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 SEZNAM POUŢÍVANÝCH ZKRATEK 

 

ACTH  Adrenokortikotropní hormon 

AD   Antidepresivum/va 

AIDS  Syndrom získané imunodeficience 

ASEX  Arizona Sexual Experiences Scale  

ATPáza  Adenosintrifosfatáza 

BDNF  Brain Derived Neurotrophic Factor    

cAMP  Cyklický adenosinmonofosfát 

Cmax   Maximální koncentrace v plazmě       

CGI  Clinical Global Impression 

CNS  Centrální nervová soustava    

CREB  cAMP Response Element Binding Protein 

CRP  C reaktivní protein 

CYP  Cytochrom P450 

DARI  Inhibitor zpětného vychytávání dopaminu 

DNRI  Inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu   

EEG   Elektroencefalograf 

EKG  Elektrokardiograf 

FDA  (Food and Drug Administration)  Americký úřad pro potraviny a léčiva 

FW  Sedimentace erytrocytů 

GABA  Kyselina gabaaminomáselná 

GIT  Gastrointestinální trakt 

HAMA  Hamiltonova stupnice pro posuzování úzkosti 

HAMD  Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování depresivity  

5-HT  5- Hydroxytryptamin,(serotonin) 

IMAO  Inhibitor monoaminooxidázy 

MADRS  Stupnice Montgomeryho a Åsbergové pro posuzování deprese 

MAO  Monooxidáza 

NARI  Selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu 

NaSSA  Noradrenergní a specificky serotoninergní  antidepresivum   

NÚ  Neţádoucí účinky 

PR  Částečná remise 

R(±)  Pravotočivý izomer  

REM  Rapid eyes movements 

QT  Kmit Q 

S(±)  Levotočivý izomer 

SARI  Antagonista a inhibitor serotoninu 

SNDRI  Selektivní inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu 

SNRI  Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

SR  Prodlouţený účinek 

SSRI  Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

TCA  Tricyklické antidepresivum 

TeCA  Tetracyklické antidepresivum 

TSH  Tyreotropní hormon 

VAS  Visual Analog Scale 

Vd  Distribuční objem 
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  1. ÚVOD 

      Deprese je těţké psychiatrické onemocnění řadící se mezi afektivní poruchy, kdy 

člověk  trpí  patologicky  špatnou  náladou  a  často  i  úzkostí a  také  u  něj  hrozí  

riziko suicidia. Stejně jako úzkostné poruchy, tak i deprese velmi významně sniţuje 

kvalitu ţivota. Prevalence těchto psychiatrických onemocnění ve světě stoupá a trpí jimi 

mnoho lidí. K léčbě se pouţívá hlavně psychoterapie, ale často musí být přidána také 

účinná medikace. 

        Při farmakoterapii se pouţívají antidepresiva, coţ je různorodá skupina látek, které 

jsou vyvíjeny od 50. let minulého století a nyní jsou jedny z nejvíce předepisovaných 

léčiv v moderním světě. První antidepresiva, která se ovšem stále pouţívají, měla více 

neţádoucích účinků, a proto současná věda svým výzkumem dospěla k  novějším 

antidepresivům se specifičtějším mechanismem účinku a menším mnoţstvím účinků 

neţádoucích a tím i vyšší compliance.  

V teoretické části jsem popsala depresi jako nemoc se všemi aspekty. Dále jsem 

rozdělila antidepresiva dle generací (mechanismů účinku) a popsala určitá doporučení a 

zákonitosti ohledně jejich uţívání v praxi. Podrobně jsem se věnovala popisu nových 

antidepresiv, mezi něţ patří 7 účinných látek, které byly pod svými obchodními názvy 

v ČR registrovány od roku 1999. 

V praktické části jsem zjišťovala spotřebu nových antidepresiv pacientů 

psychiatrické ordinace a zároveň pojištěnců VZP ČR v letech 2005-2006 vzhledem ke 

klasickým a jiţ delší dobu uţívaným antidepresívům a porovnala spotřebu (preskripci) 

jednotlivých nových antidepresiv mezi sebou. Data jsem také vztáhla k věku a pohlaví. 

Cílem bylo nastínit trendy ve vývoji spotřeby nových antidepresiv v ordinaci 

psychiatra, na kterého se nevztahuje preskripční omezení při předepisování těchto látek. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Základní charakteristika antidepresiv 

Antidepresiva tvoří skupinu léčiv, které působí zlepšení patologicky depresivní 

nálady a dalších příznaků, které ji doprovázejí. Nejčastěji je to úzkost, dále sníţení 

zájmu o okolní dění, poruchy spánku, nechutenství, nevýkonnost, psychomotorický 

útlum, sníţená sebedůvěra a sebevraţedné myšlenky (2). 

        Objev prvních dvou antidepresiv se datuje do roku 1957, kdy Švýcarský psychiatr 

Roland Kuhn rozpoznal antidepresivní účinek imipraminu a chemik N. S. Klein při 

vývoji látek s tuberkulostatickým účinkem rovněţ odhalil antidepresivní působení 

iproniazidu (2). 

      Podstatou účinku antidepresiv je ovlivnění působení mediátorů dopaminu, 

noradrenalinu a serotoninu v mozku, obvykle inhibicí jejich zpětného vychytávání na 

synapsích nebo zabráněním jejich enzymatické degradace, ale také přímým působením 

na určité receptory (7). 

        Existuje několik skupin respektive generací a tyto jednotlivé skupiny mají rozdíly v 

mediátorech, na které působí, a své selektivitě, coţ ovlivňuje výskyt vedlejších účinků, 

aniţ musí být podstatně odlišný vlastní účinek antidepresivní (7). 

        Charakteristické pro antidepresiva je, ţe jejich antidepresivní účinek se projeví aţ 

po 1-3 týdnech (ke zlepšení některých příznaků, např. spánku, dochází u mnoha pacientů 

jiţ po několika dnech) a také, ţe většinou neovlivňují náladu zdravých lidí (2).  

  Účinnost antidepresiv při léčbě depresivních stavů je jednoznačně prokázána a 

nehrozí rozvoj závislosti ani při dlouhodobém podávání (5). 

  V posledních desetiletích dochází nejen ke značnému rozvoji antidepresiv, ale i 

k výraznému rozšíření jejich indikací (1). 
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2.2. Indikace antidepresiv 

 

2.2.1.  DEPRESE - nejčastější a nejdůležitější indikace antidepresiv 

   Deprese je závažné, ale léčitelné psychické onemocnění, které se řadí mezi 

afektivní poruchy (4). Projevuje se především patologicky skleslou náladou provázenou 

sníţením aktivity a energie (1). Deprese je onemocnění s rizikem chronicity a suicidia, 

zhoršuje prognózu chronických somatických onemocnění, sniţuje kvalitu ţivota, působí 

ekonomické ztráty pacientovi i celé společnosti, nadměrnou konzumaci zdravotní péče a 

invaliditu (4). 

 

2.2.1.1.  EPIDEMIOLOGIE   

   Jednou za život postihne deprese 10-15% populace (4). Celosvětově trpí 

depresivními poruchami kaţdý rok asi 100 milionů lidí (1). V roce 2020 se bude jednat 

o druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti. Dle údajů European Brain Council 

jsou finanční náklady v Evropě spojené s nemocemi mozku největší v oblasti 

afektivních poruch a představují v roce 2004 neuvěřitelných 105,7 miliard eur. Deprese 

také představují dle velké studie podporované WHO a Světovou bankou „The Global 

Burden of Disease“ největší zdravotní zátěţ společností současného moderního světa, 

měřeno roky ţivota ztracenými předčasným úmrtím nebo strávenými pod negativním 

vlivem závaţné nemoci (Disability Adjusted Life Years - DALY) (37). 

   Začíná nejčastěji mezi 25.-35. rokem. Ţeny trpí depresí přibliţně 2x častěji neţ 

muţi a prevalence roste aţ na 20% u bezdětných kuřaček a vdov (4). V dětském věku se 

vyskytuje s prevalencí 2 % u dětí a 6,5 % u adolescentů (11). 

Výskyt relapsů se pohybuje mezi 20 a 24% během 2 let a průměrná doba trvání 

depresivní epizody je 8 měsíců (4). 

Velmi častá je komorbidita deprese s některými somatickými nemocemi, zejména u 

některých endokrinopatií (poruchy štítné ţlázy, Addisonova choroba, dlouhodobá 

terapie kortikoidy), u revmatických a infekčních chorob (revmatoidní artritida, 

hepatitida, mononukleoza, endokarditida), u neurologických chorob (roztroušená 

skleróza, cévní mozková příhoda a Parkinsonova choroba) (4). 

  Další diagnózy, které jsou často doprovázeny depresí, jsou chronická bolest, 

alkoholismus a také uţívání a zneuţívání četných farmak a psychoaktivních látek (1,4). 

        Depresivní poruchy se vyskytují také u těhotných a kojících matek po porodu, kde 

jsou velkým problémem vzhledem k omezeným moţnostem medikace. 
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2.2.1.2.  ETIOLOGIE A PATOGENEZE  

   Ačkoli o diagnostice a léčbě depresivních poruch je známo mnoho, příčina zůstává 

stále ne zcela jasná a většina laboratorních nálezů je pozitivních pouze při akutní 

exacerbaci choroby. Dnes je jiţ zcela zřejmé, ţe depresivní poruchy jsou spojeny 

s neurochemickými změnami, není však jasné, zda je jejich role etiologická nebo zda 

pouze doprovázejí určité znaky či příznaky (1). I přes jistý přínos zkoumání významu 

psychosociálních faktorů v rozvoji deprese, se současné zdroje poznatků vedoucích 

k formulaci etiologických hypotéz vzniku depresivních poruch nacházejí především 

v oblasti biologické (genetické faktory, účinky stresu, chronobiologické aspekty), 

imunoneuroendokrinní (změny aktivity osy hypotalamus-adenohypofýza-kůra 

nadledvin, uvolňování cytokinů apod.) a neurochemické (neurotransmiterová, 

membránová, postreceptorová, molekulární a buněčná hypotéza) (1,9). 

U pacientů v depresi byl v mozku zjištěn nedostatek biogenních aminů 

noradrenalinu, serotoninu a dopaminu s následnou patologickou změnou citlivosti 

mozkových receptorů pro tyto působky (4). Novější výsledky ukazují na účast G-

proteinů při vzniku a při léčbě afektivních poruch. Byly rovněţ popsány přímé interakce 

antidepresiv s efektorovými enzymi, proteinkinázami a  dalšími enzymi podílejícími se 

na přenosu signálu. Identifikace narušených míst přenosu signálu se stává výchozím 

bodem pro případný vývoj nových antidepresivně působících látek, které by měly být 

účinnější a vybaveny rychlejším nástupem účinku (1). 

        V anamnéze pacientů s depresivní poruchou je také moţno zachytit častější výskyt 

různých stresových a negativních životních událostí jako je ztráta blízké osoby nebo 

zaměstnání a i některé osobnostní a charakterové rysy zvyšují riziko afektivních poruch 

např. rigidita, perfekcionismus, dominance nebo naopak závislost (4). 

Genetické riziko depresivní poruchy  

   Výskyt depresivní poruchy je 1,5-3krát vyšší u biologických příbuzných prvého 

stupně neţ v celkové populaci (1). Riziko onemocnění pro sourozence probanda, jehoţ 

rodiče netrpěli depresivní poruchou je kolem 8 %, pokud depresí trpěl jeden z rodičů, 

riziko stoupá na cca 24 % (4). Konkordance u jednovaječných dvojčat je 40%, u 

dvojvaječných 11%. Geneticky podmíněnou zvýšenou náchylnost ke vzniku afektivních 

poruch potvrzují také adopční studie (1).  

   Genetická vloha je zřejmě formována polymorfismem několika genů. Jedním 

z nich je gen kódující protein serotoninového transportéru (5HTT), který zajišťuje 
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zpětný příjem serotoninu ze synaptické štěrbiny do neuronu. Osoby s oběma alelami 

„kratší verze“ 5HTT mají po nejméně čtyřech stresujících ţivotních událostech 

prodělaných mezi 21. a 26. rokem ţivota riziko vzniku deprese 43 %, kdeţto u osob s 

oběma alelami delší verze je toto riziko pouze 17 %. Jako by krátká verze představovala 

vlohu pro citlivost k epigenetickým vlivům. 5HTT je také místem působení SRI. Dalším 

významným signálem je genetická odchylka oligodendrocytů, která byla zcela nedávno 

zjištěna u schizofrenie a u bipolární poruchy. Přitom glie dodává neuronům výţivu, 

zajišťuje jejich excitabilitu a je regulátorem nejen kalcia, ale i růstových faktorů a 

excitačních aminokyselin (stimulace N-methyl-D-aspartátu-NMDA) (14).  

        

2.2.1.3.  KLASIFIKACE 

   Deprese jako diagnostická jednotka spadá do kategorie tzv. afektních poruch 

vyznačujících se patologicky změněnou afektivitou ve smyslu poklesu nálady (deprese), 

méně často její elace (mánie). Afektivní poruchy se mohou dělit na dvě diagnostické 

jednotky – monopolární (častější) a bipolární poruchy (střídání epizod depresivních s 

manickými nebo hypomanickými) (4). 

Současná klasifikace nerozlišuje mezi endogenní a exogenní depresí, rozhodující 

je závaţnost a délka trvání příznaků (4). V současné 10. revizi Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN-10) byla vytvořena samostatná kategorie Poruchy nálady (Afektní 

poruchy) F30-F39. Dále se s nimi setkáváme téţ u organických poruch (organické 

afektivní poruchy) a duševních poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních látek 

(psychotická porucha s převahou depresivních/manických příznaků a reziduální 

afektivní porucha) (1). 

   U epizodických poruch diagnosticky rozeznáváme depresivní epizodu (F32), a 

periodickou depresivní poruchu (F33) v případě opakovaných epizod. U chronických 

poruch nálady mírné intenzity mluvíme o dystymii (F34.1) a cyklotymii (1).  

         V diagnostice posuzujeme také přítomnost somatického syndromu a 

psychotických příznaků (4). 

 

2.2.1.4.  KLINICKÝ OBRAZ   

   Depresí označujeme patologicky smutnou náladu neodpovídající okolnostem 

provázenou snížením aktivity a nedostatkem energie. Nálada se jen málo mění den ze 

dne, můţe však charakteristicky kolísat během dne. Častá jsou tzv. ranní pesima, kdy 

pacient po předčasném probuzení pociťuje intenzivní úzkost, má obavy z nového dne. 
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Tento stav bývá provázen ochromením vůle, pro postiţeného je obtíţné přinutit se vstát 

a zahájit kaţdodenní činnost. Někteří jedinci, zejména ti, u nichţ se deprese rozvinula po 

nepříznivé ţivotní události či nadměrnému stresu, proţívají pesima nálady naopak ve 

večerních hodinách před usnutím. 

   Jedním z počátečních příznaků bývá  zhoršení koncentrace pozornosti, nemocný se 

rychle unavý, nevydrţí se koncentrovat po delší dobu, dělá chyby i při rutinních 

úkonech. Pacientovi se zhoršuje téţ schopnost radovat se a příjemně proţívat pozitivní 

událost - anhedonie, ztrácí zájem o okolní dění - apatie. Součást depresivního obrazu je 

změna psychomotorického tempa. Někdy se projevuje agitovaností, drobným neklidem 

a neúčelnými pohyby, častější však bývá inhibice. Řeč je zpomalená, myšlení je pomalé, 

chudne mimika a gestikulace. Deprese můţe být provázena plačtivostí (lakrimozita), 

úzkostí (anxieta), podráţděností (iritabilita). 

   Nezřídka se přidávají tzv. somatické symptomy deprese. Ztrácí se chuť k jídlu, 

v důsledku omezení příjmu potravy je častý úbytek hmotnosti. Téměř vţdy dochází ke 

změně spánkového reţimu, většinou ve smyslu hyposomnie. U některých nemocných je 

naopak hypersomnie. Objevuje se svírání na hrudi (někdy imitující infarkt myokardu) 

nebo v oblasti ţaludku. Při výskytu dalších somatických symptomů (např. algického 

syndromu - bolesti kloubů, zad, hlavy) nebo jejich dominanci se dříve hovořilo o tzv. 

larvované depresi. Tato jednotka se dnes jiţ neuznává, spíše uvaţujeme o komorbiditě, 

např. se somatizační poruchou. Někteří jedinci se dostávají do hypochondrického 

rozpoloţení. Zhoršuje se sebevědomí, nemocný ztrácí důvěru sám v sebe, okolní dění 

negativně interpretuje. Projevuje se výrazná ztráta libida (1).  

   U drtivé většiny nemocných se vyskytne nějaká forma úvah o smrti. I při mírné 

fázi se objevují tzv. vágní suicidální úvahy. Závaţným projevem jsou jiţ konkrétní 

představy o smrti, coţ je velmi alarmující signál. Dalším stupněm suicidálního vývoje je 

opatření sebevraţedných pomůcek např. zásoby léků, koupě zbraně apod. Takové  

tendence jsou jiţ jasnou indikací k hospitalizaci.  

   Depresivní nemocní mají třicetkrát vyšší riziko sebevraždy neţ běţná populace. 

Podle různých studií stojí afektivní porucha v pozadí dokonce 70-80% dokonaných 

sebevraţd (1). Muţi čtyřikrát častěji spáchají dokonanou sebevraţdu. Ţeny se častěji 

o sebevraţdu pokusí.   K rozpoznání míry rizika suicidia slouţí Pöldingerův dotazník. 

(4). 
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2.2.1.5.  DIAGNOSTIKA 

   Diagnostika se opírá především o typický klinický obraz, anamnestické údaje a 

objektivní informace získané od pacientových blízkých. Diagnózu je vhodné podpořit 

pomocí psychologických testů event. laboratorními a zobrazovacími metodami 

k vyloučení organické etiologie. Základním stavebním kamenem správné diagnózy je 

řízený rozhovor. Pacienti  však  velmi  často  své  potíţe  spontánně  nesdělují,  event. 

příznaky  zkreslují osobitou interpretací. Tento problém je výraznější v ordinaci 

somatických lékařů neţ psychiatrů, neboť pacient zde není zvyklý mluvit o svých 

psychických potíţích. Při podezření na přítomnost depresivní poruchy je zapotřebí klást 

otázky přesně cílené na zjištění základních příznaků (1).  

Alternativou řízeného rozhovoru je uţití posuzovacích psychiatrických škál 

depresivity. K nejuţívanějším patří Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování 

depresivity HAMD (1). Dále se vyuţívá Stupnice Montgomeryho a Åsbergové pro 

posuzování deprese MADRS (1).  

Obecně je uznáváno, ţe:  

-ţádná terapeutická odpověď znamená menší neţ  25% úbytek celkové hodnoty škály,                                            

-minimální odpověď AD je úbytek 25-50%,                                                                        

-částečná response je redukce 50-75%,                                                                                   

-plná odpověď  AD je redukce celkového skóre o 75-100%,                                                 

-remise  je plné (100 %) vymizení depresivních symptomů (HAMD<8, MADRS<12) 

(15). 

V našich podmínkách se také vyuţívá Beckova sebeposuzovací stupnice deprese 

BDI nebo Zungova sebeposuzovací stupnice deprese (4). U BDI je hraniční hodnotou 10 

bodů, v Zungově stupnici je dělítkem mezi normou a mírnou depresí 50 bodů. Jejich 

vyhodnocení bývá rychlé (1). 

        K zjištění depresivní poruchy se dá také vyuţít i fyzikální vyšetření. Také se můţe 

provést základní laboratorní vyšetření: krevní obraz, CRP nebo FW, základní biochemie 

séra a TSH (4). 

Při stanovení diagnózy depresivní poruchy se dále  posuzuje: 

  - závaţnost, 

  - přítomnost psychotických příznaků včetně mánie, 

  - přítomnost somatického syndromu, 

  - riziko suicidia, 

  - komorbiditu psychického či somatického onemocnění (4). 
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         Diagnostická kritéria přítomnosti depresivní epizody 

Přítomnost alespoň jednoho z hlavních příznaků: 

       1. smutná nálada po většinu dne, 

       2. sníţení zájmu či schopnosti se radovat,                                                                                            

 a minimálně 4 z následujících příznaků: 

      1. únava nebo ztráta energie, 

      2. pocity viny, sebeobviňování, ztráta sebevědomí, 

      3. porucha spánku (insomnie nebo hypersomnie), 

      4. psychomotrické zpomalení nebo agitovanost, 

      5. poruchy myšlení, sníţená koncentrace, nerozhodnost, 

      6. signifikantní úbytek nebo příbytek hmotnosti, 

      7. myšlenky na smrt nebo sebevraţdu. 

Symptomy musí trvat alespoň 2 týdny (4). 

 

2.2.1.6.  PRŮBĚH DEPRESIVNÍ PORUCHY 

   Deprese se obvykle rozvíjí dny aţ týdny. Průměrná délka depresivní epizody je 4 

až 6 měsíců, u neléčené epizody se uvádí 6 až 12 měsíců, jsou však značné individuální 

rozdíly. Aţ 50% pacientů po proběhlé depresivní fázi časem prodělá relaps - 

znovupropuknutí téţe nedoléčené depresivní fáze. Rozvoj nové epizody v období remise 

nazýváme recidivou. 

První unipolární deprese se můţe objevit v jakémkoli věku. Pro bipolární afektivní 

poruchu je nejrizikovější období věk kolem 20 let. Značná část poruch nálady se 

periodicky opakuje. Provokačním momentem jednotlivých epizod bývají často zátěţové 

situace (1).  

  

2.2.1.7.  NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA  

        K terapii deprese se pouţívají kromě farmak i jiné přístupy. Vyuţívají se rostlinné 

produkty z byliny třezalky tečkované, jejíţ některé obsahové látky mají prokázaný 

antidepresivní účinek. Při nemoţnosti uţívání farmakoterapie se dá vyuţít biologických 

metod, např.elektrokonvulzivní terapie  (EKT ), repetitivní transkraniální magnetická 

stimulace (rTMS), stimulace nervus vagus (SNV), spánková deprivace a fototerapie 

(1,6). 

Součástí léčby depresivních poruch by  měla být vţdy i některá z forem 

psychoterapie. Mezi hlavní výhody patří to, ţe ji nedoprovázejí neţádoucí účinky. 
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V některých  případech můţe být také efektivní tam, kde dosavadní farmakologická 

léčba selhala a existuje i teoretická moţnost jejího vyuţití ke sníţení rizika relapsů a 

recidiv.Terapeutický proces ovlivňuje mnoho faktorů a účinek je závislý mimo jiné na 

osobnosti terapeuta a na ochotě pacienta spolupracovat. Léčebný efekt se většinou 

dostavuje později (po 6-8 týdnech) neţ u farmakoterapie, ale bývá trvalejšího charakteru 

(1).  

          

 2.2.1.8.  FARMAKOTERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY 

   Velmi rozsáhlou skupinou léků, které odstraňují u nemocných patologicky 

pokleslou depresivní  náladu  jsou  antidepresiva,  která  budou  podrobně  popsána  

v dalších kapitolách. Kromě antidepresiv mohou být pacienti při léčbě medikováni také 

anxiolytiky pro zmírnění úzkosti, dále hypnotiky pro odstranění nespavosti a u 

problematicky léčitelných depresí  lze vyuţít kombinace antidepresiv se stabilizátory 

nálady a antipsychotiky. 

 

2.2.2.  Další indikace antidepresiv 

Úzkostné neurotické poruchy 

Úzkostné poruchy by se daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace 

tělesných a psychických projevů úzkosti. Úzkost se u těchto poruch můţe objevovat buď 

v náhlých záchvatech či typických situacích nebo jako trvalý fluktuující stav. Míra 

příznaků je tak velká, ţe omezují pracovní ţivot, rodinné souţití nebo proţívání volného 

času (3). 

Patří mezi ně panická porucha (PP), generalizovaná úzkostná porucha (GAD), 

smíšená úzkostně depresivní porucha, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD), fobické 

úzkostné poruchy a posttraumatická stresová porucha (PTSD) (2). 

Poruchy příjmu potravy 

Mezi tyto poruchy patří mentální anorexie (MA) a  mentální bulimie ( MB) (2). 
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2.3.  Klasifikace, mechanismy účinku a perspektivy vývoje 

        antidepresiv 

 

2.3.1.  Klasifikace a mechanismy účinků antidepresiv 

  Antidepresiva  jsou  chemicky  různorodou  skupinou  psychofarmak (8).  

Antidepresivy uvedenými do praxe nejdříve (kolem 50. let), dosud však uţívanými, jsou 

látky  ovlivňující funkce  monoaminových   transmiterů   víceméně    neselektivně  

(TCA, IMAO). Později vyvinutá AD mají více selektivní působení jen na určitý typ 

neurotransmiterového systému, anebo jsou to látky, které mají více mechanismů 

farmakologického působení (10).                                                                                                           

      S terapeutickým působením antidepresiv jsou obvykle spojovány účinky na 

noradrenergní, serotoninergní nebo dopaminergní systémy. AD účinkují inhibicí 

zpětného vychytávání monoaminových neurotransmiterů a to buď neselektivně TCA, 

TeCA nebo selektivně působením na určité z nich a to noradrenalin, serotonin a 

dopamin – SSRI, SARI, SNRI, NARI, NDRI, DARI, SNDRI a NaSSA.                                                             

        Další skupina látek přímo ovlivňuje receptory - blokátory α2-adrenoreceptorů,            

5-HT1A-agonisté.                                                                                                                

        Poslední skupinou látek dostupnou v praxi pro terapii depresí jsou látky zamezující 

enzymatické degradaci neurotransmiterů -reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy 

typu A.                  

    Zatím nejdůleţitější a nejrozšířenější skupinou jsou antidepresiva, která inhibují 

zpětné vychytávání monoaminů ze synaptické štěrbiny do presynaptické části                     

v synaptických spojeních CNS (1). Dochází ke zvýšení koncentrace monoaminů -

„první poslové“- v synaptické štěrbině a tím k normalizaci deficitu monoaminů 

v CNS. Jejich zvýšená nabídka vede k propagaci signálu postsynaptickými buněčnými 

strukturami do jádra, štafetu přejímají „druzí poslové“ (např. cAMP, inositoltrifosfát 

atd.), dochází k fosfocyklaci G proteinů. Dlouhodobé účinky antidepresiv vedou 

k subsenzitivitě adenylátcyklázového přenosového  systému  a  k down-regulaci  β-

receptorů. Děje postsynaptické pokračují ke slovu přicházejí „třetí poslové“.                                                                                                          

         Dlouhodobé podávání antidepresiv vede ke zvýšení exprese a účinku 

transkripčního faktoru CREB (cAMP Response Element Binding Protein) a jeho 

prostřednictvím k expresi genů pro růstové faktory (např. BDNF=Brain Derived 
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Neurotrophic Factor). Doba nutná k vyvolání odpovědi CREB odpovídá době nástupu 

klinického účinku antidepresiv (1-3 týdny). Časné účinky antidepresiv tedy mají malý 

nebo žádný vliv na klinické zlepšení a aţ  pozdější farmakologické účinky antidepresiv 

odpovídají za jejich klinickou účinnost. Teprve trvale zvýšená koncentrace monoaminů 

v synapsích vede ke sníţení patologické hypersenzitivity neuronálních receptorů, 

především (down-regulace) postsynaptických β1-adrenergních receptorů a 

presynaptických α2-adrenergních receptorů a ke zvýšení denzity GABAA receptorů (2). 

Pro antidepresivní účinek je zřejmě nezbytná přítomnost kmenových buněk v 

subgranulární zóně gyrus dentatus hippocampu, protoţe dle výzkumů její vyřazení 

ozářením rentgenovými paprsky tento účinek zruší. Působení antidepresiv je rovněţ 

zrušeno u potkanů s knockoutovaným genem pro serotoninový 5-HT1A-receptor, který je 

tedy patrně pro mechanismus účinku antidepresiv (včetně neurogeneze) nezbytný. Tyto 

nejnovější objevy neurovědního výzkumu jsou do značné míry v souladu s klinickou 

zkušeností. Jsou také v souladu s nálezy niţší denzity 5-HT1A-receptorů v mozcích 

sebevrahů a jejich down-regulace pod vlivem kortikosteroidů při vleklém stresu a  v 

opuštěnosti. U mnoha depresogenních stavů se s vyuţitím zobrazovacích metod nachází 

zmenšený objem hippocampu. (14). 

             2.3.2. Perspektivy vývoje 

   Výzkumné trendy antidepresivní léčby zahrnují hledání účinných látek, které 

modulují (inhibují či stimulují) další sloţky transdukce signálu (G-proteiny, 

adenylátcyklázy, fosfolipázy, proteinkinázy, fosfatázy, ATPázy, proteiny závislé na 

membránových fosfolipidech, enzymy v systémech 2. a 3. poslů, ale i intracelulární 

cAMP provázený s BDNF systémem). 

   Mezi nová potencionální antidepresiva řadíme podle posledních zpráv antagonisty 

receptorů pro substanci P (NK-1), původně vyvíjené jako analgetika. Jak substance P, 

tak NK-1 receptory jsou v lidském mozku široce zastoupené, včetně mnoha míst 

v limbickém systému (amygdala, hypothalamus, septum) a mozkovém kmeni (locus 

coeruleus, nukleus raphe). Opakované pokusy na zvířecím modelu potvrdily schopnost 

substance P indukovat analogii úzkostného chování, které vymizí po podání blokátorů 

NK-1 receptorů. V humánní medicíně byl klinický antidepresivní efekt, srovnatelný 

s SSRI, prokázán při pouţití látky antagonizující NK-1 receptory. 

Centrální hypersekrece kortikoliberinu (CRF) je povaţována za podklad 

hyperaktivity hypothalamo-hypofýzo-adrenokortikotropní osy u depresivních jedinců a 
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existuje tedy oprávněný předpoklad, ţe existují místa, která by bylo moţné 

farmakologicky ovlivnit. Potvrdilo se antidepresivní působení blokátorů syntézy 

kortikosteroidů (aminoglutetimid, ketokonazol, metyrapon) u nemocných dosud 

neléčených nebo trpících refrakterní depresí.                                                                      

         Dalšími nadějnými látkami jsou antagonisté receptorů pro kortikoliberin (zejména 

receptorů typu CRF1) a antagonisté glukokortikoidních receptorů (např. mifepriston). 

         Dále z výzkumu hypothalamické sekrece arginin-vazopresinu a jeho modulujícího 

vlivu na uvolňování kortikoliberinu při stresové odpovědi vyplynula moţnost uţití 

antagonistů receptorů pro vazopresin (V1A, V1B) v léčbě anxiety a deprese.  

   Prozatím alternativním přístupem je pouţití agonistů receptorů pro melatonin 

(např. agomelatin), které mohou regulovat narušený cirkadiánní rytmus u depresivních 

nemocných (1). 
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2.4. Popis skupin antidepresiv a jejich účinné látky 

 

2.4.1.  I.generace – tricyklická antidepresiva (TCA) 

 

   Tyto preparáty se pouţívají jiţ přes 40 let, a proto je o jejich účincích hodně 

známo. Stále  patří k  jedněm z nejuţívanějších (pro mnoho kliniků jsou lékem volby 

hlavně u závaţných melancholických či refrakterních depresí (5)), ale  také  

nejlevnějších preparátů k  léčbě  deprese. Jejich antidepresivní účinek nastupuje 10. aţ 

20. den terapie (1).  

   Nepůsobí příliš selektivně na zpětné vychytávání noradrenalinu, dopaminu a 

serotoninu. Mají silný anticholinergní účinek (NÚ - suchost sliznic, zácpa, retence moči, 

poruchy akomodace, tachykardie), antagonizují α1 a α2 adrenergní receptory, blokují 

histaminové H1 receptory (NÚ - celkově sedativní účinek, zvýšení tělesné hmotnosti).   

Mezi nejzávaţnější neţádoucí účinky patří vedle intoxikace poruchy vedení vzruchu v 

myokardu, tachyarytmie, náhlá srdeční smrt. Dnes se povaţuje za prokázané, ţe jejich 

podávání je spojeno s vyšší mortalitou nemocných trpících kardiovaskulárními 

chorobami a depresí neţ léčba SSRI. U starších nemocných je rizikem anticholinergního 

působení těchto látek vyvolání deliriozních stavů (1). 

   Jsou kontraindikována při intoxikaci látkami tlumícími CNS včetně alkoholu, u 

glaukomu s uzavřeným úhlem, hypertrofii prostaty a závaţných srdečních poruch. 

Relativní kontraindikace jsou epilepsie, těţké poškození jater, opatrnost je také nutná 

v těhotenství a v době laktace (1). Vyznačují se také výraznými lékovými interakcemi, 

protoţe se metabolizují cytochromem P4502D6. Jejich hladinu zvyšují např. SSRI, 

cimetidin, perorální kontraceptiva, izoniazid a valproát. Léky, které naopak sniţují 

hladinu TCA jsou karbamazepin, fenytoin a barbituráty. Nesmí se pouţívat zároveň 

s IMAO (5).                             

V poslední době se jejich pouţití často suţuje na pacienty, kteří jiţ byly úspěšně 

léčeni těmito antidepresivy. Léčba se obvykle zahajuje nízkými dávkami podávanými 

nejlépe na noc a podle tolerance se dávka zvyšuje. Tricyklická antidepresiva se rozdělují 

na aktivující (desipramin, nortriptylin, dosulepin) a sedativní (imipramin, amitriptylin, 

klomipramin)(13).                                                                                                              

Na našem trhu jsou k dispozici: imipramin (Melipramin), amitriptylin (Amitriptylin-

Slovakofarma), nortriptylin (Nortrilen), dosulepin (Prothiaden) a klomipramin 

(Anafranil). (8).  
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2.4.2.  II.generace – heterocyklická antidepresiva (TeCA) 

   Mají podobný účinek jako thymoleptika I. generace. Liší se od nich lepší 

snášenlivostí a značně omezeným anticholinergním účinkem. Mechanismus účinku, 

který není podobný I. generaci má např. viloxazin, který selektivně inhibuje zpětné 

vychytávání noradrenalinu a nemá agonistický ani antagonistický účinek na receptory v 

CNS a trazodon, který působí agonisticky na serotoninových 5-HT1c receptorech  a 

 antagonisticky na serotoninových 5-HT2 receptorech.(5).  

        Mezi neţádoucí anticholinergní účinky patří  sucho v ústech, poruchy akomodace a 

mikce, zácpa, tachykardie, dále závratě, dezorientace, pokles krevního tlaku, poruchy 

vigility. Jsou kontraindikována při intoxikaci látkami tlumícími CNS včetně alkoholu, 

ale dají se pouţít  u  glaukomu  s uzavřeným  úhlem, hypertrofií  prostaty  a  ICHS (1).                                                                                                                                   

      Na českém trhu jsou k dispozici: dibenzepin (Noveril), maprotilin (Ludiomil, 

Maprotibene), mianserin (Lerivon, Miabene), viloxazin (Vivalan) a trazodon (Trittico) 

(5).  

         2.4.3.  III.generace – SSRI 

Selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu, proto jsou označována jako „selective 

serotonine reuptake inhibitors“ - SSRI                                                                                                   

Účinky inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu:                                                     

A) Účinnost neurotransmise zprostředkovaná serotoninem je ovlivňována   

     postsynaptickými i presynaptickými faktory, např.:                                                                                                      

  - aktivace 5-HT1A receptorů (otevření K
+ 

- kanálů) na buněčných tělech neuronů  

     obsahujících serotonin má inhibiční účinky na přenos signálu (hyperpolarizace 

     membrány brání vzniku akčního potenciálu);                                                                                                 

  - aktivace α2-adrenoceptorů nebo 5-HT1B/1D receptorů inhibuje uvolňování serotoninu 

     z presynaptických zakončení (záporná zpětná vazba);                                                                        

  - monoaminoxidasa (MAO) metabolizuje serotonin na 5-hydroxyindoloctovou      

     kyselinu (5- HIAA), čímţ sniţuje neurotransmisi.                                                                                       

B) Akutní   podání   selektivních    inhibitorů    zpětného    vychytávání   serotoninu       

     vede k akumulaci mimobuněčného serotoninu v mozku, čímţ se aktivují jednak 
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      somatodendritické 5-HT1A autoreceptory, jednak presynaptické 5-HT1B/1D.       

      Důsledkem je sníţení přenosu signálu.                                                                                                                             

C) Chronické podávání SSRI vede ke dlouhodobému zvýšení koncentrace volného 

     serotoninu, coţ způsobuje desenzitizaci 5-HT1A  nebo 5-HT1B/1D autoreceptorů a to 

     vede ke zvýšení neurotransmise zprostředkované serotoninem (8). 

Pro četné výhody - selektivita, méně neţádoucích účinků, menší toxicita, 

předávkování nemá letální následky, nevykazují anticholinergní účinky, nezvyšují 

tělesnou hmotnost, nejsou kardiotoxické, nepůsobí sedativně, nepotencují účinek 

alkoholu a ve srovnání s předchozími  generacemi  thymoleptik  jsou  stále  častěji  

pouţívána jako antidepresiva první volby.                                                                                                                                                                                                                                                              

        Přes všechny uvedené výhody se při jejich pouţívání objevují některé neţádoucí 

účinky. Např. nauzea, vomitus, únava, bolesti hlavy, točení hlavy, výjimečně sucho v 

ústech. Tyto neţádoucí účinky obvykle po 2-3 dnech pouţívání mizí. Dlouhodobé 

podávání můţe vést k sexuální dysfunkci. Nejzávaţnějším neţádoucím účinkem 

(obvykle při nevhodné kombinaci s IMAO) můţe být tzv. serotoninový syndrom 

(centrální projevy: zmatenost, mánie, třes, motorická inkoordinace, periferní projevy: 

meteorismus, křeče, průjem, hypertenze, tachykardie, pocení, kardiovaskulární kolaps).                   

        Nevýhodou SSRI je také mnoho interakcí vznikajících na podkladě kompetice při 

biotransformaci na cytochromu P-450. Nedoporučuje se ani poţívání alkoholu, přestoţe 

potenciace jeho účinku nebyla prokázána. Mohou mírně ovlivnit řízení automobilu.      

       V současné době je na našem trhu k dispozici např.: fluoxetin (APO-fluoxetine, 

Deprenon, Deprex, Floxet, Flumirex, Fluoxetin-Ratiopharm, Fluoxin, Fluval, Fluxonil, 

Magrilan, Portal, Prozac), fluvoxamin (Fevarin), citalopram (Cerotor, Citalec, 

Seropram), escitalopram (Cipralex), sertralin (Asentra, Serlift, Sertralin, Stimuloton, 

Zoloft) a paroxetin (Parolex, Remood, Seroxat) (5,8).                                                       

Dne 17. prosince 2004 se Evropská komise podle  článku 31 směrnice 2001/83/ES 

v platném znění obrátila na agenturu EMEA (Evropská léková agentura) ve věci 

přípravků obsahujících atomoxetin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, 

mianserin, milnacipran, mirtazapin, paroxetin, reboxetin, sertralin a venlafaxin. 

Důvody pro předání záleţitosti se týkaly rizika sebevražedného chování včetně pokusů o 

sebevraždu a sebevražedných myšlenek.  

       EMEA dokončila přehodnocení této skupiny antidepresiv a dospěla k závěru, ţe by 

tyto látky neměly být používány pro léčbu dětí a dospívajících vyjma schválených 
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indikací. Vědecký výbor agentury, CHMP (výbor pro hodnocení humánních léčivých 

přípravků), došel na svém jednání ve dnech 19. aţ 21. dubna 2005 k závěru, ţe 

sebevraţedné chování (sebevraţedné pokusy a myšlenky) a nepřátelství (především 

agrese, odpor a zlost), byly více často pozorovány v klinických hodnoceních u dětí a 

dospívajících léčených těmito přípravky ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo (38). 

2.4.4.  IV. generace – SNRI, DNRI, NARI, NaSSA 

     Jedná se o látky různého chemického sloţení a mechanismu účinku. Společnou 

vlastností je chybění anticholinergních účinků a dobrá účinnost při velmi dobré 

toleranci. Předností proti SSRI je slabá inhibice cytochromu P 450. Z toho vyplývá niţší 

výskyt interakcí. Všechno jsou to nověji pouţívané látky a většina je zmíněna v kapitole 

2.6. 

        Dělí se na:                                                                                                                             

- Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) - venlafaxin 

(Efectin ER, Velaxin), milnacipran (Dalcipran, Ixel). Mají  rychlý  nástup účinku, niţší 

výskyt lékových interakcí ve srovnání s SSRI. 

- Noradrenergní a specificky serotonergní antidepresiva (NaSSA) - mirtazapin 

(Remeron soltab, Esprital, Mirzaten, Mirtawin).   Inhibují   zpětné   vychytávání    

noradrenalinu a  současně působí jako antagonisté  na některých serotonin. receptorech. 

- Inhibitory dopaminergního a noradrenergního zpětného vychytávání (DNRI) - 

bupropion (Wellbutrin SR, Zyban).  

- Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu  (NARI)  -  reboxetin  (Edronax - 

konec registrace 9/2005)(2). 

  2.4.5.  agonisté 5-HT1A receptorů 

       Podobného účinku jako s SSRI lze dosáhnout podáváním agonistů 5-HT1A 

receptorů, kdy akutní podání vede ke snížení neurotransmise v důsledku aktivace 

somatodendritických 5HT1A   autoreceptorů  a  chronické  podávání  vede  ke zvýšení 

 neurotransmise   v důsledku desenzitizace 5-HT1A autoreceptorů (8).                                        

      Tomuto mechanismu odpovídá buspiron (Anxiron, Buspar), jehoţ  přesný 

mechanismus účinku není znám. Předpokládá se, ţe anxiolytické účinky jsou 

zprostředkovány jeho působením na serotoninergní a dopaminergní systém. Na rozdíl od 

klasických anxiolytik nemá antikonvulzivní, sedativní ani myorelaxační účinky. Nemá 
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se podávat současně s inhibitory MAO. Pouţití s antipsychotiky a antidepresivy (SSRI) 

vyţaduje mimořádnou péči. Opatrnosti je třeba při současném pouţití 

s antihypertensivy, srdečními glykosidy, antidiabetiky a perorálními kontraceptivy (1). 

        2.4.6. blokátory  2-adrenoceptorů 

Vychází se z předpokladu, ţe deprese je způsobena nedostatečným uvolňováním 

neuromediátoru v oblastech mozku regulujících náladu (jako je limbický systém). K 

tomuto jevu můţe dojít např. při zvýšení počtu a senzitivity presynaptických 2-

adrenoceptorů. Blokováním těchto receptorů lze potom dosáhnout zvýšení 

noradrenergního přenosu(8).                                    

Současně tyto látky blokují i postsynaptické5-HT2A/2C a HT3.                                                                           

             Zástupci jsou tetracyklická AD - mianserin (Lerivon) a mirtazapin (Remeron),  

které se označují NaSSA.  

         2.4..7. inhibitory monoaminooxidázy IMAO  

   Inhibitory enzymu monoaminooxidázy (IMAO) zabraňují degradaci 

neuromediátorů, což vede ke zvýšení jejich přenosu. MAO je v CNS lokalizována uvnitř 

neuronů na vnějším povrchu mitochondriální membrány. Inhibicí MAO je blokován 

katabolismus biogenních aminů a zvyšuje se jejich dostupnost v presynaptických 

zakončeních. Po dlouhodobém podávání inhibitorů MAO dochází k regulaci sníţením 

počtu (down-regulaci) -adrenoceptorů a ke sníţení aktivity adenylátcyklasy, coţ jsou 

projevy dlouhodobého působení většiny antidepresiv.                                                                                                                                  

       Pozn.: Po uvolnění neuromediátoru do synaptické štěrbiny jsou katecholaminy 

inaktivovány   enzymem   katechol - O - metyltransferasou   (COMT),  který   však  není 

ovlivňován  inhibitory  MAO.                                                                                            

        Vzhledem k vedlejším účinkům neselektivních ireversibilních inhibitorů MAO, tj. 

moţnosti vzniku hypertenzní krize a hepatotoxicitě, bylo jejich pouţití minimální aţ do 

vývoje selektivních reversibilních inhibitorů izoenzymu MAO-A (RIMA) nebo MAO-

B (8).  

MAO-A:  deaminuje serotonin, noradrenalin a adrenalin                                                   

MAO-B:  deaminuje fenyletylamin, benzylamin a metylhistamin                                           

MAO-A i MAO-B:  deaminují dopamin, tyramin a tryptamin                                                    
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RIMA jsou:                                                                                                                                 

  - selektivní  menší interference s metabolismem tyraminu;                                                

  - reversibilní  substrát můţe být při nadbytku metabolizován i izoenzymem MAO-A 

(8).  

IMAO se označují někdy také jako tymoeretika nebo energizéry. Jsou tedy známy 

dva typy monoaminooxidázy. MAO-A se u člověka vyskytuje v nervových a střevních 

buňkách. Odbourává všechny monoaminergní neurotransmitery (noradrenalin, dopamin, 

5-HT) a oktopamin. MAO-B se u člověka vyskytuje převáţně v mozku a to 

extracelulárně a je aktivnější v biodegradaci dopaminu a prekurzoru monoaminů 

tyraminu. Pro antidepresivní účinek  je  důležité  inhibování  MAO-A, 

 kdeţto selektivní inhibice MAO-B se uplatňuje zejména v terapii Parkinsonovy nemoci.                                                

        Monoaminooxidáza je enzym, který se uplatňuje významně v bioinaktivaci nejen 

aminových neurotransmiterů, ale i dalších endogenních a exogenně potravou 

přijímaných aminů. Proto jak uţ bylo zmíněno se můţe zvyšování jejich koncentrace při 

podávání IMAO projevovat neţádoucími účinky. Známým příkladem je tyramin, na 

který jsou velmi bohaté některé potraviny (aromatické sýry, kysané mléčné produkty, 

kuřecí játra, pivo, červená vína, čokoláda, rajčata, fazole, sója, banány, fíky, hrozny aj.). 

Výsledkem kumulace tyraminu může být hypertenzní krize. Ze stejného důvodu (vznik 

hypertenzní krize) je kontraindikováno současné podávání IMAO s thymoleptiky, 

sympatomimetiky a karbamazepinem. Inhibice jaterních mikrosomálních enzymů při 

léčbě IMAO omezuje pro zpomalení biodegradace a zvýšení toxicity souběţné podávání 

řady dalších léčiv odbourávaných obdobně v játrech (např. antihypertenziva, lokální 

anestetika, antikoagulancia, perorální antidiabetika, myorelaxancia, barbituráty, 

perorální kontraceptiva, alkohol a další) (13).                                    

Inhibitory MAO I. generace 

       Jsou málo selektivní a ireverzibilní. Vykazují více nebezpečných neţádoucích 

účinků neţ tricyklická antidepresiva. Nevýhoda spočívá v dodrţování diety bez 

tyraminu. V současné době jiţ není ţádný zástupce IMAO I.generace v ČR registrován. 

 Inhibitory MAO II. generace, RIMA 

        Tyto inhibitory se váţou na MAO kompetitivně a tedy reverzibilně s relativně 

krátkou dobou účinnosti. Působí selektivně na enzym MAO-A nebo MAO-B. 

Selektivním reverzibilním inhibitorem MAO-A je moklobemid (Aurorix, Apo-

moclob), který má podobné terapeutické působení a indikace jako SSRI a výhodu 

nízkého potenciálu indukce sexuálních dysfunkcí.     
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Od roku 2007 uţ není ţádný IMAO v ČR registrován (konec registrace 

moklobemidu).                                                                                                     

 Selegilin má v niţších dávkách selektivní ireverzibilní účinek  na MAO-B, ve 

vyšších blokuje i MAO-A. Pouţívá se k terapii parkinsonismu a Alzheimerovy choroby 

(13). 

  2.4.8.  Ostatní antidepresiva  

   Tianeptin (Coaxil) je přes 10 let staré antidepresivum s naprosto opačným 

mechanismem účinku neţ dříve jmenované léky. Na synaptické membráně urychluje 

vychytávání serotoninu. Jeho antidepresivní působení se vysvětluje příznivým účinkem 

na hippocampus, jehoţ neurony chrání před poškozením kortizolémií. Má velmi málo 

neţádoucích účinků, někdy je popisováno zvýšení agitovanosti s neklidem na počátku 

uţívání. Je účinný hlavně u mírných a úzkostných depresí (5).  
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2.5. Principy léčby antidepresivy 

Všeobecné principy léčby 

1. Léčba se má od počátku odvíjet od tíže deprese (lehká, středně těţká, těţká, 

   s psychotickými příznaky) a druhu aktuální symptomatiky (úzkostně-agitovaná forma, 

   útlumová forma, atypická forma) a má být prohovořena ve spojení s pacientem     

   vzhledem:                                                                                                        

   a) k motivaci k léčbě,                                                                                                                          

   b) k zprostředkování léčebného plánu,                                                                                                

   c) k poţadavku upevnění spolupráce s pacientem (kompliance). 

2. Léčba depresivních poruch antidepresivy zahrnuje akutní, udržovací a pokračovací     

etapu, event. profylaxi recidiv. 

3. Při  léčbě  depresivních  poruch  antidepresivy se  musí  počítat  s tím,  ţe  se  úspěch     

léčby dostavuje teprve v průběhu 1-4 týdnů. Je typické, ţe v průběhu léčby vystupují 

nejdříve vedlejší účinky a aţ potom léčebný efekt. Pacient má být o tom informován i 

s ohledem k zajištění spolupráce. 

4. Při léčbě antidepresivy nehrozí žádné riziko vývoje závislosti, coţ má lékař vysvětlit a 

   zdůraznit, jelikoţ pacienti se toho obávají. 

5. Výběr antidepresiva se řídí především:                                                                                    

   a) dřívějšími reakcemi pacienta na psychofarmaka,                                                                       

   b) profilem neţádoucích účinků,                                                                                                                

   c) cílovým syndromem. 

6. Principiálně se doporučuje monoterapie. Kombinace se mají uţít s jasnou představou,   

    ţe mohou představovat zvýšené riziko farmakokinetických a farmakodynamických 

    účinků. 

7. Počátek léčby u těţkých depresí má být co nejrychlejší. Při akutním nebezpečí 

    sebevraţdy je nutné podat ihned antidepresiva a benzodiazepiny. 

8.  Při   udrţovací   léčbě,   event.   při   profylaxi   recidiv  se  za  významné   povaţují  

    tyto vedlejší účinky, které mohou způsobit vývoj non-kompliance:                                                                             

    a) sexuální funkční poruchy,                                                                                                                                 

    b) přírůstek hmotnosti,                                                                                                             

    c) sedace (2). 
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        Výběr antidepresiva 

   Volba správného přípravku můţe být náročným úkolem navzdory skutečnosti, ţe 

všechna moderní antidepresiva jsou relativně bezpečná a účinná. Rozhodnutí by mělo 

být zaloţeno na individuálním posouzení konkrétního pacienta a jeho obtíţí, a na úvaze, 

který lék bude tento pacient tolerovat relativně dlouhou dobu. Má-li se posílit adherence 

pacienta k doporučené léčbě, je třeba uváţit i takové faktory, jakými jsou cena přípravku 

a jeho neţádoucí účinky (12). Historicky se tedy volí AD pro konkrétního nemocného 

na základě předchozích zkušeností s farmakoterapií (pokud byla) a na základě 

snášenlivosti.                                                                                                                                 

         V dnešní době máme po 50 letech psychofarmakologické éry k dispozici více neţ 

40 AD různých skupin. Antidepresivní léčebné postupy zřejmě sdílejí společný 

genomický mechanismus účinku. AD však mají různé mechanismy účinku s rozdílnými 

farmakokinetickými a farmakodynamickými parametry. V důsledku toho se liší ve 

spektru vedlejších a neţádoucích účinků, v rychlosti nástupu účinku, v compliance 

pacienta  s léčbou, v působení na jednotlivé trsy příznaků (spánek, hmotnost, chuť k 

jídlu, sexuální funkce), v interakcích, ve vztahu k věku, v působení na komorbidní 

syndromy (trávicí obtíţe, kardiovaskulární poruchy, abúzus) aj. (4). 

        Dávkování 

  Všeobecně se doporučuje (zejména v  ambulantní léčbě) postupně během 3-7 dnů 

dávku AD zvyšovat. Podle poločasu rozpadu se dávkuje 1-3x denně. Udává se, ţe 

kompliance je lepší, kdyţ se preparát podává 1x denně. Kdyţ se vyskytnou vedlejší 

účinky, můţe rozdělení denní dávky bez její redukce způsobit zlepšení snášenlivosti. U 

panických poruch by se měla počáteční dávka volit zvláště opatrně, protoţe tito pacienti 

dost často citlivě reagují na moţné vedlejší účinky. U úzkostných a fobických poruch je 

nutné podávat vyšší dávky AD. U starších pacientů a pacientů s rizikovými faktory 

výskytu vedlejších účinků je třeba dávat AD v niţších dávkách (2).                             

Trvání léčby                                                                                                                                         

       Léčebná strategie u lehké, středně těţké a těţké deprese se neliší. Z hlediska 

farmakologické léčby se rozlišuje:                                                                              

AKUTNÍ FÁZE DEPRESE – akutní léčba                                                                                

        Jde o období do odeznění akutních příznaků nemoci, čili dosaţení remise - trvá 

zpravidla několik týdnů aţ měsíců podle zvolené terapie a tíţe deprese.                                       

DOLÉČOVACÍ FÁZE DEPRESE – pokračovací léčba                                                    

         Odeznění příznaků deprese ještě neznamená vyléčení. V léčbě je třeba pokračovat 
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dalších minimálně 4-6 měsíců, obecně se doporučuje pokračovat v léčbě jeden rok. 

Předčasné ukončení léčby zvyšuje riziko relapsu (na konci akutní léčby je riziko relapsu 

kolem 50%), recidivy a sebevraţedného jednání. Dávka léku u pokračovací léčby je 

stejná jako dávka, která vedla k dosaţení remise.                                                                

PROFYLAKTICKÉ OBDOBÍ – udrţovací léčba, tymoprofylaxe                                               

        U indikovaných případů po vyléčení depresivní fáze se pokračuje v profylaktické 

léčbě, která redukuje riziko rekurence o 70-80%. Bývá často podceňována. Otázka 

jejího trvání není jednoznačně dořešena. Pokus o ukončení profylaxe se doporučuje 

nejdříve po 5 letech plné remise, leckdy je třeba doţivotní profylaxe. I po ukončení 

profylaktické léčby se musí počítat s rizikem rekurence onemocnění. Ukazuje se, ţe je 

méně riskantní v léčbě pokračovat neţ ji přerušovat (4).  

         -  Indikace k udrţovací léčbě - obecně u nemocných s vysokým rizikem: 

  • první fáze deprese ve vyšším věku (po 60. roce) nebo u mladistvých (před 20. 

rokem), 

  • tři depresivní fáze v anamnéze, především v posledních 5 letech, 

  • dvě depresivní fáze v anamnéze, jestliţe hrozí suicidium nebo je přítomná rodinná 

     zátěţ, nebo je pacient starší neţ 50 let, 

  • je přítomna tzv. dvojitá deprese (tj.velká deprese nasedající na dystymii), 

  • jde o přání pacienta. 

          -  Dávka léku u udrţovací léčby:  

         V udrţovací léčbě se mají pouţívat stejné dávky antidepresiv jako při léčbě vlastní    

depresivní fáze. S opatrností se lze pokusit o postupné sniţování (4). 

                                                

Neúspěch prvního léčebného pokusu  

   Na trhu je sice k dispozici mnoho účinných antidepresiv, avšak podle výsledků 

klinických studií je u 30–50 % pacientů terapeutická odpověď neadekvátní (15). U 2/3 

léčených dojde k dostatečné odpovědi na léčbu (tj. alespoň 50% zlepšení příznaků) 

během 4-6 týdnů, 1/3 ani po 8 týdnech na léčbu neodpoví. Pokud není zřetelné zlepšení 

v období 4-6 týdnů při léčbě obvyklými klinicky účinnými dávkami, nabízí se 

následující moţnosti v pokračování léčby (4): 

        1. Zvýšení dávky 

   Oproti TCA jsou vysoké dávky SSRI povětšině dobře snášeny, např.   fluoxetin   v 

dávce 40-80mg můţe být úspěšný u non-respondentů na 20mg. Je však skutečností, ţe v 
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ambulantních podmínkách je limitace obavami ze snášenlivosti vyšších dávek a tlaku a 

netrpělivosti nemocného a jeho okolí (4). 

 2. Změna antidepresiva 

   Lečebný neúspěch při podávání maximálních ještě tolerovaných dávek po dobu 

alespoň 2 týdnů je indikací ke změně antidepresiva. V současné literatuře jsou nejčastěji 

doporučovány změny ze SSRI na TCA, SNRI, NaSSA, jejichţ účinnost je ověřena 

dvojitě zaslepenými studiemi oproti placebu či komparátoru. Převádění antidepresiva z 

krátkého na dlouhý vylučovací poločas můţe být spojeno s rizikem vzniku syndromu 

z vysazení- např. při převádění ze sertralinu na fluoxetin se podávají oba léky současně 

po dobu 7 dnů. Při převádění antidepresiva s dlouhým na krátký vylučovací poločas 

naopak hrozí riziko vzniku serotoninového syndromu - např. při převádění z fluoxetinu 

na sertralin se sertralin nasadí aţ za 3 dny po ukončení léčby fluxetinem, tři dny se 

podává poloviční dávka a podle snášenlivosti se zvýší do obvyklé léčebné dávky. TCA 

je moţno převést na SSRI přímo ze dne na den (4). 

   3.Augmentace a kombinace léčby                                                                             

        Augmentace a kombinace léčby s jiným AD nebo s jiným léčebným prostředkem, 

který nemá primárně antidepresivní účinek, patří přednostně do rukou specialisty,a to 

jednak  pro vysoké nebezpečí rozvoje serotoninového syndromu při synergickém 

působení AD a dále pro lepší orientaci specialisty v účinných – důkazy podloţených 

kombinacích AD (4).                                                                                                                      

         Při kombinaci  se  podávají  dvě  antidepresiva  v terapeutických  dávkách. 

 Nejčastěji   jde  o  SSRI+TCA  nebo  SSRI+NaSSA. Při augmentaci  přidáváme  

k zavedenému  AD  léky,  které  nemají v monoterapii  velké  antidepresivní  působení, 

např.  litium,  trijodtyronin  a  atypické  antipsychotikum  olanzapin, ale  jejich  přidáním 

k antidepresivu se zesiluje antidepresivní účinek. Kombinační  strategie  můţe však 

zvýšit riziko neţádoucích účinků, potencovat lékové interakce a  zvýšit  riziko  vzniku 

serotoninového syndromu (16).  

          Rezistence 

   O terapeutické rezistenci lze hovořit, kdyţ byla léčba dvěma různými antidepresivy 

po 4-6 týdnech podávání v dostatečné dávce neúspěšná. Prvním krokem v léčbě 

pacienta neodpovídajícího na léčbu je vyloučit přítomnost somatického onemocnění, 

vyloučit moţný depresogenní vliv souběţné medikace, ověřit předchozí způsob léčby  

Nezbytné je sledovat výskyt závaţných ţivotních událostí. Důleţité je také opětovné 

ověření diagnózy, protoţe depresivní příznaky se vyskytují u mnoha psychických 
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poruch, ale vyţadují různý způsob léčby nebo mají odlišný průběh a prognózu.                                                                                                                      

       Dalším krokem je optimalizace další léčby, kdy se po pečlivé farmakologické 

anamnéze zvaţuje, jaké jsou moţnosti k překonání farmakorezistence. Patří k nim stejné 

moţnosti jako při neúspěchu prvního léčebného pokusu (zvýšení dávky, změna 

antidepresiva, kombinační nebo augmentační postupy léčby)  a  další léčebné strategie 

(16). 

         Sledování léčby 

   Pro úspěch léčby antidepresivy je důleţité sledovat její průběh a dokončení. V 

období akutní léčby (prvních 4-6 týdnů)  se zvou pacienti častěji - 1-2x týdně, návštěvy 

se  mohou kombinovat s telefonickými konzultacemi. Sleduje se dodrţování léčby, její 

účinky, suicidální tendence, případné komorbidity. V prvním období pokračovací léčby 

se pacient zve jednou za měsíc. Po dosaţení stabilizovaného klinického stavu a 

stabilizované léčby se kontroluje pacient kaţdé 3 měsíce (+ předepsání léků na další 

období). Pacient je poučen, aby sám kontaktoval lékaře v případě zhoršení stavu, 

problémů s léčbou nebo úmyslu změnit nebo ukončit léčbu (4). 

        Ukončení léčby antidepresivem 

   AD se nesmí vysadit náhle. SSRI je třeba vysazovat postupně, po dobu nejméně 1 

týdne, raději však déle. Výjimkou je fluoxetin, jehoţ dlouhodobý poločas vede sám o 

sobě k pozvolnému poklesu hladiny. Větší riziko vzniku syndromu z vysazení hrozí u 

antidepresiv s krátkým vylučovacím poločasem. Výhodné je před ukončením léčby 

převést pacienta na preparát s dlouhým poločasem. Pokud se příznaky syndromu z 

vysazení objeví i během postupného vysazování léku, jsou obvykle mírné a postačí 

opětovné dočasné zvýšení dávky a pomalejší postupné vysazování (4). 

        Nejčastější příznaky syndromu z vysazení u SSRI a TCA jsou bolest hlavy, závratě, 

ataxie, parestezie, znecitlivění, insomnie, noční můry, nauzea, zvracení, průjmy, 

iritabilita, úzkost, event. agitovanost, pokles nálady (2). 

         Léčba relapsu 

  V případě relapsu při zavedené pokračovací léčbě se doporučuje jako 1. krok 

zvýšení dávky stávajícího AD. V případě relapsu po ukončení pokračovací léčby se 

doporučuje opětovné nasazení AD, které bylo podáváno v předchozí léčbě (4). 
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       2.6. Nová antidepresiva  

   Jsou to AD, která mají specifičtější mechanismus účinku a méně účinků 

neţádoucích:                                                                                                                               

- inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu  (SNRI) - milnacipran,                              

- noradrenergní a specificky serotoninergní  AD  (NaSSA) - mirtazapin,            

- selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI) – reboxetin,                          

- inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu  (NDRI) – bupropion,                    

- antagonista a inhibitor serotoninu (SARI) -  trazodon,                                                                   

- inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) – escitalopram.                                     

Tyto látky jsou pod svými obchodními názvy registrovány v ČR.  

   Dále   zde   lze   zařadit   duloxetin  -   selektivní   inhibitor   zpětného   

vychytávání  serotoninu  a noradrenalinu a dopaminu  (SNDRI), který  zatím není  v ČR 

běţně  pouţíván, ale je nově  registrován v EU a USA. 

 

      2.6.1.   BUPROPION                          

    Bupropion  je monocyklické antidepresivum, které bylo uvedeno na trh v USA 

v roce 1986, avšak v tomtéţ roce bylo staţeno z klinického uţívání pro výskyt 

epileptických záchvatů u nemocných s mentální bulimií. Výrobce (GlaxoSmithKline) jej 

podrobil dalším klinickým zkouškám a byl znovu uveden do psychiatrické praxe v roce 

1989. V roce 1996 byla v USA zaregistrována nová galenická forma bupropionu 

s prodlouţeným účinkem - SR (17). V srpnu 2003 byla připravena ER forma, pod 

označením XL, která se uţívá pouze 1krát denně (18). V roce 1997 FDA rozšířila 

indikace bupropionu SR - Zyban o odvykací léčbu kouření a v této druhé indikaci se 

bupropion prosadil do uţívání i v některých zemích EU. V ČR byl bupropion SR 

registrován jako antidepresivum a lék pro odvykání kouření v roce 2001 pod názvem 

Wellbutrin SR  

Chemická struktura 

Chemicky  je  to  )±)-1-(3-chlorfenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl) 

amino]-1-propanon (31). Pouţívá se ve formě hydrochloridu. Jeho 

INN  (International Nonproprietary Name)  označení  podle  WHO 

by správně mělo být amfebutamon. 
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        Farmakodynamika 

   Bupropion zvyšuje koncentrace dopaminu a noradrenalinu v CNS. Mechanizmus, 

jakým toho dosahuje, není dosud znám, neboť inhibice reuptake katecholaminů je jen 

slabá. Sniţuje frekvenci zaţíhání jak dopaminových tak noradrenalinových neuronů a  

neovlivňuje přímo histaminové, muskarinové, alfa-adrenergní či jiné receptory. (17). 

Farmakokinetika 

  Bupropion je poměrně rychle absorbován z gastro-intestinálního traktu a dosahuje 

maxima sérové koncentrace za 2 hodiny po poţití. V plazmě se bupropion váţe na 

bílkoviny z 84 %. 

  Bupropion je metabolizován v játrech a je odbouráván na tři aktivní metabolity: 

hydroxybupropion, threo-hydrobupropion a erythro-hydrobupropion. U člověka 

koncentrace metabolitů převyšuje hladinu mateřského bupropionu jak v plazmě, tak 

v likvidu. Je z 84 % vylučován močí ve formě meta-chlorobenzoové a meta-

chlorohippurové kyseliny.  Bupropion je substrátem CYP450. (17) 

        Klinické studie 

Bupropion byl např. zkoušen ve 4 placebem kontrolovaných studiích u celkem 239 

nemocných. Ve všech studiích byl bupropion (300-700 mg denně) antidepresivně 

účinnější než   placebo   podle   ovlivnění   stupnice   HAMD,   HAMA,   CGI   (Clinical 

Global Impression) a Zungovy škály. V 5 dvojitě slepých klinických zkouškách byl 

bupropion srovnán s TCA a trazodonem v léčbě 458 nemocných s depresivní poruchou. 

Bupropion byl podáván v denních dávkách 225 - 750 mg po dobu 4-15 týdnů. Ve všech 

5 studiích byl bupropion stejně antidepresivně účinný jako tricyklická antidepresiva 

a trazodon s dosaţením zlepšení psychického stavu u 64 % léčených oproti 56 % při 

podávání TCA a trazodonu. u 123 ambulantních depresivních pacientů byl bupropion 

(225-450 mg na den) stejně terapeuticky účinný jako fluoxetin (20-80 mg denně) v 

6týdenní dvojitě slepé a randomizované studii. čtyři 8týdenní studie srovnávající 

terapeutickou účinnost bupropionu SR s placebem u celkem 1688 ambulantních 

nemocných významně účinnější než placebo v redukci depresivní symptomatiky podle 

škály HAMD, Ve 3 dvojitě slepých studiích byl bupropion SR srovnán se sertralinem a 

v jedné s paroxetinem u celkem 1065 ambulantních nemocných s depresivní poruchou. 

Bupropion ve 2/3 prací byl stejně účinný jako sertralin v úspěšném ovlivnění deprese, 

ale v redukci úzkostné symptomatiky ve 2/3 studií se oba aktivní preparáty nelišily od 

placeba. Bupropion ve čtvrté práci byl stejně antidepresivně účinný jako paroxetin (17).  
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Indikace 

  Indikací bupropionu jsou depresivní poruchy. Je vhodný především pro inhibované 

útlumové deprese, pro pacienty bez terapeutické odpovědi na serotoninergní AD. Také 

při potřebě vyhnout se při léčbě sexuálním obtíţím,  při hypersomnii a pro nemocné      

s přírůstkem hmotnosti a Parkinsonovou chorobou. Dále je indikován k odvykání 

kouření (2,17). 

  Jiné indikace                                                                                                                                                              

Odvykací léčba kouření 

   Bupropion byl pouţit v léčbě odvykání kouření proto, ţe zvyšuje koncentrace 

dopaminu a noradrenalinu v CNS, které nikotin vyplavil a tím toto antidepresivum má 

potlačit craving (prostřednictvím dopaminu) a abstinenční příznaky (ovlivněním 

noradrenalinu). Farmakokinetika bupropionu je přitom stejná u kuřáků i nekuřáků. 

   V USA byl bupropion zkoušen u četných dalších diagnóz s různým stupněm 

úspěchu, jako u poruchy pozornosti s  hyperaktivitou, bulimie, obezity, neuropatické 

bolesti, dystymie, sociální fobie, posttraumatické stresové poruchy, premenstruální 

dysforické poruchy, depresi po ztrátě partnera (ovdovění) a při Parkinsonově chorobě, u 

narkolepsie a u závislosti na kokainu a marihuaně (17). Ze všech novějších antidepresiv 

má nejlepší vliv na sexuální dysfunkci, váhu a spavost, ale není v těchto indikacích 

registrován FDA (18). 

Kontraindikace 

   Kontraindikací léčby bupropionem je přecitlivělost na přípravek; v  případě 

anafylaktoidních reakcí je nutno terapii ihned ukončit. 

   Další kontraindikace plynou z epileptogenního působení bupropionu: epilepsie, 

trauma hlavy (i jen v anamnéze), tumor mozku, poruchy příjmu potravy (bulimie, 

anorexie) a další stavy, predisponující ke vzniku epileptických záchvatů   Pro své 

dopaminomimetické působení je bupropion kontraindikován u psychóz stejně jako u tiků 

(17). Také u mentální anorexie (2). 

Dávkování 

Obvyklé denní dávky bupropionu SR činí 150-300 mg denně.  

Nová forma bupropionu XL se uţívá 1krát denně (18). 

         Nežádoucí účinky 

   Bupropion se neváţe na histaminové nebo muskarinové receptory a nepůsobí proto 

sedativně ani anticholinergně. Vzhledem k jeho základnímu mechanizmu účinku, tj. 

zvýšení koncentrace dopaminu a noradrenalinu v CNS, jsou typickými neţádoucími 
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projevy agitovanost, insomnie, úzkost, tremor, suchost v ústech, závratě, nauzea, 

vomitus a flatulence, zvýšená frekvence močení a neostré vidění. Při léčbě bupropionem 

se můţe vyskytnout kopřivka, svědění kůţe a exantém.Vzácně byla při léčbě 

bupropionem popsána zvýšená fotosenzitivita. 

   Vzhledem ke svému dopaminomimetickému účinku můţe bupropion provokovat 

psychózy s halucinacemi, bludy, eventuálně deliriem nebo katatonií. Bupropion zvyšuje 

zastoupení REM spánku a proto se mohou dostavit ţivé aţ děsivé sny. 

Souhrnně  je  prokázané,  ţe  bupropion SR  působí  o  50-60 %  méně 

neţádoucích  sexuálních   příznaků   neţ  SSRI (17).  

Interakce 

   Vzhledem ke svému farmakodynamickému profilu nesmí být bupropion 

kombinován s inhibitory MAO, které musí být vysazeny 14 dnů před zahájením léčby. 

Rovněţ levodopa, psychostimulancia, anorektika, amantadin a  další dopaminomimetika 

potencují účinek bupropionu, coţ se můţe projevit neurotoxickými reakcemi (17).  

 

2.6.2.  ESCITALOPRAM  

  Příkladem antidepresiva s chirální strukturou a moţností izolace S- a R-

stereoizomeru je citalopram. Citalopram byl dosud pouţíván jako racemická směs. 

Levotočivý escitalopram je přitom podstatně účinnějším inhibitorem zpětného 

vychytávání serotoninu a vyznačuje se poněkud odlišnou receptorovou charakteristikou. 

Čistý escitalopram byl uveden na trh firmami Lundbeck a Forest Laboratories jako nové 

antidepresivum ze skupiny SSRI pod obchodními názvy Cipralex a Lexapro. 

Escitalopram byl registrován FDA v USA pod názvem Lexapro a to 15.srpna 2002. Je 

to vlastně nová forma amerického populárního antidepresiva Celexy. Dále byl 

escitalopram zaregistrován i v zemích EU a  6.11. 2002 i v České republice pod názvem 

Cipralex (2,19). 

Chemická struktura 

         Vzorec escitalopramu je S-(+)-1-[3-(dimethyl-

amino)propyl]-1-(p-fluorofenyl)-5-ftalancarbonitril a 

v léčivém přípravku se nachází ve formě oxalátu. Je 

to čistý levotočivý izomer citalopramu a jeho 

molekulová hmotnost je 414.40 (21,36). 
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Farmakodynamika 

Hlavní mechanizmus působení escitalopramu spočívá v inhibici zpětného 

vychytávání serotoninu z interneuronálních synapsí v CNS. Escitalopram blokuje 

reuptake serotoninu  více neţ R-citalopram i citalopram. Inhibice reuptake serotoninu je 

selektivní, tzn. ţe escitalopram neovlivňuje zpětné vychytávání noradrenalinu či 

dopaminu. (19)                                                                                                         

Farmakokinetika                                                                                                            

         Escitalopram 10 mg je ekvivalentní 20 mg racemického citalopramu. Escitalopram 

je metabolizován cytochromem P450 na demetyl-escitalopram a ten na didemetyl-

escitalopram. Escitalopram a dimetyl-escitalopram jsou jen slabými inhibitory 

izoenzymu P4502D6, zatímco didemetyl-escitalopram je slabým inhibitorem P4502C9 a 

2C19. (19)  

         Klinické studie 

         Escitalopram vs. placebo 

        Do 5 dvojitě slepých randomizovaných studií bylo zařazeno 2483 ambulantních 

nemocných s depresivní poruchou léčených escitalopramem (10-20 mg denně) po dobu 

8 týdnů. Escitalopram byl ve 4 studiích účinnější než placebo s průměrným počtem 

57 % respondérů  oproti 42 % léčených při podávání placeba. (19).  

 Escitalopram vs. citalopram 

        Ve 3 studiích byla srovnána antidepresivní účinnost escitalopramu s citalopramem.         

Z 1797 léčených bylo dosaţeno u 57% pacientů zlepšení po terapii escitalopramem            

(10-20 mg denně) a u 52 % po léčbě citalopramem (20-40 mg denně). Rozdíl v účinnosti 

oproti placebu byl pozorován při léčbě escitalopramem jiţ od 1. týdne, zatímco při 

terapii citalopramem aţ od 6. a 8. týdne studie. 

 Escialopram vs. ostatní SSRI’s a venlafaxin                                                                                   

        Metaanalýza 10 studiií probíhajících v severní Americe a v Evropě, z nichţ 8 studií 

trvalo 8 týdnů a 2 studie 24 a 27 týdnů. Studie se zúčastnilo 2687 pacientů s depresivní 

poruchou starších 18ti let a s celkovým skórem škály MADRS 22 a více bodů. 

Escitalopram byl antidepresivně statisticky účinnější neţ tradiční SSRI´s ve škále 

MADRS s rozdílem 1,22 bodů, coţ je malý, ale signifikatní rozdíl a posunul hodnotu 

pod hranici 12 bodů (20).                                                                                                   

Indikace                                                                                                                       

        Escitalopram je indikován k léčbě depresivních poruch, a to i těţších forem. 

Pouţívá se i u úzkostných poruch a osvědčil se při dlouhodobé profylaxi (2,19).                                                                                                    
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Kontraindikace                                                                                                                            

           Kontraindikací escitalopramu je současné podávání inhibitorů MAO a 

přecitlivělost k léku. Nedoporučuje se uţívání u dětí a mladistvích pro nedostatek 

zkušeností (2,19).                                                                                                              

Dávkování                                                                                                                             

         Doporučená počáteční dávka escitalopramu činí 10 mg, coţ je ekvivalentní 20 mg 

citalopramu. (1,19)                                                                                                               

Nežádoucí účinky                                                                                                                           

         Při léčbě escitalopramem se z neţádoucích účinků nejčastěji mohou vyskytnout 

nauzea, insomnie, poruchy ejakulace, průjem, somnolence, suchost v ústech, závratě, 

pocení a únavnost (19).                                                                                                                 

Interakce                                                                                                                                           

           Escitalopram nesmí být kombinován s klasickými inhibitory MAO nebo 

moklobemidem a dalšími serotonergními léky pro riziko vzniku serotoninového 

syndromu. Escitalopram je substrátem jaterních izoenzymů CYP450 typu 3A4, 2C19 a 

2D6 a jejich velmi slabým inhibitorem. Výrobce doporučuje sníţit denní dávky 

escitalopramu při současném podávání substrátů P4502D6 s úzkým terapeutickým 

rozpětím. Naopak inhibitory cytochromu P4502C19 či obecné inhibitory CYP450 

mohou zvyšovat plazmatické koncentrace escitalopramu (19). 

 

2.6.3.   MILNACIPRAN 

    Milnacipran je nové antidepresivum, u kterého bylo poprvé v literatuře pouţito 

označení příslušnosti ke čtvrté generaci těchto léků, neboť selektivně inhibuje jen zpětné 

vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Milnacipran byl syntetizován jiţ v roce 1983, 

podán prvému nemocnému v roce 1985 a registrován ve Francii v roce 1997 a v České 

republice v roce 1999 pod názvy Ixel a Dalcipran (22).    

Chemická struktura                                                        

         Chemicky je milnacipran (±)-cis-2-(aminomethyl)-

N,N-diethyl-1-fenylcyklopropankarboxamid.                          

Je to netricyklický cyclopropanový derivát. 

Milnacipran je vyráběn jako cis racemát,  sloţený  z L -  a  

D-enantiomérů. Nové analogy milnacipranu jsou 

nekompetitivními antagonisty NMDA receptorů 

s neuroprotektivními vlastnostmi (22,36).  
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Farmakodynamika                                                                                                                

         Milnacipran inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu ze 

synaptických štěrbin mezi neurony v CNS, a to po dávce 100 mg v rozmezí 60-90 %. 

Milnacipran více inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu než serotoninu, protoţe se 

vyznačuje dvojnásobně vyšší afinitou k noradrenalinovému neţ serotoninovému 

transportéru.                                                                                                           

Farmakokinetika                                                                                                                    

         V plazmě se jen nízce a nesaturovatelně váţe na bílkoviny z 13%. 

 Biologická dostupnost činí více neţ 85%. Pro poměrně krátký T1/2 je dosahováno 

rovnováţné hladiny v séru za 2-3 dny a je nutno jej podávat 2x denně. Milnacipran 

nemá aktivní metabolity, nemetabolizuje se v játrech a neovlivňuje aktivitu 

cytochromu P450                                                                                                                

Klinické studie                                                                                                

Milnacipran vs. placebo                                                                                                         

         Milnacipran byl srovnán s placebem ve 3 kontrolovaných klinických zkouškách 

s celkem 686 depresivními nemocnými. Milnacipran 50 mg nebyl účinnější než placebo 

a významně méně úspěšný neţ milnacipran 100 a 200 mg. Milnacipran 200 mg byl 

účinnější než placebo a stejně efektivní jako milnacipran 100 mg při vyšším výskytu 

neţádoucích příznaků (22).                                                                             

Milnacipran vs. TCA                                                                                                         

       Proběhla metaanalýza výsledků 7 kontrolovaných studií, srovnávajících milnacipran 

2x50 mg denně s imipraminem a klomipraminem u celkem 842 depresivních 

nemocných. Účinnost milnacipranu se nelišila od tricyklik a při jeho podávání bylo 

dosaţeno 64 % vs. 67 % zlepšení stavu. Terapie tricyklickými antidepresivy byla 

zatížena dvojnásobně vyšším výskytem nežádoucích příznaků.                           

Milnacipran vs. SSRI                                                                                                             

         Milnacipran byl porovnán v antidepresivní účinnosti a  snášenlivosti se  dvěma 

antidepresivy ze skupiny SSRI, a  to fluvoxaminem a fluoxetinem v 5 dvojitě slepých 

studiích u celkem 805 nemocných. Celkově milnacipran v denní dávce 100-300 mg byl 

v léčbě depresivních nemocných stejně úspěšný jako fluvoxamin a fluoxetin. Milnacipran 

v dávce 200 mg/den byl méně účinný neţ 100 mg/den a v jedné studii vyvolávalo vyšší 

dávkování více přerušení léčby pro neţádoucí účinky (22).                                                       

Indikace                                                                                                                                 

         Hlavní  indikací  milnacipranu   jsou    všechny    formy    depresivní    poruchy   u  
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dospělých, zvláště středně těţká nebo těţká depresivní epizoda, coţ bylo prokázáno 

např. v japonské studii, které se zúčastnilo 96 pacientů s různě těţkými stavy depresivní 

poruchy. Pacienti po dobu 6 týdnů uţívali milnacipran 2x denně a to celkem 50 mg a po 

týdnu 100 mg denně. Účinnost byla u těţké a střední formy deprese srovnatelná 

72% a 70% a u mírné formy pouze 44% (22,23). Milnacipran také příznivě ovlivňuje 

spánek a anxietu, poruchy paměti, retardaci apod. (2,22).                                      

Kontraindikace                                                                                                          

         Kontraindikací léčby milnacipranem je hypertrofie prostaty pro moţné zhoršení 

mikčních obtíţí. Milnacipran můţe vyprovokovat schizofrenní a jiné psychózy. Protoţe 

je vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se podávat kojícím ţenám.(22). 

Dávkování  

   Optimální dávka je 2x denně (ráno a večer) 50 mg milnacipranu. Milnacipran 

v denní dávce 100 mg byl významně úspěšnější v léčbě deprese neţ 50 mg p.o. Při 

pouţití milnacipranu 200 mg/den se zvýšil výskyt neţádoucích účinků dvojnásobně 

oproti 100 mg na den (22).                                                                                                  

Nežádoucí účinky  

         Farmakodynamický profil milnacipranu s  jen selektivní blokádou reuptake 

noradrenalinu a serotoninu předurčuje nízký výskyt jiných nežádoucích příznaků neţ 

plynoucích z jeho mechanizmu působení. O výborné snášenlivosti svědčí i nízký počet 

přerušení léčby pro neţádoucí účinky. Neţádoucí příznaky byly popsány zvláště v  

prvých třech měsících léčby milnacipranem, poté se zmírnily a případně vymizely (22). 

Interakce 

   Milnacipran je zatíţen minimálním rizikem farmakokinetických interakcí s jinými 

léky, protoţe neovlivňuje aktivitu izoenzymů cytochromu P450 (22).  

 

2.6.4. MIRTAZAPIN                                                                                                                                            

             Mirtazapin  je nové antidepresivum 4. generace, vyznačující se jak noradrenergním 

tak serotonergním, tedy dualistickým působením a antagonizmem vůči serotoninovým 

5HT2 a 5HT3 receptorům, znamenající blokádu vlastních neţádoucích serotoninových 

účinků. Mirtazapin byl registrován v Holandsku a některých dalších evropských zemích 

v roce 1994, v USA v roce 1996 a v ČR v květnu 1999 pod názvem Remeron a v roce 

2004 jako Esprital , Mirzaten a Mirtawin (24). .                                                                                                                                        

Chemické složení                                                                                                      

         Mirtazapin  etracyklický  6-aza-derivát  mianserinu,  který účinkoval jen 
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noradrenergně a  jeho  chemický  vzorec  je  (RS)- 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-

methylpyrazino[2,1a]pyrido[2,3c] [2]benzazepin. Lék  patří  do  chemické  skupiny 

piperazinoazepinů a je vyráběn  ve  formě   racemátu.                                                

          Oba enantiomery jsou farmakologicky aktivní. S(+) - enantiomer 

blokuje alfa-2 a 5HT2 receptory a R(-) - mirtazapin antagonizuje 5HT3 a 

přispívá k blokádě alfa-2 heteroreceptorů. S(+) enantiomer je 20krát 

účinnější v působení na alfa-2 receptory. Oba enantiomery 

stejným dílem blokují histaminová H-1 nervová zakončení, 

avšak R(-) - mirtazapin je v blokádě histaminových H-1 a 

muskarinových receptorů 2-20krát účinnější neţ S(+) -enantiomer. Vylučovací poločas 

(T 1/2) S(+) - mirtazapinu je kratší neţ R(-) formy (24,36). 

Farmakodynamika                                                                                                           

        Základním principem působení mirtazapinu je jeho blokáda alfa-2 adrenergních 

presynaptických autoreceptorů, která vede ke zvýšenému uvolňování noradrenalinu do 

neuronálních synapsí. Mirtazapin má 10krát vyšší afinitu k centrálním presynaptickým 

alfa-2 adrenoceptorům neţ k centrálním postsynaptickým a periferním alfa-2 nervovým 

zakončením a 30krát vyšší afinitu k  presynaptickým alfa-2 adrenoceptorům neţ 

k centrálním a periferním alfa-1 nervovým zakončením. Mirtazapin  blokádou  alfa-2 

heteroreceptorů  na  serotoninových  neuronech  dále zvyšuje uvolňování serotoninu. 

Zpětnou vazbou zvýšení koncentrace serotoninu v synapsích by obvykle vedlo k 

 zástavě uvolňování serotoninu, ale pro trvající blokádu alfa-2 heteroreceptorů 

uvolňování serotoninu pokračuje; tento mechanizmus působení by mohl vést 

k rychlejšímu nástupu léčebného účinku. Zároveň zvýšená koncentrace serotoninu 

v synapsích vede k stimulaci serotoninových 5HT1A nervových zakončení, coţ je 

pravděpodobně nejpodstatnějším pro antidepresivní a anxiolytické působení mirtazapinu 

a dalších antidepresiv. Mirtazapin stimuluje jak noradrenergní, tak serotoninergní 

neurotransmisi, takţe je  prvým noradrenergním a specificky serotoninergním 

antidepresivem s tím, ţe uvolňování serotoninu je mohutnější než noradrenalinu. 

Souhrnně tedy dochází k zesílení noradrenergní neurotransmise zvýšeným uvolňováním 

noradrenalinu v důsledku blokády presynaptických alfa-2 autoreceptorů a zvýšení 

serotoninergní neurotransmise zvýšeným uvolňováním serotoninu v důsledku blokády 

presynaptických alfa-2 heteroreceptorů a zvýšenému počtu záţehů (firing) 

serotonergních neuronů v důsledku stimulace alfa-1 adrenoceptorů. Při dlouhodobém 

podávání dochází k „down-regulaci“ serotoninových 5HT2 receptorů a desenzitizaci 
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alfa-2 heteroreceptorů při přetrvávající zvýšené serotonergní neurotransmisi. 

      Mirtazapin  se   dále   vyznačuje   silnou   blokádou   histaminových   H-1   

receptorů (24).                                                                                                                             

         Dle německé studie (5 pacientek s anorexií nervosa, 3 týdny, 15 mg mirtazapinu 

denně) se ukázalo, ţe mirtazapin signifikantně inhibuje zvýšenou aktivitou osy 

hypotalamus-adenohypofýza-kůra nadledvin, která je zvýšená u pacientů s depresí a 

anorexií (inhiboval koncentraci kortizolu ve slinách) (25). 

Farmakokinetika                                                                                                            

         Mirtazapin je metabolizován v játrech rodinou cytochromů P450 na 2 hlavní 

metabolity, a to N-demetyl a 8-hydroxy-mirtazapin, z nichţ jen prvý je farmakologicky 

aktivní. 

Klinické studie                                                                                             

Mirtazapin vs. placebo                                                                                                           

        Mrtazapin byl srovnán v antidepresivní účinnosti s placebem ve 3 dvojitě slepých 

klinických zkouškách s celkem 258 nemocnými. Ve 2/3 studií byl mirtazapin významně 

účinnější než inaktivní látka.                                                                  

Mirtazapin vs. TCA, TeCA                                                                                                                

        Mirtazapin byl shledán stejně účinným jako clomipramin, doxepin a trazodon. Jen 

při srovnání s imipraminem byla zaznamenána niţší efektivnost mirtazapinu (24). 

Mirtazapin vs. SSRI                                                                                                         

         Mirtazapin byl srovnán ve třech dvojitě slepých studiích u 677 depresivních 

nemocných s antidepresivy skupiny SSRI. Mirtazapin se nelišil v konečné léčebné 

účinnosti od žádného ze SSRI. V rychlosti nástupu antidepresivního působení byl 

mirtazapin úspěšnější neţ paroxetin (jiţ v 1. týdnu), citalopram (ve 2. týdnu) i fluoxetin 

 (ve  3.týdnu  terapie)  stejně  jako  v rychlosti  ovlivnění  insomnie,  agitovanosti  a  

úzkosti psychické i somatické (24).                                                                                 

Indikace                                                                                                                            

         Jedinou schválenou indikací mirtazapinu jsou středně těžké a těžké epizody 

depresivní poruchy, zvláště spojené s insomnií anorexií, tenzí, anxietou a eventuální 

sexuální dysfunkcí (2,24).                                                                      

Vliv mirtazapinu na spánek                                                                                                    

         Mirtazapin vede ke zkrácení spánkové latence, sníţení počtu nočních probouzení a 

zkrácení spánkové nonREM fáze 1, prodlouţení fáze 3 a 4 a REM latence, 

k prodlouţení celkové délky spánku a zvýšení spánkové účinnosti (24).                     
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Kontraindikace                                                                                                              

         Současné podání mirtazapinu s anxiolytiky, hypnotiky či abúzus alkoholu můţe 

potencovat sedativní účinek. Mirtazapin můţe být pouţit jen s opatrností u pacientů 

s epilepsií, hepatálním nebo renálním poškozením, s kardiovaskulárním onemocněním, 

s diabetes mellitus a psychózou. Léčba musí být zastavena pokud se objeví ţloutenka, u 

pacientů s mikčními potíţemi, zvýšeným nitroočním tlakem a u glaukomu (24). 

Dávkování                                                                                                                        

         Doporučuje se léčbu začít ihned 30 mg/noc, neboť výskyt somnolence a 

únavnosti byl stejný. Zároveň po iniciálních vyšších dávkách došlo   k rychlejší   úpravě  

spánku(24).                                                                                                                                            

        Na trhu je k  dispozici mirtazapin ve formě tablet rozpustných v ústech (Remeron 

SolTab) s příchutí pomeranče a také např. jako potahovaná tableta (Esprital) (2). 

Nežádoucí účinky                                                                                                              

        Mirtazapin je nemocnými velmi dobře snášen. Jeho hlavní neţádoucí účinky 

vyplývají z antihistaminového působení a zahrnují somnolenci a únavnost, zvýšenou 

chuť k jídlu a zvyšování tělesné hmotnosti. V předregistračních studiích byly zachyceny 

3 závaţné neutropenie a agranulocytózy. Výskyt agranulocytózy je odhadován na 

1,1/1000 léčených pacientů.                                                                                              

Interakce                                                                                                                         

         Mirtazapin potencuje účinek léků působících tlumivě na CNS jako jsou diazepam, 

alkohol a další. Obecně však lze konstatovat, ţe výskyt farmakokinetických lékových 

interakcí bude rozhodně nižší než při léčbě antidepresivy ze skupiny SSRI (24). 

         2.6.5.   REBOXETIN  

   Je specifický inhibitor reuptake noradrenalinu (NARI). Předchozí noradrenergně 

působící antidepresiva, jako desipramin, nortriptylin, aj., současně ovlivňovala i jiné 

receptory a působila proto i anticholinergní, antihistaminové či adrenolytické neţádoucí 

příznaky, které reboxetin nemá. Reboxetin byl pouţíván i v České republice, kde byl 

registrován od 2/2000 do 9/2005 pod názvem Edronax. Jeho registraci FDA v USA 

v roce 2000 odloţila aţ do provedení doplňujících studií (26). 

Chemická struktura  

         Reboxetin je netricyklický morfolinový derivát, který 

byl syntetizován a začal být farmakologicky zkoušen 

v letech 1984-1985. Reboxetin byl objeven při hledání 
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antidepresivně působících derivátů beta-blokátorů a svou chemickou strukturou je 

podobný  serotonergně  účinkujícímu  fluoxetinu  či noradrenergnímu viloxazinu. Jeho 

chemický vzorec je (±)-(2RS)-2-[(RS)-α-(ethoxyfenoxy)benzyl]morfolin. Reboxetin 

je vyráběn ve formě racemátu, i kdyţ jeho S,S(+) enantiomér je účinnější v inhibici reup

take  noradrenalinu  neţ  R,R(–) forma a je tedy antidepresivně úspěšnější,  ale  i  

zatíţen  vyšším  výskytem  neţádoucích  příznaků,  zvláště kardiovaskulárních. R,R(-) 

enantiomér je přítomen v séru ve 2x vyšší koncentraci neţ S,S(+) reboxetin (26,36).                                                                                       

Farmakodynamika 

        Mechanizmus účinku reboxetinu spočívá v selektivní inhibici zpětného vychytávání 

noradrenalinu a jiţ po 5denním podávání down-regulaci beta a alfa-2 adrenoceptorů a 

zvýšení senzitivity alfa-1 nervových zakončení (26).                                                     

Farmakokinetika 

          V séru je reboxetin extenzivně vázán na bílkoviny z 92-98 %, zvláště na kyselý 

alfa-1 glykoprotein. Vylučovací poločas reboxetinu činí 12 ± 4 h, a proto je nutno jej 

podávat 2x denně. Reboxetin je substrátem cytochromu P4503A4 a proto inhibitory či 

induktory tohoto izoenzymu mohou změnit jeho sérové koncentrace; preparát je velmi 

slabým inhibitorem izoenzymů 2D6 a 3A4 (26).                                                                              

         Klinické studie 

 Reboxetin vs. placebo 

         Účinnost reboxetinu v léčbě depresivních poruch byla významně vyšší než placeba 

ve 4/5 studií s celkem 1081 nemocnými. 

Reboxetin vs. TCA 

          U 1071 nemocného byla srovnána antidepresivní účinnost reboxetinu oproti 

desipraminu a imipraminu ve 4 studiích v délce 4-6 týdnů. Terapeutické výsledky 

prokázaly stejnou léčebnou účinnost reboxetinu a imipraminu podle počtu zlepšení 

i remisí. 

           Reboxetin vs. fluoxetin 

         Ve 2 kontrolovaných studiích byla porovnána antidepresivní efektivita reboxetinu 

a fluoxetinu u celkem 550 nemocných. Reboxetin byl stejně účinný jako fluoxetin, jak 

podle počtu zlepšení, tak i podle počtu dosaţených remisí. Reboxetin byl úspěšnější 

v léčbě těžkých depresí a měl rychlejší nástup účinku (26). 

Indikace                                                                                                                                        

         Reboxetin je indikován pro léčbu akutních epizod depresivní poruchy a udrţovací 

profylaktickou terapii depresivních nemocných, kteří byli úspěšně léčeni reboxetinem 
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v akutní depresivní epizodě. Indikací jsou zejména inhibované deprese, protoţe 

reboxetin nepůsobí sedativně a nezhoršuje reaktivitu naopak posiluje motivaci (2,26). 

Kontraindikace 

         Absolutní kontraindikací jsou přecitlivělost na přípravek, mánie, těhotenství, 

kojení a hypertrofie prostaty či jiná choroba s retencí moče. Doporučuje se zvýšená 

opatrnost při podávání nemocným s glaukomem, epilepsií a kardiálním onemocněním, 

hypertenzi, při střevní obstrukci, renální insuficienci a závaţné jaterní dysfunkci (26). 

Dávkování 

         Dávku reboxetinu není třeba titrovat a je moţno od počátku podávat 2×4 mg 

denně; při nedostatečné terapeutické odpovědi lze po 3-4 týdnech dávku zvýšit na 10 mg 

na den (26). 

Nežádoucí účinky 

          Nejčastěji se vyskytujícími jsou sucho v ústech, obstipace, pocení, cefalgie, 

insomnie, nauzea, závratě a tachykardie(26). 

Interakce  

   Současné podávání inhbitorů MAO je kontraindikované pro nebezpečí vzniku 

hypertenzní krize. Současné podávání ergotaminových derivátů můţe vést ke zvýšení 

krevního tlaku. Neměla by být také podávána diuretika vypuzující draslík, neboť u 

starších osob byl vzácně zaznamenán vznik hypokalemie. Opatrnosti je třeba při 

kombinaci s antihypertenzivy a s léky váţícími se na kyselý alfa-1 glykoprotein. 

         Jak jiţ bylo uvedeno reboxetin je substrátem cytochromu P4503A4, a proto 

inhibitory tohoto izoenzymu mohou zvyšovat jeho sérové koncentrace. Reboxetin je 

velmi slabým inhibitorem P4503A4 a 2D6, přesto léky inhibující tyto dva izoenzymy by 

měly být podávány při léčbě reboxetinem s velkou opatrností (26). 

      2.6.6.   TRAZODON 

         Trazodon je představitelem antidepresiv SARI (Serotonin Antagonist and 

Reuptake Inhibitor) s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, 

poruchám spánku a sexuálních funkcí. Má výrazný účinek antidepresivní a navíc i silný 

účinek antianxiozní a sedativní aţ hypnotický.                                                                                                                       

         Jeho pouţití je širokospektré a zahrnuje různé formy depresivních a anxiozních 

stavů od lehkých reaktivních a neurotických po těţké psychotické. Přípravek je velmi 

dobře snášen. Pro minimum neţádoucích účinků a interakcí je vhodný i pro starší 

pacienty.  V ČR je registrován od roku 1999 pod obchodním názvem Trittico AC (29).                                                                                                                               
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Chemická struktura                                                         

         Trazodon je triazolopyridinový derivát.                         

Jeho chemický vzorec je                                                        

2-[3-(4-m-chlorfenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-

triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on (29,36).                                                              

Farmakodynamika                                                                                                    

         Nejvýraznějšími farmakodynamickými vlastnostmi trazodonu je blokáda 

serotoninových 5-HT2 receptorů a selektivní inhibice zpětného vychytávání serotoninu, 

ale tato schopnost je menší neţ u klasických SSRI. Trazodon má vedle toho ještě další 

psychofarmakologické účinky, jako je afinita k serotoninovým receptorům 5-HT1A a 5-

HT1C. Antidepresivní účinek trazodonu je tedy především zvýšením serotoninergní 

transmise, k čemuţ přispívá i jeho aktivní metabolit m-chlorfenylpiperazin s podobným 

farmakologickým profilem. Trazodon je také poměrně silným blokátorem α1- receptorů, 

s čímţ je spojeno riziko ortostatické hypotenze a priapizmu, ale také zlepšení erektilní 

dysfunkce. Dále má slabý antihistaminový účinek a neovlivňuje cholinergní, 

glutamátergní, glycinergní, dopaminergní a GABAergní systém (29).          

Farmakokinetika                                                                                                                  

         Trazodon je v játrech oxidován a hydroxylován cytochromem P-450 2D6. Vzniká 

jeden farmakologicky aktivní metabolit  m-chlorfenylpiperayin a několik neaktivních 

konjugátů (29).                                                                                                                 

Klinické studie                                                                                                     

Trazodon vs. TCA                                                                                                                 

        Několik kontrolovaných klinických studií s délkou trvání 4-6 týdnů ukázalo, ţe 

trazodon je srovnatelně účinný jako amitriptylin nebo imipramin. Při léčbě trazodonem 

byl významně niţší výskyt úzkostných příznaků.                                               

Trazodon vs. SSRI                                                                                                                      

      Trazodon (250 mg denně) byl srovnáván s fluoxetinem (20 mg denně) u 121 

pacientů s velkou depresí. Účinnost byla  po 6 týdnech byla účinnost v obou skupinách 

srovnatelná.                                                                                              

Trazodon vs. venlafaxin                                                                                                           

     Celkem 149 pacientů dokončilo 6týdenní srovnávací studii trazodonu 

s venlafaxinem. Obě psychofarmaka byla srovnatelně účinná, trazodon účinněji 

upravoval poruchy spánku. Další studie se 115 pacienty po dobu 42 dnů také potvrdila 

srovnatelnou účinnost obou látek na depresivní poruchu. Zlepšení se ukázalo u 61,4% ve 
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skupině trazodonu a 59,4% u venlafaxinu. Uţívající trazodon si nejvíce 

stěţovali na GIT potíţe (29,31).                                                                                               

Indikace                                                                                                                           

          Přípravek  je  určen  k léčbě  depresí  různého  původu,  které  mohou  být s  

úzkostnými stavy, poruchami spánku nebo sexuálních funkcí  (29).                                                 

Jiné indikace                                                                                                                 

Anxiolytický účinek 

         Anxiolytický  účinek  trazodonu  souvisí  s nepřímou  stimulací  5-HT1A  receptorů   

a  především  s  blokádou  5-HT2A  receptorů  v  limbickém  systému(30). 

Kontraindikace  

         Nesmí se uţívat zároveň s IMAO. Nedoporučuje se podávat v těhotenství, zejména 

v prvních třech měsících a v době kojení. Pro podávání  dětem od 6 let, mladistvým a 

pacientům s váţným onemocněním ledvin a jater musí být zvlášť závaţné důvody. Je 

kontraindikován u porfyrie, protoţe se ukázal v pokusech na zvířatech jako  

porfyrinogenní. (28). Dále se nedoporučuje podávat pacientům s ICHS, s IM a epilepsií. 

Můţe zvyšovat koncentrace digoxinu, karbamazepinu a fenytoinu (29). 

Dávkování  

         U lehčích a středních forem depresí se obvykle podává 75-150 mg v jedné denní 

dávce večer, u středně závaţných forem se podává 150 - 300 mg denně ve dvou dílčích 

dávkách (29). 

Interakce                                                                                                                              

         Můţe zvyšovat účinek alkoholu, barbiturátů a dalších látek tlumících činnost 

centrálního nervového systému. Při kombinaci  s léky na sníţení krevního tlaku se můţe 

jejich účinek zesilovat (28). 

Nežádoucí účinky  

         Trazodon se vyznačuje sedativním účinkem a pocitem sucha v ústech, které se 

mohou objevit na začátku léčby. Ostatní neţádoucí účinky se objevují pouze ojediněle a 

jsou většinou omezeny na první dny léčby. Nejčastěji se jedná o únavu, bolesti hlavy, 

poruchy spánku, slabost a závratě, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení nebo ztráta 

chuti k jídlu. Dále se mohou objevit edémy, zácpa, průjem rozmazané vidění, 

psychomotorický neklid a stavy zmatenosti. Rovněţ ojediněle se můţou vyskytnout 

různé koţní eflorescence (29). 
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2.6.7.  DULOXETIN 

   Duloxetin byl syntetizován v laboratořích farmaceutické  firmy Eli Lilly koncem 

osmdesátých let minulého století; první farmakologická studie byla publikována v roce 

1988. Další vývoj této sloučeniny probíhal v Japonsku, kde také byly provedeny první 

klinické studie. Po provedení klinických zkoušek v USA, Evropě a Kanadě byl 

duloxetin registrován pro akutní léčbu depresivní poruchy v USA 3.srpna 2004 pod 

názvem Cymbalta. Datum vydání rozhodnutí o registraci, platné v celé Evropské unii je 

17.12.2004 jako léčivý přípravek Xeristar. Duloxetin byl registrován i pro léčbu 

diabetické periferní neuropatické bolesti pod stejným názvem a stresové inkontinence 

moči u ţen pod názvem Yentreve (32) . 

         Chemická struktura                                                                 

        Chemický  vzorec  je  (+)-(S)-N-methyl-γ-(1-naftyloxy)-

2-thiofenpropylamin  a v léčivém přípravku se nachází ve 

formě hydrochloridu. Jeho molekulová hmotnost je 333,88 

(33). 

Farmakodynamika                                                                                                                  

         Duloxetin je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

v neuronálních synapsích se slabší inhibicí reuptake dopaminu. Bylo zjištěno, ţe 

duloxetin je ze všech  duálních  antidepresiv (venlafaxin, milnacipran) nejsilnějším  

inhibitorem reuptake serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Vyznačuje se 3,5x vyšší 

inhibiční aktivitou vůči reuptake serotoninu neţ noradrenalinu                                             

         Duloxetin   má   tedy   vyrovnané   spektrum   účinku,  ale   vyţaduje  lehce  vyšší   

dávky  k inhibici  zpětného  vychytávání  noradrenalinu. Nepůsobí  anticholinergně,  

antihistaminově, adrenolyticky,  ani  se  neváţe  klinicky  relevantně  na  ţádné  známé  

neuroreceptory  s  výjimkou slabé afinity k 5-HT6 a 5-HT2A  receptorům (32). 

Farmakokinetika 

         V séru se duloxetin z více neţ 90 % váţe na bílkoviny, primárně albumin a alfa-1 

kyselý glykoprotein. Duloxetin je extenzivně metabolizován za vzniku inaktivních 

metabolitů. Duloxetin je inhibitorem a zároveň substrátem P4502D6 a 1A2. Inhibitory  

a  induktory  P4502D6 a 1A2 mohou  měnit  sérové  koncentrace  duloxetinu. Kouření 

sniţuje sérové koncentrace duloxetinu zvýšením aktivity P4501A2 (32). 

Klinické studie                                                                                                                                    

         V indikaci akutní depresivní poruchy bylo provedeno 8 dvojitě slepých studií s 

2345 nemocnými, v nichţ byl duloxetin srovnán s placebem a v 6 s SSRI (fluoxetin, 
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paroxetin). Duloxetin byl podáván v deních dávkách od 40 do 120 mg po dobu 8-9 

týdnů. Duloxetin byl úspěšnější než placebo rovněž v ovlivnění všech faktorů HAMD 

(anxieta, retardovanost, jádrové příznaky, Meierův faktor, spánek). Duloxetin byl 

srovnán v antidepresivní účinnosti s placebem a SSRI (fluoxetin, paroxetin) u 2345 

depresivních nemocných. V 6/8 studií byl duloxetin významně terapeuticky úspěšnější 

než placebo a v 5/6 studií stejně účinný či neúčinný jako SSRI a jen v jediném srovnání 

účinnější než paroxetin. Duloxetin působil i anxiolyticky dle škály HAMA a redukoval 

somatické bolestivé příznaky u depresí. Z neţádoucích účinků byly nejčastějšími 

nauzea, obstipace, pocení, insomnie a somnolence; duloxetin nezvyšoval hmotnost, 

neovlivnil délku QT intervalu a zřídka vyvolával sexuální neţádoucí příznaky dle 

stupnice ASEX (32). Další údaje jsou k dispozici z otevřené 52 týdenní studie s 1279 

nemocnými, z nichţ 520 bylo léčeno dokonce déle neţ  1 rok duloxetinem v denní dávce 

80-120 mg. V průběhu léčby došlo k významné redukci deprese dle stupnic HAMD a 

CGI-1. Na konci studie bylo zlepšeno 89 % léčených a 82 % dosáhlo remise depresivní 

poruchy (32). 

Úspěšná redukce bolestivých somatických příznaků spojených s depresí         

         Duální antidepresiva, zvyšující koncentraci noradrenalinu a serotoninu                            

v neuronálních synapsích, působí analgeticky. Dle stupnic VAS a SSI (Somatic 

Symptom Inventory) duloxetin významně více redukoval bolestivé symptomy neţ 

placebo. Nástup analgetického účinku se projevil do 2 týdnů léčby (32).  

Indikace                                                                                                                                             

Novou indikací, která prozatím není v ČR uplatňována je léčba depresivní poruchy (32).             

Další indikace                                                                                                                              

Diabetická neuropatie a fibromyalgie                                                                                                 

        Po prokázání příznivého ovlivnění bolestivých příznaků v rámci depresivní 

poruchy byl duloxetin zkoušen v terapii bolestivých poruch, jako je diabetická 

neuropatie a fibromyalgie. Duloxetin byl zkoušen ve 3 dvojitě slepých studiích s 1128 

nemocnými s diabetickou neuropatií v denní dávce 60-120 mg po dobu 12 týdnů a v 

otevřené studii po dobu 1 roku.Duloxetin úspěšně ovlivnil bolestivé příznaky oproti 

placebu, a to jiţ po 1 týdnu terapie (32).                                          

Stresová inkontinence moči u žen                                                                                         

      Zvýšená koncentrace serotoninu a noradrenalinu vede ke zvýšené stimulaci svalů 

sfinkteru uretry pudendálními nervy, ke zvýšení trvalého tonu svěrače a k jeho silnějším 

kontrakcím prostřednictvím glutamatového neurotransmiterového systému. Účinnost 
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duloxetinu v denní dávce 80 mg byla prokázána ve 4 dvojitě slepých placebem 

kontrolovaných studiích. Po léčbě 50-67 % léčených ţen udávalo sníženou frekvenci 

úniku moči o 64 ev. 50 % výchozích hodnot (32). 

Kontraindikace 

        Nesmí se uţívat v kombinaci se silnými inhibitory CYP1A2, protoţe tato 

kombinace způsobuje zvýšení plazmatických koncentrací duloxetinu. Dále je 

kontraindikován u těžké poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min). Je 

nutno dbát opatrnosti, má-li být předepisován pacientům se zvýšeným nitroočním 

tlakem. V případě dětských pacientů nebyly s duloxetinem prováděny ţádné klinické 

studie. Nesmí se tedy používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let (34).   

Dávkování                                                                                                                                  

        V léčbě depresí byl duloxetin účinným v rozmezí denních dávek 40-120 mg (v 

jedné nebo dvou dávkách/24 hod. Výrobce proto doporučuje jako optimální dávku 60 

mg duloxetinu jednou denně (32). 

 Interakce                                                                                                                            

         Doporučuje se dbát opatrnosti, je-li podáván v kombinaci s ostatními centrálně 

působícími léky a látkami včetně alkoholu. Vzhledem k riziku vzniku serotoninového 

syndromu by se neměl uţívat v kombinaci s neselektivními IMAO a serotonergními 

antidepresivy. Dále je  třeba zvýšené opatrnosti, je-li podáván současně s léčivy, která 

jsou převážně metabolizována   prostřednictvím   CYP2D6.  Populační farmakokinetické 

studie prokázaly, ţe u kuřáků jsou plazmatické koncentrace duloxetinu ve srovnání s 

nekuřáky téměř o 50 % niţší (34). 

Nežádoucí účinky                                                                                                                      

        Ve studiích při léčbě duloxetinem neţ při aplikaci placeba se častěji vyskytly 

nauzea, suchost v ústech, obstipace, insomnie, závratě, únava, somnolence, snížená chuť 

k jídlu a zvýšené pocení. Výskyt spontánně udávaných sexuálních dysfunkcí při léčbě 

duloxetinem byl obecně nízký. Při náhlém přerušení léčby duloxetinem se můţe 

vyskytnout syndrom z vysazení pro krátký vylučovací poločas duloxetinu. Po 

abruptivním vysazení duloxetinu se u některých nemocných  dostavily závratě, nauzea, 

cefalgie, parestezie a insomnie (32). 
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2.7. Spotřeba léčiv 

      Spotřeba léčiv je dle WHO definována jako marketing, distribuce, předepisování a 

uţití léků ve společnosti se speciálním zřetelem k medicínským, sociálním a 

ekonomickým vztahům. 

Spotřebu léčiv lze vyjádřit pomocí: 

 Ceny 

 Hmotnosti účinné látky 

 Počtu jednotlivých lékových forem, počtu dávek 

 Počtu receptů 

 Počtu nemocných uţívajících lék 

 Definovaných denních dávek 

Vyjádření spotřeby výše  uvedenými  způsoby  je  spojeno s různými  nevýhodami. 

Je asi nejvýhodnější sledovat spotřebu léku dle definovaných denních dávek.Tento 

postup umoţňuje sledovat a srovnávat spotřebu jak v čase nebo v různých oblastech, tak 

i v jednotlivých skupinách léčiv a neomezuje se na jednu účinnou látku či jednu lékovou 

formu. 

Definovaná denní dávka -  DDD 

 Je administrativní jednotka, která je určena komisí WHO pro lékovou statistiku na 

základě literárních informací o léčivu. DDD je dohodnutá jednotka, ale zpravidla 

představuje udrţovací denní dávku u hlavní diagnózy. Pro jednu účinnou látku 

v přípravku se hodnota DDD rovná udrţovací terapeutické dávce pro hlavní indikaci pro 

dospělého. 

Výpočet spotřeby v DDD 

1. Výpočet absolutní spotřeby 

 - určení počtu předepsaných balení za určité časové období 

 - výpočet počtu DDD v jednom balení 

 - výpočet celkového počtu DDD v předepsaných baleních 

 - výpočet spotřeby za časovou jednotku 

2. Výpočet relativní spotřeby 

 Hodnota relativní spotřeby se získá přepočtem na velikost kohorty-denominátoru, 

která můţe být nebo je danému léku exponována. Způsob výpočtu relativní spotřeby 

závisí na typu denominátoru. Denominátorem můţe být velikost kohorty jednotlivců či 

kohorty nemocných v ústavní péči. Kohorta jednotlivců je skupina lidí, kteří mohou být 

bez časového omezení léčeni sledovaným lékem např. nemocní navštěvující lékaře, 
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pojištěnci určité pojišťovny aj. Spotřeba se vyjadřuje počtem DDD/1000 subjektů 

(občané určitého území, aj.) za den nebo jinou časovou jednotku. V ústavní péči se 

relativní spotřeba vyjadřuje počtem DDD na 100 lůţkodnů hospitalizovaných 

nemocných. (42). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1. Metodika 

V této práci byla sledována preskripce antidepresiv v ordinaci psychiatra 

MUDr.Šefrnové Vladimíry, která je také soudním znalecem v oboru psychiatrie, za 

časové období let 2005 – 2006 vztahující se k pacientům registrovaných u Všeobecné 

zdravotní pojišťovny ČR. Ordinace sídlí v hlavním městě Praha, v části Praha 6. 

Cílem práce bylo kvantifikovat stav předepsaných nových AD v ordinaci 

psychiatra, na kterého se nevztahuje preskripční omezení, které mají některá nová AD a  

porovnat spotřebu (preskripci) nových léčivých přípravků (registrovaných v ČR od roku 

1999) s „klasickými“ preparáty (TCA, IMAO, SSRI, aj.), které  jsou předepisovány na 

našem trhu delší dobu. Zároveň porovnat preskripci jednotlivých nových antidepresiv 

mezi sebou. Spotřeba byla vztahována vzhledem k věku a pohlaví. Pacienti byli 

rozděleni na muţe a ţeny a do 3 generací (15-30 let, 31-60 let, 61 a více let). 

Zjištěná data představují počet předepsaných DDD konkrétních léčivých 

přípravků, resp. léčivých látek. Hodnoty DDD, počty DDD v 1 balení přípravku, léčivé 

látky a léčivé přípravky, jejichţ preskripce byla sledována, byly převzaty z databáze 

AISLP. Pro vlastní klasifikaci léků byla pouţita metodologie DDD/ATC. 

Základním informačním zdrojem byly materiály poskytnuté z databáze VZP ČR 

Krajskou pobočkou pro hl. město Prahu pod názvem Rozpis předepsaných léků pro 

ošetřené pojištěnce v AZZ poskytujícím specializovanou ambulantní péči týkající se 

preskripce v  psychiatrické ordinaci s IČZ lékařky 06217000 a to za období 2 let.  

Způsob vyhodnocení: Přiřadila jsem ke kaţdému léčivému přípravku (LP) léčivou 

látku, kterou obsahuje a hodnotu DDD účinné látky, která se v balení nachází. Sečetla 

jsem DDD v LP dle účinných látek a ty rozdělila do skupin dle mechanismu účinku. 

Nerozdělovala jsem AD jiţ dle generací jako v teoretické části, protoţe rozdělení dle 

MÚ je přehlednější a více vypovídá. Dvě skupiny mají výjimku. Jedna je uvedena pod 

názvem NOVÁ AD. Jsou to atypické heterogenní účinné látky, které mají specifičtější 

mechanismy účinku a byly v ČR registrovány v posledních letech (od roku 1999). Patří 

mezi ně bupropion, escitalopram, milnacipran, mirtazapin, reboxetin, trazodon a 

duloxetin. Další je skupina JINÁ AD, která zahrnuje tianeptin (urychluje vychytávání 

serotoninu na synaptické membráně) a mianserin (blokuje α2  adrenoreceptory).  
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Výsledky jsem zanesla do tabulek a grafů. V tabulkách jsou uvedeny počty 

pacientů a DDD účinné látky, které k nim náleţí. Grafy jsou vyhodnoceny jak 

v absolutní hodnotě tak i procentuálně a to v DDD.   

 

Během roku 2005 navštívilo lékařku 387 pacientů a o rok později jich bylo 370. 

V roce 2005 to bylo 30,2% muţů a 69,8% ţen a v roce 2006 bylo rozloţení prakticky 

stejné a to 30,8% muţi a 69,2% ţeny. 

Tab.č.1 Počet pacientů léčených v ordinaci v roce 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

K lékařce dochází pacienti všech věkových skupin a to v roce 2005 to bylo 37,2% 

starších pacientů, 53,5% středního věku a těch mladších nemocných 9,2% a během 

dalšího roku 36,5% léčených staršího věku, 50,3% ve střední věkové skupině a 13,2% 

mladších pacientů. Absolutní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.2. 

Tab.č.2 Počet pacientů léčených v psychiatrické ordinaci v roce 2005 a rozdělených dle 

věku. 

 

 

 

 

 

Všichni pacienti samozřejmě neuţívají antidepresiva, ale ze zjištěných dat 

vyplývá, ţe většině jsou předepisována. Antidepresiva jsou indikována u 296 pacientů, 

coţ je 76,5% z celkového počtu v roce 2005, z čehoţ je uţívají v 30,4% muţi a v 69,6% 

ţeny a v roce 2006 byla tato skupina léků předepsána 287 nemocným, tedy 77,6%  ze 

všech, muţům v  30,7% a ţenám v 69,3% případů. Číselné hodnoty jsou zaznamenány 

v tabulkách č. 3 a č.4. 

 

 

 

 

Počet pacientů 
        v ordinaci 

2005 2006 

počet v % počet v % 

celkem 387 100 370 100 

muži 117 30,2 114 30,8 

ženy 270 69,8 256 69,2 

Počet pacientů 
v ordinaci 

2005 2006 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

  
věk 
  

mladší než 30 13 24 37 16 33 49 

31 až 60 61 145 206 57 129 186 

60 a starší 46 98 144 42 93 135 
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Tab. č.3 Počet pacientů léčených v psychiatrické ordinaci a užívajících antidepresiva. 

 

 

 

 

 

Tab. č.4 Počet pacientů užívajících antidepresiva rozdělených dle věku a pohlaví. 

Počet pacientů 
uživajících AD 

2005 2006 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

  
věk 
  

mladší než 30 9 19 28 12 28 40 

31 až 60 52 121 173 48 106 154 

60 a starší 29 66 95 28 65 93 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe pacienty v této ordinaci jsou skoro v 70% ţeny a ţe třem 

čtvrtinám léčených osob z celkového počtu pacientů jsou předepisována antidepresiva a 

v 70% jsou to zase osoby ţenského pohlaví. 

Lékařka nepředepisovala veškerá AD dostupná na českém trhu. V tabulce č.5 jsou 

uvedeny účinné látky, které byly pacientům této psychiatrické ordinace předepisovány, 

které jsou rozděleny do skupin podle kterých antidepresiva třídím a porovnávám. 

 

Tab. č.5 Účinné látky, které byly předepisovány v psychiatrické ordinaci. 

typ AD předepisovaná účinná látka 

TCA 

amitriptylin 

dibenzepin 

dosulepin 

klomipramin 

TeCA maprotilin 

SSRI 

citalopram 

fluoxetin 

fluvoxamin 

paroxetin 

sertralin 

SNRI venlafaxin 

IMAO moklobemid 

JINÁ 
mianserin 

tianeptin 

NOVÁ 

bupropion 

escitalopram 

mirtazapin 

reboxetin 

trazodon 

Počet pacientů  
užívajících AD 

2005 2006 

počet v % počet v % 

celkem 296 100 287 100 

muži 90 30,4 88 30,7 

ženy 206 69,6 199 69,3 
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Počet DDD ve skupinách AD za rok 2005 a 2006
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3.2. Výsledky spotřeby antidepresiv u pacientů psychiatrické 

ordinace 

 

3.2.1. POČET DDD ANTIDEPRESIV UŽITÝCH PACIENTY ZA ROK 

2005 A 2006 

Tab. č.6 Počet pacientů a DDD rozdělených dle skupin AD preskribovaných za rok 2005 

a 2006. 

AD 
2005 2006 

počet lidí DDD  průměrný věk počet lidí DDD průměrný věk 

TCA,TeCA 18 4274 65 18 4199 61 

SSRI 174 56939 54 164 59863 52 

SNRI 10 3633 51 20 4158 45 

IMAO 16 3810 59 15 3495 52 

JINÁ 8 1290 77 4 280 78 

NOVÁ 70 12860 50 66 16627 51 

celkem 296 82806 54 287 88622 53 

 

Graf č.1 Srovnání preskripce skupin AD pacientům za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, ţe bezkonkurenčně nejpředepisovanějšími AD je skupina SSRI, 

jejíţ spotřeba se blíţí 60000 DDD a je v obou letech zhruba na stejné úrovni s malým 

zvýšením v roce 2006. Na druhém místě v preskripci jsou nová AD, jejichţ spotřeba ale 

není ani třetinová vzhledem k SSRI, ale v roce 2006 se  zvyšuje ze 12860 na 16627 
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných pacienty 

v roce 2006
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných pacienty 
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DDD. V porovnání s těmito 2 skupinami jsou další skupiny AD předepisovány v menší 

míře a to v pořadí TCA, SNRI a IMAO. Preskripce tianeptinu, který patří do skupiny 

jiné AD, je zanedbatelná.   

 

Graf č.2 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných pacientům v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných pacientům v roce 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 byly SSRI předepisovány v 68% z celkového počtu DDD ze všech 

skupin antidepresiv. Nová AD v 16% a další skupiny pouze v 5% a méně. V roce 2006 

jsou SSRI uţívány v 67% z celku, nová v 19% z celkového počtu DDD a na 3. místě 

jsou preskribována TCA a SNRI s 5%. 
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Počet DDD užitých ženami za rok 2005 a2006
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3.2.2. POČET DDD ANTIDEPRESIV UŽITÝCH PACIENTY ZA ROK                   

2005 A 2006 ROZDĚLENÝCH DLE POHLAVÍ 

 

3.2.2.1. Počet DDD preskribovaných ženám za rok 2005 a 2006 

Tab. č.7 Počet DDD ve skupinách AD užitých ženami za rok 2005 a 2006.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Počet ţen navštěvujících ordinaci a uţívajících antidepresiva více neţ dvojnásobně 

převyšuje počet muţských pacientů a to odpovídá i počtu DDD jim předepsaných. 

 

Graf č.4 Srovnání preskripce skupin AD ženám za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% pacientů, kterým jsou předepisována antidepresiva, jsou ţeny. Jako u všech 

pacientů uţívajících AD i u ţen značně dominuje v grafu sloupec pro SSRI přesahující 

40000 DDD a to v obou letech. Další jsou dle počtu DDD uţívána nová AD s nárůstem 

spotřeby v roce 2006 a to z 7780 na 11053 DDD. TCA a SNRI mají podobnou, ale 

AD 
2005 2006 

počet žen DDD počet žen DDD 

TCA,TeCA 12 2993 12 2863 

SSRI 125 40267 123 41895 

SNRI 8 3145 10 2879 

IMAO 8 1725 9 1755 

JINÁ 6 840 2 90 

NOVÁ 47 7780 43 11053 

celkem 206 56750 199 60535 
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procentuální zastoupení skupin AD užitých ženami v roce 

2005
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Procentuální zastoupení skupin AD užitých ženami v roce 

2006
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nízkou spotřebu a IMAO ještě niţší počet DDD. Jiná AD byla předepisována výjimečně 

a to u mianserinu pouze jedno balení jednomu pacientu s 10 DDD v roce 2005 a 

tianeptin několika pacientům s poklesem v roce 2006 . 

 

Graf č.5 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných ženám v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.6 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných ženám v roce 2006. 
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Nejuţívanějšími AD jsou SSRI v průměru v 70% ze všech předepisovaných AD 

v obou letech. Nová AD byla uţívána se zvýšením ze 14% z celkového počtu DDD 

v roce 2005 na 18% v roce 2006. Počet DDD u TCA, SNRI a IMAO zahrnoval 5% a 

méně z celkového počtu. 
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Počet DDD užitých muži v roce 2005 a 2006
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3.2.2.2. Počet DDD preskribovaných mužům za rok 2005 a 2006 

Tab. č.8 Počet DDD ve skupinách AD užitých muži za rok 2005 a 2006. 

AD 
2005 2006 

počet mužů DDD počet mužů DDD 

TCA,TeCA 6 1281 6 1336 

SSRI 49 16672 41 17968 

SNRI 3 488 10 1279 

IMAO 7 2085 6 1740 

JINÁ 2 450 2 190 

NOVÁ 23 5080 23 5574 

celkem 90 26056 88 28087 

  

Graf č.7 Srovnání preskripce skupin AD mužům za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U muţů také zřetelně převaţuje preskripce SSRI a to v počtu DDD zhruba 3x více 

neţli u nových AD, která jsou na druhém místě a v obou letech dosahují něco málo přes 

5000 DDD. Obě dvě skupiny mají rostoucí tendenci spotřeby v roce 2006. Další 

skupinou, která je předepisována méně, jsou IMAO, která mají vyšší počet DDD neţ 

TCA a SNRI. TCA jsou v obou letech na stejné úrovni a SNRI vykazují nárůst v roce 

2006. Jiná AD jsou předepisována minimálně. 
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Procentuální zastoupení skupin AD užitých muži v roce 2006
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Graf č.8 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných mužům v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.9 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných mužům v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 zahrnoval počet DDD u SSRI 54% z celkového počtu, další rok uţ to 

bylo 63%. Z grafu vyplývá, ţe i přesto ţe se počet DDD u nových AD v roce 2006 

zvýšil, procentuélně došlo ke sníţení uţití nových AD z 27% na 20% z celkového 

počtu DDD u muţů v roce 2006. IMAO představují 8% z preskribovaných v roce 2005 a 

6% o rok později. U TCA a IMAO došlo k lehkému sníţení a u SNRI naopak k lehkému 

nárůstu.  

 

Procentuální zastoupení skupin AD užitých muži v roce 2005 
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Počet DDD ve skupinách AD rozdělených dle věku za rok 2005
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3.2.3. POČET DDD ANTIDEPRESIV UŽITÝCH PACIENTY ZA ROK                   

2005 A 2006 ROZDĚLENÝCH  DLE VĚKU 

Tab. č. 10 a 11 Počet pacientů a DDD rozdělených dle věku za rok 2005 a 2006 

(v 1. sloupci je počet pacientů, ve 2. sloupci je počet DDD). 

věk 
2005 

<30 31-60 61< 

TCA, TeCA 0 0 5 1309 13 2965 

SSRI 16 2586 106 34792 52 19561 

SNRI 0 0 9 2520 1 1113 

IMAO 0 0 12 2730 4 1080 

JINÁ 0 0 1 230 7 1050 

NOVÁ 11 1391 42 7473 17 3996 

 

věk 
2006 

<30 31-60 61< 

TCA, TeCA 0 0 4 1264 15 2935 

SSRI 19 3424 95 38664 49 17775 

SNRI 5 252 13 3423 2 483 

IMAO 2 180 9 2490 4 825 

JINÁ 0 0 1 160 3 120 

NOVÁ 13 3107 32 8008 21 5512 

 

Do psychiatrické ordinace docházejí pacienti všech věkových kategorií. Deprese a 

následné uţívání antidepresiv se nevyhýbají ţádnému věku. Nejvíce pacientů se nachází 

ve skupině od 31 do 60 let. Mnoho pacientů, kterým jsou preskribována AD jsou 

staršího věku a méně je těch mladších. Klasicky nejvyšší počet DDD všech 

preskribovaných AD spotřebovala střední generace a to v obou letech kolem 50000. 

 

Graf č.10 Srovnání preskripce skupin AD dle věku za rok 2005.  
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných 

mladšími pacienty v roce 2005
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných pacienty 
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V roce 2005 bylo ve všech 3 věkových skupinách předepisováno nejvíce 

antidepresiv ze skupiny SSRI. Mladším pacientům byly preskribovány léky pouze ze 2 

skupin AD a to SSRI a nová. U léčených od 31 do 60 let byla na druhém místě 

preskribována nová AD, dále na stejné úrovni SNRI a IMAO. Starší pacienti uţívali po 

SSRI  Nová AD, i kdyţ mnohem méně, a na 3.místě se v počtu DDD nacházely TCA. 

 

Graf č.11 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných mladším v roce 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet spotřebovaných DDD u mladších pacientů činil 65% SSRI a 35% nových 

AD. Antidepresiva z jiných skupin jim nebyla v tomto roce předepsána vůbec. 

 

Graf č.12 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných střední generaci v roce 

2005. 
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Počet DDD ve skupinách AD rozdělených dle věku pacientů za 

rok 2006
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných staršími 

pacienty v roce 2005
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U pacientů ve středním věku zabírá počet DDD ve skupině SSRI 71%. AD 

z ostatních skupin byly vyuţívány méně a to nová AD v 15% a dále IMAO se 6%, 

SNRI v 5% a TCA poze ve 3% z celkového počtu DDD za rok 2005. 

 

 Graf č.13 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných starším pacientům v roce 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U starších pacientů dělá procentuální vyjádření počtu vyuţívaných DDD u skupiny 

SSRI 65%. Na druhém místě jsou nová AD s 13% a 10% DDD, které byly 

preskribovány, patří TCA. Ostatní skupiny včetně jiných AD byly na stejné úrovni a ve 

všech případech činily hodnotu 4%.  

 

Graf č.14 Srovnání preskripce skupin AD dle věku za rok 2006.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Procentuální zastoupení skupin AD užívaných 

mladšími pacienty v roce 2006
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných pacienty 

ve středním věku v roce 2006
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V roce 2006 uţ byla mladším pacientům předepsána AD ze všech skupin mimo 

TCA, ale kromě SSRI a nových AD pouze v minimální míře. U nemocných ve středním 

věku je to obdobné jako v předchozím roce a to nejvíce SSRI a více neţ 4x méně 

nových AD a to kolem 8000 DDD a ještě méně SNRI, IMAO a TCA a to v tomto 

pořadí. Starším léčeným bylo předepsáno zhruba o polovinu méně SSRI neţli pacientům 

ve věku od 31 do 60 let. Na druhém místě senioři uţívali nová AD a na třetím TCA. 

 

Graf č.15 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných mladším v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladší pacienti spotřebovali zhruba stejné mnoţství DDD ze skupiny SSRI a 

nových AD, coţ představuje zvýšení preskripce nových AD v roce 2006 oproti 

předchozímu roku a to o 10%. Ostatní skupiny AD byly předepisovány této generaci 

mnohem méně. TCA stejně jako v roce 2005 nebyly uţívány vůbec. 

 

Graf č.16 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných střední generaci v roce 

2006. 
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Procentuální zastoupení skupin AD užívaných staršími 

pacienty v roce 2006
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Pacientům ve středním věku byly nejvíce předepisovány SSRI a to v počtu DDD 

lehce přes 70%. Nová AD zahrnují 15% spotřeby. Léky ze skupiny SNRI (venlafaxin) a 

IMAO jsou zhruba na stejné úrovni a 2% DDD zabírá u této generace skupina TCA. 

 

Graf č.17 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných starším v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako u ostatních dvou generací tvoří u seniorů většinu preskribovaných léků SSRI. 

Na druhém místě byla s 20% DDD nová AD. Starší pacienti jsou generací, které byla 

více neţ jiným předepisována TCA a to v roce 2006 procentuálně činí 11%. Dále to byly 

IMAO a venlafaxin a to ve 2%. 

 

3.3. Výsledky spotřeby jednotlivých nových antidepresiv u 

pacientů v psychiatrické ordinaci 

 

3.3.1. POČET DDD JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH ANTIDEPRESIV 

UŽITÝCH PACIENTY ZA ROK 2005 A 2006 

Tab č. 12 Počet DDD u skupiny nová AD užitých pacienty za rok 2005 a 2006. 

nové AD 
DDD v 
2005 

DDD v 
2006 

celkem 12860 16627 

ženy 7780 11053 

muži 5080 5574 

>30 1391 3107 

31-60 7473 8008 

61< 3996 5512 

 



 64 

Tab.č 13 a 14 Počet pacientů užívající účinné látky ze skupiny Nových antidepresiv za 

rok 2005 a 2006. 

nová AD 
 

2005 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin reboxetin trazodon duloxetin 

počet lidí 26 28 0 10 1 5 0 

ženy 14 21 0 8 1 3 0 

muži 12 7 0 2 0 2 0 

>30 3 7 0 1 0 0 0 

31-60 18 11 0 9 0 4 0 

61< 5 10 0 0 1 1 0 

 

 

nová AD 
2006 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin trazodon duloxetin 

počet lidí 14 34 0 14 4 0 

ženy 8 25 0 8 2 0 

muži 6 9 0 6 2 0 

>30 2 7 0 3 1 0 

31-60 8 14 0 8 2 0 

61< 4 13 0 3 1 0 

 

Antidepresiva uţívá více ţen neţli muţů a z toho vyplývá, ţe v absolutní hodnotě 

počtu DDD jsou nová AD více uţívána u tohoto pohlaví. Vzhledem k malému počtu 

mladých pacientů jsou jim nová AD předepisována v celkem vysokém procentu. 

Některé účinné látky jako bupropion, escitalopram a mirtazapin byly 

preskribovány celkově vyššímu počtu pacientů a naopak milnacipran nebyl lékařkou  

předepsán během dvou let ani v jednom případě. Účinná látka duloxetin, která je v léčbě 

deprese schválena od konce roku 2004, nebyla také předepisována a to nejen v této 

ordinaci, ale platí to všeobecně ve všech psychiatrických ordinacích v ČR. Trazodon byl 

v této ordinaci preskribován méně neţ vyplývá ze statistik VZP. 

 

Tab č. 15 a 16 Počet DDD jednotlivých nových antidepreiv užitých pacienty za rok 2005 

a 2006. 

nová AD 
 

2005 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin reboxetin trazodon duloxetin 

DDD 5565 3875 0 2730 30 660 0 

ženy 2700 2935 0 1845 30 270 0 

muži 2865 940 0 885 0 390 0 

>30 675 686 0 30 0 0 0 

31-60 3150 1593 0 2070 0 660 0 

61< 1740 1596 0 630 30 0 0 
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Počet DDD jednotlivých nových AD užitých pacienty za rok 

2005 a 2006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

bu
pr

op
io

n

es
ci
ta

lo
pr

am

m
iln

ac
ip
ra

n

m
irt

aza
pi

n

re
bo

xe
tin

tra
zo

do
n

du
lo

xe
tin

D
D

D

2005 2006

 

nová AD 
2006 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin trazodon duloxetin 

DDD 3960 6692 0 5205 770 0 

ženy 2205 4998 0 3360 490 0 

muži 1755 1694 0 1845 280 0 

>30 720 1652 0 705 30 0 

31-60 1755 3080 0 2453 720 0 

61< 1485 1960 0 2047 20 0 

 

Graf č.18 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u pacientů za 

rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 je nejčastěji předepisovaným novým AD bupropion, jehoţ spotřeba 

v počtu DDD v roce 2006 má klesající charakter z 5565 na 3960 DDD. Opak nastal 

v případě escitalopramu, jehoţ preskripce vykazuje zřetelný nárůst z 3875 na 6692 

DDD a v roce 2006 obsadil ve spotřebě první místo. Rostoucí spotřebu měl také 

mirtazapin, kterému stoupla spotřeba z 2730 na 5205 DDD a v roce 2006 tak předběhl 

v počtu uţitých DDD bupropion. Trazodon se drţel zhruba na stejné úrovni pouze 

s malým zvýšením počtu DDD ze 660 na 770 v roce 2006. Reboxetin byl předepsán 

pouze v jednom případě a to jedno balení jednomu pacientu s 30 DDD v roce 2005. 

V září 2005 mu v ČR skončila registrace. 
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých 

pacienty v roce 2005
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Graf č.19 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.20 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 představovala spotřeba bupropionu 44% z celkového počtu DDD 

uţitých AD, ale o rok později klesla na 24%. Opačný trend byl sledován u 

escitalopramu, jehoţ spotřeba se zvýšila z 21% na 31% a také mirtazapinu z 30% DDD 

na 40%. U obou těchto látek byla spotřeba zvýšena o 10%, zatímco u bupropionu se o 

20% sníţila. Malou a 5% spotřebu zaujímal v obou letech trazodon. 
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Počet DDD jednotlivých nových AD užitých ženami za rok 2005 
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3.3.2. POČET DDD JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH ANTIDEPRESIV 

UŽITÝCH PACIENTY ROZDĚLENÝCH DLE POHLAVÍ ZA 

ROK 2005 A 2006.  

3.3.2.1. Počet DDD jednotlivých nových AD preskribovaných ženám za 

rok 2005 a 2006. 

 

Tab č. 17 a 18  Počet DDD účinných látek ze skupiny Nových AD užitých ženami. 

nová AD 
2005 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin reboxetin trazodon duloxetin 

ženy 2700 2935 0 1845 30 270 0 

 

 

 

 

Graf č.21 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u žen za 

rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U ţen byla v roce 2005 nejpředepisovanější účinná látka escitalopram s 2935 DDD 

a v roce 2006 spotřeba této účinné látky ještě vzrostla, coţ ukazuje dominantní sloupec 

v grafu se skoro 5000 DDD. Na druhém místě ve spotřebě byl v roce 2005 bupropion 

nová AD 
Rok 2006 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin trazodon duloxetin 

ženy 2205 4998 0 3360 490 0 
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Procentuální zastoupení jednotlivých AD užitých ženami v 

roce 2005
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých 

ženami v roce 2006
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2700 DDD a na třetím místě byl mirtazapin s 1845 DDD. O rok později si tyto dvě 

účinné látky místo v počtu DDD vyměnili. Spotřeba byla u bupropionu 2205 DDD  u 

mirtazapinu vyrostla na 3360 DDD. Málo předepisovaný trazodon vykázal mírný nárůst 

a stoupl z 270 na 490 DDD. 

 

Graf č.22 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD u žen v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.23 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD u žen v roce 2006. 
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Počet DDD jednotlivých nových AD užitých muži za rok 2005 a 

2006
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Spotřeba bupropionu u ţen, která v roce 2005 dosahovala 35% klesla o rok později 

na 20% a escitalopramu naopak stoupla z 38% na 46% z celkového počtu DDD. 

Mirtazapin vykazoval zvýšení spotřeby z 24% na 30% a trazodon klesl ze 4% na 3%. 

 

3.3.2.2. Počet DDD jednotlivých nových AD preskribovaných mužům za 

rok 2005 a 2006. 

 

Tab č. 19 a 20 Počet DDD účinných látek ze skupiny Nových AD užitých muži. 

nová AD 
2005 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin reboxetin trazodon duloxetin 

muži 2865 940 0 885 0 390 0 

 

 

 

 

Graf č.24 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u mužů za 

rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 byla spotřeba bupropionu 2865 DDD, coţ je v absolutním počtu DDD 

ještě více neţ bylo v tomto roce preskribováno ţenám. Bupropion je jediné AD, které 

bylo v roce 2005 více uţíváno muţi neţ ţenami. Escitalopram a mirtazapin je ve 

spotřebě za rok 2005 zhruba na stejné úrovni s mírným náskokem u escitalopramu a to 

nová AD 
 

Rok 2006 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin trazodon duloxetin 

muži 1755 1694 0 1845 280 0 
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých muži 

v roce 2005
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých muži 

v roce 2006
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940 DDD a 885 DDD. V roce 2006 byl muţům bupropion preskribován méně neţ 

předchozí rok. Spotřeby bupropionu, escitalopramu a mirtazapinu se přiblíţili. 

Bupropionu se spotřebovalo 1755 DDD, escitalopramu 1694 DDD a mirtazapinu 1845 

DDD. Trazodon byl opět jako u ţen předepisován v mnohem menší míře akorát 

s opačnou a to klesající tendencí z 390 DDD na 280 DDD. 

 

Graf č.25 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD u mužů v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.26 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD u mužů v roce 2006. 
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Počet DDD jednotlivých nových AD užitých mladšími pacienty 

za rok 2005 a 2006
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Bupropion v roce 2005 obsadil ve spotřebě bezkonkurenčně první místo a přesáhl 

polovinu z celkového počtu DDD a to konkrétně 56%, zatímco o rok později spotřeba 

klesla na 31% DDD. Počet DDD u escitalopramu naopak stoupl z 19% na 30% a stoupla 

i spotřeba mirtazapinu ze 17% na 34%. U málo předepisovaného trazodonu klesla 

celková spotřeba z 8% na 5%. 

 

3.3.3. POČET DDD JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH ANTIDEPRESIV 

UŽITÝCH  PACIENTY  ROZDĚLENÝCH  DLE VĚKU ZA ROK 

2005 A 2006. 

Tab č. 20 a 21 Počet DDD účinných látek ze skupiny Nových AD rozdělených dle věku 

(do 30 let, od 30 do 60 let a od 61 let). 

 

nová AD 
2006 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin trazodon duloxetin 

>30 720 1652 0 705 30 0 

31-60 1755 3080 0 2453 720 0 

61< 1485 1960 0 2047 20 0 

 

Graf č.27 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u mladších 

pacientů  za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nová AD 
Rok 2005 

bupropion escitalopram milnacipran mirtazapin reboxetin trazodon duloxetin 

>30 675 686 0 30 0 0 0 

31-60 3150 1593 0 2070 0 660 0 

61< 1740 1596 0 630 30 0 0 
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Procentuální zastoupení jednotlivých AD užitých mladší 

populací v roce 2006
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD 

užitých mladšími pacienty v roce 2005
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V roce 2005 byly mladším pacientům bupropion a escitalopram preskribovány na 

stejné úrovni a to v počtu DDD kolem 680 u obou. Dalším předepisovaným byl 

mirtazapin, ale pouze jedno balení. V roce 2006 se poměr spotřeby bupropionu a 

escitalopramu výrazně změnil. Bupropion zůstal na stejné úrovni, zato spotřeba 

escitalopramu se více neţ zdvojnásobila a jeho sloupec dominuje v celém grafu. U 

mirtazapinu došlo také ke značnému nárůstu a to na 705 DDD v roce 2006, čímţ 

spotřeba stoupla na úroveň bupropionu. Trazodon v roce 2005 nebyl předepisován 

mladší generaci a o rok později bylo předepsáno pouze 20 DDD trazodonu. 

 

Graf č.28 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD mladším pacientům v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.29 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD mladším pacientům v roce 2006. 
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Srovnání spotřeby jednotlivých nových antidepresiv u pacientů 

ve středním věku za rok 2005 a 2006
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Co se týče procentuálního vyjádření spotřeby nových antidepresiv u mladších 

pacientů, tak bupropion a escitalopram dosahovaly v roce 2005 stejných hodnot a to 

49% z celkového počtu DDD, coţ je poměr 1:1. Mirtazapin dosahoval pouze 2% 

spotřeby. V roce 2006 se poměry účinných látek změnily. Bupropion klesl na 23% 

z celkového počtu DDD, i kdyţ v absolutní hodnotě DDD byl preskribován stejně jako 

v předešlém roce. Procentuální spotřeba escitalopramu se navýšila na 53% a i 

mirtazapin vykazuje rostoucí tendenci spotřeby s 23% DDD. 

 

Graf č.30 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u pacientů ve 

středním věku  za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacientů ve středním věku je v roce 2005 nejvíce uţívaným novým AD 

bupropion s 3150 DDD. Na druhém místě je spotřeba mirtazapinu s 2070 DDD a 

escitalopram je s 1593 DDD na třetím místě. Nejméně předepisovaným AD je trazodon 

a to v počtu 680 DDD. V roce 2006 se poměr spotřeby mezi bupropionem a 

escitalopramem obrátil. Spotřeba bupropionu se sníţila na 1755 DDD a escitalopramu 

naopak zvýšila na 3080 DDD. Díky niţší preskripci bupropionu obsadil mirtazapin 

v roce 2006 druhé místo v počtu spotřebovaných 2453 DDD. Spotřeba trazodonu se 

lehce zvýšila na 720 DDD. 
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD 

pacientů ve středním věku v roce 2005
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD u 
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Graf č.31 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD pacientům ve středním věku v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.32 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD pacientům ve středním věku v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 byla spotřeba bupropionu 42% z celkového počtu uţitých DDD, 

zatímco escitalopramu byla niţší a to 21% a mirtazapinu o něco vyšší 28%. V roce 2006 

měla spotřeba bupropionu klesající tendenci a to o 20% aţ na 22%. Naopak spotřeba 

escitalopramu byla rostoucí a zaujala 38% z celkové spotřeby. Uţití mirtazapinu také 

vykázalo mírný růst a s 31% byl na druhém místě ve spotřebě u pacientů středního věku. 

Spotřeba trazodonu vykazuje procentuálně stejnou hodnotu a to 9% z celku. 
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Počet DDD jednotlivých nových AD užitých strašími pacienty za 

rok 2005 a 2006
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých 

staršími pacienty v roce 2005
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Graf č.33 Srovnání preskripce účinných látek ze skupiny Nových AD u starších pacientů  

za rok 2005 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U starších pacientů vykazovala spotřeba bupropionu 1740 DDD a o rok později 

s mírným poklesem dosáhla 1485 DDD. Spotřeba escitalopramu naopak vykázala u 

seniorů mírný nárůst z 1596 DDD na 1960 DDD v roce 2006. Spotřeba mirtazapinu 

představuje zřetelný nárůst z 630 DDD v roce 2005 na 2047 DDD v dalším roce a a stal 

se tak nejuţívanější účinnou látkou v této generaci, ale pouze s mírným náskokem oproti 

escitalopramu. V roce 2005 bylo předepsáno jedno balení přípravku obsahujícího 30 

DDD reboxetinu a v roce 2006 jedno balení obsahující 20 DDD trazodonu. 

 

Graf č.34 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD starším pacientům v roce 2005. 
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Procentuální zastoupení jednotlivých nových AD užitých 

staršími pacienty v roce 2006
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Graf č.35 Procentuální vyjádření počtu DDD  předepsaných účinných látek ze skupiny 

nových AD starším pacientům v roce 2006 
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V roce 2005 byla spotřeba bupropionu 43% a o rok později klesla na 27% 

z celkové spotřeby jednotlivých nových AD. Naopak se zvýšila spotřeba mirtazapinu a 

to ze 16% na 37% v roce 2006. Díky tomu poklesla procentuálně vyjádřená spotřeba 

escitalopramu ze 40% na 36%, i přesto ţe v počtu DDD se jeho preskripce zvýšila. 

Ostatní účinné látky nebyly předepisovány vůbec, pouze reboxetin v roce 2005 

jedenkrát a proto v grafu vykazuje 1% z celkového počtu DDD. 
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3.4. Diskuze 

Deprese je jedním z nejrozšířenějších psychiatrických onemocnění na světě. 

Přináší člověku, který touto nemocí trpí, spoustu problémů a postihuje celou společnost 

a to i v ekonomické rovině. Téma deprese je tedy velmi aktuální. Za poslední desetiletí a 

ještě více za poslední roky vzrostl počet lidí s diagnózou deprese. Díky tomuto také 

stoupla spotřeba léků na léčbu této nemoci = antidepresiv, které jsou vázány na lékařský 

předpis, a to v ČR i ve světě. Plyne to jednak ze zvýšené incidence deprese, také ze 

zlepšující se diagnostiky tohoto onemocnění a dostupností novějších preparátů, které 

jsou méně toxické. V neposlední řadě je to dáno také tím, ţe s přibývajícím povědomím 

o této nemoci, jiţ není tolik podceňována laickou společností. Tento trend zvyšování 

spotřeby antidepresiv můţeme sledovat i ze zjištěných dat uvedených v této práci 

zpracovaných do grafů a tabulek. 

Cílem této práce bylo kvantifikovat stav předepisovaných antidepresiv v ordinaci 

psychiatra, který nemá na tyto látky ţádné preskripční omezení. Tím se zjistila spotřeba 

těchto látek pacienty této specializované ordinace. Zjišťoval se počet předepisovaných 

nových antidepresiv (registrace od roku 1999) vzhledem k preparátům, které se 

vyskytují na trhu v ČR delší dobu a také, zda se preskribce nových AD nějak vztahuje 

k věku (rozdělení do třech generací) a pohlaví. Zajímalo nás i porovnání spotřeby 

jednotlivých účinných látek ze skupiny Nových antidepresiv navzájem mezi sebou. 

Zjištěná data představují počet preskribovaných DDD léčivých látek. Hodnota DDD 

představuje udrţovací terapeutickou denní dávku pro hlavní indikaci deprese u 

dospělého člověka Počet DDD u jednotlivých účinných látek viz příloha č.1. 

Základním informačním zdrojem pro praktickou část byl rozpis předepsaných léků 

(LP) pro pacienty praţské ambulantní psychiatrické ordinace MUDr. Vladimíry 

Šefrnové, kteří jsou zároveň pojištěnci VZP. 

Účinné látky byly tříděny dle mechanismu účinku a na samostatnou skupinu 

nových antidepresiv, která nás v této práci zajímá nejvíce, a zahrnuje specifičtěji 

působící léčivé látky s lepší bezpečností a snášenlivostí a jsou proto doporučována 

odbornými společnostmi. Do této skupiny patří bupropion, escitalopram, milnacipran, 

mirtazapin, reboxetin, trazdon a duloxetin, z čehoţ registrace reboxetinu skončila v září 

2005 a duloxetin není v ČR v této indikaci předepisován i přesto, ţe je registrován. 
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Spotřeba antidepresiv byla zjišťována v roce 2005 u 296 nemocných.  

Spotřebovalo se 82806 DDD a průměrný věk pacientů byl 54 let. V roce 2006 se 

antidepresivy léčilo 287 pacientů. Předepsáno jim bylo 88622 DDD a průměrný věk 

těchto nemocných byl 53 let.  

Zhruba 70% tvořili ţeny ( rok 2005 - 206 ţen, rok 2006 - 199 ţen). Je to zřejmě 

díky genetické predispozici, sociálnímu postavení a obdobím hormonálních změn u ţen 

jako jsou těhotenství, šestinedělí, menopauza a třeba i premenstruační syndrom. 

Spotřeba se také zvyšovala společně s věkem. Starší lidé mají vyšší incidenci tohoto 

onemocnění díky horšímu sociálnímu a ekonomickému postavení, osamělosti, chronické 

bolesti, která je mnohdy trápí, vyšší nemocnosti a častější konfrontací se smrtí svých 

partnerů a známých. Nejvíce pacientů uţívajících AD bylo ve skupině nemocných ve 

středním věku následovaných seniory. Mladším pacientům (do 30 let) nebyly AD 

preskribovány v takovém počtu vzhledem k niţší incidenci deprese. 

Někteří pacienti byli stabilizovaní a navštěvovali lékařku pouze jedenkrát za 3 

měsíce na pravidelnou kontrolu a kvůli vyzvednutí receptu na jedno dlouhodobě uţívané 

antidepresivum. Jiní ale vyzkoušeli během sledovaných dvou let třeba patera 

antidepresiva a to z různých skupin. Uţívány byly často i dva druhy AD zároveň (např. 

sertralin a bupropion).  

Pacienti často neuţívali pouze antidepresiva, ale také např. anxiolytika, která jsou 

oprávněná alespoň v začátcích, neţ začne působit antidepresivum, jehoţ účinek často 

nastupuje aţ po dvou aţ třech týdnech pravidelného uţívání. Také hypnotika 

napomáhající usínání a pozdějšímu se probouzení. Další léky uţívali nemocní v rámci 

svých hlavních diagnóz (komorbidita) např. antipsychotika u schizofrenie, různých 

psychóz a sexuálních deviacích.Těchto pacientů bylo také poměrně  mnoho, vzhledem 

k tomu, ţe někteří takto nemocní mají ustanovenu povinnou léčbu. U seniorů byly 

dalšími předepisovanými např. léky na demenci a Alzheimerovu chorobu. Pacienti 

v ordinaci se také během dvou let obměňovali, protoţe někteří staří nemocní zemřeli, 

nějací naopak začali nově docházet během sledovaných let. 

Nejvíce uţívanými antidepresivy byla jednoznačně SSRI – selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu. Mají velmi dobrou účinnost a mnohem lepší 

snášenlivost v porovnání s TCA a postrádají neţádoucí kardiovaskulární účinky. Bývají 

často lékem volby. V roce 2005 je uţívalo 174 pacientů a jejich spotřeba činila 68% 

s 56939 DDD a o rok později 164 pacientů s procentuální spotřebou 67% a 59863 DDD. 

Toto zjištění koresponduje s oblibou preskripce SSRI v ČR. Dle VZP došlo v letech 
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2000 aţ 2004 k prudkému nárůstu spotřeby jednotlivých zástupců a tento trend nadále 

pokračuje (43). SSRI byly předepisovány pacientům ze všech generací a i u obou 

pohlaví a to ve více neţ 60% z celkové spotřeby AD v obou letech. Pouze mimo mladší 

pacienty v roce 2006, kde tvořila spotřeba SSRI 48% a to z důvodu vyšší preskripce 

Nových AD. Nejpředepisovanějším antidepresivem ze skupiny SSRI byl v obou letech 

sertralin a to pod obchodním názvem Sertral a Zoloft, jehoţ spotřeba vykazovala v roce 

2005 31394 DDD a v roce 2006 34750 DDD. Bylo to zhruba 2x více neţ druhé 

nejuţívanější SSRI citalopram. Na třetím místě byl v roce 2005 fluoxetin a o rok později 

ho ve spotřebě předběhl paroxetin. Escitalopram patří také mezi SSRI, je to levotočivý 

stereoizomer citalopramu, ale zařadila jsem ho vzhledem k registraci v roce 2003 do 

skupiny Nová AD. 

Další jiţ starší skupinou AD jsou Tricyklická antidepresiva, která působí jako 

neselektivní inhibitory zpětného vychytávání monoaminů. Spotřeba všech vývojově 

nejstarších TCA se postupně sniţuje, coţ je dáno jejich špatnou snášenlivostí 

(ovlivňování noradrenalinu) a značnou toxicitou. Svůj význam si však udrţují i dnes a 

pouţívají se u depresivních pacientů, kde se neosvědčily jiné skupiny AD a udrţují si 

vyuţití i v léčbě chronické neuropatické bolesti a prokazují analgetické účinky v léčbě 

migrény. TCA vykazovala spotřebu u pacientů zmiňované ordinace kolem 1000 DDD u 

včech účinných látek, která byla předepisována a kterými jsou amitiptylin (Amitiptylin), 

dibenzepin (Noveril), dosulepin (Prothiaden) a klomipramin (Anafranil) a zahrnovala 

tak 5% spotřeby ze všech skupin AD v obou sledovaných letech. Byla předepisována 18 

pacientům v roce 2005 i 2006 a to hlavně ve starším věku. Věkový průměr pacientů, 

kteří TCA uţívali, tvořil v roce 2005 65 let a o rok později 61 let. Mladším pacientům 

nebyla preskribována vůbec. Maprotilin (Ludiomil, Maprotibene) patřící do TeCA. Byl 

předepsán v obou letech vţdy pouze jednomu pacientu, takţe jeho spotřeba je v rámci 

celkového uţívání AD nevýznamná. 

Mezi SNRI – Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu patří 

venlafaxin. Řadí se mezi mladší AD a v roce 2005 byl uţíván 10 pacienty v konkrétní 

psychiatrické ordinaci a jeho spotřeba byla 3633 DDD a o rok později 20 pacientům se 

4158 DDD, coţ procentuálně vykazuje 4% spotřeby v roce 2005 a v roce 2006 5%. 

Venlafaxin byl preskribován hlavně pacientům ve středním věku a také mladším a pouze 

ve dvou případech těm starším. Nejprve byl v roce 2005 preskribován pod názvem 

Efectin ER, ale patrně vzhledem k vysokému doplatku byl v roce 2006 předepisován 

jako Velaxin. Na konci roku 2006 byl venlafaxin registrován firmou Zentiva pod 
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obchodním názvem Argofan, ale lékařkou ještě nebyl v roce 2006 pod tímto názvem 

předepisován. 

Další preskribovanou skupinou antidepresiv jsou IMAO – inhibitory 

monoaminooxidázy. Patřil do nich jiţ pouze moklobemid (Aurorix, Apo-moklo), 

protoţe tranylcypromin není od roku 2002 registrován. Od roku 2007 jiţ ani 

moklobemid. Ve sledovaných letech byl ale moklobemid uţíván 16 pacienty s 3810 

DDD v 5% z celkového počtu AD v roce 2005 a  15 pacienty s 3495 DDD ve 4% v roce 

2006. Byl předepisován hlavně střední a starší generaci, mladším pacientům pouze ve 

dvou případech. IMAO měly určité nevýhody, které vedly k nutnosti dodrţování diety 

s nízkým obsahem tyraminu, aby se předešlo vzniku hypertenzní krize. 

Do skupiny Jiná antidepresiva byly zahrnuty dvě účinné látky. Tianeptin (Coaxil)  

je antidepresivum s naprosto opačným mechanismem účinku neţ dříve jmenované léky. 

Na synaptické membráně urychluje vychytávání serotoninu a jeho antidepresivní 

působení se vysvětluje příznivým účinkem na hippocampus. Byl předepisován hlavně 

starším pacientům a to v roce 2005 ve 4% s 1270 DDD a o rok později pouze 

zanedbatelně s 280 DDD. Mianserin, který blokuje α2 adrenoreceptory, lékařka 

předepsala pouze jenomu staršímu pacientovi v roce 2005 pod názvem Lerivon. 

Poslední skupinou AD jsou nová antidepresiva, jejichţ spotřeba mě zajímala 

nejvíce. Některé látky zařazeny do této skupiny jsou předepisovány čím dám častěji a 

celková spotřeba těchto AD stále roste. Dle VZP, vţdy po registraci nového AD, jeho 

spotřeba v ČR stoupala, tedy kromě reboxetinu (Edronax), jehoţ spotřeba vykazovala 

maximum v roce 2001 a poté strmě klesala (patrně kvůli zvyšujícímu se doplatku a 

nedostatečné účinnosti) aţ do zrušení jeho registrace v září 2005. V ordinaci, která nám 

poskytla informace pro vyhodnocení, tento trend zvyšující se spotřeby nových 

antidepresiv můţeme vidět také. Nová AD byla preskribována v roce 2005 70 

pacientům s průměrným věkem 50 let. Spotřeba byla 12860 DDD a vykazovala 16% 

z celkové spotřeby všech AD. V roce 2006 byla Nová AD předepsána 66 pacientům 

s průměrným věkem 51 let, ale se zvýšením na 16627 DDD a 19% ze všech skupin. 

Byla předepisována všem generacím, nejvíce ale mladším pacientům a to 

v procentuálním vyjádření a vzhledem k počtu pacientů v určitých generacích. 

Jak uţ bylo zmíněno, nějaké účinné látky z této skupiny byly preskribovány více a 

některé vůbec. Duloxetin (Xeristar) nebyl v ČR ani v této ordinaci preskribován vůbec. 

Milnacipran   (Ixel,  Dalcipran)   lékařka   také   vůbec   nepředepisovala  a    Reboxetin  
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( Edronax), jak jiţ bylo uvedeno, byl předepsán pouze jednomu pacientu v první půli 

roku 2005. Spotřeba  trazodonu (Tritico AC) nebyla velká. Byl preskribován v roce 

2005 5 pacientům a jeho spotřeba činila 660 DDD, coţ bylo 5% spotřeby ze všech 

Nových AD. Všech 5 pacientů bylo středního věku, 3 ţeny a 2 muţi. V roce 2006 byl 

předepsán 4 pacientům, ale spotřeba vzrostla na 770 DDD a zase vykazovala 5%. Poměr 

muţů a ţen byl stejný a jeden pacient byl staršího věku. Celkově je v ČR (dle VZP) 

trazodon preskribován více neţ ve sledované ordinaci. Má oproti ostatním látkám 

některé výhody. Pozitivně ovlivňuje spánek (uţívá se večer), zlepšuje sexuální funkce a 

má rychlý nástup účinku, který lze sledovat jiţ v prvním týdnu léčby.  

Často předepisovaným Novým AD byl mirtazapin, který byl předepisován pod 

názvem Mirzaten a později více pod obchodním názvem Mirtawin. V roce 2005 byl 

předepsán 10 pacientům a jeho spotřeba vykazovala 2730 DDD, coţ činilo 23% ze 

spotřeby všech Nových AD. Byl předepisován hlavně pacientům ve středním věku a 

mladším. V roce 2006 jeho spotřeba stoupla na 5205 DDD a zahrnovala jiţ 31% 

z nových AD. Pacientů bylo 14 a nacházeli se ve všech věkových skupinách – starších 

bylo procentuálně více neţ v roce 2005.  

Nejvíce předepisovanějším Novým antidepresivem byl v roce 2005 bupropion, 

který byl předepisován pod svým obchodním názvem Wellbutrin SR. V tomto roce 

vykazoval 44% spotřebu ze všech Nových AD. Byl předepsán 26 pacientům a spotřeba 

činila 5565 DDD. Byl také  v roce 2005 častěji procentuálně  preskribován muţům 

(56%) vzhledem k počtu muţů a ţen, kteří ho uţívali a procentuálně byl uţíván zhruba 

stejně  pacienty všech generací. V roce 2006 jeho spotřeba poklesla na 3960 DDD a 

tvořila 24% z Nových AD. Ze 14 pacientů bylo 8 ţen a 6 muţů, takţe muţi uţ 

v preskripci bupropionu procentuálně nepřevyšovali ţeny. Znovu ho uţívali 

procentuálně stejně pacienti všeho věku. 

Celkově nejpředepisovanějším novým antidepresivem (součet DDD v obou letech) 

byl escitalopram (Cipralex). V roce 2005 byl sice ve spotřebě na druhém místě za 

bupropionem, ale v roce 2006 jeho spotřeba stoupla. V roce 2005 byl předepsán 28 

pacientům a to v hodnotě 3875 DDD, coţ činilo 30% ze spotřeby  Nových AD. 

Procentuálně byl zhruba 2x více uţíván ţenami a také často starší a mladší generací 

vzhledem k počtu pacientů, i kdyţ v absolutní hodnotě to bylo 7 starším, 11 pacientům 

ve středním věku a 10 mladším léčeným ve sledované psychiatrické ordinaci. V roce 

2006 byl Cipralex nejpředepisovanějším novým antidepresivem. Jeho spotřeba byla 

6692 DDD a vykazovala 40%, počet léčených byl 34. Více ho uţívaly ţeny, byl 
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preskribován všem generacím a to 7 starším nemocným, 13 pacientům ve středním věku 

a 13 mladším. Oblíbenost escitalopramu koresponduje dle VZP s vysokou preskripcí 

v ČR. Jeho spotřeba po uvedení na trh prudce stoupla Uţívá se v efektivní nízké dávce 

10mg za den a má méně neţádoucích účinků neţli citalopram. 

Pokud shrneme spotřebu nových antidepresiv dle věku, pak u pacientů do 30 let 

byla nová AD preskribována nejvíce ze všech generací a to v roce 2005 v 35% a o rok 

později dokonce vykazovala 45% preskripci v počtu DDD mezi ostatními skupinami 

AD a byla na 2. místě za SSRI. U pacientů ve středním věku to byly také nejvíce 

předepisovány SSRI, dále potom nová AD a ta v obou letech činila 15%  a na 3. místě 

byla preskripce moklobemidu. U seniorů byly preskribovány také nejvíce SSRI, poté 

nová AD se zvyšující se tendencí, která vykazovala 13% v roce 2005 a v roce 2006 jiţ 

20% z celkové preskripce antidepresiv v počtu DDD a na 3. místě se nacházela TCA.    

U ţen a muţů byla také skupina nových antidepresiv na druhém místě v počtu 

preskribovaných DDD léčivých látek za SSRI. U ţen stoupla preskripce z 7780 DDD 

v roce 2005 na 11053 DDD v roce 2006 a v procentuálním vyjádření vykazovala nárůst 

ze 14% na 18% z celkové preskripce všech skupin AD. U muţů k tak výraznému 

nárůstu nedošlo. Preskripce se zvýšila z 5080 DDD v roce 2005 na 5574 DDD o rok 

později a v rámci celkové preskripce AD dokonce klesla z 27% na 20% v roce 2006.   

Pořadí spotřeby nových AD se během dvou let změnilo. V roce 2005 byl celkově 

nejvíce předepisovaným bupropion, poté escitalopram a na třetím místě mirtazapin. 

V roce 2006 se escitalopram dostal na první místo v počtu preskribovaných DDD, na 

druhém místě byl mirtazapin a a aţ na třetím bupropion. U ţen vede escitalopram ve 

spotřebě v obou letech a u muţů je bupropion v roce 2005 uţíván nejvíce a o rok později 

se spotřeba bupropionu, escitalopramu a mirtazapinu u muţů vyrovnává. U mladších 

pacientů byly v roce 2005 nejvíce předepisovány bupropion a escitalopram, mirtazapin o 

mnoho méně. V roce 2006 se spotřeba escitalopramu zvýšila a on byl uţíván 2x více neţ 

bupropion, který se zhruba srovnal s mirtazapinem, u něhoţ došlo k navýšení.                

U pacientů mezi 31 a 60 lety byla nová AD uţívána v tomto pořadí a to v roce 2005 na 

prvním místě bupropion, poté mirtazapin a na třetím místě escitalopram a v roce 2006 

na prvním místě escitalopram, druhém mirtazapin a na třetím místě bupropion.              

U starších pacientů klesla spotřeba bupropionu v roce 2005 z prvního místa na třetí 

místo v roce 2006 a spotřeba mirtazapinu se právě naopak nacházela v roce 2005 na 

třetím místě a v roce 2006 stoupla na první. Escitalopram byl u seniorů v obou letech na 

druhém místě. 
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3.5. Závěr 

Z výsledků této práce, v níţ byla vyhodnocena data o preskripci a spotřebě  

antidepresiv v praţské psychiatrické ordinaci pro pojištěnce VZP, lze vyhodnotit tyto 

závěry: 

 Spotřeba antidepresiv se stále zvyšuje, je výrazně vyšší u ţen neţ u muţů a roste 

s věkem. 

 Spotřeba nových antidepresiv se také celkově zvyšuje a zaujímá v  preskripci 

antidepresiv vyšší procento.  

 Nová antidepresiva jsou předepisována pacientům všech generací, zvláště pak 

mladším, těm ve vysokém procentu.  

 Nová antidepresiva vykazovala v roce 2005 vyšší procentuální spotřebu u muţů, 

ale v roce 2006 se spotřeba u obou pohlaví vyrovnala. 

 Nejvíce preskribovanými novými antidepresivy ve sledované ordinaci jsou 

escitalopram, bupropion a mirtazapin. 

  Spotřeba escitalopramu a mirtazapinu se během dvou let (2005 – 2006) zvýšila 

a naopak spotřeba bupropionu klesla. Bupropion byl jako jediné nové 

antidepresivum v roce 2005 vzhledem k počtu DDD více předepisován muţům. 
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3.6. Souhrn 

Hlavním cílem  rigorózní práce bylo porovnat preskripci nových antidepresiv 

s ostatními klasickými antidepresivy jako jsou např. SSRI, TCA, IMAO a to jak v celku 

tak i vzhledem k věku a pohlaví pacientů. Šetření bylo provedeno na vzorku 387 resp. 

370 pacientů, a to v ordinaci psychiatra, jehoţ preskripce se netýká omezení 

předepisovat nové preparáty. Výsledky byly následně statisticky zpracovány.  

Nová antidepresiva jsou heterogenní skupina obsahující účinné látky se 

specifičtějšími mechanismy účinku a niţšími neţádoucími účinky. Patří mezi ně 

bupropion, escitalopram, milnacipran, mirtazapin, reboxetin, trazodon a duloxetin. 

V praktické části byla vyhodnocena preskripce (spotřeba) antidepresiv v praţské 

psychiatrické ambulanci a to na souboru pojištěnců VZP  za rok 2005 a 2006. Výsledky 

potvrzují můj předpoklad, ţe celková spotřeba antidepresiv stoupá (nejpředepisovanější 

jsou SSRI) a zároveň se zvyšuje podíl nových antidepresiv na celkové preskripci. V roce 

2005 vykazovala preskripce nových antidepresiv 16% podíl ze všech skupin 

antidepresiv. O rok později stoupla na 19%. Celkově nejpředepisovanějším novým 

antidepresivem byl escitalopram se zvyšující se tendencí preskripce. Na druhém místě se 

nacházel bupropion, jehoţ proskripce v roce 2006 poklesla a na třetím místě byl 

mirtazapin, jehoţ preskripce naopak v roce 2006 stoupla. 

Podíl preskripce nových antidepresiv vůči ostatním skupinám byl v roce 2005 niţší 

u ţen (14%) neţ u muţů (27%), ale v roce 2006 se zhruba vyrovnal  a preskripce nových 

antidepresiv vykazovala u ţen zvýšení (na 18%) a u muţů naopak sníţení (na 20%). 

Nejvíce byla nová antidepresiva předepisována mladším pacientům do 30 let a to se 

zvýšením v roce 2006 aţ na podíl 45% ze všech skupin antidepresiv. U střední generace 

mezi 31 a 60 lety vykazoval podíl preskripce nových antidepresiv v obou letech 15% a u 

starších pacientů se zvýšil z 13% v roce 2005 na 20% v roce 2006. 
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3.7. Summary 

The main aim of presented labour was to compare the prescription of the new 

antidepressants and the others as SSRI, TCA, IMAO.The comparison has been done in 

generally and also with regard to patients´s age and gender. The research has been done 

in group of 387 patients, actually 370 ones, in psychiatrist´s surgery whom prescription 

had not been restricted from new preparations. The results have been worked up 

statistically. 

The new antidepressants are heterogeneous group of medication containing active 

ingredients with specific act of action and with lower side effects. Bupropion, 

escitalopram, milnacipran, mirtazapin, reboxetin, trazodon and duloxetin belong to this 

medicine group. 

In practical part of the labour the prescriptions evaluation of patients group 

(insured people in 2005 and 2006) in Prague psychiatrics surgery has been done. The 

results have confirmed my own assumption and that´s total antidepressants usage is on 

increase  and the new antidepressants´s participation  as well. SSRI have been the most 

often prescribed. The prescriptions of new ones was showed 16 % of all groups of 

antidepressants in 2005. A year later the prescription was risen up to 19 %. Escitalopram 

was the most generally prescribed new antidepressant with increasing tendency. The 

second one was bupropion which prescription fell down in 2006 and on the third 

position was mirtazapin  which prescription on the reverse was rising up in 2006. 

The participation of  new antidepressants in comparison to the others was lower in 

women (14%) as in men (27%) in 2005. In 2006 the prescription of new drugs showed 

incresing in women (to 18%) and drop-off in men (to 20%) on the contrary. The new 

antidepressants have been prescribed most often to patients up to 30 years of age and in 

increasing 45%  participation of all groups antidepressants. The middle aged group of 

patients (from 31 to 60 years)  was prescribed new antidepressant in 15 % cases during 

both 2005 and 2006. The elderly patients were prescribed in 13 % in 2005 and in 20 % 

in 2006 cases. 
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 5. PŘÍLOHY 

 

1. ATC Klasifikace antidepresiv a počet DDD v jednom balení 

            léčivého  přípravku 

 

SKUPINY ANTIDEPRESIV LL LP 
DDD 
(mg) 

nesel. inh. zpět. vych. monoaminů 
 

imipramin Melipramin 50x25mg 12,5 

klomipramin 
 

Anafranil 30x25mg 7,5 

AnafranilSR 20x75mg 15 

dibenzepin Noveril 20x240mg 16 

amitriptylin Amitriptylin 50x25mg 18,9 

nortriptylin Nortrilen 50x25mg 16,7 

dosulepin 
 

Prothiaden 50x100mg 3,3 

Prothiaden 30x25mg 5 

Prothiaden 30x75mg 15 

maprotilin 
 

Ludiomil 30x25mg 7,5 

Ludiomil 20x75mg 15 

Maprotibene 20x25mg 5 

Maprotibene 20x75mg 15 

Sel. inh. zpět. vych. serotoninu 

fluoxetin 

Apo-fluoxetine 30x20mg 30 

Apo-fluoxetine 100x20mg 100 

Deprex 30x20mg 30 

Floxet 14x10mg 7 

Floxet 14x20mg 14 

Floxet 28x20mg 28 

Flumirex 30x25mg 30 

Fluoxetin-ratiopharm 30x20mg 30 

Fluoxetinratiopharm 100x20mg 100 

Fluoxin 20x20mg 20 

Fluoxin 50x20mg 50 

Fluoxin 100x20mg 100 

Fluzak 30x20mg 30 

Magrilan 10x20mg 10 

Magrilan 30x20mg 30 

Portal 14x20mg 14 

Portal 28x20mg 28 

Prozac 28x20mg 28 

citalopram 

Apo-citalopram 30x10mg 15 

Apo-citalopram 100x10mg 50 

Apo-citalopram 30x20mg 30 

Apo-citalopram 100x20mg 100 

Cerotor 14x20mg 14 

Cerotor 28x20mg 28 

Cerotor 28x40mg 56 

Cita 28x10mg 14 

Cita 28x20mg 28 

Cita 56x28mg 56 

Cita 28x40mg 56 

Citalec 30x10mg 15 

Citalec 30x20mg 30 
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Sel. inh. zpět. vych. serotoninu 

citalopram 

Citalon 28x20mg 28 

Citalopram Actavis 30x20mg 30 

Citalopram Pliva 28x10mg 14 

Citalopram Pliva 28x20mg 28 

Citalopram-ratiopharm 30x20mg 30 

Seropram 28x20mg 28 

Seropram gtt 40mg/ml 15 ml 30 

Zyloram 28x20mg 28 

paroxetin 

Seroxat 30x20mg 30 

Seroxat 30x30mg 30 

Parolex tbl   

Apo-parox 30x20mg 30 

Apo-parox 100x20mg 100 

Paroxetin-ratiopharm 30x20mg 30 

Remood 30x20mg 30 

sertralin 

Apo-sertral 30x50mg 30 

Apo-sertral 100x50mg 100 

Apo-sertral 30x100mg 60 

Asentra 28x50mg 28 

Asentra 28x100mg 56 

Serlift 30x50mg 30 

Serlift 30x100mg 60 

Sertralin Actavis 30x50mg 30 

Sertralin Irex 28x50mg 28 

Sertralin Irex 28x100mg 56 

Sertralin-ratiopharm 30x50mg 30 

Sertralin-ratiopharm 30x100mg 60 

Stimuloton 28x100mg 56 

Stimuloton 30x50mg 30 

Zoloft 28x50mg 28 

Zoloft 28x100mg 56 

fluvoxamin 
 

Fevarin 30x50mg 15 

Fevarin 30x100mg 30 

escitalopram Cipralex 28x10mg 28 

Inhibitory monoaminooxidázy A 
 

moklobemid 

Apo-moclob 30x150mg 15 

Apo-moclob 100x150mg 50 

Apo-moclob 30x300mg 30 

Apo-moclob 100x300mg 100 

Aurorix 30x150mg 15 

Aurorix 30x300mg 30 

Jiná antidepresiva 

bupropion 
 

Wellbutrin SR 60x150mg 45 

Wellbutrin SR 30x150mg 22,5 

mianserin 

Lerivon 30x10mg 5 

Lerivon 20x30mg 10 

Lerivon 30x60mg 30 

Miabene 20x10mg 3,3 

Miabene 20x30mg 10 

trazodon 

Trittico AC 20x150mg 10 

Trittico AC 60x150mg 30 

Trittico AC 30x75mg 7,5 

mirtazapin Esprital 30x15mg 15 
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Jiná antidepresiva 

mirtazapin 

Esprital 30x30mg 30 

Esprital 30x45mg 45 

Mirtazapin teva 30x15mg 15 

Mirtazapin teva 30x30mg 30 

Mirzaten 30x30mg 30 

Mirzaten 30x45mg 45 

Remeron SolTab 30x15mg 15 

Remeron SolTab 30x30mg 30 

Remeron SolTab 30x45mg 45 

Remeron 30x15mg 15 

Remeron 30x30mg 30 

Remeron 30x45mg 45 

tianeptin 
 

Coaxil 30x12,5mg 10 

Coaxil 90x12,5mg 30 

venlafaxin 

Efectin ER 28x75mg 21 

Efectin ER 28x150mg 42 

Velaxin 60x50mg 3 

Velaxin 56x75mg 42 

milnacipran 
 

Ixel 28x25mg 7 

Ixel 56x25mg 28 

reboxetin Edronax 60x4mg 30 

duloxetin 
 

Cymbalta 28x60mg 28 

Xeristar   

 

 


