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Abstrakt 

Sledování spotřeby antiepileptik 

Autor: Kateřina Stuchlíková 

Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 

Katedra sociální a klinické farmacie 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika 

Úvod: Antiepileptika jsou léčiva, která zabraňují vzniku epileptických záchvatů. 

Cíl: Cílem diplomové práce bylo zhodnocení spotřeby antiepileptik na území České 

republiky (ČR) v období 01. 01. 2004 – 31. 12. 2018 pomocí dat ze Státního ústavu  

pro kontrolu léčiv (SÚKL).  

Metodika: Retrospektivní analýza dat o spotřebě léčiv. Údaje o spotřebě antiepileptik 

byla získána z databáze SÚKL a zahrnovala všechna antiepileptika, která byla 

distribuována do zdravotnických zařízení ve sledovaném období. Pro potřebu srovnávání 

spotřeb byla vypočtena relativní srovnávací jednotka DID – počet definovaných denních 

dávek na 1000 obyvatel za den. Údaje o počtu obyvatel byly získány z Českého 

statistického úřadu.   

Výsledky: Spotřeba antiepileptik má rostoucí charakter. Během sledovaného období 

vzrostla z 7,43 DID na 15,87 DID. Nárůst ve spotřebě je pozorován u nových 

antiepileptik, kde se hodnota 1,15 DID vyšplhala na 10,59 DID, zatímco ve skupině 

klasických antiepileptik tato hodnota poklesla z 6,28 DID na 5,28 DID. Nejužívanějšími 

látkami ze skupiny AEP jsou pregabalin (3,67 DID), kyselina valproová (2,22 DID), 

levetiracetam (2,10 DID), gabapentin (2,09 DID), lamotrigin (1,53 DID), klonazepam 

(1,10 DID) a karbamazepin (1,01 DID). Byl zaznamenán trend poklesu spotřeby 

karbamazepinu z původní hodnoty 2,07 DID na 1,01 DID.  

Závěr: Vysoký nárůst spotřeby nových antiepileptik nekoreluje s nárůstem incidence 

a prevalence epilepsie, ale nepochybně odráží rozšíření indikačního spektra některých 

nových antiepileptik mimo oblast epileptologie. V terapii se začínají preferovat novější 

léčiva, oproti těm klasickým. Nejužívanějšími léčivy v indikaci epilepsie jsou v současné 

době kyselina valproová, levetiracetam, lamotrigin a karbamazepin. 

 

 



Abstract 

Antiepileptic drug utilization 

Author: Kateřina Stuchlíková 

Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 

Department of Social and Clinical Pharmacy 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic 

Introduction: Antiepileptics (AEDs) are drugs that prevent the development of epileptic 

seizures. 

Objective: The objective of this diploma thesis was to evaluate the utilization of AEDs 

in the Czech Republic in the period from 01. 01. 2004 to 31. 12. 2018 using data  

from the State Institute for Drug Control (SIDC).  

Methods: Retrospective analysis of drug utilization data. Data on the utilization 

of antiepileptic drugs were received from the SIDC database and included all AEDs that 

were distributed to medical facilities during the reporting period. The relative 

comparative unit DID was calculated – the number of defined daily doses  

per 1000 inhabitants per day.  The data on the number of residents were obtained  

from the Czech Statistical Office.   

Results: Consumption of antiepileptics has increasing trend. During the period it 

increased from 7.43 DID to 15.87 DID. Especially in the group of new antiepileptics  

an increase was observed, where 1.15 DID raised to 10.59 DID, while in the classical 

antiepileptic group this value decreased from 6.28 DID to 5.28 DID. The most frequently  

used substances in the AEDs group are pregabalin (3.67 DID), valproic acid (2.22 DID), 

levetiracetam (2.10 DID), gabapentin (2.09 DID), lamotrigine (1.53 DID), clonazepam 

(1.10 DID) and carbamazepin (1.01 DID). In carbamazepine, there was a decreasing trend 

in utilization from its prior value 2.07 DID to 1.01 DID.   

Conclusion: The increase in consumption of new antiepileptic drugs does not correlate 

with the increase in the incidence and prevalence of epilepsy, but undoubtedly reflects 

the expansion of the indicator spectrum of some new AEDs outside the field  

of epileptology. In therapy, newer drugs started to be preferred, compared to the classic 

ones. The most used drugs in the indication of epilepsy are currently valproic acid, 

levetiracetam, lamotrigine and carbamazepine.  

          



Obsah 

 
ÚVOD A CÍLE ................................................................................................................. 8 

1 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................... 9 

1.1 EPILEPSIE ......................................................................................................... 9 

1.1.1 Definice ....................................................................................................... 9 

1.1.2 Epidemiologie ........................................................................................... 10 

1.1.3 Patofyziologie ........................................................................................... 11 

1.1.4 Klasifikace epilepsií a epileptických záchvatů ......................................... 12 

1.1.5 Léčba ......................................................................................................... 15 

1.1.5.1 Výběr farmakoterapie ............................................................................ 15 

1.1.5.2 Terapie epilepsie podle typu záchvatu .................................................. 19 

1.1.5.3 Terapie epileptických syndromů ........................................................... 21 

1.1.5.4 Terapie akutního stavu – status epilepticus ........................................... 23 

1.2 ANTIEPILEPTIKA .......................................................................................... 24 

1.2.1 Klasická antiepileptika .............................................................................. 25 

1.2.1.1 Karbamazepin ....................................................................................... 25 

1.2.1.2 Deriváty kyseliny valproové (valproová kyselina, valproát sodný) ...... 27 

1.2.1.3 Klonazepam ........................................................................................... 30 

1.2.1.4 Fenobarbital ........................................................................................... 31 

1.2.1.5 Fenytoin................................................................................................. 32 

1.2.1.6 Primidon ................................................................................................ 33 

1.2.1.7 Sultiam .................................................................................................. 33 

1.2.1.8 Ethosuximid .......................................................................................... 33 

1.2.2 Nová antiepileptika ................................................................................... 35 

1.2.2.1 Pregabalin .............................................................................................. 35 

1.2.2.2 Gabapentin ............................................................................................ 37 

1.2.2.3 Levetiracetam ........................................................................................ 38 

1.2.2.4 Lamotrigin ............................................................................................. 39 

1.2.2.5 Topiramát .............................................................................................. 40 

1.2.2.6 Zonisamid .............................................................................................. 41 

1.2.2.7 Lakosamid ............................................................................................. 42 

1.2.2.8 Eslikarbazepin-acetát ............................................................................ 43 

1.2.2.9 Perampanel ............................................................................................ 43 



1.2.2.10 Tiagabin ............................................................................................. 44 

1.2.2.11 Brivaracetam ...................................................................................... 44 

1.2.2.12 Vigabatrin .......................................................................................... 45 

1.2.2.13 Rufinamid .......................................................................................... 45 

1.2.2.14 Stiripentol .......................................................................................... 46 

1.2.3 Ostatní antiepileptika ................................................................................ 46 

1.3 SPOTŘEBA LÉČIV......................................................................................... 47 

2 PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................................... 49 

2.1 METODIKA .................................................................................................... 49 

3 VÝSLEDKY ................................................................................................................ 51 

3.1 Přehled všech registrovaných antiepileptik v ČR ............................................ 51 

3.2 Celková spotřeba všech antiepileptik ............................................................... 53 

3.3 Klasická antiepileptika ..................................................................................... 57 

3.3.1 Klasická antiepileptika první generace ..................................................... 58 

3.3.2 Klasická antiepileptika druhé generace .................................................... 61 

3.4 Nová antiepileptika .......................................................................................... 64 

3.5 Nejvíce užívaná antiepileptika podle hodnot DID ........................................... 71 

3.6 DISKUZE ......................................................................................................... 73 

3.7 ZÁVĚR ............................................................................................................ 80 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 82 

Seznam použité literatury ............................................................................................... 84 

 

 

 

  



8 
 

ÚVOD A CÍLE 
 

Navzdory vývoji inovace nových možností léčby epilepsie jako je stimulace 

mozku a rozvoj chirurgické léčby je stále největší oporou v terapii epilepsie užívání 

antiepileptik. Významnou roli v oblasti epileptologie hraje postupné zavádění moderních 

antiepileptik. V České republice (ČR) je v současné době registrováno více  

než 20 antiepileptik. Antiepileptika dělíme na klasická a nová, která byla zavedena  

do praxe až po roce 1989.1,2  

V ČR v současnosti žije okolo 80 000 pacientů s aktivní epilepsií, což znamená 

počet pacientů, kteří v posledních pěti letech prodělali alespoň jeden záchvat.2  

I přes širokou paletu dostupných léčiv stále existuje 20-30 % pacientů, kteří jsou 

farmakorezistentní. Každé nové antiepileptikum zavedené do praxe je pro tyto pacienty 

novou nadějí k potlačení záchvatů.3  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit spotřebu antiepileptik  

na území ČR v letech 2004–2018, či má spotřeba trend narůstat nebo klesat, která léčiva 

mají nejvyšší spotřebu a zda si nová léčiva našla svoje uplatnění v praxi.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 
Cílem teoretické části je stručně přiblížit charakter onemocnění epilepsie a přístupy 

v moderní léčbě. Dále vytvoření všeobecného přehledu klasických a nových antiepileptik 

dostupných na našem území. Léčiva jsou rozdělena do dvou skupin na klasická a nová 

antiepileptika. Řazení látek je od těch nejvíce používaných v terapii po látky užívané 

méně, např. pouze v jediné specifické indikaci. Zmíněna jsou i léčiva, která si u nás 

nenašla v terapii své uplatnění a již se nepoužívají. Teorie zahrnuje informace  

o základních vlastnostech léčiv, jejich výhodách a nevýhodách. Na konci teoretické části 

je charakterizována spotřeba léčiv a její význam pro společnost.  

 

 

1.1 EPILEPSIE 

 

1.1.1 Definice 

Epilepsie je nejčastější ze všech závažných neurologických onemocnění u dětí  

i dospělých pacientů. Není to jedna choroba, ale soubor poruch a syndromů, jejichž 

společným projevem je epileptický záchvat.3,4 Jedná se tedy o heterogenní skupinu 

nosologických jednotek – epilepsie a epileptické syndromy.2 Epilepsie má různou 

etiologii a může se objevit v jakémkoliv věku. Jednotlivé typy se od sebe odlišují svými 

projevy a charakterem epileptického záchvatu.1 

Definice epilepsie dle International League Against Epilepsy (ILAE) 2014 udává, 

že lze stanovit diagnózu epilepsie pokud: 

1. pacient prodělal alespoň dva nevyprovokované (nebo reflexní) záchvaty 

v časovém odstupu více než 24 hodin 

2. pacient prodělal jeden nevyprovokovaný (nebo reflexní) záchvat a je u něj 

vysoká pravděpodobnost (alespoň 60 %), že se bude opakovat 

3. diagnóza epileptického syndromu10 
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Oproti starší definici epilepsie (většinou dosud užívané) již dnes není požadavek,  

že záchvaty musí být nevyprovokované, ale jsou známy i ty vyprovokované (faktory 

indukce záchvatu reflexních epilepsií mohou být např. blikání světla, nekvalitní spánek, 

stresová situace, alkohol, horečka a pro ženy spouštěčem může být i období  

okolo menstruace).3 Zařazení do epileptického syndromu má rozhodující význam  

pro výběr racionální terapie – je nutné správně klasifikovat typ epilepsie nebo 

epileptického záchvatu.1 

1.1.2 Epidemiologie 

Incidence epilepsie ve vyspělých zemích se podle epidemiologických studií 

pohybuje okolo 24–53/100 000 jedinců za rok. Prevalence aktivní epilepsie (relativní 

počet pacientů, kteří prodělali alespoň jeden epileptický záchvat v posledních pěti letech) 

je v populaci 0,5–1 % (asi 8–9 případů na 1000 obyvatel).4,8 V ČR žije přibližně 80 000 

pacientů s aktivní epilepsií a dalších 160 000 je v remisi (pacienti na medikamentózní 

léčbě i ti, co jsou bez ní).2 Celkově je v Evropě odhad počtu dětí s aktivní epilepsií  

na 0,9 milionů, počet dospělých (20–64 let) na 1,9 milionů a počet osob ve věku 65 let  

a starších na 0,6 milionů.6 Alespoň jeden epileptický záchvat v průběhu života prodělá  

6–8 % populace. Poměr prevalence podle věku má charakter ,,U-křivky‘‘ (Obrázek č. 1), 

protože většina geneticky podmíněných epileptických syndromů se projeví do 30 let  

a naopak zhruba od 65 let je zaznamenán nárůst incidence syndromů se strukturální 

příčinou jako jsou cévní mozkové příhody, tumory či neurodegenerativní onemocnění.7 

Jednou z příčin epileptického záchvatu jsou parazitární onemocnění a různé 

neuroinfekce, které mají vyšší incidenci v méně vyspělých zemích a mohou být 

důsledkem častějšího výskytu epilepsie právě v těchto oblastech. Nicméně kvůli své 

závažnosti a četnosti je epilepsie považována za významný zdravotnický a sociální 

problém v každé společnosti.4  
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Obrázek č. 1 - Incidence a prevalence epilepsie podle věku  

Převzato od: Rektor, I. a Ošlejšková, H., 2010 9  

 

1.1.3 Patofyziologie  

Epilepsii lze považovat za poruchu komplexních systémů centrální nervové 

soustavy. Během epileptického záchvatu dochází k abnormálně zvýšené aktivitě neuronů. 

Při synchronizaci nadprahového množství patologicky aktivních neuronů dochází  

ke klinickému záchvatu.9 Při vzniku a šíření záchvatů dochází k patofyziologickým 

procesům na úrovni receptorů a iontových kanálů, jejich funkční změny ovlivňují 

buněčnou membránu, a ta se stává více excitabilní, může také docházet k reorganizaci 

synapsí a změnám modulačních systémů (nerovnováha mezi inhibiční a excitační 

aktivitou) na úrovni komunikace mezi neurony. Tyto různé změny vedou 

k hyperexcitabilitě nebo hypersynchronii v určité části mozku, nebo velké oblasti mozku 

bilaterálně. Podíl všech těchto procesů je u každého typu epilepsie či epileptických 

syndromů odlišný a pro každého pacienta zcela individuální.2,9 Většina generalizovaných 

epilepsií má genetický podklad. Naproti tomu u fokálních epilepsií podkladem bývají 

většinou strukturální cerebrální abnormality, zejména u těch farmakorezistentních.1 
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1.1.4 Klasifikace epilepsií a epileptických záchvatů 

 Epileptický záchvat je přechodný stav, při kterém člověk znenadání ztrácí 

kontrolu nad svým tělem v důsledku abnormální synchronní (epileptické) aktivity 

neuronů v mozku. V tomto stavu dochází k rychlému nástupu změny chování 

doprovázený hybnými projevy, ale může zahrnovat i jiné dysfunkce mozku (senzorické, 

vegetativní, senzitivní). Může docházet k excitaci, ale i útlumu (ztráta vědomí, řeči, 

svalového tonu). Záchvaty mohou být různě dlouhé, závažné a nebezpečné.9,10  

 V roce 2017 ILAE publikovala novou klasifikaci epileptických záchvatů  

a epilepsií. Tato nová verze zůstává založena na příznacích a chování pacienta během 

probíhajícího záchvatu. Po revizi předchozí klasifikace je v této nové zdůrazněno,  

že pro určení, zda je záchvat fokální nebo generalizovaný, je důležitý jeho začátek. Nově 

byly zařazeny i některé dosud chybějící typy záchvatů a někde byly navrhnuty 

srozumitelnější názvy.11 

 Hlavní rozdělení epileptických záchvatů je dle jejich začátku, a to na fokální, 

generalizované a záchvaty s neznámým začátkem. U fokálních záchvatů dále můžeme 

rozlišovat, zda došlo k poruše vědomí, nebo nikoliv.  Fokální bez poruchy vědomí  

(dle staré klasifikace – parciální s jednoduchými příznaky) a fokální s poruchou vědomí 

(dle staré klasifikace – parciální s komplexními příznaky). Při tomto typu záchvatu je 

epileptický výboj omezen na ohraničenou oblast v mozkové kůře a odtud se výboj může 

šířit dál. Nejčastější místo pro vznik fokálních záchvatů jsou spánkové laloky.  

U generalizovaných záchvatů je již na počátku symetricky postižena celá mozková kůra 

– záchvaty začínají v obou hemisférách současně a důsledkem je ztráta vědomí. Záchvaty 

s neznámým začátkem kvůli nedostatku informací nelze zařadit mezi fokální ani 

generalizované, a tak se samostatně vyčleňují.1,11  
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Tabulka č. 1 – Nová klasifikace epileptických záchvatů ILAE 2017 

Převzato od: Marusič, P., Ošlejšková, H. a kol., 2018 11 

 

FOKÁLNÍ 
 

GENERALIZOVANÉ 
 S NEZNÁMÝM 

ZAČÁTKEM 

   

Bez poruchy vědomí Motorické 

* tonicko-klonické (GTCS) 

* klonické 

* tonické 

* myoklonické 

* myoklonicko-tonicko-

klonické 

* myoklonické-atonické 

* atonické 

* epileptické spasmy 

 

Bez motorických projevů 

(absence) 

* typické 

* atypické 

* myoklonické 

* s myokloniemi víček 

Motorické 

* tonicko-klonické 

* epileptické spasmy 

 

S poruchou vědomí 

  

Motorické 
* automatismy 

* atonické 

* klonické 

* epileptické spasmy 

* hyperkinetické 

* myoklonické 

* tonické 

 

Bez motorických 

projevů 

* autonomní 

* záraz v chování 

* kognitivní 

* emoční 

* senzorický 
 

Bez motorických 

projevů 
* záraz v chování 

 

NEKLASIFIKOVANÉ 

 

 

  

Fokální přecházející do 

bilaterálního 

tonicko-klonického 

(FBTCS) 
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Správná klasifikace epilepsií spolu s určením její etiologie má významný vliv  

na úspěšnou antiepileptickou léčbu a prognózu onemocnění. V první řadě je zásadní určit 

typ záchvatu (viz výše) a poté typ epilepsie, pokud dojde k jejímu stanovení. Fokální 

epilepsie mohou být unifokální nebo multifokální. Diagnóza je stanovena pomocí 

klinického obrazu spolu s EEG nálezem. Pacienti s generalizovanou epilepsií mohou mít 

více typů záchvatů a stanovení její diagnózy se provádí prostřednictvím klinického 

obrazu a interiktálního (mezizáchvatového) EEG. Zcela novou skupinou v klasifikačním 

systému jsou epilepsie kombinované (generalizované a fokální), protože existují pacienti, 

kteří mají současný výskyt obou typů záchvatů (př. syndrom Dravetové, syndrom 

Lennox-Gastaut). Jako epilepsie neznámého typu se označují stavy, kdy je přítomna 

epilepsie, ale kvůli nedostatku informací není možné určit, o jaký typ se jedná. Dalším 

krokem je stanovení epileptického syndromu. Ty jsou většinou charakterizovány věkem, 

kdy se objevují, různými spouštěči nebo například cirkadiánním výskytem. Zařazení není 

snadné a někdy je i nemožné, ale z hlediska terapie a prognózy je žádoucí.3,11  

 

Tabulka č. 2 – Nová klasifikace epilepsie ILAE 2017 

Převzato od: Marusič, P., Ošlejšková, H. a kol., 2018 11 

Typ epileptického záchvatu 
 Etiologie 

  

Fokální  Generalizovaný 

 
S neznámým 

začátkem 

 Strukturální 

Genetická 

Infekční 

Metabolická 

Autoimunitní 

Neznámé 

etiologie 

↓  

Typ epilepsie 
 

Fokální  Generalizovaná  Kombinovaná 

generalizovaná  

a fokální 

 Neznámého  

typu 

 

↓  

Epileptický syndrom  
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1.1.5 Léčba 

 Současná epileptologie zahrnuje v možnostech léčby epilepsie farmakoterapii 

jako základ, dále jsou k dispozici specifické postupy jako je např. ketogenní dieta, 

kortikoterapie – v terapii některých dětských epilepsií, epileptochirurgický výkon jako 

operace mozku a stimulační léčba – implantace vagového stimulátoru u pacientů 

farmakorezistentních.1,6 Základem pro zahájení antiepileptické léčby je správná diagnóza, 

že pacient trpí epileptickými záchvaty, nebo je to alespoň vysoce pravděpodobné a rizika 

z opakovaného záchvatu převyšují nežádoucí vliv terapie a pacient s léčbou souhlasí.6,7,13 

Dnešní možnosti léčby z hlediska farmakologie jsou velmi široké. Důležité je 

zohledňovat výběr farmakoterapie podle individuality pacienta, a to zejména podle jeho 

somatického a psychického stavu (věk, pohlaví, komorbidity, polyterapie, sociální situace 

atd.) vedle volby dle typu záchvatů/syndromu. Toto zohlednění je umožněno díky 

narůstající nabídce nových antiepileptik, ale také znalostmi a dovednostmi odborníků.13 

Léčba se obvykle zahajuje až po druhém nevyprovokovaném záchvatu, u prvního 

vyprovokovaného se léky většinou nezahajuje a je nutné dodržovat režimová opatření 

(správná spánková hygiena, abstinence od alkoholu). Rozhodnutí závisí podle výše rizika 

recidivy.3 Celkovým cílem léčby je kompenzace záchvatů s minimálními nežádoucími 

účinky terapie, a hlavně kvalitní život pacienta a jeho začlenění se do běžných součástí 

života.12  

1.1.5.1 Výběr farmakoterapie 

 Volba antiepileptika se řídí v první řadě podle typu epileptického záchvatu, typu 

epilepsie/epileptického syndromu a dále dle individuality pacienta. Důležité je zohlednit 

spoustu faktorů, které jsou souhrnně shrnuty v tabulce č. 3 a v tabulce č. 4, která 

poukazuje na přihlédnutí k volbě ve specifických klinických situacích. 
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Tabulka č. 3 - Faktory ovlivňující výběr antiepileptika 

Převzato od: Procházka, T., 2010 3 

ANTIEPILEPTIKUM PACIENT LÉKAŘ 

Účinnost pro daný typ epilepsie/ 

syndrom 

Věk Znalosti, 

schopnosti, 

zkušenosti 

Nežádoucí účinky (na dávce závislé) a 

idiosynkratické reakce, chronická 

toxicita 

Pohlaví Osobní preference,  

,,oblíbenost‘‘ léku 

Teratogenicita Jiná medikace  

Farmakokinetika, interakce Komorbidity  

Léková forma, rychlost titrace   

Dostupnost, cena   
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Tabulka č. 4 – Výběr antiepileptika ve specifických klinických situacích 

Převzato od: Procházka, T., 2010 3  

Doplněno a upraveno podle: Kaur, U. et al., 2019 5, Rektor, I. a Strýček, O., 2017 14, 

Meier, Ch. a Kraenlinz, M.E., 2011 15, Vajda F. J. E., et. al, 2019 16  

Faktor ovlivňující výběr 

antiepileptika 

Vhodná antiepileptika Nevhodná antiepileptika 

 

Těhotenství * lamotrigin,  

levetiracetam, 

karbamazepin16 

 

valproát, polyterapie16, 

fenytoin, fenobarbital, 

primidon, topiramát16 

Antikoncepce levetiracetam,  

topiramát (≤ 200 mg), 

valproát, gabapentin 

enzymové induktory 

(fenytoin, fenobarbital, 

primidon, karbamazepin, 

topiramát > 200 mg/den) 

Stáří, polymorbidita, 

komedikace 

gabapentin, lamotrigin, 

levetiracetam 

fenytoin, primidon, 

fenobarbital, enzymové 

induktory, valproát, 

zonisamid5 

Obezita topiramát, zonisamid, 

lamotrigin, levetiracetam, 

oxkarbazepin 

valproát, gabapentin, 

pregabalin, karbamazepin, 

vigabatrin 

Kognitivní deficit lamotrigin, levetiracetam, 

gabapentin 

fenytoin, fenobarbital, 

topiramát, zonisamid5, 

polyterapie5 

Psychická komorbidita lamotrigin, valproát, 

karbamazepin, gabapentin, 

pregabalin 

levetiracetam, topiramát, 

fenobarbital, primidon 

vigabatrin, zonisamid, 

perampanel14 
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Osteoporóza 15 

 

lamotrigin 

levetiracetam 

topiramát 

fenytoin, fenobarbital, 

karbamazepin, valproát, 

klonazepam, 

enzymové induktory 

(vyšší riziko úbytku kostní 

hmoty) 

 

Poznámka:  

*Podle Vajda et al., 2019 polyterapie antiepileptik u těhotných žen nezvyšovala riziko 

pro plod, pokud do kombinace nebyl zapojen valproát, anebo topiramát. Karbamazepin 

se u těhotných žen užívá, ale je zaznamenána spojitost mezi ním a na dávce závislé vyšší 

incidenci fetálních malformací. U topiramátu užívaném v kombinaci bylo popsáno riziko 

vrozených vývojových vad. Pravděpodobně bezpečný pro plod se jeví lamotrigin  

a levetiracetam. Postupné upouštění od užívání valproátu během těhotenství a u žen  

ve fertilním věku vede k snižování výskytu incidence abnormalit u plodů.16   

 V současné době máme k dispozici široký výběr antiepileptik a při volbě toho 

nejvhodnějšího se odborníci musí řídit jednak epileptickým syndromem a jednak 

celkovou kondicí a charakteristikou pacienta. Některá antiepileptika jsou širokospektrá 

(mají účinek na většinu typu záchvatů – např. valproová kyselina, levetiracetam, 

topiramát, zonisamid, lamotrigin), jiná zase mají užší spektrum účinku (karbamazepin, 

pregabalin, lakosamid u fokálních záchvatů, ethosuximid u absencí aj.), což může mít  

u některých typů záchvatů lepší efekt.7  

 Iniciálně se léčba ve většině případů zahajuje jako monoterapie lékem 1. volby, 

kdy obecně platí, že dojde ke kompletnímu vymizení záchvatů téměř u poloviny pacientů. 

V případě neúspěchu prvního antiepileptika je na místě přehodnotit neúspěšnost a lze ho 

nahradit za jinou alternativní monoterapii, což vede k dosažení bezzáchvatovosti  

u dalších cca 13 % léčených pacientů.4 V poslední řadě přichází v úvahu 

polyfarmakoterapie, u níž je vhodné kombinovat léky s různými farmakodynamickými 

účinky, pokud možno bez vzájemných farmakokinetických interakcí, s cílem dosáhnout 

aditivního terapeutického efektu (tzv. add-on terapie, přídatná terapie). Kombinace více 

než tří antiepileptik už je považována za neracionální.4,13 Podíl farmakorezistentních 
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pacientů, kteří nedosáhnou pomocí farmakologické léčby dostatečné kompenzace,  

se pohybuje okolo 20-30 %, tito pacienti by měli být vyšetřeni na specializovaných 

pracovištích a posouzeni k možnosti epileptochirurgického zákroku.7,3 

Soubor minimálních a diagnostických terapeutických standardů u pacientů 

s epilepsií vydaný a vypracovaný skupinou EpiStop je konsenzus expertů zohledňující  

i jiné faktory než jen účinnost.13 Léčba by neměla být vedena pouze principy Evidence 

Based Medicine (EBM), ale měla by zohledňovat i individualitu nemocného.3 

1.1.5.2 Terapie epilepsie podle typu záchvatu 

Volby antiepileptik podle typu záchvatu jsou utříděny v tabulce č. 5, která byla 

převzata ze Souboru minimálních diagnostických a terapeutických standardů u pacientů 

s epilepsií (EpiStop 2017, www.epistop.cz) a byla zpracována na základě publikovaných 

mezinárodních doporučení s přihlédnutím k aktuálním zvyklostem v ČR. Je určena jako 

pomůcka v klinických situacích, kdy je znám typ záchvatu, ale není přesně určen 

epileptický syndrom.12 

 

  

http://www.epistop.cz/
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Tabulka č. 5 – Terapie epilepsie podle typu záchvatu 

Převzato od: EpiStop, 2017 12 

Typ záchvatu Monoterapie 

1. volba 

Monoterapie 

 2. volba 

Přídatná léčba 

Fokální a/nebo 

sekundárně 

generalizované 

tonicko-klonické 

levetiracetam§ 

lamotrigin 

 

karbamazepin 

eslikarbazepin 

gabapentin 

lakosamid 

topiramát 

valproová kyselina! 

zonisamid 

brivaracetam 

klobazam 

perampanel 

pregabalin 

Generalizované 

tonicko-klonické  

levetiracetam 

lamotrigin 

topiramát 

valproová kyselina! 

levetiracetam 

perampanel 

zonisamid§ 

Absence ethosuximid 

lamotrigin 

valproová kyselina! 

levetiracetam§ 

topiramát§ 

zonisamid§ 

Myoklonické levetiracetam§ 

valproová kyselina! 

lamotrigin *§ levetiracetam 

topiramát§ 

zonisamid§ 

 

Poznámky: 

Valproovou kyselinu a karbamazepin je doporučeno používat v retardovaných formách. 

Léky jsou řazeny abecedně. 

Léky 2. volby mohou být zvoleny jako lék 1. volby s ohledem na aktuální zdravotní stav, 

celkovou kondici nemocného a epileptický syndrom. 
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Vysvětlivky: 

! Valproová kyselina – není lékem volby pro dívky a ženy ve fertilním věku. 

§ Léky nemají v ČR registrovanou indikaci pro daný typ záchvatu nebo monoterapii 

(nutné zdůvodnění a informovaný souhlas).  

* Ne u těžké myoklonické dětské epilepsie (SMEI – severe myoclonic epilepsy in infancy, 

syndrom Dravetové), může event. akcentovat myoklonie i u jiných syndromů. 

1.1.5.3 Terapie epileptických syndromů 

 Racionální farmakoterapie jednotlivých epileptických syndromů je popsaná 

skupinou expertů EpiStop a shrnuta v tabulce č. 6, která doporučuje vhodný výběr 

jednotlivých antiepileptik pro jednotlivé syndromy. Zejména u věkově vázaných 

syndromů může být volba prvního antiepileptika specifická.6 

Tabulka č. 6 – Racionální farmakoterapie epileptických syndromů 

Převzato z: EpiStop, 2017 12 

 Léky 1. volby Léky 2. volby 

Westův syndrom kortikotropin, vigabatrin levetiracetam, topiramát 

valproová kyselina! 

Lennoxův-Gastautův 

syndrom 

lamotrigin, topiramát 

valproová kyselina! 

klobazam, felbamát 

levetiracetam, rufinamid 

ketogenní dieta 

Myoklonicko-astatická 

epilepsie – Doose 

syndrom 

benzodiazepiny 

valproová kyselina! 

ethosuximid, 

kortikosteroidy 

lamotrigin, ketogenní 

dieta 

Dravetové syndrom klobazam 

valproová kyselina! 

stiripentol 

ketogenní dieta 

Dětské absence ethosuximid, 

valproová kyselina! 

lamotrigin 

Juvenilní absence lamotrigin 

valproová kyselina! 

ethosuximid 

levetiracetam, topiramát 

zonisamid 
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Epilepsie pouze 

s generalizovanými 

klonicko-tonickými 

záchvaty 

levetriacetam§ 

lamotrigin 

topiramát 

valproová kyselina! 

zonisamid 

 

 

Juvenilní myoklonická 

epilepsie 

levetiracetam§, lamotrigin, 

valproová kyselina! 

topiramát 

Benigní parciální 

epilepsie s rolandickými 

hroty 

sultiam karbamazepin  

gabapentin  

valproová kyselina! 

Landauův-Kleffnerův 

syndrom a syndrom 

s kontinuálními hroty a 

vlnami ve spánku 

kortikotropin/kortikosteroidy 

valproová kyselina! 

benzodiazepiny 

levetiracetam 

sultiam 

 

Poznámky: 

Léky jsou řazeny abecedně a lze volit jako první kterýkoliv z nich. 

Léky 2. volby mohou být zvoleny jako lék 1. volby s ohledem na aktuální zdravotní stav  

a celkovou kondici nemocného.  

Léčba Westova syndromu, Lennox-Gastautova syndromu, Dravetové syndromu, 

Landauův-Kleffnerrova syndromu a syndromu s kontinuálními hroty a vlnami ve spánku 

jen na specializovaných pracovištích. 

Vysvětlivky: 

! Valproová kyselina – není lékem volby pro dívky a ženy ve fertilním věku. 

§ Léky nemají v ČR registrovanou indikaci pro daný typ záchvatu nebo monoterapii 

(nutné zdůvodnění a informovaný souhlas). 

  



23 
 

1.1.5.4 Terapie akutního stavu – status epilepticus 

 Pro úplnost možností antiepileptické léčby je třeba zmínit i řešení akutní situace, 

kdy dojde k záchvatu, který pacienta může výrazně ohrožovat na životě. Status 

epilepticus (SE) představuje neurologickou urgentní situaci. Hovoříme o stavu, kdy  

se pacient neprobírá k vědomí déle než pět minut (maximálně deset). Do SE můžou přejít 

všechny typy záchvatů. Terapie se odlišuje podle typu SE – dělíme je na konvulzivní 

generalizovaný, nebo nekonvulzivní, přičemž jsou stanovená doporučení zejména  

pro konvulzivní typ.  V případě hrozícího generalizovaného tonicko-klonického SE 

(GTCSE) je v ČR jako lék první volby intravenózně aplikovaný diazepam ze skupiny 

benzodiazepinů. V situaci, kdy není možné intravenózní (i.v.) podání, lze nahradit 

podáním per rectum, anebo midazolam intramuskulárně (i.m.).17 Midazolam lze podávat 

i bukálně. U nás je dostupný jako perorální roztok v předplněné stříkačce.18 

V případě, že nedojde k zástavě záchvatu pomocí benzodiazepinů, volí se i.v. 

aplikace fenytoinu, valproátu nebo levetiracetamu. V posledních letech se objevila nově 

i i.v. forma lakosamidu, ten prozatím není doporučován v první linii pro nedostatek údajů 

z jeho studií. Alternativou těmto antiepileptikům je fenobarbital. Dojde-li k refrakternímu 

SE (cca po 1 hodině trvání), je nutné nasadit celkovou anestézii a umělou plicní ventilaci 

v kombinaci s již nasazeným antiepileptikem. Rozpoznání nekonvulzivního typu SE je 

poměrně složité a v rámci diferenciální diagnostiky někdy ani nelze snadno odlišit.17   
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1.2 ANTIEPILEPTIKA 

 Antiepileptika jsou látky, které jsou používány v terapii epilepsií k potlačení 

epileptických záchvatů. V ČR je momentálně registrováno přes 20 antiepileptik. Jsou  

to látky chemicky heterogenní a různými mechanismy účinku působí na vznik, šíření  

a trvání epileptické aktivity. Některá jsou využívána hojně k potlačení všech typů 

epileptických záchvatů, oproti jiným, která jsou indikována spíše jen jako přídatná 

terapie, nebo mají omezenou indikaci k specifickým epileptickým syndromům, 

v důsledku své selektivní účinnosti či horší snášenlivosti.2,8 Zásadním bodem v historii 

antiepileptik bylo zavedení fenobarbitalu v roce 1912, který si svou pozici v terapii drží 

dodnes.  Během dalších let bylo do roku 1989 objeveno a zavedeno do klinického 

používání několik látek, které označujeme jako ,,klasická antiepileptika“.  Všechna 

následující nově objevená a do praxe zavedená léčiva už řadíme pod pojem ,,nová 

antiepileptika“.  Ve starší literatuře se ještě můžeme setkat s generačním dělením, kde 

jsou látky rozřazeny dle data zavedení do tří generací. Pro úplnost, do klasických 

antiepileptik nyní spadá 1. a 2. generace a 3. generaci antiepileptik již řadíme mezi nová 

antiepileptika.19  

Účinností k potlačení epileptických záchvatů jsou klasická a nová antiepileptika 

téměř zaměnitelná. Rozdíly jsou hlavně v mechanismech účinku, v jejich snášenlivosti 

a vedlejších nežádoucích, někdy i žádoucích účincích (např. u psychiatrických 

komorbidit) a lékových interakcích s dalšími léčivy, či mezi sebou v případě 

kombinované terapie.20 Farmakologická léčba epilepsií a epileptických syndromů 

vyžaduje znalosti o jednotlivých látkách, a to převážně o jejich účinnosti, rizicích, 

farmakokinetice pro určení správného dávkování a titrace v plazmatických hladinách, 

nadále o jejich lékových interakcích a kontraindikacích.6  Výhody a nevýhody 

jednotlivých látek, včetně jejich indikace a účinnosti budou v následujícím textu popsány 

pro každé antiepileptikum zvlášť.  
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1.2.1 Klasická antiepileptika 

 Klasická antiepileptika jsou látky zavedené před rokem 1989 a jejich 

antiepileptický účinek byl objeven většinou náhodně (screening molekul). Obecně jejich 

výhodou je dlouholetá zkušenost, ověřené účinky a v řadě poslední i nízká cena. 

Karbamazepin a valproát spoustu let patřily mezi léky první volby.21 Jako klasická 

antiepileptika budeme považovat 1. generaci (fenobarbital, fenytoin, ethosuximid, 

primidon) a 2. generaci (karbamazepin, valproát, klonazepam, sultiam) dohromady.19 

1.2.1.1 Karbamazepin 

 Karbamazepin je dibenzazepin a byl odvozen od tricyklických antidepresiv, jeho 

chemická struktura je podobná imipraminu, což může z části vysvětlovat jeho vedlejší 

efekt, kterým je zlepšení nálady.19 Patří k nejvíce užívaným antiepileptikům u fokálních 

epilepsií, včetně těch, které sekundárně přechází v generalizované. Dále je indikován  

při neepiletických záchvatových stavech u sclerosis multiplex, u některých neuralgií 

záchvatového typu (nervu trigeminu, postherpetické neuralgie), nebo také u periferních 

neuropatií, jako je např. diabetická nebo metabolická neuropatie.22 Před příchodem 

gabapentinu byl často používán i u polyneuropatií.23 Je také využíván v psychiatrii  

– k léčbě mánie a prevenci bipolární poruchy jako stabilizátor nálady a u syndromu 

z odnětí alkoholu, kde snižuje karenční příznaky. Další jeho indikací je centrální diabetes 

insipidus v kombinaci s jinými antidiuretickými přípravky.22 V některých studiích 

kombinované léčby schizofrenie pomocí antipsychotik spolu s antiepileptiky  

se karbamazepin jevil jako výhodný u pacientů vykazujících násilné chování, afektivní 

symptomatiku a abnormity na EEG. Zatím se nedoporučuje podávání karbamazepinu  

u schizofrenie, ale je tu možnost, že tato výhodná kombinace bude v budoucnu 

v rozsáhlejších výzkumech potvrzena.25 

 Hlavní mechanismem jeho účinku je ovlivnění senzitivních napěťově řízených 

sodných kanálů, které mají význam pro šíření vzruchu po neuronu, karbamazepin tento 

kanál blokuje. Stabilizuje nervové membrány, brání opakovaným neuronálním výbojům 

a potlačuje synaptické šíření excitačních impulsů. Při neuralgiích působí analgeticky 

pravděpodobně skrze inhibici přenosů vzruchů v míšních jádrech nervus trigeminus.23,26 

Mezi jeho časté na dávce závislé nežádoucí účinky patří únava a nevolnost, dvojité 

vidění, ataxie a srdeční poruchy nebo např. hyponatremie (zejména při současném užívání 
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s diuretiky)5, kterou je důležité sledovat zvláště u rizikových a starších jedinců a jako 

velmi časté jsou i poruchy krvetvorby zejména leukopenie nebo vzácně aplastická 

anémie. U pacientů chronicky užívajících tuto látku byly hlášeny případy spojené 

s úbytkem kostní hmoty, jako je osteopenie, osteoporóza a fraktury.8,22 Jeho 

kontraindikací jsou jiné typy záchvatů jako je absence, myoklonické záchvaty  

a atonické/tonické záchvaty, u kterých je riziko jejich paradoxní agravace (zhoršení 

záchvatů), což je obecně nežádoucí účinek všech antiepileptik s úzkým spektrem účinku, 

oproti širokospektrým, kde tento jev nehrozí. Nesmí se podávat spolu s inhibitory MAO, 

ani 14 dní po jejich vysazení.8 V kombinované léčbě je karbamazepin nevhodné užívat 

spolu s lamotriginem, jakožto kombinace dvou blokátorů sodných kanálů.13  

Je teratogenní a zařazený do skupiny D dle FDA (Food and Drug Administration), což 

znamená, že je zcela pozitivní důkaz rizika léčiva pro vývoj plodu, ale v jistých případech 

lze zvážit větší přínos léčby nad tímto rizikem.27,28 Perucca et al. (2018) mezi výhody 

karbamazepinu zmiňují malé teratogenní riziko, zřejmě v porovnání s kyselinou 

valproovou a léčivy, u nichž teratogenní potenciál je zatím neznámý.29 Je-li nutné 

v případě těhotenství u ženy pokračovat v léčbě karbamazepinem, je žádoucí sledovat 

jeho hladiny v plazmě, protože zvláště při vyšších koncentracích je spojován 

s vývojovými vadami u plodu.30 Výsledky australské analýzy autorů Vajda et al (2019), 

která sledovala výskyt malformací v souvislosti s užíváním antiepileptik během 

těhotenství, poukazují na to, že karbamazepin, stejně jako valproát nebo topiramát byly 

spojeny s vyšší incidencí na dávce závislých fetálních malformací. Ukázala se souvislost 

mezi expozicí karbamazepinu během těhotenství a vývojovými abnormalitami 

v močovém traktu plodu. Karbamazepin má pravděpodobně určitou teratogenní kapacitu, 

ale ne v takové míře jako valproát a topiramát.16 

U kojících žen je klasifikován jako léčivo během kojení bezpečné a slučitelné,  

ale je zde doporučováno pečlivější sledování klinického stavu dítěte. Karbamazepin  

je vázán silně na plazmatické proteiny a neproniká do mateřského mléka ve vysokých 

koncentracích.30,31 Opatrnosti s užíváním tohoto léku je zapotřebí i u pacientů 

s kardiovaskulárním onemocněním, glaukomem a u nemocí jater a ledvin.24  

 Výhodou karbamazepinu je jeho široká zkušenost a dobrá snášenlivost a existence 

jeho retardované podoby, což má pozitivní vliv na compliance pacientů. Na druhé straně 

jsou známy u 5-8 % uživatelů alergické exantémy32 (testování lidí na leukocytový antigen 
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by mohlo být relevantní –  HLA-A*3101 u evropské a japonské populace, HLA-B*1502 

– u populace čínské, thajské a jiné asijské).22,29  S přibývajícím věkem může docházet  

ke kognitivnímu postižení a také indukuje jaterní enzymy vázané na cytochrom P450, což 

může vyvolávat nepříznivé lékové interakce s jinými léčivy (např. oslabení účinku 

perorální kontracepce, které zvyšuje riziko nechtěného početí u léčené ženy, dále 

warfarinu, doxycyklinu, tricyklických antidepresiv a ivabradinu).5,32 

1.2.1.2 Deriváty kyseliny valproové (valproová kyselina, valproát sodný)  

 Širokospektré antiepileptikum, které bylo poprvé obchodováno ve Francii 

přibližně před padesáti lety, za tuto dobu se jeho indikace významně rozšířily i mimo 

oblast epileptologie a dnes je v celosvětovém měřítku jedním z nejvíce předepisovaných 

léků ze skupiny antiepileptik.19,33 Z chemického hlediska se jedná o alifatickou 

rozvětvenou monokarboxylovou kyselinu (2-propylpentanová). Je to kapalina a ve formě 

své sodné soli pevná látka, ze které se v kyselém prostředí žaludku v organismu vytěsní 

a plně vstřebá.19  

 Mezi indikace patří prakticky všechny typy záchvatů, u kterých byla prokázána 

účinnost (fokální, generalizované tonicko-klonické, absence, myoklonické a záchvaty 

atonické/tonické). Pro generalizované tonicko-klonické záchvaty bývala doporučována 

jako první volba, nyní dle EpiStop 2017 je řazena mezi léky druhé volby, ale přesto 

zůstává první volbou u absencí, myoklonických záchvatů a některých specifických 

epileptických syndromů. Užívá se jak v monoterapii, tak i jako přídatná léčba u dospělých 

a dětí v širokém dávkovém rozpětí 500-1000 mg.8,12 Další indikací je vedle epileptických 

záchvatů léčba a profylaxe bipolární poruchy, zvláště manické epizody.34 Mimo účinky 

u maniodeprese jsou známy důkazy u emoční lability a poruch chování adolescentů.35 

V současné době se začíná upouštět od užívání lithia v terapii bipolární poruchy a jako 

léky první volby jsou doporučovány valproát a lamotrigin. Lithium má poměrně úzké 

terapeutické okno a musí být pečlivě sledovány jeho plazmatické hladiny. Valproát má 

naopak široké rozpětí účinných hladin, a proto lékaři nemusí jeho krevní koncentrace 

stanovovat tak často jako u lithia. Další jeho výhodou oproti lithiu je jeho formulace  

do retardované lékové formy.27 Jako přídatná terapie může pozitivně ovlivnit dráždivost, 

hostilitu a agresivitu u schizofrenních psychóz, ale tyto poznatky bude třeba nadále 

zhodnotit v dalších studiích.25 Dále může být indikován při snižování počtu migrenózních 
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záchvatů a užíván v profylaxi migrén, ale pouze u dospělých pacientů.34 V případě 

selhání veškerých schválených možností léčby diabetické neuropatické bolesti by mohl 

být valproát užit i v této indikaci, i přestože jej NICE (National Institute for Health Care 

Excellence) nedoporučuje. Důkazy jsou zatím nedostatečné.33 

 Mechanismy účinku této látky jsou různé a zapojení všech vede k širokému 

terapeutickému účinku.  Na úrovni neurotransmise zvyšuje aktivitu inhibičního působení 

kyseliny gama-aminomáselné (GABA), zvýšením její koncentrace (snížením její 

degradace a zvýšením její syntézy). Takto zvýšená aktivita celého GABA-ergního 

systému vede k snížení hyperexcitability neuronů a snížení rizika vzniku epileptického 

záchvatu. Dále způsobuje blokádu napěťově řízených kanálů sodíkových a vápníkových 

(T-typ), brání jejich reaktivaci. Těmito mechanismy se vysvětluje i náladu stabilizující 

efekt. Antimigrenózní účinek je pravděpodobně dán potlačením extravazace a zřejmě  

i sterilního perivaskulárního zánětu na mozkových plenách, který následuje  

po vasodilataci aktivované serotoninem při začátku migrenózního záchvatu. Pro valproát  

je popsána spousta dalších mechanismů na molekulární úrovni, které mu přičítají 

neuroprotektivní a antineoplastické vlastnosti.23,36  

 Jako běžný nežádoucí účinek se objevuje nevolnost a bolest břicha, zvýšené 

jaterní testy, průjem, z neurologických: tremor, zmatenost a závratě. Dalšími možnými 

jsou alopecie, snížená kostní denzita, trombocytopenie, přírůstek na váze a syndrom 

polycystických ovárií. Velmi závažná je jeho hepatotoxicita (riziko u méně než 1 % 

pacientů), která může být až fatální.29,33 Tomuto riziku jsou nejvíce vystaveny děti do 

dvou let.36 

Vysoká pozornost je věnována teratogennímu potenciálu valproátu a jeho užívání 

v těhotenství. Uvádí se až 2 % riziko vzniku spina bifida a obecně vyšší riziko velkých 

vrozených vad a kognitivních poruch u plodu po expozici valproátu než u ostatních 

antiepileptik. Riziko teratogenity lze objektivně hodnotit podle plazmatické hladiny 

valproátu – vyšší riziko je spojováno s koncentrací nad 50 mg/l (346 μmol/l). Specificky 

je riziková udržovací dávka 1000 mg/den a více v souvislosti s neurální rozštěpovou 

vadou.37 Podle FDA je kontraindikován v těhotenství u indikace migrény, v případě 

epilepsie a bipolární poruchy může být použit jen při pečlivém individuálním posouzení 

rizika a prospěšnosti u pacientky a následně racionálně vedené terapii s dodržováním 

postupů vedoucích k minimalizaci veškerých rizik pro plod a pacientku.33 Podle SPC je 
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kontraindikován i pro těhotné ženy v léčbě bipolární poruchy.34 V případě, že žena léčená 

valproátem otěhotní, je důležité myslet na to, že při vysazování by mohla hrozit 

dekompenzace onemocnění, a tím by byla ohrožena matka i plod. Za neracionální 

můžeme považovat i postupné přecházení z valproátu na lamotrigin, kdy je plod, zejména 

v prvním trimestru, vystavován ještě většímu riziku teratogenity. Právě tato kombinace 

antiepileptik je považována za nejrizikovější z hlediska teratogenicity.38 Tato strategie 

byla zpochybněna, protože zatímco potenciální přínosy z hlediska snížení teratogenních 

účinků jsou nejisté, tak naopak riziko ztráty kontroly záchvatů může být významné.39 

Pokud je gravidní žena plně kompenzovaná, je možné v léčbě valproátem pokračovat  

a minimalizovat riziko ponecháním její běžné dávky, případně ji snižovat na 1000 mg/den 

a méně, protože teratogenicita je spojována právě s dávkou přesahující tento limit.38 

V současné době je žádoucí, aby se předcházelo předepisování valproátu dívkám a ženám 

ve fertilním věku při zahajování léčby, pokud je to možné. V případě volby této účinné 

látky musí být splněny podmínky Programu prevence početí. Ženy, užívající valproát,  

by měly svá těhotenství plánovat a případný přechod na jiné antiepileptikum by se měl 

provádět s dostatečným předstihem před plánovaným početím. Fertilní ženy by měly 

užívat dostatečně účinnou antikoncepci.34,37 Mimo problém s teratogenitou se valproát 

nesmí užívat také u pacientů s jaterním poškození (a to i pokud je jen součástí rodinné 

anamnézy) a porfyrií.34  

 Výhodou je jistě široká zkušenost, velmi vysoká účinnost, a to i v případě 

nerozpoznané idiopatické generalizované epilepsie, a ve srovnání s jinými antiepileptiky 

nemá hypnosedativní efekt. Stejně jako karbamazepin je k dispozici v retardované 

podobě a lze podat i intravenózně.32 Na straně druhé je nevýhodou výše uvedené 

potenciální teratogenní riziko u žen, vypadávání vlasů a nárůst hmotnosti, což výrazně 

ovlivňuje kvalitu života pacientů, zejména u dívek a žen. Dále je třeba zmínit, že má 

interakční potenciál. Může ovlivňovat hladiny současně užívaných antiepileptik při 

kombinované léčbě a spousty dalších léčiv z jiných indikačních skupin.34 Může 

potenciálně docílit subterapeutického efektu u paroxetinu a warfarinu. Karbapenemy 

mohou snížit koncentrace valproátu v plazmě až o 60-100 %. Současné užívání se statiny 

zvyšuje riziko hepatotoxicity. U opioidů může snižovat toleranci a zároveň je snížená 

jeho absorpce v souvislosti s pomalejší motilitou zažívacího ústrojí způsobenou 

opioidy.5,34 
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1.2.1.3 Klonazepam 

 Sedativně, anxiolyticky a antiepilepticky účinný 1,4-benzodiazepin. Účinnost 

klonazepamu je prokázána u všech typů záchvatů (fokálních i generalizovaných tonicko-

klonických, absencích, myoklonických a atonických/tonických). Jako monoterapie  

se prakticky vůbec nepoužívá, jen v kombinacích s jinými antiepileptiky. Limitace širšího 

použití je dána zejména celkovým sedativním účinkem, který může být potencován 

užitím alkoholu, opioidů a jiných sedativních látek ovlivňujících tlumivě centrální 

nervovou soustavu.8,26 Indikován je primárně jako přídatná léčba nebo v refrakterních 

případech, dále v psychiatrii ke krátkodobé léčbě panické poruchy s agorafobií nebo bez 

ní.40 Intravenózně lze podat při statu epilepticu. Americká studie z roku 2016 se zabývala 

užíváním benzodiazepinů u SE. V doporučeních v první linii je midazolam a lorazepam. 

Zde poukazují na to, že klonazepam by mohl být s výhodou také užíván v první linii. Má 

menší doporučenou udržovací dávku a tím i nižší riziko vzniku respirační deprese, která 

je u lorazepamu vyšší a lékaři z obav z této vedlejší reakce mnohdy doporučenou dávku 

nedodržují a snižují, čímž znemožňují maximalizaci účinku.41 Klonazepam byl 

v minulosti doporučován k profylaxi migrény a někdy i k profylaktické léčbě tenzní 

bolesti hlavy, nicméně jeho nevýhodou je velký sedativní efekt a rozvoj závislosti  

při dlouhodobějším používání, což obecně platí pro všechny zástupce benzodiazepinů.  

U léčby neuropatické bolesti se nepoužívá.23 

Mechanismy působení benzodiazepinů vznikají skrze presynaptickou  

a postsynaptickou potenciaci inhibice GABA, což vyvolá přítomnost této chemické 

struktury u receptoru GABA a dojde k zesílení afinity tohoto receptoru vůči 

neurotransmiteru. Jedná se o pozitivní allosterickou modulaci. Studie u zvířat poukazují 

i na vliv na serotonin.24 

 U pacientů často dochází k rozvoji rychlé tolerance, kdy může dojít ke snížení  

až ztrátě účinku a je nutná úprava dávky.42 Užití léku je kontraindikováno u pacientů 

s respirační insuficiencí a spánkovou apnoe, protože zde hrozí aditivní zesílení respirační 

deprese. Nevhodný je i u pacientů s těžkou poruchou jater, protože benzodiazepiny 

mohou způsobit jaterní encefalopatii. Riziko psychické a fyzické závislosti narůstá s vyšší 

dávkou a délkou užívání. Může vyvolat až u 50 % pacientů, zejména u dětí a ve stáří, 

paradoxně excitační reakci, která je doprovázena neklidem, agresivitou, iritabilitou 

apod.26,40 
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 Užívání u starší populace je spojováno s vyššími farmakologickými účinky  

u stejných plazmatických hladin jako u mladších pacientů, a proto je důležité zejména  

ze začátku léčby zahájit titraci co nejmenší možnou dávkou. Dle studií nelze vyloučit, že 

v případě těhotenství je zde riziko kongenitální malformace. Kojící matky by měly 

přerušit kojení během užívání.26,40 

1.2.1.4 Fenobarbital 

 Nejstarší lék k terapii epilepsie derivát piperimidin-2,4,6-trionu, který byl 

zaveden již před sto lety a v terapii se užívá dodnes. V ČR je jeho spotřeba omezená, 

v praxi je užíván zejména u novorozeneckých křečí, nebo u starších pacientů, jejichž 

léčba byla nasazena již před lety a je účinná. Díky velmi nízké ceně se stále řadí  

do popředí v rozvojových zemí jako účinné antiepileptikum.8,19 Účinnost fenobarbitalu je 

u různých forem epilepsií (fokální i generalizované klonicko-tonické záchvaty) mimo 

absence.43 Je užíván i ve veterinární medicíně k prevenci generalizovaných záchvatů  

u psů.44 Působí otevření chloridového kanálu pro vstup chloridových iontů skrze 

receptory, jež jsou jeho součástí stejně jako např. GABAA-receptory, po vstupu Cl- iontů 

do neuronu dochází k hyperpolarizaci membrány.26 Je kontraindikován u pacientů 

s porfyrií, u závažné respirační deprese nebo akutních otrav alkoholem a jinými 

sedativními látkami. Má vysoký potenciál ke vzniku závislosti, a to zejména ve vyšších 

dávkách.43 

 Přestože má oproti jiným antiepileptikům řadu výhod, jako třeba stoletou 

zkušenost, vysokou účinnost (i u idiopatické generalizované epilepsie), dlouhý eliminační 

poločas výhodný pro chronické dávkování, tak jedním z důvodů jeho postupného 

nahrazování novějšími látkami je jeho výrazný sedativní efekt, nadále deprese  

a behaviorální změny, což je nepříznivé zejména při současném psychiatrickém 

onemocnění. Mezi dalšími nežádoucími účinky můžeme uvést psychomotorické 

zpomalení, nežádoucí hlavně u starší populace, nebo zřídka se vyskytující bolestivé 

tuhnutí ramen. Dalšími nevýhodami je např. významná indukce enzymatického systému 

P450, čímž dochází k řadě problematických interakcí s jinými látkami metabolizovaných 

stejným systémem a je nutná úprava jejich dávek.26,32 
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1.2.1.5 Fenytoin 

 Toto léčivo se řadí podle ATC klasifikace jako jediný do skupiny hydantoinů, 

chemicky odvozených od derivátů barbiturátů. V souvislosti s nižším sedativním efektem 

začal po svém zavedení na trh v roce 1938 postupně nahrazovat fenobarbital.19,26 Účinný 

je v léčbě fokálních záchvatů jak v monoterapii, tak jako přídatná léčba u dospělých  

i u dětí, a naopak může zhoršovat některé záchvaty generalizované (absence, 

myoklonické a atonické).8 Mezi doporučenými postupy při zahajování terapie dle 

EpiStopu 2017 není nikde již zařazen jako doporučené léčivo, oproti roku 2010, kdy byl 

řazen ještě mezi léky 2. volby u pacientů s fokální epilepsií a v témže roce v USA, 

dokonce i měl své místo mezi léky 1. volby.8,12,45 K dispozici je i injekční forma v případě 

užití u statu epilepticu nebo kumulace záchvatů. Ve srovnání s karbamazepinem, kterému 

se podobá svým mechanismem účinku na úrovni blokády sodíkových kanálů, má nižší 

využití u fokálních záchvatů.8,12 Fenytoin je účinný v terapii neuralgie trigeminu, ale pro 

jeho četné nežádoucí účinky a pozorovanou častou ztrátu počáteční efektivity, kdy 

docházelo k tachyfylaxi a účinek přetrvával pouze u 25 % pacientů, se v terapii 

neuropatické bolesti pravděpodobně vůbec nepoužívá.23 

Tato látka má tendenci k akumulaci v organismu a snadno hrozí riziko 

předávkování, má velmi nízký terapeutický index a je pro něj typická nelineární 

farmakokinetika. Příznaky intoxikace se projevují jako nystagmus, závrať a ataxie.  

Je nutná pomalá titrace léčiva.26 Velmi častým nežádoucím účinkem (až 20 % pacientů) 

je hyperplazie dásní, které se dá přiměřeně předcházet dostatečnou péčí o ústní hygienu. 

Dále se objevují alergické vyrážky, akné, virilizace s hirsutismem. Jsou známy i zřídka 

vyskytující se osteopatie, lymfadenopatie, extrapyramidové hyperkineze nebo poruchy 

srdečního rytmu.32,46 Léčbě pomocí fenytoinu bychom se měli vyvarovat u diabetiků, kde 

může způsobit dekompenzaci jejich onemocnění narušením sekrece inzulinu.13 Mezi jeho 

výhody patří již zmíněný nesedativní efekt a dlouholetá zkušenost, ale dochází k jeho 

ústupu kvůli častým nežádoucím účinkům výše popsaným a jeho potenciálu k lékovým 

interakcím. Fenytoin je totiž induktorem enzymového systému CYP 450 a může 

například snižovat účinek hormonální antikoncepce.32,46 Navíc může vyvolat 

depresogenní efekt, což je nežádoucí u psychiatrických komorbidit léčených epileptiků.13 
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1.2.1.6 Primidon 

 Snaha o snížení výrazného sedativního efektu fenobarbitalu vedla ke zkoumání 

chemických struktur barbiturátů. Díky tomuto snažení byl v roce 1952 představen 

primidon, což je piperimidindion a dalšími obměnami šestičlenného barbiturátového 

cyklu vznikly i hydantoiny (zástupce fenytoin, 1938).19 V ČR je používán v omezené 

míře a je indikován jako přídatná terapie u fokálních i generalizovaných záchvatů  

u dospělých a dětí.8 Jeho vedlejší nežádoucí účinky a mechanismus působení jsou 

přisuzovány jeho metabolitu, kterým je fenobarbital. Dle klinických údajů vykazuje vyšší 

intenzitu účinku než fenobarbital, ale nebylo objasněno, jaký přesný farmakologický 

mechanismus mu dává tento vyšší efekt. I přesto jeho použití a nevýhody jsou obdobné, 

a proto se již užívá v omezené míře.26 

1.2.1.7 Sultiam 

 Zástupce skupiny sulfonamidů se dvěma sulfonamidovými skupinami. 

V organismu působí jako inhibitor karboanhydrázy, která zajišťuje acidobazickou 

rovnováhu v organismu.19 V terapii je používán u benigních dětských epilepsií – 

rolandické epilepsie, nebo u fokálních epilepsií rezistentních na terapii. Nesmí se podávat 

u pacientů s akutní porfyrií, hypertyreózou a s arteriální hypertenzí.47 Mezi časté 

nežádoucí účinky patří dušnost (hypoventilace), parestezie a na dávce závislé hubnutí  

a velmi časté (až u 10 % pacientů) jsou zažívací potíže.32 Dle systematického přehledu 

autorů Campos et al. (2016) se sultiam řadil mezi novější léky (spolu s levetiracetamem, 

lamotriginem, oxkarbazepinem a topiramátem), které jsou stejně účinné jako 

karbamazepin a valproát a zároveň jsou lépe tolerovány z hlediska nežádoucích účinků  

u pacientů s fokální epilepsií.48 

1.2.1.8 Ethosuximid 

 V praxi jediná látka ze skupiny sukcinimidů (imidy kyseliny jantarové). 

Ethosuximid má svou jedinou indikaci, kterou je léčba absencí u dětí. Obecně je to lék 

první volby u absencí, protože u ostatní typů záchvatů je neúčinný. Mechanismus 

působení je inhibiční na úrovni vápníkových kanálů T-typu, které generují vzruchy 

v neuronech hypotalamu. Nahradil v této indikaci toxičtější trimethadion, který se již 

nepoužívá. Může být používán v kombinační léčbě společně s jinými antiepiletiky  
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u smíšených epilepsií. Jeho podávání může navodit příznaky jako je podrážděnost, 

agitovanost, úzkost a neklid a další ovlivnění duševního chování, a proto je důležité dbát 

zvýšené pozornosti používání u psychiatrických komorbidit. Nežádoucí účinky jsou 

nevolnost, zvracení, ospalost, poruchy spánku a bolesti hlavy.19,26,49 S ohledem  

na účinnost i dobrou snášenlivost je ethosuximid empirickou volbou pro děti a dospívající 

u absencí. V případě koexistence absencí a generalizovaných tonicko-klonických 

záchvatů by měl být užit valproát, protože ethosuximid by byl pravděpodobně neúčinný.50 
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1.2.2 Nová antiepileptika 

 Nová antiepileptika se objevují na trhu od konce 80. let minulého století (od roku 

1989).21 Novější látky mají většinou méně nežádoucích účinků, zejména na kognitivní 

funkce a až na výjimky nižší ovlivnění hladin ostatních antiepileptik v kombinaci. 

Relativně jsou bezpečnější zejména z hlediska chronických závažných vedlejších 

účinků.6 Mohou mít odlišné mechanismy účinků, tudíž jsou s výhodou zkoušeny  

u pacientů, kde jiná terapie selhala. Každé nové antiepileptikum je bráno jako nová naděje 

pro farmakorezistentního pacienta.6,51 Některá z nich postupně během let rozšiřovala své 

indikační rozmezí i mimo oblast epileptologie, a dokonce i pár z nich mimo oblast 

neurologie.52 V posledních letech díky snižování ceny nových antiepileptik jejich použití 

výrazně roste a stávají se dostupnějšími.51 Některá nová léčiva se dokonce dostala mezi 

léky první volby (lamotrigin, levetiracetam).12 Stále musíme mít na paměti, že oproti 

klasickým antiepileptikům, s kterými máme dlouholetou zkušenost, musíme hodnotit 

rizika i u těch nových a pečlivě sledovat jejich účinnost i nežádoucí účinky, které pro nás 

prozatím mohou být skryté.53 Současný výzkum nových látek se mimo jiné zabývá  

i snahou nalézt řešení pro potlačení přímo epileptogeneze, nikoliv pouze potlačováním 

jejích klinických projevů.54 

1.2.2.1 Pregabalin 

 Samotný neurotransmiter kyselina gama-aminomáselná (GABA) se v terapii nedá 

použít, protože v nedostatečné terapeutické míře prochází skrze hematoencefalickou 

bariéru (HEB). Pregabalin vykazuje velkou strukturní podobnost s GABA a je jejím 

lipofilním analogem, a proto přes tuto bariéru prochází snadno.19,55 I přes tuto velkou 

podobnost toto léčivo pravděpodobně vůbec nepůsobí přes GABA-ergní systém (dle 

preklinických studií neinteraguje s GABA receptory, neovlivňuje koncentrace GABA 

v mozku ani její degradaci).19,54 Hlavním mechanismem účinku pregabalinu a také 

dalšího antiepileptika gabapentinu je modulace napěťově řízených kalciových kanálů, 

především α2-σ podjednotky, ke které má pregabalin 3-10x vyšší afinitu, než gabapentin. 

Touto vazbou dochází k nižšímu přísunu kalcia do presynaptických zakončeních  

a k redukci uvolňování některých excitačních neurotransmiterů (glutamát, substance P 

atd.) v centrální nervové soustavě.8,23 Předpokládají se jeho další mechanismy účinku, 

kterými má navrch oproti gabapentinu, protože byla pozorována analgetická účinnost  
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i tam, kde gabapentin byl rezistentní.54  

 Dle SPC jsou jeho terapeutické indikace v neurologii: periferní i centrální 

neuropatické bolesti u dospělých, v epileptologii: je používán jako přídatný lék pouze  

pro fokální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní, protože se ukázalo, že může 

potencionálně zhoršovat generalizované záchvaty. Dále v oblasti psychiatrie k léčbě 

generalizované úzkostné poruchy u dospělých pacientů.56 Lze ho předepsat pacientům 

s bolestivou diabetickou neuropatií, u kterých selhala léčba běžně užívanými léčivy, nebo 

nebyla dostatečně účinná. Toto léčivo prokázalo svou účinnost i v jiných indikacích, které 

ale nespadají do indikačního seznamu a jsou tím pádem nehrazené v naší zemi. Může pak 

být v některých případech používán off-label. Určitý efekt byl zaznamenán  

i u fibromyalgického syndromu, spasticitě, u syndromu neklidných nohou a začíná  

se ukazovat pozitivní vliv na neuropatickou složku bolestí v zádech.57 FDA v roce 2007 

schválila pregabalin pro léčbu fibromyalgie a jeho klinický efekt byl komplexně 

prokázán. Dnes je schválen v USA, Japonsku a dalších 37 zemích v této indikaci.58 

V některých studiích byl zjištěn pozitivní vliv na zlepšení kvality spánku, což je při léčbě 

epilepsie velmi žádoucí, aby se pacientovi dostávalo nerušenému a efektivnímu spánku.59 

Ve dvou kazuistikách se ukázal jako výhodný u úzkostných pacientů závislých  

na hypnoticích (konkrétně alprazolam, zolpidem). Mohl by u těchto pacientů vést 

k redukci dávek hypnotik nebo jejich úplnému vysazení.60,61 I přesto, že prozatím nebyl 

prokázán antidepresivní efekt pregabalinu, tak může pozitivně ovlivnit náladu pacientů 

s bolestivými syndromy, které jsou často spojené s depresivními poruchami. Kromě toho 

se jeví jako slibný lék v léčbě sociální fobie.62 V léčbě bipolární poruchy současné 

guidelines pregabalin doporučují, pokud je současně přítomna vysoká anxieta, zejména 

pro depresivní epizody.63 Přes jeho široké spektrum účinků nejčastější indikací  

je neuropatická bolest. U dětí se jeho použití nedoporučuje v žádné indikaci, protože  

pro ně prozatím nebyla stanovena jeho bezpečnost a účinnost.57 

 Je popsána spousta nežádoucích účinků, z nichž jen málo je těch závažných, které 

mohou vést k přerušení léčby. Mezi nejčastější patří somnolence, závratě, nauzea, astenie 

a ataxie. Občas se vyskytují periferní edémy na dolních končetinách. Klinicky významný 

nežádoucí účinek je nárůst váhy.57 
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Nezpůsobuje inhibici cytochromu P 450 a neváže se na plazmatické bílkoviny, 

v důsledku toho má minimum lékových interakcí. Jeho úvodní dávka se nemusí titrovat 

a v souvislosti s jeho delším biologickým poločasem je možné dávkování dvakrát za den. 

S výhodou se používá u starších pacientů, kde je častá terapeutická polypragmazie a lék 

tak nevstupuje do žádných významných interakcí (včetně warfarinu, antihypertenziv, 

hypolipidemik a antidiabetik). Léčba pregabalinem je bezpečná a dobře tolerována 

pacienty.23,57 Jeho příznivý vliv lze ukázat na příkladu pacienta epileptika s diabetem 

mellitem, algickou formou diabetické neuropatie spolu s poruchou spánku a úzkostí, kde 

jeden lék, a to pregabalin, může současně léčit fokální epilepsii, neuropatii, úzkost a navíc 

zlepšovat spánek a tím i kvalitu života pacienta.13 Nicméně pregabalin a gabapentin byly 

stále častěji hlášeny jako léky s potenciálem ke zneužívání a mohly by tak představovat  

riziko rozvoje závislosti a nezákonného zneužívání léčivých přípravků. Na tuto výstrahu 

by lékaři měli při předepisování myslet.64 

1.2.2.2 Gabapentin 

Je látka strukturně podobná neurotransmiteru GABA – je to její lipofilní analog. 

Stejně jako u pregabalinu, i přes tuto podobnost výzkumy prokázaly, že GABA receptory 

přímo nijak neovlivňuje.  Pravděpodobně má více typů mechanismů účinku, je ligandem 

α2-σ podjednotky napěťově řízených kalciových kanálů, čímž snižuje kalciový influx.8,65 

Registrován je k přídatné léčbě fokální epilepsie u dospělých a dětí od 6 let a od roku 

2000 se v ČR může užívat i v indikaci neuropatické bolesti (bolestivá diabetická 

neuropatie, postherpetická neuralgie) u dospělých jako lék první volby.66,67 Některá 

doporučení gabapentin řadí mezi léky první volby u nově diagnostikované epilepsie ve 

stáří.5 V současnosti je jeho použití v epileptologii spíše vzácné a je častěji podáván 

zejména právě v indikaci neuropatické bolesti (přibližně 75 % preskripcí).8,51 Jeho účinek 

byl prokázán i u dalších typů neuropatických bolestí různé etiologie  

(např. posttraumatické, alkoholické neuropatie) a také u centrálních neurogenních bolestí. 

Je popsáno i jeho místo v profylaxi migrény, zejména u dětí a u farmakorezistentní 

migrény.23 Může mít příznivý vliv na psychický stav pacientů, tudíž může být využit  

i k léčbě řady dalších neuropsychiatrických onemocnění jako např. syndrom neklidných 

nohou.65 
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Nežádoucí účinky jsou malé incidence a většinou přechodné a dají  

se minimalizovat pomalou titrací. Mezi ty nejčastější patří ospalost, útlum, závratě  

a zvýšená slabost. Velkou výhodu má v prakticky skoro nulovém interakčním potenciálu, 

což je velmi žádoucí zejména u pacientů s polyterapií, přidruženými komorbiditami nebo 

u seniorů.23,52 Pouze podávání s antacidy může snižovat jeho absorpci.5 Je velmi dobře 

tolerovaný a titrace do konečné dávky je velmi rychlá. Nepodléhá jaternímu 

metabolismu.32 V porovnání s jeho nástupcem pregabalinem (v roce 2005 vstoupil  

do klinické praxe) má nižší účinky antikonvulzivní, analgetické i anxiolytické, což je 

pravděpodobně dáno jeho nižší afinitou k α2-σ podjednotce kalciových kanálů.65 

1.2.2.3 Levetiracetam 

 Další nové v ČR široce používané antiepileptikum. Jeho chemická struktura je 

odvozená od nootropika piracetamu a svou strukturou se nepodobá žádnému jinému 

antiepileptiku.68 Svým mechanismem účinku je ve své lékové skupině unikátní – odlišuje 

se od jiných nových antiepileptik, ale i těch klasických. V CNS se váže na synaptický 

vezikulární protein SV2A, který má pravděpodobně modulační funkci při exocytóze 

vezikulů a tím ovlivňuje uvolňování neuromediátorů do synaptické štěrbiny.52 

 Je širokospektrý a byla prokázána účinnost u všech typů epileptických záchvatů, 

ale ne všechny jsou v indikačním seznamu zařazeny. Dle SPC se levetiracetam indikuje 

v monoterapii epilepsií u starších 16 let konkrétně pro léčbu fokálních epilepsií s nebo 

bez sekundární generalizace. Dále jako přídatná terapie je možný už u kojenců  

od 1 měsíce života, u myoklonických záchvatů (juvenilní myoklonické epilepsie)  

od 12 let a pro léčbu primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů  

u idiopatické generalizované epilepsie od 12 let.69 

Zřídka se vyskytující nežádoucí účinky jsou somnolence, závratě, únava, 

iritabilita až agresivita.51 Bylo pozorováno, že u pacientů užívajících levetiracetam (nebo 

zonisamid) byl vyšší výskyt psychiatrických a behaviorálních nežádoucích účinků než  

u kteréhokoliv jiného antiepileptika.70 Je dostupný i jako parenterální forma pro užití  

při kumulaci záchvatů a v terapii status epilepticus.71 Výhodná je jeho velmi dobrá 

snášenlivost a účinnost, snadná titrace a žádné významné interakce s jinými antiepileptiky 

a léčivy. Příznivě ovlivňuje kognici a je minimální zátěží pro játra. Podobně jako 

lamotrigin, je vhodný u žen ve fertilním věku, protože spolu s ním je považován  
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za antiepileptikum s nejnižším rizikem vzniku vrozených malformací.72 Výhodný se zdá 

být i při léčbě záchvatů ve stáří, a proto je spolu s gabapentinem doporučován při 

zahajování monoterapie u starších lidí.5 Levetiracetam, na rozdíl od lamotriginu, 

neovlivňuje hormonální antikoncepci a nevykazuje ani žádné jiné signifikantní lékové 

interakce.29 Spolu s opioidy má adjuvantní analgetický efekt a může tak snížit potřebu 

užívání opioidů.5 

1.2.2.4 Lamotrigin 

 Základ jeho struktury je 1,2,4-triazin a je chemicky podobný inhibitorům 

dihydrofolátreduktásy. Je považován za nejlépe prozkoumané nové antiepileptikum a je 

celosvětově velmi široce používaný. Za více než 20 let klinického používání se rozšířilo 

spektrum použití lamotriginu a dnes se řadí mezi významná širokospektrá antiepileptika, 

účinná u téměř všech typů záchvatů, a stabilizátory nálady.19,52 Indikacemi, pro které je 

registrován u nás, jsou epilepsie (fokální i generalizované záchvaty včetně tonicko-

klonických a Lennox-Gastaut syndrom) u dospělých a dětí od 13 let. Pro děti ve věku  

od 2-12 let ho lze použít jako přídatnou terapii pro výše uvedené indikace a v případě 

záchvatů typu absencí u těchto dětí jako monoterapie. Indikací z psychiatrického 

prostředí je bipolární porucha, zejména jako prevence pro pacienty, u kterých převládají 

depresivní epizody.73 Je doporučován jako lék první volby, a to především u žen  

ve fertilním věku. Tuto přednost u žen mu dává jeho nižší teratogenní potenciál, navíc 

dále neovlivňuje hmotnost, nenarušuje menstruační cyklus ani fertilitu a také má nižší 

riziko incidence polycystických ovárií než valproát.74 Studie zabývající se spojitostí mezi 

expozicí valproátu a jiných antiepileptik během prenatálního vývoje a výkonem dětí  

ve škole na standardizovaných testech z jazyka a matematiky ukázala, že u školních dětí, 

které byly vystavovány lamotriginu, nebyly žádné signifikantní rozdíly oproti ostatním 

dětem. Výkony dětí, jejichž matky užívaly během těhotenství valproát, byly horší  

než u neexponovaných dětí.75   

 Jeho antiepileptický účinek bude hlavně spojen s blokádou napěťově řízených 

sodíkových kanálů, působením na vápníkové kanály a snížením aktivity excitačních 

aminokyselin (brání nadbytečnému uvolňování glutamátu), čímž posiluje GABA-ergní 

inhibici a stabilizuje neuronální membránu.51,71, Jeho antidepresivní působení může být 



40 
 

dáno modulací serotoninu a noradrenalinu, dále aktivity osy hypotalamus-hypofýza-

nadledviny a ovlivněním glutamátergního systému.27  

Mezi jeho typické nežádoucí účinky patří makulopapulózní exantém (5-10 %), 

z centrálních nervových účinků jsou často zmiňovány bolesti hlavy, závratě, diplopie  

a neostré vidění. Vzácně se vyskytující, ale velmi závažný nežádoucí účinek je kožní 

reakce typu toxické epidermální nekrolýzy (TEN), což je život ohrožující kožní exfoliace 

a při nasazování lamotriginu je nutné dodržovat zásady titrace dávky. Obecně jsou 

antiepileptika považována jako jedna z nejrizikovějších lékových skupin pro rozvoj této 

polékové reakce.76 Pomalá titrace do udržovací dávky je jednou z nevýhod lamotriginu. 

Může ovlivnit účinnost antikoncepce u žen a dívek.5 Byla popsána agravace záchvatu  

u syndromu Dravetové – těžké myoklonické epilepsie v dětství.77 Lamotrigin spolu  

s opioidy má synergický analgetický efekt u neuropatické bolesti.5 

Výhodou tohoto léčiva je již zmíněná nižší teratogenicita, i když je nutné mít  

na paměti, že stále nebylo pozorováno dostatečné množství těhotných žen s monoterapií 

lamotriginu a nelze stále dělat definitivní závěry pro jeho bezpečné používání  

v těhotenství.  Klinický význam má i neutrální vliv na váhu. Pro seniory a děti má dobrý 

efekt v tom, že nezhoršuje kognitivní funkce ani chování, ba je i naopak může zlepšovat.78 

Na druhé straně je nevýhodou, že i přesto, že nijak významně neovlivňuje jiné léky, tak 

on sám je ve svém metabolismu ovlivňován jinými antiepileptiky a léky užívanými 

k jiným onemocněním, či hormonální antikoncepcí. Předepisující lékař by měl mít 

dostatečné znalosti o exogenních a endogenních látkách, které ho mohou významně 

ovlivnit.74 

1.2.2.5 Topiramát 

 Strukturně monosacharid substituovaný sulfamátem. Jedná se o širokospektré 

antiepileptikum působící vícečetným mechanismem účinku: blokáda sodíkových kanálů, 

kainát/AMPA glutamátových receptorů, dále ovlivňuje kanály vápníkové a draslíkové.  

Je slabým inhibitorem karboanhydrázy.8,51 V současné době je registrován v indikaci 

monoterapie zejména u dospělých s nově diagnostikovanou epilepsií (fokální  

i generalizované záchvaty), jako přídatná léčba u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. 

Je schválen pro použití v prevenci migrény.79 Klinické studie zatím nepotvrdily 

významný efekt v léčbě neuropatické bolesti.80 Bylo prokázáno, že topiramát má vysokou 
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účinnost u dospělých s refrakterní epilepsií, až z 50 % redukuje frekvenci záchvatů,  

po něm následoval levetiracetam a nakonec lamotrigin, který se jevil méně efektivní.5  

 Mezi nejčastější nežádoucí účinky se řadí parestezie, nauzea, únava, nervozita, 

snížení chuti k jídlu a úbytek na váze (lze mnohdy považovat spíše za žádoucí  

a pro některé pacienty výhodný vedlejší efekt), dále deprese, psychóza, oligohydróza, 

hypertermie a vzácně nefrolitiáza.29,51 Při příliš rychlé titraci se objevují kognitivní 

nežádoucí účinky (porucha pozornosti, zmatenost, jazykové problémy), což je rizikové 

pro pacienty s již přítomným kognitivním deficitem.81 Deprese jako nežádoucí účinek  

se vyskytuje až u 15 % pacientů. Objevuje se tři měsíce po zahájení léčby a většinou  

je lehkého, až středně těžkého charakteru.82 Pro vyhodnocení rizika teratogenity nemá 

topiramát prozatím dostatek údajů, ale dle analýzy autorů Vajda et al. by se stejně jako 

valproát neměl v těhotenství užívat, zejména v polyterapii.16,51 Léčba tímto lékem může 

být prospěšná pro pacienta se současně se vyskytující epilepsií, migrénou, bolestivou 

neuropatií a metabolickým syndromem.13 

1.2.2.6 Zonisamid 

 Chemicky se jedná o sulfonamid a svou strukturou se podobá serotoninu,  

od ostatních antiepileptik se tímto odlišuje. Tento lék se v klinické praxi používá již 

spoustu let (v terapii epilepsie v Japonsku od roku 1989), ale své místo v Evropě si našel 

až okolo roku 2004 a přímo v ČR byl registrován v roce 2009. Díky své dlouholeté praxi  

v zahraničí je dostatek zkušeností s jeho užíváním.71 Jeho předností je kombinovaný 

účinek – blokuje napěťově závislé sodíkové a vápníkové kanály, inhibuje 

karboanhydrázu a moduluje dopaminergní a serotoninergní systémy (zvyšuje 

extracelulární hladiny serotoninu a dopaminu) a působí jako zhášeč volných radikálů.  

Je širokospektrý a jeho účinnost byla prokázána u fokálních i generalizovaných 

záchvatů.8  

 V ČR je registrován v indikaci přídatné terapie při léčbě fokálních záchvatů  

se sekundární generalizací či bez ní u dospělých a dětí ve věku 6 let a starších  

a v monoterapii při léčbě fokálních záchvatů u dospělých s nově diagnostikovanou 

epilepsií.83 Zonisamid byl původně na trh uvedený s indikačním omezením pouze  

pro dospělé pacienty a nyní je už schválen pro indikaci i v dětství, zejména díky dostatku 
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informací o jeho používání a výsledků jedné dvojitě zaslepené randomizované 

multicentrické studie. 84 

 Většinou je pacienty dobře snášen, ale mohou se zejména při zahajování terapie 

objevit tyto nežádoucí účinky: somnolence, ataxie, únavnost, které lze redukovat 

pomalou titrací. Během léčby může dojít k úbytku hmotnosti.51 V zahraničí byl potvrzen 

efekt při podávání zonisamidu a topiramátu v léčbě obezity u pediatrických pacientů.85 

Dále bylo pozorováno zlepšení motorických funkcí (parkinsonismu) při podávání 

zonisamidu v dávce 25 mg nebo 50 mg u pacientů s demencí – s Lewyho tělísky 

v porovnání s placebem.86 Zonisamid má výhodné farmakokinetické vlastnosti a může 

být podáván pouze v jedné denní dávce. Nejsou známy klinicky významné interakce 

s ostatními antiepileptiky ani jinými léčivy.84 Není vhodná jeho kombinace s inhibitory 

karboanhydrázy (topiramát, acetazolamid, sultiam), protože hrozí vyšší riziko vzniku 

nefrolitiázy.87  

1.2.2.7 Lakosamid 

 Jeho strukturním základem je aminokyselina D-serin.19 Selektivně blokuje 

sodíkové kanály pomalou deaktivací, ne však rychlou, jako tomu je u jiných antiepileptik 

a tím dochází k snížení patologické hyperexcitability a stabilizaci neuronální 

membrány.21 

 Aktuálně je lakosamid indikován v monoterapii a přídatné léčbě fokálních 

záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí od 4 let.88 Je dostupný 

v intravenózní formě a lze ho případně použít off-label při léčbě refrakterního 

epileptického statu, i když zatím tato indikace nebyla do SPC zařazena.89 

 Lakosamid může mírně prodlužovat PR interval na EKG a je nutná opatrnost užití 

u pacientů s poruchami srdečního rytmu, či při kombinaci s jinými léčivy, které mají 

podobný nežádoucí vliv (eslikarbazepin, lamotrigin, karbamazepin). Kontraindikací je 

atrioventrikulární blokáda III. stupně.  Mezi nejčastější nežádoucí účinky při jeho užívání 

patří závratě, bolesti hlavy a diplopie.21,89 U lakosamidu se rozchází údaje uvedené v SPC 

se závěry multicentrické studie Rocamora, R. et al. (2017). Zatímco je u něj popisována 

deprese jako častý nežádoucí účinek, tak studie zaznamenala, že lakosamid pozitivně 

účinkoval na depresivní a úzkostnou symptomatologii.82 Dle dostupných dat má 
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lakosamid poměrně nízký interakční potenciál a také je jeho výhodou příznivý profil 

z hlediska kognitivních funkcí podobný lamotriginu.21 

1.2.2.8 Eslikarbazepin-acetát 

 Derivát karboxamidu. Účelem vývoje tohoto léčiva bylo navázat na desetiletími 

ověřenou účinnost jeho strukturního předchůdce karbamazepinu, dříve léku 1. volby  

u fokální epilepsie. Vědcům šlo hlavně o zachování výborného antikonvulzivního efektu 

a zároveň potlačení nežádoucích účinků a reakcí, jimiž se karbamazepin vyznačuje. 

Oproti karbamazepinu, ale i oxkarbazepinu, není metabolizován na 10,11-

epoxykarbamazepin, což mu předurčuje nižší náchylnost k enzymatické indukci či 

autoindukci a zároveň nižší výskyt nežádoucích účinků. Toto může být přínosné zejména 

pro pacienty, u kterých byl prokázán dobrý antikonvulzivní efekt karbamazepinu,  

ale v dosažení maximalizace účinku terapie jim brání jeho špatná tolerance.90 

 Hlavní účinný metabolit v lidském těle je eslikarbazepin, stabilizuje inaktivované 

řízené sodíkové kanály a tím brání návratu kanálů do aktivované fáze.89 Jeho indikacemi 

jsou monoterapie fokálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých 

a přídatná terapie u dětí od 6 let.91 Jeho žádoucí vlastností je jeho účinnost při léčbě 

depresivní poruchy, čehož lze využít u pacientů s epilepsií doprovázenou komorbiditou 

deprese. Účinnost byla prokázána i v léčbě bipolární poruchy.21 

 Kontraindikací k jeho používání je atrioventrikulární blokáda II. nebo III. stupně.  

Nežádoucí účinky nejsou většinou závažné (somnolence, závratě, nauzea, diplopie), více 

závažná může být hyponatrémie (méně častá než u karbamazepinu) a prodloužení  

PR intervalu.21,91 Může snižovat koncentraci statinů v plazmě.5 Obecně oproti 

karbamazepinu má nízký potenciál k interakcím s jinými léčivy a vzhledem k nižší 

incidenci nežádoucích účinků je lépe snášen. Nevýhodou může být jeho vyšší cena.21,89 

1.2.2.9 Perampanel 

 Poměrně nová látka v terapii epilepsie, která byla uvedena na trh v roce 2012.  

Je to derivát bifenylpyridinylu.2 Má unikátní mechanismus působení, je to nekompetitivní 

vysoce selektivní antagonista inotropního glutamátového receptoru AMPA. Tento 

receptor blokuje i v přítomnosti vysoké koncentrace glutamátu. Zabráněním jeho aktivace 

dochází k potlačení postsynaptické excitace a zpomalení synaptických přenosů 
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v mozku.14,89 Registrován je v indikaci přídatné terapie pro dospělé a dospívající pacienty 

od 12 let k léčbě fokálních záchvatů i primárně generalizovaných tonicko-konických 

záchvatů u idiopatické generalizované epilepsie.92 Lze očekávat, že v budoucnu bude 

využíván i v sekundární monoterapii, při které dojde k vysazení druhého antiepileptika 

z dvojkombinace.14 Nežádoucími účinky, které nejsou tolik závažné, jsou somnolence, 

závratě, diplopie a ataxie. Cestou k minimalizaci těchto rizik je obvykle podávání denní 

dávky večer před spaním.21 Klinicky významný a pro pacienta nepříjemný je možný 

nárůst tělesné hmotnosti při léčbě perampanelem. Při léčbě se může vyskytnout iritabilita 

a agresivita, a proto je důležitá opatrnost u pacientů s psychiatrickou komorbiditou,  

u kterých by při volbě vhodného léku měla být možnost perampanelu vyloučena. 

Z dostupných dat ukazuje svou vysokou účinnost a dobrý bezpečnostní profil. 

V budoucnu by se mohl užívat v monoterapii, jako lék druhé volby.14,89 

1.2.2.10  Tiagabin 

 Skrze nipekotovou kyselinu, kterou obsahuje struktura tiagabinu, připomíná 

kyselinu GABA, a proto se dá považovat za antiepileptikum odvozené od GABA.19 

Selektivně brání zpětnému vychytávání GABA, zvýší se její koncentrace v synaptické 

štěrbině a dojde k zesílení inhibičního působení.52 

 Nejedná se o široce používané léčivo a v současné době se v ČR používá 

minimálně. Dle SPC je registrován pro přídatnou léčbu fokálních záchvatů se sekundární 

generalizací nebo bez ní, u nichž nejsou jiná antiepileptika dostatečně účinná. Léčivo lze 

užít u dětí od 12 let.71,93 Má úzké spektrum účinku. Může způsobit agravaci některých 

generalizovaných záchvatů, v důsledku toho není u těchto záchvatů indikován.52  

 Mírné nežádoucí účinky jako somnolence, závrať a třes se mohou objevit  

při počáteční titraci dávky. Výskyt kognitivních nežádoucí účinků má srovnatelný 

s karbamazepinem. Neexistuje mnoho dat o jeho použití v monoterapii.51 

1.2.2.11  Brivaracetam 

Brivaracetam se na trhu objevil jako poslední antiepileptikum u nás. V roce 2016 

byl schválen v Evropské Unii (EU) k přídatné léčbě fokálních záchvatů se sekundární 

generalizací nebo bez ní u dospělých a dospívajících pacientů s epilepsií ve věku  

od 16 let.89 Jeho efekt na generalizované záchvaty zatím není známý.1 Je to 4-n-propyl 
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analog levetiracetamu. Má podobný mechanismus účinku, váže se na vezikulární protein 

SV2A (oproti levetiracetamu s dvacetinásobně vyšší afinitou) a také navíc inhibuje 

napěťově řízené sodíkové kanály. Chemická podobnost s levetiracetamem je 

předpokladem pro jeho širokospektrou účinnost.71,89 Nejčastější nežádoucí reakce 

brivaracetamu jsou ospalost a závratě. Budoucnost tohoto nového léčiva, které jako jedno 

z prvních vzniklo cíleným vývojem zaměřeným na konkrétní molekulární cíl 

(glykoprotein 2A – SVA2), předpokládá zásah do stávající antiepileptické léčby. Přispívá 

k tomu jeho vysoká účinnost a zároveň dobrá snášenlivost. Výhodná je i existence jeho 

intravenózní formy v podobě injekčního, či infuzního roztoku.94 Brivaracetam se snadno 

používá, léčba může být zahájena cílovou dávkou, efekt je viditelný hned první den  

u velkého procenta pacientů.95 

1.2.2.12  Vigabatrin 

 Byl první látkou strukturně podobnou kyselině GABA. Má vyšší lipofilitu  

a přechází přes hematoencefalickou bariéru. Mechanismus účinku spočívá v inhibici 

GABA-transaminásy, což je hlavní enzym, který se podílí na degradaci GABA. Touto 

inhibicí dochází ke zvýšení koncentrace GABA v neuronech.19 Použití vigabatrinu je  

vyhraněné pouze v jedné indikaci – Westův syndrom (infantilní spasmy v pediatrické 

epileptologii) a může být užíván i v případě rezistentní fokální epilepsie při selhání 

veškeré léčby. Jeho preskripce je omezená i v důsledku častého nežádoucího účinku při 

používání vyskytujícího se až u 30-40 % pacientů. Tímto častým doprovodným jevem je  

porucha perimetru – bilaterální periferní koncentrické zúžení zorného pole. Pacienti musí 

docházet na pravidelné kontroly perimetru.51,96  

1.2.2.13  Rufinamid 

 Strukturně vychází z 1,2,3-triazolu. Od roku 2007 je registrován v Evropě jako 

orphan drug (lék, který byl vyvinut a používá se v terapii vzácně se vyskytujících 

onemocnění) pro léčbu Lennox-Gastautova syndromu u dětí a dospělých.19 Přesný 

mechanismus účinku není doposud zcela jasný, pravděpodobně bude vícečetný  

a zahrnovat blokádu sodíkových kanálů. Významně ovlivňuje zejména atonické 

záchvaty, ale i ostatní typy, které se u tohoto syndromu vyskytují. Mezi časté nežádoucí 

účinky patří nauzea, nechutenství, vertigo, somnolence a dvojité vidění.71 
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1.2.2.14  Stiripentol 

 Aromatický allylický alkohol. Stiripentol stejně jako rufinamid je veden  

na seznamu orphan drugs od roku 2007. Jeho jedinou indikací je syndrom Dravetové  

(SMEI – severe myoclonic epilepsy in infancy) v přídatné terapii. Působí posílení  

GABA-ergní inhibice ovlivněním chloridového kanálu. Zvyšuje sérové hladiny 

některých antiepileptik, se kterými je užíván v kombinované terapii (např. klobazamu, 

valproátu), protože je významným hepatálním inhibitorem.19,71 

1.2.3 Ostatní antiepileptika 

 Pro úplnost textu o všech užívaných antiepileptikách v ČR je třeba zmínit i ta, 

jejichž použití je omezeno, anebo se již nepoužívají vůbec. Retigabin, který byl 

registrován v Evropě (2011) v indikaci přídatné terapie u fokálních epilepsií u dospělých, 

má nyní omezení v používání. Evropská léková agentura (EMA) vydala doporučení užití 

tohoto léku pouze jako poslední volby u fokálních epilepsií. Toto omezení vzniklo 

v důsledku zjištění jeho nežádoucího účinku. Nepříliš vzácně (15 pacientů z 55) 

docházelo k šedo-modré pigmentaci kůže, sliznic, rtů, nehtů, či dokonce i ukládání 

pigmentu do retiny.89,97 

Další vzácně používané antiepileptikum je felbamát. Jeho jedinou indikací je 

stejně jako u rufinamidu Lennox-Gastautův syndrom. Jeho omezené používání  

je ve spojitosti s relativně vysokým rizikem vzniku aplastické anémie a hepatotoxicity,  

i přesto se například v USA používá u refrakterních pacientů. V ČR má zrušenou 

registraci a z preskripce byl prakticky vyřazen. Může být dovážen jen formou 

mimořádného dovozu.51 

 Oxkarbazepin, derivát karbamazepinu, byl u nás registrován do roku 2010, ale 

klinicky nebyl používán. Státní ústav pro kontrolu léčiv neprodloužil jeho registraci, 

s přihlédnutím k doporučením vydávaným autory EpiStop, rozhodl, že klinická potřeba 

oxkarbazepinu je minimální a na českém trhu jsou přítomny jiné přípravky, které  

se v klinické praxi běžně používají při léčbě fokálních a/nebo sekundárně 

generalizovaných tonicko-klonických záchvatů.8,98 
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1.3 SPOTŘEBA LÉČIV 

 Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) definuje 

spotřebu léčiv jako nástroj pro popisování distribuce léčiv, pro určování efektivnosti  

a strategie marketingu, pro předepisování a užití léčiv ve společnosti, a to zejména 

v medicínských, sociálních a ekonomických vztazích. Jednotky, kterými se spotřeba 

popisuje, mohou být různé. Každá má své výhody i nevýhody. Nejčastěji se využívá 

vyjádření v definovaných denních dávkách (DDD), dále v počtech balení, hmotnosti 

léčiv, počtu preskripcí či ve finančních jednotkách. Vyjádří se tak velikost expozice léku 

ve vztahu k určité populační skupině, v určitém časovém období a socio-ekonomickém 

prostředí.99  

 Studie spotřeb se dělí na přehledy spotřeby léčiv (drug utilisation review – DUR) 

a hodnocení spotřeby léčiv (drug utilisation evaluation – DUE). Cílem přehledu spotřeby 

léčiv (DUR) je kvantifikace aktuálního stavu spotřeby léčiv na různých úrovních  

např. prodeje farmaceutických výrobců, efektivnosti lékové politiky, preference 

předepisování ve vztahu k současným doporučením, zdravotní pojišťovny, 

farmakoepidemiologické sledování a jiných. Při hodnocení spotřeb (DUE) se více 

analyzují další faktory ovlivňující trendy ve spotřebách. Z těchto hodnocení pak mohou 

například vycházet antibiotická centra při vytváření a sledování antibiotické politiky.99,100 

 Ve farmakoepidemiologii se spotřeby řadí mezi signální studie a největší 

informační význam mají longitudinální studie, ve kterých se spotřeba sleduje v určitém 

časovém úseku.100 V souladu s doporučením WHO se nejčastěji spotřeby vyjadřují 

v DDD. Jednotka vychází z předepsané denní dávky a je definovaná jako průměrná denní 

udržovací dávka léčivé látky na jeden den, která je podávána v hlavní indikaci  

u dospělých. Výhodou DDD je, že nerozlišuje odlišnosti v cenách a lékových formách 

léčiv. DDD vyjadřuje expozici konkrétní účinné látky (případně ATC jednotky) a je 

stanovena podle dostupné dokumentace. Není určena k volbě dávkování léčivých 

přípravků. Od této jednotky se vypočítávají relativní jednotky určené pro potřeby 

srovnávání – základní srovnávací jednotka je např. počet DDD/1000 obyvatel a den nebo 

DDD/100 ošetřovacích dní, počet DDD/1000 pojištěnců a den a jiné.101,102  

 Pro sledování spotřeb léků je nutné používat jednotnou metodiku. Každá 

jednotlivá účinná látka má svůj alfanumerický ATC kód (Anatomicko-terapeuticko-

chemická klasifikace). Cílem ATC klasifikace je vytvoření klasifikačního systému 
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a zavedení jednotky měření pro studie o spotřebách léčiv a tím také stanovit jednotnou 

mezinárodní metodiku pro vzájemné srovnávání a sledování spotřeb. Účinné látky jsou 

tříděny do skupin podle účinků na jednotlivé orgány (anatomicko), farmakologického 

účinku (terapeuticko) a chemické struktury (chemicko).102 Pro každou látku, která má 

stanovený ATC kód může být přidělena hodnota DDD. Systém ATC/DDD klasifikace je 

řízen Spolupracujícím centrem WHO pro metodologii lékové statistiky (The WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), které zodpovídá za třídění 

léčivých přípravků podle ATC klasifikace, stanovování aktuálního DDD a případné 

každoroční revize tohoto systému. Tato metodika je výhodná pro sledování a porovnávání 

spotřeby, jak na úrovni národní, tak i mezinárodní, zejména při hodnocení dlouhodobých 

trendů.101,102 

 Nepostradatelnou součástí pro sledování spotřeb léčiv jsou databáze – zdroje 

informací. Současnými zdroji mohou být údaje poskytnuté SÚKLem, zdravotní 

pojišťovnou, lékárnou, anebo vycházející ze zdravotní dokumentace nemocnic a jiných 

zdravotnických středisek. Pouze zdroje dat z oddělení jsou schopné zachytit objem léčiv 

pacientem skutečně užitých.99 

 Shromažďování a zveřejňování statistik spotřeb léčiv jsou důležitou součástí 

celkového procesu při předepisování a vydávání léčiv. Mohou se použít při identifikaci 

možného nadměrného, nebo nedostatečného užívání léčiv, či jeho zneužívání.103 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

 Cílem praktické části diplomové práce bylo zpracování a vyhodnocení spotřeby 

klasických a nových antiepileptik na území ČR v období od 1.1. 2004 do 31. 12. 2018. 

2.1 METODIKA 

 V práci byla použita metodika pro studie spotřeb – typ přehled spotřeby léčiv 

(DUR). Tato retrospektivní analýza dat o spotřebě léčiv má charakter longitudinální 

studie, jež se vyznačuje analýzou spotřeb léčiv v minulých letech, u nás tomu bylo 

patnáctileté období od roku 2004 do 2018. Údaje o spotřebě antiepileptik byly získány 

z databáze SÚKLu. Ten sleduje objem léků dodaných distributory do lékáren, 

zdravotnických zařízení, prodejcům vyhraněných léčiv, veterinárním lékařům, ale také 

držitelům rozhodnutí o registraci, ale i dodávky jiným distributorům. Velkodistributoři 

tyto dodávky léčiv musí čtvrtletně povinně hlásit. Data jsou veřejně dostupná na webové 

stránce SÚKLu a zpracované výsledky jsou pravidelně publikovány ve Věstníku 

SÚKLu.104 

 Od SÚKLu nám byla poskytnuta data o spotřebě antiepileptik dle ATC klasifikace 

N03 (do 7. úrovně ATC, tedy do úrovně jednotlivých látek), po jednotlivých léčivých 

přípravcích za období 2004-2018. Data pro jednotlivé přípravky zahrnovala počet kusů 

balení, hodnoty DDD, ale nikoliv údaje o financích (od roku 2018 SÚKL již 

nezveřejňuje). Z poskytnutého seznamu s daty pro konkrétní léčivé přípravky byly 

pomocí ATC kódu vybrány jednotlivé účinné látky a následně pro ně vypočítány celkové 

hodnoty DDD a celkový počet balení za jednotlivé roky.  

 Pro některé benzodiazepiny, které mají také antiepileptický účinek, ale nejsou 

zařazeny do ATC skupiny N03 z důvodu jejich jiných hlavních indikací nejsou data  

o spotřebách zahrnuta. Jedná se o klobazam (N05BA09 – anxiolytika), diazepam 

(N05BA01 – anxiolytika) a midazolam (N05CD08 – hypnotika a sedativa). Tyto látky se 

používají zejména v terapii akutních stavů např. ve formě bukálního roztoku určeného 

k rychlému podání v případě první pomoci, nebo jako intravenózní forma u statu 

epilepticu.19 Klonazepam je také benzodiazepin, ale v ATC systému spadá pod třídu N03 

a byl tedy do hodnocení zahrnut. 
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 Spotřeba byla následně vyjádřena pomocí metodologie ATC/DDD. Pro potřebu 

srovnávání spotřeb byla zvolena relativní srovnávací jednotka DDD/1000 obyvatel/den 

(DID). Údaje uvedené v DID poskytují hrubý odhad podílu sledované populace léčené 

denně konkrétní léčivou látkou, nebo skupinou látek. Pro interpretaci se například  

ve skupině 1000 obyvatel užije 10 DDD v jeden den, alternativně 10/1000 (tj. 1 % 

skupiny obyvatel užívá tento lék každý den). Tento ukazatel je nejvhodnější  

pro chronicky užívaná léčiva.103 Pro analýzu jako denominátor byl zvolen počet obyvatel 

ČR v jednotlivých sledovaných letech. Údaje o přesném počtu obyvatelstva  

pro jednotlivé roky byly získány z webových stránek Českého statistického úřadu 

(www.czso.cz). 

 Spotřeba léčiv v hodnotách DID se vypočítala pro každé léčivo zvlášť a pro každý 

kalendářní rok zvlášť.  Do hodnocení byly zahrnuty tyto látky: fenobarbital, fenytoin, 

klonazepam, valproát, ethosuximid, primidon, karbamazepin, sultiam, pregabalin, 

gabapentin, lamotrigin, levetiracetam, topiramát, zonisamid, lakosamid, eslikarbazepin, 

perampanel, vigabatrin, rufinamid, tiagabin, stiripentol. Byla souhrnně vypočítána 

celková spotřeba všech antiepileptik a pro porovnání vedle toho vypočtena celková 

spotřeba klasických antiepileptik a nových antiepileptik. Pomocí počítačového programu 

Microsoft Excel Office byly vytvořené jednotlivé výpočty, tabulky a z nich vynesené 

grafy pro vyhodnocení výsledků.  

 V diplomové práci je vytvořena tabulka, která udává první rok registrace 

jednotlivých léčivých látek na území ČR. Tato data byla hledána pomocí databáze AISLP 

(Automatizační Informační Systém Léčivých Přípravků). Byl vyhledán nejstarší užívaný 

léčivý přípravek a z jeho registračního čísla uveden rok registrace.  

  

http://www.czso.cz/
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3 VÝSLEDKY 

3.1 Přehled všech registrovaných antiepileptik v ČR  

 V tabulce č. 7 jsou uvedená jednotlivá antiepileptika a jsou seřazena podle dat 

jejich registrací na našem území. Roky odpovídají nejstarším léčivým přípravkům 

užívaným u nás a jejich registračnímu číslu uvedenému v SPC. Roky neodpovídají 

reálnému zavedení látek do praxe. Například některé látky, fenobarbital a fenytoin,  

se ve světě užívaly již o mnoho let dříve. Fenobarbital byl objeven už v roce 1912 

v Německu a jeho užívání ve světě se hned po válečném období začalo pomalu šířit  

i do jiných států. V Británii se fenobarbital začal vyrábět v roce 1920. Fenytoin byl 

v mnoha zemích doporučován jako lék první volby už v roce 1940.105 U primidonu byly 

výsledky o účinnosti prokázány v roce 1949 ve Velké Británii.106 U nás je dnes 

registrovaný léčivý přípravek Liskantin, který obsahuje právě primidon, ale jeho 

registrace v ČR byla schválena až v roce 2006. Do té doby byl schválen ve specifickém 

léčebném programu. Jeho předchůdcem byl dovážený přípravek Mysoline, který v ČR 

také nebyl registrovaný a jeho dovoz byl ukončen v roce 2004.107,108,109 
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Tabulka č. 7 - Přehled registrovaných antiepileptik v ČR – klasická a nová 

antiepileptika 

Zdroj dat: AISLP – pro PC – verze 2019.3 

Účinná látka – léčivý 

přípravek 

ATC – klasifikace Rok 

registrace 

v ČR ATC kód Dělení dle chemické 

struktury 

ETHOSUXIMID – Petinimid N03AD01 sukcinimidy 1970 

SULTIAM – Ospolot N03AX03  jiná antiepileptika 1970 

KLONAZEPAM – Rivotril N03AE01  benzodiazepinové deriváty 1973 

KARBAMAZEPIN – Biston N03AF01  deriváty karboxamidu 1975 

VALPROOVÁ KYSELINA 

Convulex 

N03AG01   deriváty mastných kyselin 
1977 

FENOBARBITAL –Phenaemal N03AA02   barbituráty a deriváty 1992 

FENYTOIN – Epilan D N03AB02   hydantoináty 1992 

PRIMIDON – Liskantin N03AA03  barbituráty a deriváty 2006 

 

LAMOTRIGIN – Lamictal N03AX09 jiná antiepileptika 1992 

VIGABATRIN – Sabril N03AG04 deriváty mastných kyselin 1994 

GABAPENTIN – Neurontin N03AX12 jiná antiepileptika 1997 

TOPIRAMÁT – Topamax N03AX11  jiná antiepileptika 1997 

TIAGABIN – Gabitril N03AG06 deriváty mastných kyselin 1999 

LEVETIRACETAM – Keppra N03AX14 jiná antiepileptika 2000 

PREGABALIN – Lyrica N03AX16 jiná antiepileptika 2004 

ZONISAMID – Zonegran N03AX15  jiná antiepileptika 2004 

RUFINAMID – Inovelon N03AF03  deriváty karboxamidu 2006 

STIRIPENTOL -  Diacomit N03AX17  jiná antiepileptika 2006 

LAKOSAMID – Vimpat N03AX18  jiná antiepileptika 2008 

ESLIKARBAZEPIN – Zebinix N03AF04 deriváty karboxamidu 2009 

PERAMPANEL – Fycompa N03AX22  jiná antiepileptika 2012 

BRIVARACETAM – Briviact N03AX23  jiná antiepileptika 2015 
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3.2 Celková spotřeba všech antiepileptik  

 Celková spotřeba antiepileptik podle křivky v níže uvedeném grafu č. 1 má 

rostoucí charakter. V roce 2009 křivka mírně klesla, ale v následujících letech opět 

narůstá. V grafu je vyjádřená jedna křivka pro spotřebu všech antiepileptik a k porovnání 

i odděleně křivky pro popis spotřeby klasických a nových antiepileptik.  Je viditelné,  

že dochází ke klesání spotřeby klasických antiepileptik, kdy křivka mírně klesá v průběhu 

let, a zároveň k nárůstu v užívání nových antiepileptik, kde křivka naopak narůstá. 

Zlomovým bodem je rok 2013, kdy se křivky vzájemně protínají. V dalších letech poté 

začíná převládat spotřeba nových antiepileptik nad spotřebou klasických, která ještě  

do roku 2013 měla větší zastoupení v celkové spotřebě. 

Graf č. 1 – Celková spotřeba všech antiepileptik v letech 2004–2018 

 

 

 

 

 

 

 

15,87

5,285,85

10,59

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

D
D

D
 /

 1
0

0
0

 o
b

y
v

at
el

 /
d

en
 

Sledované období

Vývoj celkové spotřeby antiepileptik

CELKOVÁ SPOTŘEBA VŠECH ANTIEPILEPTIK

KLASICKÁ ANTIEPILEPTIKA

NOVÁ ANTIEPILEPTIKA



54 
 

Tabulka č. 8 udává hodnoty celkového počtu balení, celkového součtu DDD  

a vypočtených hodnot DID pro všechna antiepileptika. Během sledovaného období 

stoupla hodnota DID z 7,44 na 15,87 (cca 2krát). 

Tabulka č. 8 – Celková spotřeba všech antiepileptik v letech 2004–2018 

ROK POČET 

BALENÍ 

DDD CELKEM POČET 

OBYVATEL 

DID 

2004 2 462 374 27 713 478 10 211 455 7,43 

2005 2 800 196 32 228 068 10 220 577 8,64 

2006 2 813 658 32 422 194 10 251 079 8,67 

2007 3 092 095 38 149 594 10 287 189 10,16 

2008 3 048 341 39 565 764 10 381 130 10,44 

2009 2 873 771 35 819 696 10 467 542 9,38 

2010 3 014 511 39 215 887 10 506 813 10,23 

2011 3 103 489 40 398 402 10 532 770 10,51 

2012 3 224 060 42 240 128 10 505 445 11,02 

2013 3 384 844 44 888 175 10 516 125 11,70 

2014 3 548 199 48 316 980 10 512 419 12,59 

2015 3 770 337 53 079 238 10 538 275 13,80 

2016 3 951 578 58 328 229 10 553 843 15,14 

2017 4 045 832 59 876 805 10 578 820 15,51 

2018 4 145 760 61 463 932 10 610 055 15,87 
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Tabulka č. 9 udává hodnoty spotřeb pro klasická antiepileptika. Zatímco hodnota 

DID klesla poměrně málo z 6,28 na 5,28, v procentuálním zastoupení v celkové spotřebě 

došlo k výraznému poklesu zastoupení klasických antiepileptik. V roce 2004 zaujímaly 

84,5 % celkové spotřeby, kdežto v roce 2018 zaujímají pouze 33,3 % (cca 2,5krát méně) 

ze všech užívaných antiepileptik u nás. V roce 2013 tvořily polovinu celkové spotřeby  

a od té doby stále klesají směrem dolů, na úkor zvyšujícího se procentuálního zastoupení 

nových antiepileptik.  

 

Tabulka č. 9 – Celková spotřeba všech klasických antiepileptik v letech 2004–2018 

ROK POČET 

BALENÍ 

DDD 

CELKEM 

DID % 

Z CELKOVÉ 

SPOTŘEBY 

2004 2 070 497 23 413 455 6,28 84,5 % 

2005 2 261 452 25 841 297 6,93 80,2 % 

2006 2 165 072 24 787 556 6,63 76,5 % 

2007 2 282 228 28 233 025 7,52 74,0 % 

2008 2 102 642 27 588 882 7,28 69,7 % 

2009 1 881 744 22 219 279 5,82 62,0 % 

2010 1 938 715 23 187 923 6,05 59,1 % 

2011 1 909 051 22 274 505 5,79 55,1 % 

2012 1 924 408 22 220 607 5,80 52,6 % 

2013 1 965 628 22 446 659 5,85 50,0 % 

2014 1 986 580 22 472 134 5,86 46,5 % 

2015 1 960 201 22 106 002 5,75 41,7 % 

2016 1 886 036 21 917 989 5,69 37,6 % 

2017 1 856 874 21 208 857 5,49 35,4 % 

2018 1 837 962 20 454 624 5,28 33,3 % 
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Tabulka č. 10 popisuje stejně jako u klasických antiepileptik výsledky z dat  

pro nová antiepileptika. V roce 2004 bylo DID pouze 1,15 a v roce 2018 vzrostlo  

na 10,59 DID (nárůst cca 9krát). V celkové spotřebě oproti začátku sledovaného období, 

kdy zaujímaly pouze 15,5 % celkové spotřeby, tak na konci tvoří 66,7 %. Spotřeba 

nových antiepileptik má narůstající charakter. 

Tabulka č. 10 – Celková spotřeba všech nových antiepileptik v letech 2004-2018 

ROK POČET 

BALENÍ 

DDD 

CELKEM 

DID % 

Z CELKOVÉ 

SPOTŘEBY 

2004 391 877 4 300 023 1,15 15,5 % 

2005 538 744 6 386 771 1,71 19,8 % 

2006 648 586 7 634 638 2,04 23,5 % 

2007 809 867 9 916 569 2,64 26,0 % 

2008 945 699 11 976 882 3,16 30,3 % 

2009 992 027 13 600 417 3,56 38,0 % 

2010 1 075 796 16 027 964 4,18 40,9 % 

2011 1 194 438 18 123 897 4,72 44,9 % 

2012 1 299 652 20 019 521 5,22 47,4 % 

2013 1 419 216 22 441 516 5,85 50,0 % 

2014 1 561 619 25 844 846 6,73 53,5 % 

2015 1 810 136 30 973 236 8,05 58,3 % 

2016 2 065 542 36 410 240 9,45 62,4 % 

2017 2 188 958 38 667 948 10,02 64,6 % 

2018 2 307 798 41 009 308 10,59 66,7 % 
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3.3 Klasická antiepileptika 

Graf č. 2 zobrazuje spotřeby jednotlivých klasických antiepileptik. Dle křivek je 

viditelná velká spotřeba valproové kyseliny, karbamazepinu a klonazepamu v této 

skupině. Křivka pro karbamazepin má výrazný klesající charakter, zatímco u kyseliny 

valproové je spotřeba prakticky konstantní. U fenytoinu lze pozorovat výrazný pokles  

ve spotřebě mezi rokem 2008 a 2009, podobný poklesu u karbamazepinu.  

Graf č. 2 – Vývoj spotřeby jednotlivých klasických antiepileptik v letech 2004-2018 
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3.3.1 Klasická antiepileptika první generace   

V tabulce č. 11 jsou zaznamenaná data o přesných hodnotách spotřeb klasických 

antiepileptik první generace – fenytoinu, fenobarbitalu, primidonu a ethosuximidu  

v každém roce u jednotlivých léčiv. Spotřeba fenytoinu ještě v roce 2004 tvořila  

s hodnotou 1,12 DID 15,1 % z celkové spotřeby. Mezi roky 2008 a 2009 došlo u fenytoinu 

k výraznému poklesu z 1,35 DID na 0,65 DID (cca 2krát). Poté hodnota nadále klesá  

a na konci tvoří v celkové spotřebě pouhé 2,3 %. Mezi klasickými antiepileptiky je jeho 

podíl na konci sledovaného období 6,8 % z původních 17,8 %.  

Fenobarbital, již v roce 2004 s hodnotou 0,56 DID patřil mezi méně užívaná 

antiepileptika. V celkové spotřebě tak tvořil 7,5 % a mezi klasickými antiepileptiky    

8,9 %. Mezi lety 2004–2008 si držel poměrně konstantní hodnoty se střídavě nižším,  

či vyšším DID, ale poté hodnota DID má mírně klesající charakter. Na konci sledovaného 

období s hodnotou 0,38 DID tvoří pouze 2,4 % z celkové spotřeby. 

 Primidon je v ČR používán v omezené míře pouze v přídatné terapii. Během 

sledovaného období si udržuje konstantní hodnotu. S průměrnou hodnotou 0,16 DID 

zaujímá v celkové spotřebě 1-2 % během sledovaného období.  

 Ethosuximid s průměrnou hodnotou 0,02 DID v celkové spotřebě nedosahuje ani 

1 % podílu. Jedná se o velmi málo používané léčivo v porovnání s ostatními látkami. Jeho 

křivka v níže uvedeném grafu č. 3 má konstantní charakter v průběhu sledovaných let, 

stejně jako primidon.  
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Graf č. 3 – Vývoj spotřeby klasických antiepileptik 1. generace v letech 2004-2018 
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Tabulka č. 11 – Spotřeba klasických antiepileptik první generace v letech 2004-2018 

  FENYTOIN FENOBARBITAL PRIMIDON ETHOSUXIMID 

  DID 
C-AE  K-AE 

DID 
 C-AE 

% 

K-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

K-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

K-AE 

% % % 

2004 1,12 15,1 17,8 0,56 7,5 8,9 0,14 1,9 2,2 0,04 0,5 0,6 

2005 1,13 13,1 16,3 0,62 7,2 8,9 0,20 2,3 2,9 0,04 0,4 0,5 

2006 1,01 11,6 13,4 0,62 7,2 9,4 0,18 2,1 2,7 0,03 0,5 0,5 

2007 1,24 12,2 16,5 0,66 6,5 8,8 0,20 2,0 2,7 0,03 0,3 0,4 

2008 1,35 12,9 18,5 0,65 6,3 8,9 0,17 1,6 2,3 0,04 0,3 0,5 

2009 0,65 6,9 11,2 0,54 5,8 9,3 0,17 1,8 2,9 0,02 0,3 0,3 

2010 0,67 6,5 11,1 0,55 5,4 9,1 0,17 1,7 2,8 0,02 0,2 0,3 

2011 0,56 5,3 9,7 0,48 4,6 8,3 0,16 1,5 2,8 0,02 0,1 0,3 

2012 0,53 4,8 8,9 0,47 4,3 8,1 0,17 1,5 2,9 0,02 0,1 0,3 

2013 0,51 4,4 8,7 0,46 3,9 7,9 0,16 1,4 2,7 0,01 0,1 0,2 

2014 0,50 4,0 8,5 0,46 3,7 7,8 0,16 1,3 2,7 0,02 0,1 0,3 

2015 0,46 3,3 8,0 0,44 3,2 7,7 0,16 1,2 2,8 0,02 0,1 0,3 

2016 0,43 2,8 7,6 0,44 2,9 7,7 0,16 1,1 2,8 0,02 0,1 0,3 

2017 0,41 2,6 7,5 0,42 2,7 7,7 0,16 1,0 2,9 0,02 0,1 0,4 

2018 0,36 2,3 6,8 0,38 2,4 7,2 0,15 0,9 2,8 0,04 0,1 0,4 

 

DID = hodnota DDD/1000 obyvatel/den 

C-AE = % podíl z celkové spotřeby antiepileptik – klasických i nových (z celkové hodnoty DID všech antiepileptik za jednotlivé roky) 

K-AE = % podíl z celkové spotřeby všech klasických antiepileptik (z celkové hodnoty DID všech klasických antiepileptik za jednotlivé 

roky)
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3.3.2 Klasická antiepileptika druhé generace 

V tabulce č. 12 jsou zaznamenaná data o hodnotách spotřeb v každém roce  

u jednotlivých léčiv druhé generace klasických antiepileptik – karbamazepinu, kyseliny 

valproové, klonazepamu a sultiamu. Graf č. 4 pak znázorňuje vývoj spotřeby těchto látek 

ve sledovaném období. Hodnoty u karbamazepinu ukazují, že jeho spotřeba klesá  

v čase. Mezi roky 2007 a 2009 došlo k prudkému poklesu v užívání a poté hodnoty nadále 

mírně klesají. Od roku 2004, kdy spotřeba byla 2,07 DID, klesla na 1,01 DID (cca 2krát) 

do roku 2018. V témže roce karbamazepin tvořil pouze 6,4 % z celkové spotřeby všech 

antiepileptik oproti původním 27,8 %. V porovnání s klasickými antiepileptiky byl  

na konci sledovaného období jeho procentuální podíl 19,1 %. Vzhledem k nežádoucím 

účinkům karbamazepinu a nástupu nových antiepileptik bude DID nadále pomalu klesat. 

 Kyselina valproová oproti karbamazepinu prozatím drží konstantní hodnotu 

spotřeby, která se od roku 2013 do 2018 drží v průměru 2,26 DID. Její procentuální podíl 

v celkové spotřebě se pomalu postupně snižuje a v posledním roce zaujímala 14,0 %  

z celkové spotřeby. Z klasických antiepileptik je kyselina valproová nejužívanějším 

léčivem, tvoří až 42,0 % ze všech v roce 2018.  

 Spotřeba klonazepamu se v průběhu sledovaného období postupně zvyšovala, až 

do roku 2016 a během následujících dvou let byla hodnota DID nižší. V roce 2018  

s hodnotou 1,10 DID klonazepam tvořil 6,8 % celkové spotřeby antiepileptik a mezi 

klasickými antiepileptiky zaujímal 20,8 %. 

 Sultiam je indikován zejména u dětské benigní epilepsie, či v případě rezistentní 

fokální epilepsie. Jeho hodnoty DID jsou velmi nízké a jeho průměrné DID během 

sledovaných let je 0,03. V celkové spotřebě všech antiepileptik i mezi klasickými 

nedosahoval ani 1 % podílu v žádném roce. Jeho křivka v níže uvedeném grafu je téměř 

lineární bez žádných výrazných změn. 
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Graf č. 4 – Vývoj spotřeby klasických antiepileptik 2. generace v letech 2004-2018 
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Tabulka č. 12 – Spotřeba klasických antiepileptik druhé generace v letech 2004-2018 

  KARBAMAZEPIN VALPROOVÁ K. KLONAZEPAM SULTIAM 

  DID 
C-AE  

% 

K-AE 

% 
DID 

 C-AE 

% 

K-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

K-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

K-AE 

% 

2004 2,07 27,8 33,0? 1,56 21,0 24,8 0,78 10,5 12,4 0,02 0,3 0,4 

2005 2,21 25,6 31,9  1,82 21,1 26,3 0,90 10,4 13,0 0,03 0,3 0,4 

2006 2,06 23,8 31,1 1,79 20,6 27,0 0,90 10,4 13,6 0,03 0,3 0,4 

2007 2,20 21,7 29,3 2,15 21,2 28,6 1,01 9,9 13,4 0,03 0,3 0,4 

2008 1,97 18,9 27,1 2,11 20,2 29,0 0,97 9,3 13,3 0,03 0,3 0,4 

2009 1,54 16,4 26,5 1,88 20,0 32,3 1,00 10,7 17,2 0,03 0,3 0,4 

2010 1,53 15,0 25,3 2,05 20,0 33,9 1,04 10,2 17,2 0,03 0,3 0,5 

2011 1,42 13,5 24,5 2,07 19,7 35,8 1,05 10,0 18,1 0,03 0,3 0,5 

2012 1,35 12,3 23,3 2,15 19,5 37,1 1,07 9,7 18,4 0,04 0,3 0,6 

2013 1,29 11,0 22,1 2,24 19,1 38,3 1,14 9,7 19,5 0,03 0,3 0,6 

2014 1,25 9,9 21,3 2,30 18,3 39,2 1,15 9,1 19,6 0,03 0,3 0,5 

2015 1,21 8,8 21,0 2,28 16,5 39,7 1,14 8,3 19,8 0,03 0,3 0,6 

2016 1,14 7,5 20,0 2,29 15,1 40,2 1,18 7,8 20,7 0,04 0,2 0,6 

2017 1,09 7,0 19,9 2,28 14,7 41,5 1,09 7,0 19,9 0,04 0,3 0,7 

2018 1,01 6,4 19,1 2,22 14,0 42,0 1,10 6,9 20,8 0,04 0,2 0,7 

 

DID = hodnota DDD/1000 obyvatel/den 

C-AE = % podíl z celkové spotřeby antiepileptik – klasických i nových (z celkové hodnoty DID všech antiepileptik za jednotlivé roky) 

K-AE = % podíl z celkové spotřeby klasických antiepileptik (z celkové hodnoty DID všech klasických antiepileptik za jednotlivé roky)
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3.4 Nová antiepileptika 

Nová antiepileptika byla zavedena po roce 1989. Tvoří širší paletu látek, než mají 

klasická antiepileptika. Nicméně, v grafu č. 5 jsou uvedené křivky pouze pro léčiva, která 

mají hodnoty vyšší než 0,30 DID. Zejména pregabalin vykazuje velmi vysoké hodnoty 

spotřeby a svým prudkým nárůstem ve spotřebě od roku 2016 dosahuje viditelně vyšších 

hodnot v porovnání s dalšími významnými novými antiepileptiky – lamotriginem, 

gabapentinem, levetiracetamem a topiramátem. Křivky těchto látek mají také rostoucí 

charakter, mimo topiramát, který spíše udržuje konstantní průběh.  

 

Graf č. 5 – Vývoj spotřeby nových antiepileptik v letech 2004-2018 
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Tabulka č. 13 udává hodnoty DID jednotlivých nových antiepileptik pro každý 

rok zvlášť a také procentuální podíl těchto látek v celé skupině antiepileptik  

a procentuální podíl zaujímající ve skupině nových antiepileptik. Spotřeby jednotlivých 

AEP jsou ve výsledcích uvedeny sestupně dle hodnoty spotřeby od nejvyšších po nejnižší. 

Pregabalin se na našem trhu objevil o rok později od začátku sledovaného 

období, v roce 2005. Jeho spotřeba má viditelný prudký nárůst za toto období. V počátku 

jeho používání byla jeho hodnota pouze 0,08 DID a na konci sledovaného období v roce 

2018 vzrostla až na 3,97 DID (cca 50krát). S touto hodnotou tvoří jednu čtvrtinu  

(25,0 %) z celkové spotřeby všech antiepileptik a jeho procentuální zastoupení  

ve spotřebě nových antiepileptik je 37,5 %. Pregabalin je nejvíce užívané nové 

antiepileptikum a zároveň nejužívanější antiepileptikum ze všech sledovaných léčiv  

z ATC skupiny – N03. Jeho spotřeba má potenciál rychle narůstat v čase.  

Gabapentin se vyznačuje také vysokými hodnotami DID. Je to předchůdce 

pregabalinu. Spojuje je obdobný mechanismus účinku a také široké využití mimo indikaci 

epilepsie. V roce 2004 patřil mezi nejužívanější nová antiepileptika, kdy tvořil 24,3 % 

spotřeby ze všech nových antiepileptik.  Tuto pozici si podržel i přes mírný pokles  

na 19,7 %. Jeho hodnota vzrostla z 0,28 DID na 2,09 DID (cca 7,5krát) od roku 2004  

do roku 2018. V celkové spotřebě všech antiepileptik na konci sledovaného období 

zaujímal podíl 13,2 %.   

 Lamotrigin je podle současných doporučení jedním z léků první volby  

pro fokální, generalizované záchvaty a absence. Jeho hodnota DID narůstá v čase. Během 

patnácti let se zvýšila z 0, 41 DID na 1,53 DID (cca 3,7krát). Během posledních pěti let 

tvoří v průměru 9,8 % z celkové spotřeby antiepileptik. Ve skupině nových antiepileptik 

jeho procentuální význam výrazně klesá v souvislosti s prudkým nárůstem spotřeby 

pregabalinu. Jeho spotřeba i přesto má tendenci narůstat v čase a má velký význam mezi 

paletou nejužívanějších léčiv. 

Spotřeba levetiracetamu viditelně narůstá v celkové spotřebě antiepileptik v čase, 

od počátku sledování se jeho procentuální zastoupení mezi všemi užívanými léky zvedlo 

o 10 %, kdy na počátku tvořil 3,2 % celkové spotřeby a na konci sledovaného období byl 

jeho podíl 13,2 %. Hodnota DID se zvýšila z 0,24 na 2,10 (cca 9krát).  Během uplynulých 

let levetiracetam průměrně zastupuje 18,2 % ze všech používaných nových antiepileptik.  
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 Topiramát je léčivo užívané viditelně méně oproti předchozím látkám.  

V průměru mezi všemi antiepileptiky tvořil 2,7 % s hodnotou 0,3 DID.  Jeho spotřeba 

měla tendenci od roku 2004 do 2009 mírně narůstat, poté začala pomalu klesat, nebo  

se držela na podobných hodnotách. 

 Lakosamid udává první užití už v roce 2009, ale tato hodnota byla prakticky 

nulová. Od roku 2010 jeho spotřeba roste, z hodnoty 0,02 DID se navýšila do roku 2018 

na 0,21 DID (cca 10,5krát). Celkově mezi všemi antiepileptiky tvoří 1,3 % a mezi novými 

antiepileptiky 2 % na konci sledovaného období. Hodnoty DID budou pravděpodobně 

dále mírně růst.  

Dalším léčivem je zonisamid, na českém trhu vykazuje spotřeby až od roku 2008. 

Během deseti let se hodnota 0,003 DID vyšplhala na hodnotu 0,18 DID. V těchto letech 

hodnota spíše kolísala a udržovala si konstantní hodnoty, než aby vykazovala přímý 

nárůst každým rokem. Od roku 2016 má prozatím narůstající charakter. V celkovém 

přehledu antiepileptik tvoří na konci období pouze 1,2 %. Mezi novými antiepileptiky 

měla obdobný podíl 1,7 %. 

Eslikarbazepin se objevil až v roce 2011. Nárůst v hodnotách v čase roste velmi 

mírně. Na konci sledovaného období dosahuje 0,1 DID, čímž nezaujímá ani celé 1 %  

v celkové spotřebě nových (0,9 %) i všech (0,5 %) antiepileptik. Nové léčivo perampanel 

se začalo užívat v terapii na území ČR v roce 2015. Během čtyř let vystoupala jeho 

hodnota 0,01 DID na 0,06 DID (cca 6krát). Stoupající trend v následujících letech bude 

pravděpodobně pokračovat. Vigabatrin vykazuje oproti ostatním léčivům velmi malý 

význam ve spotřebě. V celkových spotřebách tvoří průměrně necelé 1 %. Jeho spotřeba 

během sledovaného období je velmi nízká a prakticky neměnná. Průměrná hodnota  

je 0,03 DID.  

 Posledními léčivy, která nejsou zahrnuta do tabulky č. 13, jsou rufinamid, tiagabin 

a stiripentol. Jejich přesné hodnoty DID jsou uvedené v tabulce č. 14. Tato léčiva mají 

velmi nízké procentuální zastoupení mezi antiepileptiky, a proto nejsou ani tato procenta 

uváděna. Rufinamid v ČR registrovaný v roce 2006 má průměrnou hodnotu 0,074 DID 

a číselně má narůstající charakter. Tiagabin je léčivo, které u nás bylo registrováno už  

v roce 1999. Jeho spotřeba v roce 2018 je prakticky skoro nulová, od začátku sledovaného 

období, kdy byla hodnota spotřeby 0,0077 DID, klesla na 0,0005 DID.  Stiripentol byl 
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registrován v roce 2006 a jeho spotřeby jsou zaznamenány až od roku 2013. Na konci 

sledovaného období měl hodnotu 0,0025 DID. 

Na závěr k výsledkům nových antiepileptik doplníme léčiva, pro která jsme 

neuvedli hodnoty do tabulek ani do grafů. Brivaracetam, nejnovější registrované 

antiepileptikum v ČR, se na trhu objevil v roce 2018 s počtem balení 152. Felbamát, 

který se vyskytl pouze v roce 2004 s počtem balení 75. Oxkarbazepin byl zaznamenán 

v roce 2008 s počtem balení 26. Mesuximid s počtem balení 207 se distribuoval v roce 

2008. A jako poslední retigabin, který nastoupil do užívání v roce 2012 a v následujícím 

roce dosahoval 0,0031 DID (1031 balení), ale vzhledem k objevu jeho nežádoucích 

účinků v roce 2018 již nebylo dodáno ani jedno balení.  
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Tabulka č. 13 – Spotřeba nových antiepileptik v letech 2004-2018 

 PREGABALIN GABAPENTIN LAMOTRIGIN LEVETIRACETAM TOPIRAMÁT 
 

DID 
C-AE  

 % 

N-AE 

% 
DID 

C-AE  

% 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

 

N-AE 

% 

2004 - - - 0,28 3,8  24,3  0,41 5,5  35,6  0,24 3,2  20,9  0,19 2,6  16,5  

2005 0,08 0,9  4,7  0,32 3,7  18,7  0,61 7,1  35,7  0,43 5,0  25,1   0,24 2,8  14,0  

2006 0,22 2,5  10,8  0,42 4,8  20,6  0,84 9,7 41,2  0,26 3,0  12,7  0,24 2,8  11,8  

2007 0,39 3,8  14,8  0,61 6,0  23,0  0,98 9,6 37,1  0,34 3,3  12,9  0,29 2,9  11,0  

2008 0,43 4,1  16,3  0,72 6,9  22,8  1,29 12,4  40,8  0,38 3,6  12,0  0,31 3,0  9,8  

2009 0,59 6,3  16,6  0,88 9,4  24,7  1,13 12,0  31,7  0,53 5,7  14,9  0,34 3,6  9,6  

2010 0,78 7,6  18,7  1,04 10,2 24,9  1,14 11,1  27,3  0,73 7,1  17,5  0,34 3,3  8,1  

2011 1,00 9,5  21,2  1,22 11,6 25,9  1,10 11,2  25,1  0,75 7,1  15,9  0,34 3,2  7,2  

2012 1,19 10,8  22,8  1,35 12,3  25,9  1,24 11,3  23,8  0,84 7,6  16,1  0,34 3,1  6,5  

2013 1,41 12,1  24,1  1,51 12,9  25,8  1,28 10,9 21,9  1,01 8,6  17,3  0,33 2,8  5,6  

2014 1,60 12,7  23,7  1,73 13,7  25,7  1,32 10,5 19,6  1,37 10,9  20,3  0,33 2,6  4,9  

2015 2,04 14,8  25,3  1,90 13,8  23,6  1,38 10,0 17,1  1,95 14,1  24,2  0,33 2,4  4,1  

2016 3,00 19,8  31,7  1,98 13,1  21,0  1,45 9,6  15,3  2,23 14,7  23,6  0,32 2,1  3,4  

2017 3,56 23,5  35,6  2,07 13,3  20,7  1,48 9,5  14,8  2,07 13,3  20,7  0,32 2,1  3,2  

2018 3,97 25,0  37,5  2,09 13,2  19,7  1,53 9,6  14,4  2,10 13,2  19,8  0,30 1,9  2,8  

 

DID = hodnota DDD/1000 obyvatel/den 

C-AE = % podíl z celkové spotřeby antiepileptik – klasických i nových (z celkové hodnoty DID všech antiepileptik za jednotlivé roky) 

N-AE = % podíl z celkové spotřeby nových antiepileptik (z celkové hodnoty DID všech nových antiepileptik za jednotlivé roky)
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Tabulka č. 13 pokračování - Spotřeba nových antiepileptik v letech 2004-2018 

 LAKOSAMID ZONISAMID ESLIKARBAZEPIN PERAMPANEL VIGABATRIN 

 
DID 

C-AE 

 % 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

% 

N-AE 

% 
DID 

C-

AE 

 % 

N-AE 

% 
DID 

C-AE 

 % 

N-AE 

% 

2004 - - - - - - - - - - - - 0,03 0,4  2,7  

2005 - - - - - - - - - - - - 0,03 0,4  1,8  

2006 - - - - - - - - - - - - 0,05 0,6  2,7  

2007 - - - - - - - - - - - - 0,03 0,3  1,1  

2008 - - - 0,01 0,0  0,2 - - - - - - 0,03 0,3 0,9  

2009 - - - 0,05 0,5  1,4  - - - - - - 0,03 0,3  0,  

2010 0,02 0,2  0,5  0,09 0,9  2,1  - - - - - - 0,03 0,3  0,6  

2011 0,05 0,5  1,1  0,11 1,1  2,4  - - - - - - 0,03 0,3  0,6  

2012 0,07 0,6  1,3  0,12 1,1  2,2  0,01 0,1 0,9  - - - 0,03 0,3  0,5  

2013 0,09 0,8  1,5  0,12 1,0  2,0  0,04 0,4 0,8  - - - 0,03 0,2  0,5  

2014 0,12 1,0  1,8  0,15 1,2  2,2  0,05 0,4  0,8  - - - 0,03 0,2  0,4  

2015 0,16  1,2  2,0  0,17 1,3  2,2  0,06 0,5  0,9  0,01 0,1  0,1  0,03 0,2  0,4  

2016 0,17 1,1  1,8  0,15 1,0  1,6  0,07 0,5  0,9  0,02 0,2  0,3  0,04 0,2  0,4  

2017 0,18 1,2  1,8  0,16 1,0  1,6  0,07 0,5  0,8  0,04 0,3  0,4  0,04 0,2  0,3  

2018 0,21 1,3  2,0  0,18 1,2  1,7  0,09 0,6  0,9  0,06 0,4  0,5  0,04 0,2  0,4  

 
DID = hodnota DDD/1000 obyvatel/den 

C-AE = % podíl z celkové spotřeby antiepileptik – klasických i nových (z celkové hodnoty DID všech antiepileptik za jednotlivé roky) 

N-AE = % podíl z celkové spotřeby nových antiepileptik (z celkové hodnoty DID všech nových antiepileptik za jednotlivé roky)
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Tabulka č. 14 – Hodnoty DID v letech 2004-2018 pro rufinamid, tiagabin a stiripentol 

 RUFINAMID TIAGABIN STIRIPENTOL 

 DID 

2004 - 0,0077 - 

2005 - 0,0072 - 

2006 - 0,0075 - 

2007 - 0,0060 - 

2008 0 0,0056 - 

2009 0,0042 0,0054 - 

2010 0,0061 0,0047 - 

2011 0,0065 0,0040 - 

2012 0,0068 0,0041 - 

2013 0,0077 0,0030 0,0004 

2014 0,0073 0,0033 0,0012 

2015 0,0087 0,0022 0,0016 

2016 0,0081 0,0004 0,0020 

2017 0,0090 0,0005 0,0025 

2018 0,0094 0,0005 0,0025 
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3.5 Nejvíce užívaná antiepileptika podle hodnot DID  

 V grafu č. 6 jsou zaznamenané křivky a jejich vývoj ve sledovaném období  

u antiepileptik, nezávisle zda se jedná o nová či klasická, která mají významné hodnoty 

DID ve sledovaném období.  

 

Graf č. 6 – Vývoj spotřeb nejužívanějších antiepileptik v letech 2004-2018 
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Na konci sledovaného období v roce 2018 dle grafu č. 7 je viditelné, že  

z antiepileptik dle ATC skupiny – N03 má výrazné zastoupení v současné době hlavně 

pregabalin se svými 25 % z celkové spotřeby. Následuje ho kyselina valproová - 14 %, 

dále gabapentin a levetiracetam se stejnou hodnotou 13,2 % a lamotrigin 9,7 %. Mezi 

ostatní antiepileptika, která sumárně zaujímají procentuální podíl 5,0 %, byla zařazena: 

primidon, ethosuximid, sultiam, vigabatrin, zonisamid, lakosamid, eslikarbazepin, 

perampanel, rufinamid, stiripentol a tiagabin.  

 

Graf č. 7 – Procentuální zastoupení antiepileptik z celkové spotřeby v roce 2018 
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3.6 DISKUZE 
 

Cílem práce bylo analyzovat spotřebu antiepileptik v ČR v období 2004-2018  

a odhadnout, zda se v terapii užívají více klasická, či nová léčiva. Spotřeba antiepileptik 

během tohoto období vystoupla ze 7,44 na 15,87 DID (cca 2krát). Na nárůstu spotřeby  

se podílejí zejména nová antiepileptika, jejichž hodnota stoupla z pouhých 1,15 na 10,59 

DID (cca 9krát). Naopak u klasických léčiv došlo k mírnému poklesu ve spotřebě z 6,28 

na 5,28 DID. V roce 2018 nová antiepileptika tvoří 66,7 % z celkové spotřeby, čímž mají 

vyšší zastoupení než klasická antiepileptika. 

 Nejvíce používaným klasickým antiepileptikem je kyselina valproová. Podle 

doporučení EpiStop 2010 patřila mezi léky první volby pro fokální i generalizované 

záchvaty. Nyní dle současného konsensu je doporučována až jako druhá volba v těchto 

indikacích. Nicméně v terapii některých specifických epileptických syndromů stále 

zůstává nenahraditelná a lékem první volby s upozorněním, že není první volbou u dívek 

a žen ve fertilním věku.12,45 Její spotřeba měla v posledních pěti letech téměř konstantní 

charakter, není zde pozorován úbytek ve spotřebě v souvislosti s upozorněním FDA  

a dalších odborných společností ohledně užívání kyseliny valproové u žen ve fertilním 

věku kvůli jejímu potenciálnímu riziku teratogenicity. Jedním z důvodů může být 

dlouholetá klinická zkušenost a hlavně účinnost této látky.110  Dle Baftiu, A. et al. bylo  

ve farmakoepidemiologické studii v Norsku zaznamenáno, že počet žen užívajících 

kyselinu valproovou klesl o 26 % v období 2008-2012, v souvislosti s tím, že u těchto žen 

byl nárůst ve spotřebě lamotriginu v indikaci epilepsie, jako léku s nižším teratogenním 

rizikem.111 Podobně ve Švédsku, kde Lind, K. et al. popsali spotřebu antiepileptik u dětí 

a adolescentů, bylo pozorováno, že u dívek starších nad 9 let se více používal lamotrigin 

oproti chlapcům. Lamotrigin se také více doporučuje i u chlapců jako náhrada kyseliny 

valproové, zejména v souvislosti s rizikem vzácné fatální hepatopatie  

u malých dětí. Z našich dat však nelze zjistit údaje o pacientech jako je jejich věk  

a pohlaví, a proto nemůžeme hodnotit spotřebu konkrétně u těchto subpopulací. Kyselina 

valproová je také významným stabilizátorem nálad. V roce 2010 EMA doporučila 

všechny léčivé přípravky obsahující kyselinu valproovou schválit pro léčbu bipolární 

poruchy.112 
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 Druhé nejužívanější klasické antiepileptikum je klonazepam. Tento 

benzodiazepin s antikonvulzivním účinkem má také anxiolytický efekt. Jeho vyšší 

spotřeba bude pravděpodobně souviset s užíváním v oblasti psychiatrie, protože 

v indikaci epilepsie je volen spíše pouze jako přídatná terapie.110 V jiných evropských 

studiích zabývajících se využitím antiepileptik nebyl nikde zmiňován jako hojně 

využívaný lék v indikaci epilepsie.111,112,113,114,115 U nás je indikovaný k léčbě panické 

poruchy.40 Pravděpodobně se využívá jeho sedativního a anxiolytického efektu i v jiných 

indikacích. 

 Velký pokles ve spotřebě ve skupině klasických antiepileptik zaznamenáváme  

u karbamazepinu. Ještě v roce 2004 tvořil 27,8 % z celkové spotřeby antiepileptik  

a na konci zaujímal podíl 6,4 %. Jeho křivka každým rokem klesala. EpiStop 2010 

karbamazepin doporučoval jako první volbu pro léčbu fokálních a/nebo sekundárně 

generalizovaných záchvatů.45 Dle současného doporučení je řazen až v druhé linii  

při výběru farmakoterapie. Také byl vyřazen jako lék volby u juvenilní myoklonické 

epilepsie.12 Trend poklesu v užívání karbamazepinu byl popsán i ve studii z Izraele v roce 

2016.   Úbytek užívání karbamazepinu je zde dáván do souvislosti s upozorněním FDA, 

které varovalo před rizikem objevující se hypersenzitivní reakce u evropské populace,  

u které je častější výskyt alely HLA-A31:01.110 Tato alela predisponuje k vyšší 

přecitlivělosti na karbamazepin včetně makulopapulárního exantému, Stevens-

Johnsonova syndromu, nebo toxické epidermální nekrolýzy. Riziko se liší podle typu 

fenotypu a populace. Na základě současných důkazů se doporučuje screening všech 

pacientů před zahájením terapie karbamazepinem.116 Je možné, že se u nás postupně 

začíná předcházet předepisování karbamazepinu v souvislosti s tímto rizikem, dalším 

možným důvodem může být, že tato látka potenciálně některé záchvaty zhoršuje a také 

vykazuje více dalších nežádoucích účinků, které u novějších léčiv nejsou tak časté, a proto 

jsou jeho výhodnější alternativou při zahajování farmakoterapie.112 

 Spotřeba nejstarších látek této skupiny postupně klesá v průběhu let a je velmi 

malá. Úbytek ve spotřebě barbiturátů (fenobarbital) a hydantoinů (fenytoin) už byl 

zaznamenán i před naším sledovaným obdobím této práce. Hydantoiny v minulosti 

představovaly nejužívanější skupinu antiepileptik. Tyto látky se vyznačují častými 

nežádoucími účinky a také lékovými interakcemi. V současných doporučeních EpiStop 

nejsou při volbě farmakoterapie vůbec zmiňovány. 12,117 Spotřeby ostatních klasických 
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antiepileptik jsou velmi nízké a odpovídají svému indikačnímu omezení u specifických 

epileptických syndromů. Ethosuximid je vyhraněn pro užití pouze u absencí a sultiam  

pro benigní parciální epilepsie s rolandickými hroty. Primidon je požíván pouze jako 

přídatná terapie. V EpiStop 2010 byl volen jako druhá volba spolu s karbamazepinem  

u juvenilní myoklonické epilepsie a v současnosti tyto dva léky nahradil topiramát,  

jako druhá volba pro tento syndrom. Primidon není v aktuálních doporučeních, stejně 

jako fenytoin a fenobarbital, zmiňován již vůbec.12,45  

 Mezi novými antiepileptiky ve spotřebě převládá pregabalin. Na konci 

sledovaného období s hodnotou 3,97 DID tvořil 37,5 % celkové spotřeby všech nových 

antiepileptik, v celkové spotřebě této skupiny zaujímá jednu čtvrtinu. Nicméně využití 

pregabalinu v indikaci epilepsie je minimální. Je volen pouze jako možnost přídatné 

terapie pro fokální záchvaty.12 Pregabalin se dle NICE řadí mezi látky volby u nově 

diagnostikované epilepsie s výstrahou, že spadá mezi látky s potenciálním rizikem pro 

rozvoj závislosti.64 Je využíván hlavně pro terapii neuropatické bolesti, dále je indikován 

pro léčbu generalizované úzkostné poruchy.56,111 Na zvýšení spotřeby pregabalinu  

se výrazně projevil nástup generik v roce 2015.121 Během tří let jeho spotřeba vzrostla 

z 2,04 DID na 3,97 DID (cca 2krát). Řada zemí v posledních letech hlásila zvýšenou 

úroveň předepisování, čemuž by se měla věnovat pozornost.111 Stále častěji  

se totiž objevují zmínky, že pregabalin má potenciál ke zneužívání. Toto riziko je nízké 

oproti benzodiazepinům, opioidům či jiným látkám se sklonem k rozvoji závislosti, ale 

byly popsány případy zneužívání pregabalinu pravděpodobně pro jeho vedlejší 

psychotropní účinky jako jsou pocity euforie, abnormálního myšlení, depersonalizace  

a amnézie, jež někteří pacienti vzácně popisovali. Lékaři by měli dbát opatrnosti při 

předepisování hlavně u osob, které mají v anamnéze zaznamenán abúzus léků,  

či alkoholu. Těmto lidem by se měla věnovat zvýšená pozornost a přihlížet k tomu  

při volbě terapie. 118,119 

  Po pregabalinu nejvyšší spotřeby vykazují levetiracetam a gabapentin. Tyto dvě 

látky mají na konci sledovaného období téměř totožné hodnoty DID (levetiracetam  

– 2,10 DID, gabapentin – 2,09 DID). Dle EpiStop je gabapentin v druhé linii léků 

v monoterapii fokálních záchvatů.12 NICE ve svých guidelines terapie nově 

diagnostikované epilepsie gabapentin vůbec neuvádí.64 Stejně jako pregabalin je spíše 

hojně využíván v indikaci neuropatické bolesti (až 75 % preskripcí). .51 Levetiracetam je 
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používán pouze v indikaci epilepsie. Je nyní doporučován jako lék první volby  

pro všechny typy záchvatů mimo absence.12 Od roku 2013 je u něj viditelný rychlý nárůst 

v používání, který lze připsat jeho lepší toleranci, dobré účinnosti, širokému spektru 

účinku, nízkému riziku interakcí a také je v Evropě od roku 2011 dostupné i jeho 

generikum. V ČR se od roku 2011 jeho DID zvýšilo cca 3krát z hodnoty 0,75 na 2,10 

DID. Oproti ostatním antiepileptikům má nižší teratogenní potenciál, a proto je také 

lékem první volby u žen a dívek. Svými výhodnými vlastnostmi tak může nahrazovat 

doposud známá klasická antiepileptika.111,112   

 Další významnou látkou mezi novými antiepileptiky je lamotrigin. Stejně jako 

levetiracetam má široké spektrum účinku, je lépe tolerován pacienty, má málo 

nežádoucích účinků a nízký interakční potenciál. S výhodou se používá u žen a dívek  

ve fertilním věku, protože má nižší riziko teratogenicity, než kyselina valproová  

a karbamazepin. Je lékem první volby pro fokální i generalizované záchvaty a také pro 

absence. Na jeho vyšší spotřebě bude mít podíl i to, že se používá v psychiatrii jako 

stabilizátor nálad. Dle současných guidlines se spolu s kyselinou valprovou řadí mezi 

léky první volby v terapii bipolární poruchy.12,112 Lamotrigin má u nás dostupné 

generikum už od roku 2004, to je počáteční rok našeho sledovaného období. Spotřeba 

lamotriginu v celém sledovaném období narůstá.121   

 Topiramát je doporučován jako lék druhé volby v indikaci epilepsie. Jeho 

spotřeby jsou za celé sledované období téměř konstantní a neměnné, hodnotou  

se podobají fenytoinu a fenobarbitalu. Toto nové antiepileptikum nemá tendenci k tomu, 

že by u něj v dalších letech docházelo k nárůstu ve spotřebě. Patří mezi nová 

antiepileptika, která si rozšířila své indikační spektrum, lze ho použít v terapii 

migrény.12,79  

Zonisamid se na trhu v ČR objevil v roce 2008. Toto léčivo má pozorovanou 

klinickou účinnost ve světě. U nás je jeho spotřeba prozatím malá, ale pravděpodobně 

bude narůstat.71 Autoři EpiStop 2017 ho doporučují v druhé volbě pro fokální záchvaty 

a také jako přídatnou terapii u ostatních typů záchvatů. Zmíněn je i u některých 

epileptických syndromů jako druhá alternativa, konkrétně u juvenilní absence a epilepsie 

s generalizovanými klonicko-tonickými záchvaty. Vzhledem k jeho přítomnosti v tomto 

i NICE doporučení a obecně jeho dobrému hodnocení na základě zahraničních zkušeností 
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se tato látko možná bude v praxi více používat i u nás.12,64 Mohlo by k tomu přispět  

i uvedení jeho generika u nás v roce 2016 .121  

Nejnovější látky, které se u nás na trhu poprvé objevily nedávno (lakosamid – 

2010, eslikarbazepin – 2012, perampanel – 2015), mají prozatím nízký podíl na celkové 

spotřebě antiepileptik. Z těchto látek jediný perampanel nemá zatím dostupné generikum. 

U všech spotřeba narůstá mírně a pomalu, protože jsou to látky nové a v průběhu dalších 

let se bude postupně sledovat jejich účinnost a bezpečnost, a od toho se bude odvíjet  

i rozsah jejich předepisování. Eslikarbazepin a lakosamid jsou zařazeny EpiStopem jako 

druhá volba pro monoterapii fokálních záchvatů a perampanel zatím pouze jako možnost 

přídatné terapie u obou typů záchvatů (fokálních i generalizovaných).12  

Malá spotřeba vigabatrinu odpovídá potenciálnímu riziku, že může u pacientů 

způsobit defekty zorného pole. Zůstává doporučován pouze u specifického epileptického 

Westova syndromu s podmínkou pravidelné kontroly perimetru u léčených pacientů.12,115 

Téměř skoro nulové hodnoty, které celkovou spotřebu nikterak neovlivňují, mají 

rufinamid a stiripentol. Tyto dvě látky patří mezi sirotčí léčiva.19 Dále tiagabin, který  

ve výběru vhodné farmakoterapie nebyl zmiňován již v roce 2010 a jeho spotřeba je tak 

nízká, že pravděpodobně bude v následujících letech vyřazen z distribuce. Tento lék 

nepotvrdil očekávanou účinnost.4 V roce 2018 se na trhu objevil brivaracetam, jeho 

spotřebu proto nemůžeme zhodnotit, ale jeví se prozatím jako výhodné léčivo v terapii, 

zejména díky své strukturní podobnosti s levetiracetam a dobré snášenlivosti.94 

Antiepileptika, která byla původně vyvinuta k léčbě epilepsie, jsou dnes využívána  

i v jiných indikacích. Dle Baftiu et al. (2016) v Norsku využití antiepileptik mimo 

indikaci epilepsie bylo okolo 45-53 %. Z toho bylo cca 20 % v psychiatrii (nejvíce 

lamotrigin) a v terapii neuropatické bolesti (nejvíce pregabalin a gabapentin) cca 30 %,  

u migrény méně než 1 % (topiramát).111 USA v roce 2003 hlásilo, že téměř polovina 

preskripce antiepileptik je pro nemoci jiné, než je epilepsie. Zejména v primární péči to 

bylo až 63 %. Pozoruhodně vyšší předepisování antiepileptik v USA je v oblasti 

psychiatrie. 111,115 Studie spotřeby antiepileptik u dětí a adolescentů v Nizozemsku udává 

využití antiepileptik – 80 % v indikaci epilepsie, 10 % v psychiatrii, 5 % u neuropatické 

a jiné bolesti.115 Využití antiepileptik v jiných indikacích se bude pravděpodobně podobat 

v jednotlivých evropských státech. U dětí a adolescentů lze předpokládat vyšší podíl 

antiepileptik v indikaci epilepsie, vzhledem k tomu, že prevalence psychiatrických 
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onemocnění a neuropatické bolesti u nich není tak vysoká jako u dospělých.112 V Norsku 

v indikaci epilepsie byly nejvyšší spotřeby pro lamotrigin, levetiracetam, karbamazepin 

a kyselinu valproovou. Podobně tomu bylo v jiné studii spotřeb z Izraele (2016). 110,111

 S přihlédnutím k těmto studiím a také současným doporučením můžeme 

předpokládat, že nejvíce užívanými antiepileptiky v indikaci epilepsie jsou u nás 

v současné době kyselina valproová, levetiracetam, lamotrigin a karbamazepin.  

Rozbor současného stavu na poli epileptologie popisuje, že je v ČR velká šíře 

angažovaných pracovišť zajišťujících zdravotní péči o epileptické pacienty, která se 

odlišují rozdílnou odborností z hlediska epileptologie, a proto není péče o postižené 

jedince vždy plně racionální. Velká část lékařů dispenzarizujících pacienty epilepsií 

(neurologové, praktici) není v moderních přístupech k léčbě dostatečně erudována,  

a proto může docházet k nesprávným volbám farmakoterapie zejména nákladných 

nových antiepileptik, iracionální kombinaci léčiv, anebo nedostatečnému dávkování. To 

přináší i zjevné ekonomické důsledky. Dochází k ekonomickým ztrátám, ke kterým 

přispívá neodborná preskripce antiepileptik a také jejich preskripce v nesmyslně nízkých 

dávkách, či chybně volených kombinacích. Na druhé straně Česká neurologická 

společnost zmiňuje, že plně edukovaní ambulantní neurologové-epileptologové jsou 

v předepisování neadekvátně limitováni vzhledem k jejich počtu pacientů 

s komplikovaným průběhem a musejí je pak odkazovat na specializovaná pracoviště, 

čímž dochází k zvyšování nákladů na léčbu. Považují to jako limitaci na nesprávném 

místě, která může bránit nápravě současného stavu.120 V již zmíněné studii z Norska byli 

autoři znepokojení tím, že preskripce antiepileptik pocházela z 80 % od praktických 

lékařů a pouze 20 % od lékařů specialistů.111  

Preskripční omezení má obvykle na spotřeby také výrazný vliv. Všechna klasická 

antiepileptika je možné předepsat bez indikačního omezení úhrady a specializace 

předepisujícího lékaře mimo sultiam, který se užívá jen u rolandické epilepsie a musí být 

předepsán pouze neurologem nebo psychiatrem. U nových léčiv jsou omezení 

v preskripci vyšší. Lamotrigin je vázán na předpis od neurologa a psychiatra, ale 

indikační omezení úhrady není stanoveno. U levetiracetamu je to stejné, ale úhrada spadá 

pouze pro předpis léčiva pro léčbu epileptických záchvatů. Pregabalin má indikační 

omezení úhrady pro léčbu epilepsie, neuropatické bolesti a generalizované úzkostné 

poruchy a musí být v těchto indikacích předepsán neurologem, nebo psychiatrem. 
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V indikaci neuropatické bolesti může být předepsán i praktickým lékařem. To samé platí 

pro gabapentin. Topiramát u epilepsie, migrény a zonisamid u epilepsie mají preskripční 

omezení vyhraněné pro neurology a psychiatry. Nejnovější látky (eslikarbazepin, 

lakosamid, perampanel) mají stanovený vykazovací limit ,,E‘‘. To znamená, že s ohledem 

na účinnost a bezpečnost přípravku nelze předepisování léčivého přípravku obsahujícího 

tyto látky převést na praktického lékaře.121  

Metodika ATC/DDD je užívaná v mnoha zemích, ale má svoje limity.  

Ve skutečnosti nemusí odpovídat přesné předepsané dávce pacientovi – odlišná dávka 

pro děti a dospělé, jiné dávkové schéma pro iniciální a udržovací léčbu nebo na základě 

indikace. Limitují nás také data z databáze SÚKLu, kdy nevíme, zda jsou dodané léky  

do lékáren vydány a následně pacientem užity a zda jsou hlášení distributorů přesná. Z dat 

nelze vyčíst incidence ani prevalence epilepsie, protože neznáme diagnózu. To nám také 

znemožňuje určit podíl celkové spotřeby antiepileptik užitých pouze v indikaci epilepsie 

a také nelze z našich dat určit podíl využití jednotlivých antiepileptik v oblasti 

psychiatrie, v léčbě neuropatické bolesti, migrény a dalších možných indikacích. 

Prevalence epileptického onemocnění je vysoká a udává se 0,5-1,0 %. V ČR žije 

pravděpodobně okolo 80 000 pacientů s epilepsií. Ve vyspělých zemích ročně přibývá  

24-53 nemocných za rok na 100 000 obyvatel (v ČR s 10 650 000 to je 2556-5645 lidí za 

rok/7-15 denně).4 Studie aktivní epilepsie ukazují spíše klesající prevalenci, a proto je 

jasné, že nárůst ve spotřebě antiepileptik nelze odvozovat od nárůstu epilepsie.113 

Můžeme jen posoudit, že je patrný ústup od užívání klasických látek jako je fenytoin, 

fenobarbital a nyní již i karbamazepin, ve prospěch nových léčiv jako je lamotrigin  

a levetiracetam. I přes mnoho doporučení upřednostňujících používání novějších 

antiepileptik byl posun od starších antiepileptik relativně nedávný. Studie u starších 

pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií (2000-2004) s daty od Veterans Health 

Administration (USA) ukázala, že navzdory rostoucímu používání novějších látek byl 

stále nejvíce preferovaný fenytoin, podobně studie v Brazílii zaznamenala v předpisu  

u hospitalizovaných starších pacientů nejvíce fenytoin, karbamazepin a nejméně 

lamotrigin. Další nedávné studie z Finska zmiňovaly jako nejvíce předepisovaná 

počáteční antiepileptika u starších osob karbamazepin a kyselinu valproovou. Nicméně 

další data z několika jiných studií rozvinutých zemí zdůrazňují upřednostňování nových 

látek. 
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3.7 ZÁVĚR 

Během sledovaného období došlo k nárůstu spotřeby antiepileptik.  Nárůst spotřeby 

ovlivnila zejména nová antiepileptika, v největší míře hlavně pregabalin a gabapentin. 

Jejich vysoké spotřeby v posledních letech ale nereflektují nárůst onemocnění epilepsie. 

Jsou to léky hojně využívané v jiných indikacích zejména v léčbě neuropatické bolesti. 

Nárůst ve spotřebě antiepileptik koreluje s rozšířením jejich indikačního spektra i mimo 

oblast epileptologie. Jsou dnes používány také v psychiatrii – valproová kyselina, 

lamotrigin pro bipolární poruchu, pregabalin – u generalizované úzkostné poruchy,  

u neuropatické bolesti – pregabalin, gabapentin a v menší míře i karbamazepin a také 

v profylaxi migrény – topimarát. V indikaci epilepsie jsou dnes nejvíce používány 

kyselina valproová, levetiracetam, lamotrigin a karbamazepin.  

Spotřeba klasických antiepileptik klesá. Kyselina valproová si jako jedno 

z posledních klasických léčiv stále drží své místo v terapii epilepsie a její spotřeba se zdá 

být konstantní, i když již není doporučována jako první volba, jako tomu v roce 2010 

ještě bylo. Její využití je možné i mimo neurologii v terapii bipolární poruchy. Spotřeba 

karbamazepinu, kdysi také léku první volby, viditelně každým rokem klesá a klesat stále 

bude. V minulosti nejvíce užívaná antiepileptika fenobarbital a fenytoin již dnes tvoří 

malou část celkové spotřeby. Jejich význam postupně klesá a jsou nahrazovány léky 

novými.   

 V terapii epilepsie se nyní upřednostňují novější látky, které mají stejnou účinnost 

jako klasická antiepileptika, ale jsou výhodnější pro pacienty. Mají lepší tolerabilitu, 

méně nežádoucích účinků, lepší farmakokinetické vlastnosti, méně interagují s jinými 

léčivy a mají nižší teratogenní potenciál, což je žádoucí zejména pro dívky a ženy  

ve fertilním věku. Nižší interakční potenciál a menší míra ovlivňování kognice patří 

k výhodným vlastnostem při terapii epilepsie ve stáří. V současnosti se z těchto nových 

antiepileptik nejvíce používá levetiracetam a lamotrigin, kteří nahrazují karbamazepin  

a kyselinu valproovou, jako léky první volby v indikaci epilepsie. Lamotrigin je navíc 

stabilizátor nálady a spolu s valproovou kyselinou je dnes doporučován jako lék první 

volby u bipolární poruchy.  

Do budoucna lze předpokládat, že bude ubývat nadále spotřeba karbamazepinu  

a ostatních klasických antiepileptik a bude možný pomalý ústup od užívání kyseliny 

valproové. I přesto, že má vysokou, a hlavně dlouholetou klinickou zkušenost, tak ji 
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současná doporučení již neřadí mezi léky první volby a u dívek a žen ve fertilním věku 

se nedoporučuje vůbec. Naopak spotřeba nových látek bude narůstat, zejména 

lamotriginu a levetiracetamu, které již teď vykazují dobrou účinnost, bezpečnost a profit 

v užívání. Vývoj spotřeby nejnovějších látek, které jsou na trhu krátkou dobu, se bude 

odvíjet podle výsledků a zkušeností v klinické praxi v následujících letech.  
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Seznam zkratek 

AEP - antiepileptika 

AISLP - automatizovaný informační systém léčivých přípravků 

AMPA - α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-isoxazolpropionová kyselina 

ATC – anatomicko-terapeuticko-chemický 

BDZ - benzodiazepiny 

CNS – centrální nervová soustava 

CYP 450 – cytochrom 450 (skupina enzymů) 

ČR – Česká republika 

DDD – denní definovaná dávka 

DID – dávka na tisíc individuí za den 

DUE – drug utilization evaluation 

DUR – drug utilization review 

EBM – Evidence Based Medicine 

EEG – elektroencefalografie 

EKG – elektrokardiografie 

EMA – European Medicines Agency 

FBTCS - Fokální epileptický záchvat přecházející do bilaterálního tonicko-klonického 

EU – Evropská unie 

FDA – Food and Drug Administration 

GABA – kyselina gama-aminomáselná 

GTCSE – generalizovaný tonicko-klonický status epilepticus 

HEB – hematoencefalická bariéra 

ILAE - International League Against Epilepsy 

i.m. – intramuskulární 

i.v. – intravenózní 

MAO – monoaminooxidáza 

NICE – National Institute for Health and Care Excellence 

PR – interval na elektrokardiogramu 

SE – status epilepticus 

SIDC - State Institute for Drug Control 

SMEI – severe myoclonic epilepsy in infancy – syndrom Dravetové 
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SPC – Summary of Product Characteristics (souhrn údajů o léčivém přípravku) 

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

SV2A – synaptický vezikulární glykoprotein 2A  

TEN – toxická epidermální nekrolýza 

USA – United States of America 

WHO – World Health Organization 
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