamínu
250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 tableta 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 tbl.
Vol’nopredajný liek!

Skrátená informácia o lieku Milgamma® N - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 40 mg, pyridoxíniumchlorid 90 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 kapsule. Indikácie: Zápalové a bolestivé ochorenia nervov, napr. diabetická 
a alkoholová polyneuropatia, migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), paréza tvárového nervu. Pri predĺženej 
rekonvalescencii a v geriatrii. Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 kapsula 3 – 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1 – 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá 
po jedle s malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® N. Nežiaduce účinky: 
Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma® N. Osobitné upozornenia: Milgamma® N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie než 6 mesiacov. Gravidita a laktácia: Denný príjem vitamínu B6 do  25 mg je počas 
tehotenstva a v období laktácie bezpečný. Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas gravidity a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® N nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Registračné číslo: 86/0672/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Skrátená informácia o lieku Milgamma® - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 obalenej tablete. Indikácie: Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (diabetická, 
alkoholová a pod.), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis, poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného 
preťaženia a v rekonvalescencii. Dávkovanie: Užíva sa celá (nerozhryznutá) 1 obalená tableta 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch ako roborans a v rekonvalescencii stačí užívať 1 – 2 obalené tablety. Obalené tablety sa majú 
prehltnúť celé po jedle a zapiť malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® a v prípade ilea. Nežiaduce 
účinky: Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma®. Osobitné upozornenia: U pacientov so psoriázou sa liečba Milgammou má začať len po dôkladnom posúdení prínosu/rizika, pretože kyanokobalamín môže zhoršiť 
kožné príznaky. Gravidita a laktácia: Počas gravidity a laktácie sa odporúča denný príjem vitamínu B1 (tiamínu) 1,4 až 1,6 mg a kyanokobalamínu 4 μg. Dávka tiamínu môže byť počas gravidity prekročená len vtedy, ak je u pacientky 
potvrdený defi cit tiamínu, keďže bezpečnosť podávania vyšších dávok ako odporúčaných denných dávok nebola doteraz stanovená. Pri kyanokobalamíne sa pri vyššom dávkovaní nedokázal škodlivý účinok. Tiamín a kyanokobalamín 
prestupujú do materského mlieka.  Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 
Registračné číslo: 86/0671/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Literatúra: 1. SPC Milgamma N cps., www.sukl.sk , 19.7.2019  2. Ponce-Monter HA, Ortiz MI, Garza-Hernández AF, Monroy-Maya R, Soto-Ríos M, Carrillo-Alarcón L, Reyes-García G, Fernández-Martínez E: Eect of Diclofenac with B Vitamins on the Treatment of Acute 
Pain Originated by Lower-Limb Fracture and Surgery. Pain Res Treat. 2012; 2012: 104782. 3. Mibielli MA, Geller M, Cohen JC et al.: Diclofenac plus B vitamins versus diclofenac monotherapy in lumbago: the DOLOR study. Current Medical Research and Opinion, vol. 25, 
no. 11, pp. 2589–2599, 2009. 4. Medina-Santillán R, Pérez-Flores E, Mateos-García E et al.: A B-vitamin mixture reduces the requirements of diclofenac after tonsillectomy: a double-blind study. Drug Dev 66: 36–39, Res 2006. 5. Beltrán-Montoya JJ, Herrerias-Canedo T, 
Arzola-Paniagua A, Vadillo-Ortega F, Dueñas-Garcia OF, Rico-Olvera H: A randomized, clinical trial of ketorolac tromethamine vs ketorolac trometamine plus complex B vitamins for cesarean delivery analgesia. Saudi J Anaesth. 2012 Jul-Sep; 6(3): 207–212.

M
ILG

IN
ZS

K0
72

01
9

Pred predpísaním, odporúčaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.sukl.sk alebo na adrese:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/ 44 88 99 20, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

Milgamma® N 

- regeneruje poškodené nervy1

- má analgetický účinok1

Skrátenie
liečby NSA

Synergický analgetický účinok2, 3

Rýchlejší nástup účinku analgetickej liečby4

Možnosť zníženia dávky NSA na polovicu
pri zachovaní toho istého analgetického účinku3, 5 Riziko 

rozvoja NÚ

Kombinácia NSA s vysokými dávkami vitamínov skupiny B

Skrátenie
analgetickej
liečby

Zníženie
rizika rozvoja
nežiaducich
účinkov NSA

obsahuje 

benfotiamínobsahuje 

benfotiamín

Milgamma® N
1 kapsula obsahuje:
40 mg benfotiamínu
90 mg vitamínu B6 

250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 kapsula 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 cps.
Vol’nopredajný liek!

Milgamma®

1 tableta obsahuje:
50 mg benfotiamínu
250 μg vitamínu B12

zvyčajné dávkovanie: 
1 tableta 3 – 4-krát denne
vel’kost’ balenia: 100, 50, 20 tbl.
Vol’nopredajný liek!

Skrátená informácia o lieku Milgamma® N - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 40 mg, pyridoxíniumchlorid 90 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 kapsule. Indikácie: Zápalové a bolestivé ochorenia nervov, napr. diabetická 
a alkoholová polyneuropatia, migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-ruka, pásový opar (herpes zoster), paréza tvárového nervu. Pri predĺženej 
rekonvalescencii a v geriatrii. Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 kapsula 3 – 4-krát denne. V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať 1 – 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá 
po jedle s malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® N. Nežiaduce účinky: 
Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma® N. Osobitné upozornenia: Milgamma® N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie než 6 mesiacov. Gravidita a laktácia: Denný príjem vitamínu B6 do  25 mg je počas 
tehotenstva a v období laktácie bezpečný. Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas gravidity a laktácie. Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® N nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. Registračné číslo: 86/0672/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.

Skrátená informácia o lieku Milgamma® - Liečivo a lieková forma: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg v 1 obalenej tablete. Indikácie: Ochorenia nervov rôzneho pôvodu, neuropatie a polyneuropatie (diabetická, 
alkoholová a pod.), neuralgie, neuritídy, pásový opar (herpes zoster), paréza nervi facialis, poškodenie srdcového svalstva následkom nedostatku vitamínu B1, reumatické ťažkosti, bolesť svalov, pri príznakoch nadmerného 
preťaženia a v rekonvalescencii. Dávkovanie: Užíva sa celá (nerozhryznutá) 1 obalená tableta 3 až 4-krát denne. V ľahších prípadoch ako roborans a v rekonvalescencii stačí užívať 1 – 2 obalené tablety. Obalené tablety sa majú 
prehltnúť celé po jedle a zapiť malým množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Milgamma® a v prípade ilea. Nežiaduce 
účinky: Pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Milgamma®. Osobitné upozornenia: U pacientov so psoriázou sa liečba Milgammou má začať len po dôkladnom posúdení prínosu/rizika, pretože kyanokobalamín môže zhoršiť 
kožné príznaky. Gravidita a laktácia: Počas gravidity a laktácie sa odporúča denný príjem vitamínu B1 (tiamínu) 1,4 až 1,6 mg a kyanokobalamínu 4 μg. Dávka tiamínu môže byť počas gravidity prekročená len vtedy, ak je u pacientky 
potvrdený defi cit tiamínu, keďže bezpečnosť podávania vyšších dávok ako odporúčaných denných dávok nebola doteraz stanovená. Pri kyanokobalamíne sa pri vyššom dávkovaní nedokázal škodlivý účinok. Tiamín a kyanokobalamín 
prestupujú do materského mlieka.  Obsluha vozidiel a strojov: Milgamma® nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Veľkosť balenia: 20, 50, 100 obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh. 
Registračné číslo: 86/0671/95-S. Dátum poslednej revízie textu: Júl 2014. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.
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Arzola-Paniagua A, Vadillo-Ortega F, Dueñas-Garcia OF, Rico-Olvera H: A randomized, clinical trial of ketorolac tromethamine vs ketorolac trometamine plus complex B vitamins for cesarean delivery analgesia. Saudi J Anaesth. 2012 Jul-Sep; 6(3): 207–212.
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Nesteroidné antiflogistiká
NSA sú základným pilierom liečby bolesti chrbta, keďže 
okrem analgetického efektu majú aj požadovaný antiflo-
gistický efekt. Každá bolesť chrbta je sprevádzaná istým 
stupňom zápalu v dôsledku poškodenia muskuloskeletál-
neho systému. Mechanizmus účinku NSA spočíva v bloká-
de enzýmu cyklooxygenáza (COX). Podľa rozsahu blokády 
konkrétnej izoformy enzýmu COX-1 a COX-2 ich rozdeľuje-
me na neselektívne COX-1 a COX-2 inhibítory (ibuprofen, 
indometacin, diklofenak, naproxen ...), preferenčné COX-2 
inhibítory (meloxikam, nimesulid) a selektívne COX-2 in-
hibítory (koxiby). Ich prehľad je uvedený v tab.4. V spek-
tre nežiaducich účinkov starších neselektívnych COX-1  
a COX-2 inhibítorov dominujú gastrointestinálne nežiadu-
ce účinky, hlavne erózie a vredy žalúdočnej sliznice, za čo 
je zodpovedná inhibícia COX-1. Selektívne COX-2 inhibítori 
(koxiby) majú nižšie gastrointestinálne riziko, ale objavil 
sa nový fenomén, a to kardiovaskulárne nežiaduce účin-
ky, pre ktoré bolo aj viacero koxibov stiahnutých z trhu. 
Dnes je možné minimalizovať gastrointestinálne riziká 
pridaním liekov z kategórie inhibítorov protónovej pumpy 
alebo misoprostolu. K dispozícii sú aj kombinované prí-
pravky (diclofenac + misoprostol, diclofenac + omeprazol, 
piroxikam + betacyklodextrín). Na potrebu gastrointesti-
nálnej protekcie je nutné myslieť aj u pacientov užívajú-
cich NSA a súčasne kyselinu acetylsalicylovú. Preventívne 
ovplyvniť kardiovaskulárne riziká je však problematické. 
Kardiovaskulárne nežiaduce účinky zahŕňajú trombotické 
príhody (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda), srd-
cové zlyhanie a smrť z kardiovaskulárnej príčiny. Uvedené 
kardiovaskulárne nežiaduce účinky nie sú typické len pre 
koxiby, ale aj pre skupinu neselektívnych COX-1 a COX-2 
inhibítorov. Ich výskyt závisí od základného kardiovasku-
lárneho rizika pacienta a od typu NSA, jeho dávky a doby 
podávania (7). Zo skupiny neselektívnych NSA je najviac 
rizikovým liekom diklofenak, a preto aj Európska lieko-
vá agentúra a následne Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
vydali v roku 2013 vyhlásenie o doplnení kontraindikácie 
pre lieky s obsahom diklofenaku. Medzi kontraindikácie 
patria srdcové zlyhanie v štádiu NYHA II-IV, ischemická 
choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a mozgo-
vocievne ochorenie (8). Kardiovaskulárne riziko je však sku-
pinovým nežiaducim účinkom všetkých NSA s výraznou 
variabilitou medzi jednotlivými liekmi. Za kardiovasku-
lárne najbezpečnejší sa v súčasnosti považuje naproxen, 
čo je zohľadnené aj v odporúčanom algoritme liečby pa-
cienta, u ktorého je indikovaná dlhodobá liečba NSA - obr. 
1 (9). Naproxen je bezpečný aj pri vyššom dávkovaní a pri 
dlhodobom užívaní. Na druhom mieste je ibuprofen, pri-
čom stupeň kardiovaskulárneho rizika výrazne stúpa pri 
dennej dávke vyššej ako 1500 mg (10). Ibuprofen je považo-
vaný za gastrointestinálne najbezpečnejší liek z kategó-
rie neselektívnych NSA, ale pri vysokom dávkovaní (nad 
1500 mg denne) sa gastrointestinálna toxicita zvyšuje  
a bezpečnejším sa tak stáva naproxen (11). Všeobecne mož-
no povedať, že kardiovaskulárne riziko stúpa s dĺžkou lieč-
by NSA, avšak v prípade diklofenaku jedna štúdia ukázala 
vysoké riziko úmrtia a reinfarktu myokardu už počas prvé-
ho týždňa liečby (12). Za najrizikovejších pacientov z pohľadu 
možných kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov NSA 

považujeme pacientov s arteriálnou hypertenziou, ische-
mickou chorobou srdca, po prekonanom infarkte myokar-
du a pacientov s kardiálnym zlyhávaním. Medzi nežiaduce 
účinky NSA patrí aj akcelerácia hypertenzie, retencia sodí-
ka a tekutín s možnými edémami a zníženie glomerulár-
nej filtrácie, čo sa môže tiež podieľať na kardiovaskulárnej 
toxicite NSA (13). V každom prípade platí zásada používa-
nia NSA čo najnižších dávok a v čo najkratšom trvaní (14).  
K tomu môže pomôcť aj vhodne volená adjuvantná tera-
pia. Jednotlivé NSA medzi sebou vzájomne nekombinu-
jeme, keďže pôsobia podobným mechanizmom účinku 
a ich kombinácia by skôr akcelerovala nežiaduce účinky 
liečby. Môžeme ich však kombinovať s paracetamolom, 
metamizolom a opioidmi.

Steroidné antiflogistiká 
Vo výnimočných prípadoch, pri stavoch s dominantnou 
zápalovou bolesťou, alebo v prípade zlyhania liečby NSA 
je možné využiť silný antiflogistický a sekundárne analge-
tický efekt kortikoidov. Do úvahy prichádza krátkodobá 
pulzná kortikoterapia, najčastejšie intravenózne podáva-
ným metylprednisolonom v celkovej dávke 250-750 mg, 
alebo jednorazovým či opakovaným intramuskulárnym 
podaním betametazónu (15).

Opioidy
Zo skupiny opioidov sa pri liečbe bolesti chrbta najčas-
tejšie používajú slabé opioidy, hlavne tramadol. Ide o liek, 
ktorý na rozdiel od NSA nemá vážne gastrointestinálne  
a kardiovaskulárne riziká, ale na druhej strane má časté 
nežiaduce účinky charakteru nevoľnosti, spavosti a závra-
tu. Minimalizáciu nežiaducich účinkov však prinášajú kom-
binované prípravky s paracetamolom, ktoré vďaka nižším 
použitým dávkam tramadolu sú lepšie tolerované (16). Vzá-
jomné synergické pôsobenie paracetamolu a tramadolu 
má za následok dobrý analgetický efekt, a to aj bez nut-
nosti navyšovania dávky pri dlhodobom užívaní tejto lieko-
vej kombinácie (17). Slabé opioidy v nižších dávkach v týchto 
kombinovaných preparátoch majú podstatne nižšie riziko 
vzniku závislosti. Tramadol sa môže kombinovať so všetký-
mi neopioidnými analgetikami. Použitie silných opioidov 
pri liečbe bolesti chrbta je skôr výnimočné.

Špecifiká farmakoterapie v akútnom 
a chronickom štádiu
Cieľom liečby v akútnej fáze ochorenia je čo najrýchlej-
šie zbaviť pacienta bolesti. Je nutné pritom využiť všetky 
možnosti farmakoterapie, vrátane adjuvantnej terapie 
a pohybovej edukácie. Nezvládnutá akútna bolesť môže 
prejsť do chronickej bolesti, ktorá je ťažko medikamen-
tózne ovplyvniteľná a môže zásadne zmeniť kvalitu života 
pacienta. Základom liečby by malo byť použitie vhodné-
ho a pre pacienta bezpečného NSA. Možná je kombinácia  
s iným analgetikom, ale nie charakteru NSA, vrátane sla-
bého opioidu, event. myorelaxancia.
Pri chronickým bolestiach chrbta je u pacientov výrazný 
podiel neuropatickej bolesti, na ktorú NSA prakticky ne-
zaberajú. Liekom voľby sú preto lieky na neuropatickú bo-
lesť (najmä pregabalín) a analgetiká iného typu ako NSA.
Pri liečbe akútnej, ako aj chronickej vertebrogénnej bo-
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lesti sú vhodné lokálne prípravky vo forme mastí, krémov  
a gélov. Zvláštne postavenie medzi nimi má kapsaicín, 
ktorý na rozdiel od NSA pôsobí nielen na somatickú, ale 
aj na neuropatickú bolesť. Výhodné je základnú farmako-
terapiu doplniť aj o vitamíny skupiny B, ktoré majú potvr-
dený analgetický efekt na obidva typy bolesti – somatickú 
aj neuropatickú.  

Záver 
Analgetiká sú jednými z najčastejšie predpisovaných liekov, 
pričom jednou z najčastejších indikácií je práve bolesť chrb-
ta. Pri výbere vhodného analgetika musíme brať do úvahy 
zdravotný profil pacienta, charakter jeho ochorenia a samo-
zrejme špecifiká jednotlivých liekov. Základným kritériom 
pre výber lieku je dnes bezpečnosť liečby, preto je potrebné 
dokonale poznať nežiaduce účinky všetkých analgetík pou-
žívaných pri liečbe vertebrogénnych ochorení.

I. stupeň II. stupeň III. stupeň

Slabá bolesť Stredne silná bolesť Silná bolesť

Neopioidné analgeti-
kum + ich kombinácia

Slabé opioidy + neopi-
oidné analgetikum

Silné opioidy + neopi-
oidné analgetikum

+ adjuvanciá + adjuvanciá + adjuvanciá

tabuľka 1 – Analgetický rebríček WHO.

MyorelaxancIá guajfenezín, mefenoxalón

antIdepresíva amitriptylin 

antIkonvulzíva gabapentín, pregabalín

lokálne adjuvancIá napr. kapsaicín

vItaMíny B1, B6, B12, C, D

tabuľka 2 – Adjuvanciá používané pri liečbe vertebrogénnych bolestí.

tabuľka 3 – Prehľad neopioidných analgetík.

analgetIcký 
účInok

antIpyretIcký 
účInok

antIflogIs-
tIcký účInok

Paracetamol + + -
Metamizol + + -
NSA + + +

neselektívne inhibítory coX-1 a coX-2
kys. acetylsalicylová,
ibuprofen, diklofenak,
indometacín, naproxen...

preferenčné inhibítory coX-2 meloxikam, nimesulid....

Selektívne inhibítory coX-2 koxiby

tabuľka 4 – Rozdelenie NSA.

K-V: kardiovaskulárne
GI: gastrointestinálne
IPP: inhibítor protónovej pumpy
ASA: kyselina acetylsalicylová
NSA: nesteroidné antiflogistikum

vysoké priemerné vysoké priemerné

Naproxén
+ IPP/misoprostol

Naproxén ak ni je 
ASA, naprxén + 

IPP/misoprostol ak 
je ASA

Neselektívne NSA 
+ IPP/misoprostol, 
alebo koxib + IPP/

misoprostol

neselektívne
NSA

Stanovenie K-v RiziKa

vYSoKÉ
- preferovaný je 

naproxén

pRiemeRnÉ
- akékoľvek

nSa

stanovenie
gi rizika

stanovenie
gi rizika

obrázok 1 – Algoritmus liečby NSA.



Bolesť je najčastejším príznakom, ktorý vedie  
k vyhľadaniu odbornej zdravotníckej pomoci. 
Bolesť je subjektívnym príznakom, ktorý sa nedá 
jednoducho a priamo objektivizovať. Vždy má 
emotívny náboj a to vždy negatívny. Bolesť nie 
je samostatnou chorobou ale iba jej prejavom. 
Snaha o odstránenie bolesti sa tiahne celou his-
tóriou medicíny a všetkých medicínskych od-
borov. Bolesť má veľa atribútov zohľadňujúcich 
jej charakter, príčinu (napr. onkologická bolesť)  
a trvanie (akútna a chronická bolesť). Z medicín-
skeho pohľadu a z pohľadu súčasných poznatkov 
je však nevyhnutné rozlišovať bolesť z pohľadu 
fyziologického, patofyziologického a terapeutic-
kého. Bolesť vzniká na podnet a jej vnem sa šíri 
somatosenzitívnym systémom predstavujúcim 
zapojenie 3 neurónov do série (bipolárnou bun-
kou spinálneho ganglia, neurónom sivej hmoty 
zadných miechových povrazcov a neurónov ta-
lamu, ktoré projikujú signál do somatosenzitív-
nej kôry mozgovej. Je potrebné preto rozlišovať 
bolesť nociceptívnu a bolesť neuropatickú. Me-
dzinárodná asociácia pre štúdium bolesti (IASP 
– International Association for the Study of Pain) 
definuje nociceptívnu bolesť ako „bolesť, ktorá 
vzniká v dôsledku reálneho alebo hroziaceho po-
škodenia nie nervového tkaniva a je spôsobená 
aktiváciou nociceptorov“, t.j. voľných nervových 
zakončení, ktoré ako jediné receptory nie sú 
schopné sa adaptovať na pretrvávajúci podnet.
Nociceptívna bolesť je vo svojej podstate fyzio-
logická. Je signálom hrozby, alebo prítomnosti 
poškodenia tkaniva. Je časovo viazaná na pod-
net a aktivuje obranný mechanizmus organizmu 
smerujúci k odstráneniu škodlivého podnetu  
a spúšťa reparačné mechanizmy. Zrejmosť časo-
vej väzby na podnet je typickou vlastnosťou tejto 
bolesti. Je viac menej časovo obmedzená, krátko 
trvajúca (akútna bolesť) a lokalizovaná.
Neuropatická bolesť je definovaná ako „bolesť 
vznikajúca ako priamy dôsledok lézie alebo ocho-
renia postihujúceho somatosenzitívny systém“. 
Vo svojej podstate je tento typ bolesti patologic-
ký. Neuropatická bolesť z hľadiska trvania naj-
viac koreluje s pojmom chronickej bolesti. Cha-
rakteristické pre tento typ bolesti je nejasnosť  
a nepresnosť väzby na podnet (extrémnym prí-
kladom je fantómová bolesť končatiny). Pre 

správnu diagnostiku tohto typu bolesti nie je charakte-
ristické len jej trvanie (zväčša chronická bolesť) ale i opis 
bolesti ako pálivej, šľahavej, elektrizujúcej, alebo i tupej, 
zvieravej a búšivej. Jej intenzita môže kolísať od miernej 
až po neznesiteľnú. V anamnéze je potrebné pátrať po 
spontánnych senzitívnych príznakoch, ako sú dysestézie 
rôznej kvality (pálenie, bodanie, rezanie). Objektívnym vy-
šetrením sa zisťuje pre neuropatickú bolesť veľmi charak-
teristická alodýnia a hyperalgézia (Tab.1) Klinické charak-
teristiky neuropatickej bolesti sú zhrnuté v Tabuľke 2.

bolesť – klinické a terapeutické aspekty

Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.

Univerzitná nemocnica bratislava

dYSeStÉzia Abnormálny vnem, spontánny alebo evoko-
vaný, ktorý je vnímaný nepríjemne.

alodýnia Bolesť spôsobená podnetom, ktorý za normál-
nych okolností bolesť nevyvoláva.

hYpeRalgÉzia Zvýšená vnímavosť na bolestivý podnet.

tabuľka 1. – Terminológia bolesti (International Association for the Study 
of Pain, 1994) (upravené).

KVALITA BOLESTI
Často pálivá, lancinujúca a elektrizujúca; inokedy tupá, 

zvieravá, búšivá.

INTENZITA BOLESTI
Kolíše od miernej až po neznesiteľnú.

TRVANIE BOLESTI
Zväčša konštantná a/alebo epizodicky sa objavujúca.

NEGATíVNE SENZITíVNE PRíZNAKY
StrAtA CitlivoSti hypoestézia

hypoalgézia

POZITíVNE SENZITíVNE PRíZNAKY
SPoNtáNNe Dysestézie
evoKovANé Alodýnia

Hyperalgézia

tabuľka 2. – Klinické charakteristiky neuropatickej bolesti.

Neuropatická bolesť môže mať rozmanitú etiológiu na 
úrovni tak periférneho, ako i centrálneho nervového sys-
tému (Tab.3).
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Klinicky sa zvyknú rozlišovať i tri základné typy neuro-
patickej bolesti, ktoré sú prítomné u určitých častých 
ochorení:
•	 pretrvávajúca pálivá bolesť – charakteristická pre dis-

tálne symetrické periférne neuropatie, napr. diabetic-
ká bolestivá forma neuropatie;

•	 paroxyzmálna bolesť – vystreľujúca, elektrizujúca ale-
bo bodavá bolesť – charakteristická pre postherpe-
tickú neuralgiu, neuralgiu trojklanného nervu alebo 
syndróm karpálneho kanála;

•	 alodýnia – bolesť vyvolaná ľahkým dotykom šatstva, 
prikrývky, ochlpenia – napr. u bolestivej diabetickej 
neuropatii, postherpetickej neuropatii.

Napriek rôznorodosti etiológie tejto bolesti je však už  
v súčasnosti známe, že neuropatická bolesť má svoju 
patogenézu s mechanizmami jej potenciácie a fixácie  
v periférnom i centrálnom nervovom systéme (fenomén 
centrálnej a periférnej senzitizácie). Tieto mechanizmy 
sa uplatňujú na úrovni neuronálnej, na úrovni membrán, 
mediátorov až genómu nervovej bunky.
Od správneho stanovenia diagnózy neuropatickej bolesti 
sa odvíja i rozhodovanie o správnej a potenciálne účinnej 
liečbe. Ak u nociceptívnej bolesti sú účinné analgetiká ako 
paracetamol, inhibítory cyklooxygenázy 1 a 2 (acetylsalicy-
lová kyselina a nesteroidné antiflogistiká) a opiáty, nie je 
tomu tak u neuropatickej bolesti. Tu sa v klinických štú-
diách ukázali byť účinnými blokátory nátriových kanálov 
(tricyklické antidepresíva, karbamazepín, lidokaín), bloká-
tory spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu 
(SNRI – venlafaxin a duloxetín) a stabilizátory neuronál-
nej excitability cestou zníženia glutamátu, norepinefrínu 
a substancie P (gabapentin a pregabalin). Vypracované 
boli i rôzne odporúčánia pre liečbu neuropatickej boles-
ti v jednotlivých hierarchických líniách pre najčastejšie 
ochorenia sprevádzané neuropatickou bolesťou (Tab.4)  
a odporúčané dávky jednotlivých liečiv (Tab.5).

V roku 2017 Rada IASP prijala návrh tretieho opisu boles-
ti a navrhla termín nociplastická bolesť, ktorú definuje 
ako „bolesť, ktorá vzniká v dôsledku zmenenej nocicep-
cie napriek tomu, že neexistuje dôkaz o skutočnom ale-
bo hroziacom poškodení tkaniva spôsobujúcom aktiváciu 
periférnych nociceptorov alebo o výskyte ochorenia alebo 
lézie somatosenzitívneho systému spôsobujúceho bo-
lesť“. Príkladom tohto typu je bolesť pri fibromyalgii, dráž-
divom žlčníku, bolesť hlavy, vulvodýnia.
Z praktického klinického diagnostického hľadiska sa 
pripúšťa i termín zmiešanej bolesti, ktorá je prekrýva-
ním niciceptívnej, neuropatickej a nociplastickej bolesti.  
Racionálnym príkladom zmiešanej bolesti sú ochorenia 
uvádzané v tabuľke (Tab.6).

MononeuropatIe
neuralgIe
lézIe plexov
polyneuropatIe

Kompresie, traumy, chirurgické lézie. Neuralgia 
n. trigeminus a iné neuralgie trauma, neuritída, 
tumorózna infiltrácia, radiácia. Diabetické, al-
koholické, nutričné, amyloid, Fabryho choroba, 
AiDS, hypothyreóza, borelióza, deficit vitamínu 
B12, toxické, ischemické, zápalové, systémové 
ochorenia spojivového tkaniva.

zadné korene
a ganglIa

Hernia disku, tumorózna kompresia, avulzia 
koreňa, rhizotómia, arachnoiditída, posther-
petická neuralgia, trigeminálna neuralgia.

MIecha

transsekcia, hemisekcia, kontúzia/kompresia, 
operácia, syringomyelia, sclerosis multiplex, tu-
mor, arteriovenózna malformácia, dysrafia, defi-
cit vitamínu B12, luetická myelitída.

Mozgový kMeň infarkt, tumor, syringomyelia, sclerosis 
multiplex.

Mozgová kôra/
talaMus

infarkt, hemorágia, arteriovenózna malformá-
cia, trauma, tumor, chirurgická lézia.

tabuľka 3 – Ochorenia najčastejšie sprevádzané neuropatickou bolesťou.

dIabetIcká neuropatIa postherpetIcká neuropatIa

Duloxetin Gabapentin

Gabapentin Pregabalin

Pregabalin tricyklické antidepresíva

tricyklické antidepresíva lidokaín

venlafaxin

neualgIa n. trIgeMInus centrálne neuropatIcká 
bolesť

Karbamazepin Gabapentin

oxcarbazepin Pregabalin

tricyklické antidepresíva

tabuľka 4 – Lieky prvej línie pre liečbu neuropatickej bolesti u najčastej-
ších ochorení - odporúčania EFNS, 2010. (European Federation of Neurolo-
gical Societes).

gabapentIn 150-600mg/deň letargia, závrate, opuchy 
končatín, rozmazané videnie.

pregabalIn 300-3600mg/deň letargia, závrate, opuchy 
končatín, priberanie na váhe.

aMItrIptylIn 10-150mg/deň Anticholinergický efekt, arytmia- 
prolongácia Qt intervalu.

duloxetIn 20-120mg/deň Nauzea, zápcha, ataxia, suchosť 
v ústach.

venlafaxIn 150-225mg/deň Nauzea, závrat, letargia, hyperhi-
dróza, vzostup tlaku.

carbaMazepIn 800mg/deň
ospalosť, vertigo, bolesti hlavy, 
kožný raš, ataxia, leukopénia, 
hyponatrémia, elevácia ASt.

tabuľka 5 – Odporúčané dávkovanie liekov prvej línie s účinnosťou u neu-
ropatickej bolesti a ich nežiaduce účinky.

tabuľka 6 – Choroby s potenciálnym zmiešaným charakterom bolesti.

chronIcké koMpresívne koreňové syndróMy vertebrogénne
osteoartrItIcká bolesť
Muskuloskeletálne poruchy s bolesťou
ankylozujúca spondylItída
chronIcká dysfunkcIa teMporoMandIbulárneho zhybu
bolesť prI onkologIckoM ochorení
chronIcké bolestI kĺbov



Praktickým empirickým príkladom je liečba chronických 
kompresívnych koreňových syndrómov spôsobených kom-
bináciou medzistavcovej diskopatie a sekundárnou spinál-
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nou stenózou pri tvorbou kostných osteofytov na telách 
stavcov, kde je prítomný efekt kombinovanej liečby neste-
roidnými antiflogistikami a liekmi na neuropatickú bolesť.
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1. PARKiNSONOVA CHOROBA
Parkinsonova choroba (PCh) je po Alzheimero-
vej chorobe druhým najčastejším neurodegene-
ratívnym ochorením, ktoré postihuje asi 1% ľudí 
vo veku nad 60 rokov. V Slovenskej republike je 
počet pacientov odhadovaný na 15 000. Presnú 
príčinu tohto ochorenia nepoznáme. Približne 
5-10% prípadov predstavujú geneticky podmie-
nené formy, ktoré sa vyskytujú u mladších osôb. 
Väčšinu prípadov tvoria sporadické formy, ktoré 
majú multifaktoriálnu etiológiu, v ktorej sa uplat-
ňujú exogénne (neurotoxíny, kraniocerebrálne 
traumy atď.) a genetické faktory.    
Klinicky je ochorenie charakterizované súborom 
motorických (bradykinézia, rigidita, tremor a po-
sturálna instabilita) a non-motorických príznakov 
(autonómne a neuropsychiatrické  symptómy, 
únava, bolesť, poruchy spánku...).  
Biochemickou podstatou príznakov PCh je defi-
cit dopamínu v dôsledku straty dopaminergných 
buniek v substancia nigra. Základom liečby je 
tzv. dopaminergná liečba - teda substitúcia chý-
bajúceho dopamínu dopamínovými agonistami 
alebo levodopou v kombinácii s karbidopou ev. 
aj s  entakaponom. Medzi ďalšie antiparkinsoniká 
patria rasagilín, biperidén a amantadín.

2. DOPAMiNERgNá liEčBA
2.1 dopamínoví agonisti
Ide o látky, ktoré po prechode hematoencefalic-
kou bariérou (HEB) účinkujú priamo na dopamí-
nové receptory v mozgu, čím spustia kaskádu 
reakcií, ktorú by za normálnych okolností spustil 
samotný dopamín. Jednotlivé preparáty sa na-
vzájom líšia svojimi farmakokinetickými a farma-
kodynamickými vlastnosťami a hlavne rozličným 
účinkom na jednotlivé subtypy dopamínových 
receptorov. Ich použitie v klinickej praxi je limito-
vané nežiaducimi účinkami.  
Medzi centrálne nežiaduce účinky patria neu-
ropsychiatrické príznaky, ako sú napr. poruchy 
kontroly impulzov (hypersexualita, patologické 
hráčstvo, patologické prejedanie sa a patologic-
ké nakupovanie). Ďalším centrálnym nežiaducim 
účinkom je nadmerná denná spavosť a nepred-
vídateľné spánkové ataky. Pacienti musia byť  
o tom informovaní a v prípade výskytu tohto 
nežiaduceho účinku nemôžu viesť motorové 

vozidlá či vykonávať prácu vo výškach. Niekedy sa môžu 
vyskytnúť vizuálne halucinácie. Ide teda o lieky s poten-
ciálnym rizikom neuropsychiatrických komplikácií, a pre-
to ich nepodávame starším osobám s kognitívnym defi-
citom, alebo u pacientov s neuropsychiatrickou záťažou  
v anamnéze. Z periférnych nežiaducich účinkov je časté 
vracanie, tachykardia a hypotenzia. Tieto môžu byť v úvo-
de liečby potlačené súčasným podávaním domperidonu, 
ktorý blokuje periférne dopamínové receptory.   
V súčasnosti sú dostupné dva perorálne prípravky (pra-
mipexol a ropinirol) a jeden prípravok určený na trans-
dermálne použitie (rotigotín). Ide o lieky s predĺženým 
uvoľňovaním účinnej látky, ktoré sa podávajú 1x denne. 
Ropinirol je v monoterapii účinný v dávke 8 mg na deň 
a jeho maximálna denná dávka je 24 mg. Pramipexol má 
navyše aj antidepresívny účinok, jeho minimálna účinná 
dávka v monoterapii je 1,05 mg a maximálna denná dáv-
ka je 3,15 mg. Transdermálny rotigotín má najstabilnejšie 
plazmatické koncentrácie počas 24 hodín a navyše priaz-
nivo ovplyvňuje spánok a nočné problémy. Možno ho  
s výhodou použiť aj v prípade nemožnosti p.o. príjmu anti-
parkinsoník. Jeho minimálna terapeutická dávka je 8 mg  
a maximálna 16 mg.  Pri liečbe dopamínovými agonistami 
platí pravidlo postupného nastavovania aj vysadzovania 
liekov podľa príslušného SPC lieku. 

2.2 levodopa
Biochemickou podstatou PCh je nedostatok dopamínu.  
Tento deficit sa nedá kompenzovať podávaním samot-
ného dopamínu, lebo neprechádza cez HEB. Docieliť sa 
to dá podávaním jeho prekurzora – levodopy, ktorá sa až  
v mozgu mení na dopamín. Levodopa v liekových príprav-
koch obsahuje vždy  aj inhibítor dopa-dekarboxylázy – kar-
bidopu, ktorá zabraňuje extracerebrálnemu rozkladu le-
vodopy na dopamín, a tak zvyšuje množstvo levodopy pre 
samotný mozog (pozri obrázok).
Levodopa vzniká z tyrozínu, jednej z esenciálnych amino-
kyselín nachádzajúcej sa bežne v živočíšnych a rastlinných 
bielkovinách v potrave, hlavne však v mlieku a mliečnych 
produktoch. Pokiaľ je levodopa podávaná spolu s bielkovi-
novou stravou, tak pri vstrebávaní v čreve, ako aj prechode 
cez HEB môže byť vytesňovaná ostatnými aminokyselina-
mi, čo má za následok menšie množstvo levodopy a ná-
sledne dopamínu v mozgu. Levodopu je preto potrebné 
užívať nalačno (najlepšie pol hodiny pred jedlom alebo 
hodinu po jedle). Ak pacient horšie znáša lieky, je možné 
dávku levodopy zajesť malým množstvom sacharidovej 

princípy liečby parkinsonovej choroby

MUDr. Milan Grofik, PhD.

neurologická klinika, Univerzitná nemocnica martin
jesseniova lekárska fakulta UK v martine
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potravy (sušienka, kúsok pečiva...). Polčas eliminácie le-
vodopy je len okolo 1-1,5 hodiny, preto sa levodopa musí 
podávať niekoľkokrát denne. V úvodných štádiách ocho-
renia, keď je vlastná produkcia dopamínu ešte zachovaná,  
postačuje dávkovanie 3x denne. V pokročilých štádiách je 
bežné dávkovanie aj 7-8x denne.

Liečba sa začína dávkou 3x25 mg a jednotlivá dávka sa 
zvyšuje každé 3 dni o 25 mg. Priaznivé účinky nastúpia až 
po dosiahnutí účinnej dávky – zvyčajne 300-450 mg. Maxi-
málna denná dávka je 2000 mg. V úvode liečby sú vhod-
nejšie lieky s vyšším obsahom karbidopy (Nakom mitte 
100/25, Isicom 100/25). Pokiaľ u citlivých jedincov dôjde  
k vzniku nežiaducich účinkov – nauzea, vracanie, hypo-
tenzia, je  vhodné do liečby pridať domperidon, ktorý je 
blokátorom dopaminergných receptorov na periférii. Pri 
dlhodobej liečbe tieto nežiaduce účinky postupne ustúpia. 
Levodopa sa v minulosti považovala za potencionálne ne-
urotoxickú látku, ktorá mala urýchľovať neurodegenerá-
ciu pri PCh, čo sa však nakoniec nepotvrdilo. V minulosti 
sa tiež predpokladalo, že užívanie levodopy môže zvyšovať 
riziko vzniku malígneho melanómu. V súčasnosti je ak-
ceptovaný názor, že ide skôr o vyššiu incidenciu tejto ma-
lignity v súvislosti so samotnou PCh, kedže α-synukleín je 
vysoko exprimovaný aj v bunkách malígneho melanómu. 
Výskyt ostatných onkologických ochorení u pacientov  
s PCh je nižší ako vo všeobecnej populácii. Dnes je levodo-
pa považovaná za potencionálne rizikovú látku z hľadiska 
možného poškodenia PNS. Jedinou kontraindikáciou po-
dávania levodopy je  glaukóm s uzavretým uhlom.

2.3 levodopa + inhibítori comt (entakapon)
Časť levodopy v plazme sa metabolizuje prostredníctvom 
katechol-0- metyltranferázy (COMT) na 3-0-metyldopu 
(pozri obrázok). Inhibíciou COMT sa docieli vyššia hladi-
na levodopy v plazme a následne aj dopamínu v mozgu. 
Entakapon je dnes dostupný ako samostatný liek alebo 
je súčasťou viacerých kombinovaných liekových prepará-
tov (Sastravi, Corbilta, Trigelan...). Pacienti by mali byť in-
formovaní o tom, že budú mať tmavočerveno zafarbený 
moč, čo odráža vylučovanie účinnej látky močom. Z nežia-
ducich účinkov sa často vyskytuje hnačka.

3. iNHiBítORi MAO-B (RASAgilíN)
Isté množstvo dopamínu v mozgu sa mení pomocou mo-
noaminooxidázy B (MOA-B) na dihydroxyfenylacetát (po-
zri obrázok). Inhibíciou MAO-B sa utlmí rozklad dopamí-
nu v mozgu. V klinickej praxi je najpoužívanejší rasagilín 
v dennej dávke 1 mg denne. Považuje sa za liek s malým 
symptomatickým efektom (porovnateľným so 100 mg 
levodopy), pričom jeho predpokladaný neuroprotektív-
ny efekt nebol potvrdený. V iniciálnom štádiu ochorenia  
v monoterapii sa využíva na zmiernenie motorických prí-
znakov, ktoré ešte pacienta funkčne neobmedzujú, ne-
skoršie ho možno využiť ako prídavnú liečbu k levodope 
na predĺženie jej účinku. Je však treba podotknúť, že má 
viacero závažných liekových interakcií a je vhodné ho vysa-
diť cca 2-3 týždne pred plánovanou celkovou anestéziou. 
Zaujímavosťou je, že inhibíciu MAO-B robí aj cigaretový 
dym. Uvažuje sa o tom, že nikotín a ďalšie látky v cigareto-

vom dyme by mohli mať priaznivý efekt na dopaminergný 
systém. Aj v súlade s epidemiologickými štúdiami je fajče-
nie považované za protektívny faktor pre vznik PCh. 

4. AMANtADíN (PK-MERZ)
Amantadín bol pôvodne vyvinutý ako liek proti chrípke 
a to, že má  priaznivý efekt na symptómy PCh sa prišlo 
náhodne. Amantadín pôsobí rôznymi mechanizmami. 
Má anticholinergný účinok,  nepriamo zvyšuje množstvo 
dopamínu v mozgu a blokuje NMDA receptory, čím môže 
potláčať poliekové dyskinézie.  V klinickej praxi sa využíva 
najmä jeho antidyskinetický efekt. Je  možné ho podá-
vať intravenózne, čo sa využíva v liečbe krízových situácií  
s nedostatkom dopamínu pri nemožnosti perorálnej lieč-
by. Infúzna liečba amantadínom môže niekedy mať dl-
hodobejší benefit na motorické komplikácie neskoršieho 
štádia ochorenia pravdepodobne mechanizmom prela-
denia funkcie dopamínových receptorov. 
Amantadín má však veľa nežiaducich účinkov podobným 
anticholinergikám a viacero kontraindikácií, hlavne kar-
diologických. Počas liečby by sa malo realizovať aj EKG vy-
šetrenie s dôrazom na sledovanie QT intervalu. Amantadin  
v kombinácii s levodopou a ďalšími antiparkinsonikami  
patrí medzi rizikové lieky z hľadiska vzniku zmätenosti  
a psychotických príznakov, preto by  nemal byť podávaný 
u starších pacientov s kognitívnym deficitom. Pre poru-
chy spánku, zmätenosť a agitovanosť nie je vhodné ho po-
dávať večer, podobne ako aj iné anticholinergiká. Obvyklá 
dávka amantadin sulfátu (PK-Merz) je až 6 tbl. (600 mg) 
denne, a rovnako aj tu platí zásada pomalého nastavova-
nia a vysadzovania lieku.

5. BiPERiDéN (AKiNEtON)
Biperiden je anticholinergikum. Pri PCh je narušená 
rovnováha medzi dopaminergným systémom (pokles) 
a cholinergným systémom (relatívny nadbytok), ktorý 
anticholenergium upravuje. U viacerých pacientov má 
dobrý terapeutický efekt hlavne na tremor. Jeho klinic-
ké využitie je však limitované nežiaducimi anticholinerg-
nými účinkami, ako je napríklad sucho v ústach, nauzea, 
obstipácia či zrakové poruchy. Je kontraindikovaný pri 
glaukóme s uzavretým uhlom, hypertrofii prostaty a ile-
óznych stavoch. Môže vyvolať psychomotorický nepokoj, 
zmätenosť a nespavosť, preto ich nepodávame u riziko-
vých pacientov, hlavne u starších jedincov s kognitívnym 
deficitom či psychózou. Vyhýbame sa podávaniu na noc. 
Biperiden nasadzujeme aj vysadzujeme z liečby postup-
ne. Pri nastavovaní začíname dávkou  2x1/2 tbl. a zvyšuje-
me maximálne o 1 tbl. denne. Maximálna povolená denná 
dávka je 8 tbl. denne. 

6. PRiNCíPy liEčBy VO VčASNOM ŠtáDiu
Podstatným kritériom pre voľbu základného dopaminerg-
ného preparátu je vek  pacienta a jeho kognitívny status. 
U mladších pacientov (do 65-70 rokov) bez zjavného 
kognitívneho deficitu je liekom voľby dopamínový ago-
nista. Najskôr v dávke potrebnej na dosiahnutie terape-
utického efektu, ktorú neskôr zvyšujeme do maximálne 
tolerovateľnej dávky. V prípade nedostatočného efektu  
postupne pridávame levodopu.
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U starších pacientov (nad 65-70 rokov) a u pacientov  
s kognitívnou poruchou či neuropsychiatrickou záťažou  
v anamnéze sú dopamínoví agonisti nevhodní a začíname 
liečbu levodopou, ktorej dávky upravujeme podľa klinic-
kého stavu.

7. PRiNCíPy liEčBy V POKROčilOM ŠtáDiu
Pokročilé štádium ochorenia je charakterizované moto-
rickými fluktuáciami stavu hybnosti, čiže výkyvmi sta-
vu hybnosti v závislosti od podania levodopy. Typickým 
príznakom je tzv. wearing off - fenomén, kedy istý čas 
pred podaním dáky levodopy dôjde k zhoršeniu hybnosti 
– tzv. off stavu so zhoršenou hybnosťou, rigiditou a tre-
morom.  Jednoducho povedané, tabletka má u pacienta 
obmedzený časový efekt, napr. len 3 hodiny. Základnou 
terapeutickou stratégiou je v tomto prípade  častejšie po-
dávanie levodopy, pridanie ev. navýšenie dávky dopamí-
nového agonistu, pridanie rasagilínu alebo amantadínu. 
Druhým častým fenoménom pokročilého štádia ocho-
renia sú poliekové dyskinézie (mimo-vôľové pohyby). 
V tomto prípade je potrebné zníženie jednotlivej dávky 

levodopy alebo  pridanie amantadínu. Tretím najčastej-
ším príznakom pokročilého štádia je  tzv. freezing, čiže 
zamŕzanie v chôdzi.  Je to ťažko ovplyvniteľný  fenomén. 
Je potrebné skúsiť navýšiť dopaminergnú liečbu, pridať 
rasagilín alebo amantadín.

8. MEtóDy liEčBy POKROčiléHO ŠtáDiA
V prípadoch keď nie je možné farmakoterapiou dosiahnuť 
primeranú kompenzáciu príznakov ochorenia, prichádza-
jú do úvahy tri liečebné postupy, a to 

1. hlboká mozgová stimulácia
2. liečba intestinálnou infúziou levodopy pomocou 

pumpy
3. liečba subkutánnou infúziou apomorfínom pomo-

cou pumpy

O indikáciách týchto liečebných metód sa rozhoduje  
v centrách pre diagnostiku a liečbu extrapyramídových 
ochorení (Neurologická klinika UNB Bratislava - Ružinov  
a Kramáre, UNM Martin a UNLP Košice).

obrázok – Schéma metabolizmu levodopy (prevzaté z Abdel-Salam, 2015).

DA – dopamín
DOPAC – dihydroxyfenylacetát
MAO-B – monoaminooxidáza B
L-dopa – levodopa
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