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1 Zkratky 

5-HT  serotonin 

ASRI  alosterické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

cAMP  cyklický adenosin monofosfát 

CNS  centrální nervový systém 

CREB  cAMP response element binding protein 

D  dopamin 

GIT  gastrointestinální trakt 

HPA  osa hypotalamus-hypofýza-nadledviny 

IC50  50% inhibiční koncentrace 

IMAO  inhibitory monoaminoxidázy 

IS  imunitní systém 

MAO  monoaminoxidáza 

MDR  „multi drug rezistence“ efluxní pumpa  

MFC  minimální fungicidní koncentrace 

MIC  minimální inhibiční koncentrace 

NA  noradrenalin 

PG  prostaglandiny 

sp./spp. species – v textu není striktně rozlišeno, zda se jedná o jeden 

určitý, nebo více různých druhů  

SARI  serotoninoví antagonisté a inhibitory vychytávání serotoninu 

SERT  Na+ závislý serotoninový transportér 

SSRI  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

TCA  tricyklická antidepresiva 
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2 Úvod 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu vykazují poměrně široký 

antimikrobiální účinek in vitro na bakterie a houby, jsou schopny potencovat účinek 

klasických antibiotik a při společném pouţití s antimikrobiálními látkami mohou 

mikroby rezistentní činit opět citlivé k terapii. Tato zjištění nás dovedla k otázce, zda 

dlouhodobé uţívání těchto léků pacienty trpícími depresí můţe in vivo negativně 

ovlivnit jejich střevní mikroflóru a způsobit tak různé zaţívací obtíţe jako je tomu u 

klasických antibiotik. 

 Narušení rovnováhy střevní mikroflóry antibiotiky vede mimo jiné k mnoha 

klinickým projevům, především zaţívacím obtíţím jako jsou zácpa, průjem, 

nadýmání, plynatost, bolesti břicha, kručení v břiše, křeče a další. V naší studii se 

snaţíme zjistit, zda pacienti s depresí dlouhodobě uţívající léky ze skupiny 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu mají vyšší výskyt klinických 

příznaků gastrointestinálního dyskomfortu souvisejících se střevní dysmikrobií oproti 

běţné populaci. Naše práce tedy zkoumá, zda můţeme s antimikrobiálním účinkem 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu zjištěným in vitro počítat také 

in vivo u pacientů dlouhodobě léčených těmito látkami. 
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3 Teoretická část 

3.1 Deprese 

Deprese je poměrně časté a závaţné duševní onemocnění. Střední 

celoţivotní prevalence depresivní poruchy je asi 15%, roční prevalence u dospělých 

je od 5% do 10%, poměr ţen k muţům je asi 2:1. Výskyt deprese mírně stoupá 

s věkem (Kosová, 2009). Kromě podstatného sníţení kvality ţivota pacienta, můţe 

deprese ohroţovat nemocného na ţivotě sebevraţednými sklony (Suchopár a kol., 

2009). Ţivot si vezme asi 15% nemocných a asi 50% má v průběhu ţivota alespoň 

jeden sebevraţedný pokus (Kosová, 2009). 

Depresivní porucha se definuje jako patologická porucha nálady 

neodpovídající okolnostem. Je charakterizována skleslou náladou, sníţením energie 

a aktivity. Depresivní syndrom provází další příznaky jako zhoršená schopnost se 

radovat, pokles zájmů, zhoršená koncentrace a paměť, pocity viny a méněcennosti, 

smutný a pesimistický pohled na budoucnost, myšlenky na sebepoškození a 

sebevraţdu, ztráta nadhledu, úzkost, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, 

únavový syndrom, neklid, hypochondrie. Vedle psychických příznaků se často 

objevují i příznaky somatické jako algické syndromy, závratě, palpitace, dechové 

obtíţe, změny hmotnosti, u ţen změny menstruačního cyklu (Roth a kol, 1999). 

Existuje také přímá souvislost mezi úzkostnou a depresivní poruchou a výskytem 

vegetativních gastrointestinálních příznaků jako nevolnost, pálení ţáhy, zácpa a 

průjem (Haug a kol, 2002).  

Téměř kaţdý člověk za ţivot proţije alespoň jednu depresivní epizodu, kterou 

je třeba léčit, často však k lékaři nejde nebo není při diagnóze pomýšleno na 

depresivní stav.(Roth a kol, 1999) 

Dle tíţe depresivních symptomů, jejich počtu, a míry zachování sociálních 

schopností dělíme depresi na mírnou, středně těţkou a těţkou. Depresivní syndrom 

se můţe vyskytovat v následujících diagnostických jednotkách (Roth a kol, 1999): 

Depresivní fáze – jediná fáze s depresivními symptomy trvající po dobu 

minimálně dvou týdnů. 

Periodická deprese – opakovaně se vracející fáze bez projevů mánie 

v mezidobí. Pokud se deprese projevuje kontinuálně déle neţ 2 roky, mluvíme o 

trvalé afektivní poruše. 
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Bipolární afektivní porucha – stav, kdy se opakovaně (minimálně dvakrát) 

střídá epizoda depresivních symptomů s manickými, a to s mezidobím remise. 

Organická afektivní porucha – depresívní stav, který vznikl v souvislosti 

s poškozením mozku či těla, tzv. symptomatická/sekundární deprese. 

Akutní lékařská péče s hospitalizací je nezbytná v případě výskytu 

sebevraţedného pokusu a myšlenek na něj, těţké úzkostné poruchy, psychotických 

příznaků, apatie a abulie s minimální psychomotorickou aktivitou.(Roth a kol, 1999) 

Podle monoaminové teorie je deprese způsobena sníţenou dostupností 

monoaminů dopaminu, noradrenalinu a serotoninu v nervové synapsi v centrálním 

nervovém systému (CNS). Především na tomto místě působí látky pouţívaná k léčbě 

této choroby - antidepresiva.(Silbernagl a Lang, 2001) 

Klasickou farmakoterapii, většinou dlouhodobou, samozřejmě doplňujeme 

především vhodnými psychoterapeutickými postupy (Silbernagl a Lang, 2001), např. 

arteterapií, canisterapií, muzikoterapií, fototerapií (Kosová, 2009), u těţších forem 

deprese stále patří ke standardům vyuţití elektrokonvulzivní léčby.(Suchopár a kol., 

2009). Po celou dobu léčby se snaţíme udrţet dobrou compliance pacienta a 

budovat pozitivní vztah k lékaři a léčbě, edukovat nemocného a jeho rodinu a okolí. 

Monitorujeme a vyhodnocujeme přínos terapie a odpověď na ni, sledujeme případné 

neţádoucí účinky, snaţíme se jim předcházet a zmírňovat je (Kosová, 2009). 

3.2 Antidepresiva 

Látky pouţívané k léčbě deprese působí zvýšení koncentrace monoaminů 

v nervové synapsi CNS. Mohou blokovat zpětný příjem (reuptake) neurotransmiterů 

do nervové buňky, nebo inaktivují biodegradaci biogenních aminů, nebo samy zčásti 

působí jako ant/agonisté na příslušné receptory pro přenašeče signálu. Okamţité 

zvýšení koncentrace přenašeče v synaptické štěrbině ovšem není přímo odpovědné 

za antidepresivní účinek dané látky. Antidepresivní působení nastupuje teprve po 

dlouhodobější terapii (většinou 2-3 týdny). Zpoţdění souvisí s adaptačními pochody, 

které jsou následkem dlouhodobého zvýšení monoaminů v synapsi. Zřejmě poté 

nastává desenzibilizace receptorů, tzv. down-regulace, a opětovný návrat 

k rovnováze mezi koncentrací transmiterů a citlivostí receptorů.(Lüllman a kol., 2004) 

Antidepresiva podle nových poznatků vykazují účinky na genovou expresi. 

Antidepresiva zřejmě ovlivňují CREB (cAMP response element binding protein), který 

se v geonomu váţe na místo odpovědné za odezvu na cAMP (cyklický adenosin 
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monofosfát). Doba nutná k vyvolání odpovědi na CREB odpovídá době, která je 

potřebná k nástupu klinického účinku antidepresiv, tj. asi 2-3 týdny. To by mohlo 

vysvětlovat opoţděný nástup účinku antidepresiv v porovnání s rychlou aktivací 

cAMP. Exprimace určitých genů můţe vést ke zvýšené tvorbě určitých látek jako 

např. mozkových růstových faktorů a ke zvětšení počtu receptorů pro dané látky, 

které vykazují neuroprotektivní aţ neurotrofní účinky na mozkové struktury např. 

hipokampus.(Suchopár a kol., 2009) 

Indikační pole antidepresiv se v posledních letech rozšířilo na terapii 

úzkostných poruch, mnohá se také pouţívají jako doplňková léčiva v terapii bolesti, 

sexuálních dysfunkcí, nespavosti a při poruchách mikce.(Suchopár a kol., 2009) 

Podle mechanismu účinku můţeme antidepresiva rozdělit na thymoleptika, 

která převáţně blokují zpětné vychytávání neurotransmiterů v synapsi, případně 

působí přímo ant/agonisticky na receptory, a thymoeretika, která inhibují štěpení 

neurotransmiterů monoaminoxidázami.(Lüllman a kol., 2004) 

3.2.1 Thymoleptika 

Mechanismus účinku převáţné většiny thymoleptik spočívá v inhibici zpětného 

vychytávání monoaminů ze synaptické štěrbiny. Některé nové látky téţ působí přímo 

jako ant/agonisté na receptorech pro jednotlivé monoaminy. Můţeme je dělit 

vývojově dle jednotlivých generací.(Suchopár a kol., 1999) My však dáme přednost 

dělení dle specifického účinku na přenos příslušnými neurotransmitery či jejich 

receptory.(Češková, 2007) 

3.2.1.1 Nespecifická antidepresiva - Tricyklická antidepresiva 

Klasická tricyklická antidepresiva (TCA) působí neselektivní blokádu 

vychytávání noradrenalinu (NA), dopaminu (D) a serotoninu (5-HT) a také mají 

účinek anticholinergní (blokáda muskarinových receptorů v CNS i na periferii), 

antihistaminový a adrenolytický.(Suchopár a kol., 2009) 

U TCA pozorujeme účinek akutní po podání léčiva, který se projeví i u 

psychicky zdravých osob. Jedná se především o zklidnění, ospalost, sníţení duševní 

a tělesné aktivity. K tomu se přidruţují časté a pestré vegetativní projevy jako sucho 

v ústech, zhoršení močení, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze, poruchy 

akomodace aj. Po dlouhodobém podávání cca 14 dnů se rozvíjí účinek na projasnění 
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nálady, který se dostaví jen u pacientů depresivních, a akutní neţádoucí účinky 

částečně či zcela ustupují.(Lüllman a kol., 2004) 

Mezi zástupci klasických TCA jmenujme imipramin, amitriptilin, nortriptilin, 

klomipramin, a dosulepin.(Suchopár a kol., 2009) 

Pouţití klasických TCA v praxi je dnes na ústupu, především kvůli neţádoucím 

účinkům vyplývajícím z ovlivnění muskarinových, histaminových a adrenergních 

receptorů. Klasická TCA jsou většinou ponechána jako léčiva druhé volby v léčbě 

deprese a např. panické úzkostné poruchy (Lüllman a kol., 2004) a uplatnění našla 

při terapii enuresis nocturna a bolesti různé etiologie.(Suchopár a kol., 2009) 

Novější TCA dibenzepin a tetracyklický maprotilin mají v porovnání 

s klasickými TCA obdobný účinek, liší se však niţšími anticholinergními 

vlastnostmi.(Suchopár a kol., 2009) 

K TCA někdy přiřazujeme další antidepresiva s tetracyklickou strukturou – 

mianserin a mirtazapin. Mianserin a mirtazapin blokují především presynaptické α2-

adrenergní receptory, coţ vede ke zvýšení hladiny noradrenalinu. Mají potlačeny 

anticholinergní a kardiodepresivní účinky TCA a mají antihistaminový účinek 

sedativní. Mirtazapin navíc zvyšuje uvolňování serotoninu (Lüllman a kol., 2004) 

3.2.1.2 Specifická antidepresiva 

Dnes jiţ máme dispozici antidepresiva specificky zvyšující dostupnost určitého 

jednoho, respektive dvou neurotransmiterů. Volbou vhodného preparátu můţeme 

ovlivnit převaţující příznaky onemocnění. Nedostatek 5-HT má za následek 

především stavy úzkosti, podráţděnosti, hypochondrismus, sebevraţedné sklony. 

Deficit noradrenalinu a/nebo dopaminu způsobuje únavu, apatii, nesoustředěnost, 

ztrátu radosti ze ţivota.(Češková, 2007) 

3.2.1.3 Serotonergní specifická antidepresiva 

Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) je syntetizován jak v CNS, tak na 

periferii, nepřechází však hematoencefalickou barierou. V nervových zakončeních je 

5-HT přítomen ve vezikulách i extravezikulárně, po uvolnění do synapse je 

významně zpětně vychytáván do nervových zakončení nebo odbouráván 

monoaminooxigenázami. Serotonin je také prekurzorem při syntéze melatoninu. 

Známe několik podtypů 5-HT receptorů, odlišených podle lokalizace v organismu a 

funkce (Lüllman a kol., 2004) 



 12 

 

 

Obr. 1 – serotonin 

 

V současné době dělíme tuto skupinu antidepresiv do tří podskupin (Češková, 

2007): 

1) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 

2) alosterické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (ASRI) 

3) serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SARI) 

3.2.1.3.1 Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jsou moderními 

preparáty, jejichţ výhodou je především minimum neţádoucích účinků oproti 

tricyklickým antidepresivům. Mají mnohem menší riziko předávkování, nepůsobí 

sedativně (kromě fluvoxaminu), nepotencují účinek alkoholu. Jsou dnes pouţívány 

jako léky první volby při léčbě depresivních onemocnění (Suchopár a kol., 2009). 

Působí výlučně na receptorech pro serotonin, mají zanedbatelnou aktivitu na 

centrálních noradrenalinových (NA) a acetylcholinových (ACH) receptorech. Mají 

tedy čistý účinek na patologický afekt smutku a na některé úzkostné poruchy, např. 

panickou úzkostnou poruchu a obsedantně úzkostnou poruchu. Dále je moţné je 

pouţít např. k terapii bulimia nervosa, sociální fobie, posttraumatické stresové 

poruchy, premenstruační dysforické poruchy a patologického hráčství (Suchopár a 

kol., 2009). 

Nejváţnějším neţádoucím účinkem SSRI je serotoninový syndrom. Vzniká po 

podání příliš vysokých dávek nebo při současném uţití léčiv, která zvyšují hladinu 

serotoninu v synaptické štěrbině nebo hladinu SSRI v plazmě. Serotoninový syndrom 

vzniká náhle a projevuje se především zmateností, agitovaností, hypertermií, 

hypertenzí, tachykardií, nauzeou nebo křečemi.(Suchopár a kol., 2009) 

Někdy mohou SSRI negativně ovlivňovat sexuální funkce léčených a 

zhoršovat potíţe s nespavostí. Podávání SSRI by mělo být ukončeno pozvolným 
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sniţováním dávek v průběhu několika týdnů, abychom předešli syndromu 

z vysazení.(Suchopár a kol., 2009). 

Z nejčastěji uţívaných SSRI uveďme paroxetin, fluoxetin, fluvoxamin, 

citalopram a sertralin. 

 

Obr. 2 – paroxetin 

 

 

Obr. 3 – fluoxetin 

 

 

Obr. 4 - fluvoxamin 
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Obr. 5 – citalopram 

 

 

Obr. 6 – sertralin 

 

3.2.1.3.2 Mechanismus účinku SSRI 

SSRI ovlivňují chování 5-HT v synaptické štěrbině neuronu, působí inhibičně 

především na Na+ iontech závislý serotoninový transportní protein (SERT), který je 

zodpovědný za zpětné vychytávání (reuptake) 5-HT do presynaptického neuronu 

(Schloss a Williams, 1998). Blokáda SERT způsobí zvýšení dostupnosti serotoninu 

pro vazbu na postsynaptických receptorech (Suchopár a kol., 2009). 

3.2.1.3.3 Farmakokinetické vlastnosti SSRI 

Navzdory rozdílům ve struktuře jednotlivých SSRI, mají všechna tato léčiva 

podobné farmakokinetické vlastnosti. Jsou to látky lipofilní povahy. Po perorálním 

podání se z trávicího ústrojí dobře vstřebávají. Přítomnost potravy sniţuje rychlost 

jejich vstřebávání, ale výrazněji neovlivňuje míru absorbce (De Vane, 1999). 

Dostatečně dlouhý biologický poločas umoţňuje dávkování 1x denně.(Suchopár a 

kol., 2009). 
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SSRI jsou všechny silně metabolizovány v játrech a některé metabolity jsou 

farmakologicky účinné. Tyto látky jsou inhibitory jaterních izoenzymů cytochromu P-

450 a mohou zvyšovat plazmatické koncentrace mnoha současně podaných léčiv. 

Renální clearance je nízká, obecně je méně neţ 10% z podané dávky SSRI 

vyloučeno ledvinami v nezměněné podobě (De Vane, 1999). 

3.2.1.3.4 Plazmatické koncentrace a klinický účinek SSRI 

Průměrné ustálené plazmatické koncentrace SSRI po perorálním podání 

dosahují v závislosti na dávce desítek aţ stovek μg/l, podrobněji uvádíme v tabulce 

1. Za určitých okolností se mohou tyto látky kumulovat v některých tkáních a 

orgánech – především v CNS, dále v játrech, plících a ledvinách (De Vane, 1999). 

Tabulka 1 – průměrné ustálené koncentrace vybraných SSRI v plazmě po perorálním podání 
(De Vane, 1999) 

Léčivo 
průměrná 

denní dávka v mg 

průměrná 

ustálená koncentrace 

léčiva v plazmě v μg/l 

Paroxetin 20 – 50 10 - 600 

Fluoxetin 20 – 80 

90 – 300 

(max.1000) 

Fluvoxamin 100 - 300 20 - 500 

Citalopram 10 – 40 

40 - 300  

(max. 600) 

Sertralin 50 – 200 20 – 200 

 

Vazba SSRI na plazmatické bílkoviny je velká: od 77% pro fluvoxamin do 

98,5% pro sertralin. Biologická dostupnost je více neţ 44% u sertralinu, 53% u 

fluvoxaminu, 64% u paroxetinu, 80% u fluoxetinu  a 95% u citalopramu (De Vane, 

1999).  

Nebyla pozorována významná závislost mezi dávkou podaného SSRI, 

dosaţenou plazmatickou koncentrací léčiva a jeho terapeutickým účinkem nebo 

případnými neţádoucími účinky. SSRI jsou proto látky relativně bezpečné se širokým 

terapeutickým indexem (De Vane, 1999). 

3.2.1.3.5 Alosterické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (ASRI) 
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Escitalopram je pravotočivým optickým enantiomerem citalopramu. Někdy 

bývá řazen k SSRI. Svým působením je však specifičtější, nemá sedativní, 

anticholinergní ani hypotenzí účinek (Suchopár a kol., 2009). 

3.2.1.3.6  Serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu (SARI) 

Zástupcem této skupiny antidepresiv je trazodon. Kromě inhibice zpětného 

vychytávání 5-HT působí jako antagonista na serotoninovém receptoru typu 5-HT2A 

Stimulace těchto excitačních receptorů se projevuje anxiogenním a depresivním 

působením, zatímco působení serotoninu na inhibiční receptory 5-HT1A má účinek 

antidepresivní a anxiolytický. Antagonismus na 5-HT2A receptorech a zvýšení 

koncentrace 5-HT v synaptické štěrbině synergicky vede ke zlepšení příznaků 

depresivního onemocnění. Trazodon je také relativně silným antagonistou na α1-

adrenergních receptorech a slabým blokátorem α2-receptorů Trazodon navíc 

pozitivně ovlivňuje poruchy spánku bez rizika vzniku závislosti a tolerance (Češková, 

2007) a jeho místo také je v léčbě sexuálních dysfunkcí muţů i ţen (Ţourková, 

2007). 

3.2.1.4 Noradrenergní a dopaminergní antidepresiva 

Antidepresiva této skupiny ovlivňují koncentraci noradrenalinu a dopaminu 

v nervové synapsi, nebo jsou aktivní přímo na receptorech pro tyto monoaminy. 

Mezi inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (NRI) patří reboxetin a 

atomexin (Češková, 2007). 

Antidepresivum bupropion, pouţívané téţ při odvykání kouření, inhibuje 

reuptake noradrenalinu a dopaminu (NDRI). Léčba bupropionem pozitivně ovlivňuje 

sexuální funkce nemocných. Tato látka má ovšem jistý epileptogenní potenciál 

(Suchopár a kol., 2009). 

Na receptorech dopaminových (D2/D3) působí jako agonista léčivá látka 

pramipexol (Češková, 2007). V nízkých dávkách působí jako presynaptický 

antagonista léčivo amisulprid, které ve vyšším dávkování ovlivňuje postsynaptické 

receptory a má účinek antipsychotický (Suchopár a kol., 2009). Společnou vlastností 

těchto antidepresiv jsou chybějící anticholinergní neţádoucí účinky TCA a dobrá 

účinnost při dobré toleranci pacientem (Češková, 2007). 
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3.2.1.5 Dualistická antidepresiva 

Tato antidepresiva ovlivňují vyuţití serotoninu a noradrenalinu. Venlafaxin, 

milnacipram a duloxetin tvoří skupinu tzv. inhibitorů reuptake noradrenalinu a 

serotoninu (NSRI). Jejich účinek nastupuje rychleji neţ u SSRI a mají niţší vazbu na 

plazmatické bílkoviny a niţší riziko lékových interakcí, při mírně vyšším výskytu 

neţádoucích účinků. Jsou vyhrazena k léčbě farmakorezistentních depresí 

(Suchopár a kol., 2009). 

3.2.2 Inhibitory MAO (thymoeretika) 

Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO, thymoeretika) blokací enzymu 

monoaminoxidázy (MAO) brání intracelulární metabolizaci neurotransmiterů a zvyšují 

tak jejich koncentraci v synaptické štěrbině (Suchopár a kol., 1999). Působí hlavně 

zvýšením dynamogenie. Thymoeretika se uţívají především u stavů se sníţenou 

dynamogenií při reaktivních a stařeckých depresích.(Lüllman a kol., 2004) 

Podávání IMAO je kontraindikováno zejména v kombinaci s thymoleptiky a 

sympatomimetiky z důvodu rizika hypertenzní krize. Podávání léčiv z jednotlivých 

skupin by mělo být odděleno několikatýdenní pauzou.(Lüllman a kol., 2004) 

Rozeznáváme dva typy MAO. MAO-A odbourává serotonin a v menší míře 

noradrenalin. MAO-B odbourává především dopamin. Selegilin a rasagilin působí 

ireverzibilně na MAO-B, ve vyšších dávkách i na MAO-A. Jsou indikovány k léčbě 

deprese u starších pacientů s počínající demencí nebo Alzheimerovou chorobou a 

především jako antiparkinsonika. Moklobemid reverzibilně inhibuje MAO-A (RIMA), 

má niţší riziko lékových interakcí. Moklobemid je uţíván k léčbě atypických 

depresivních syndromů, panické úzkostné poruchy, sociální fobie a je vhodným 

léčivem pro starší pacienty, zlepšuje kognitivní funkce.(Suchopár a kol., 2009) 

3.2.3 Ostatní antidepresiva 

Tianeptin je svým mechanismem účinku odlišný od ostatních antidepresiv. 

Zpětné vychytávání serotoninu ze synaptické štěrbiny naopak urychluje. Sniţuje 

reaktivitu osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) vůči stresu. Nemá sedativní 

ani stimulační účinek na CNS. Uplatňuje se především u anxiozně depresivních 

syndromů.(Suchopár a kol., 2009) 

Extrakt z třezalky tečkované Hypericum perforatum působí jako inhibitor MAO-

A a dopamin-β-hydroxylázy (Suchopár a kol., 1999). Také sniţuje vychytávání NA a 
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5-HT ze synaptické štěrbiny (AISLP, 2010/I). Obsahovou látkou je především 

hypericin, dále naftodianthrony, deriváty floroglucinolu, flavonoidy a xanthony 

(Suchopár a kol., 1999). Nedávná metaanalýza klinických studií srovnávajících 

účinnost třezalky a SSRI prokázala prakticky stejnou účinnost třezalkového extraktu 

a SSRI v léčbě středně těţké a těţké depresivní poruchy. Extrakt z třezalky měl niţší 

výskyt přerušení léčby pro neţádoucí účinky neţ SSRI (Rahími a kol, 2009). 

Nevýhodou třezalkového extraktu je však interakce s mnohými léčivy na úrovni 

isoenzymů cytochromu P-450. Třezalka je induktorem těchto enzymů a můţe 

ovlivňovat plazmatické hladiny jednotlivých léčivých látek, které jsou těmito enzymy 

metabolizovány. U citlivých lidí můţe vyvolat fotosenzitivní reakce.(Suchopár a kol., 

2009) 

Soli lithia se pouţívají k léčbě manické fáze maniodepresivní psychózy a u 

akutních mánií. Lithiové ionty vstupují do buněk sodíkovými kanály, jsou však velmi 

pomalu odčerpávány Na+/K+ ATPázou a kumulují se v buňkách. Lithiové ionty 

pravděpodobně ovlivňují intracelulární přenos signálu v mozkových buňkách. 

Negativní vlastností lithiových solí je jejich nízký terapeutický index a z toho plynoucí 

velké riziko neţádoucích účinků jako je mimo jiné třes, eufunkční struma a 

nefrogenní diabetes insipidus. Lithium můţe výrazně narušit iontové hospodářství 

organismu.(Lüllman a kol., 2004) 

Nové poznatky ukazují, ţe deprese má úzký vztah k poruchám cirkadiálních 

rytmů, které jsou regulovány v nukleus suprachiasmaticus. Látka agomelatin 

resynchronizuje cirkadiální rytmy a vykazuje antidepresivní účinek. Agomelatin je 

agonistou melatoninových receptorů. Náhlé přerušení léčby nepůsobí syndrom 

z vysazení.(Suchopár a kol., 2009) 

Pro úplnost uveďme, ţe se často pro léčbu patologických pocitů úzkosti, 

strachu a napětí přidruţených k depresím pouţívají léčiva ze skupiny anxiolytik, 

především benzodiazepiny.(Suchopár a kol., 2009) 

3.3 Antimikrobiální účinky netradičních antibiotik 

Termínem netradiční antibiotika označujeme různé sloučeniny, které jsou 

běţně pouţívané k léčbě onemocnění neinfekční etiologie. Tyto látky často ovlivňují 

propustnost a funkci biologických membrán a mohou působit na široké spektrum 

mikroorganismů. Netradiční antibiotika se zdají být nadějí pro léčbu komplikovaných 
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infekcí, které jsou těţko zvládnutelné současnými terapeutickými postupy 

(Kristiansen a Amaral, 1997). 

Farmaceutický výzkum se soustředí především na obměnu známých struktur 

antibiotických léčiv, rozšíření jejich spektra působení, potlačení neţádoucích účinků 

jednotlivých látek a zamezení rozvoje rezistence mikrobů. Otázkou však zůstává, zda 

tyto moţnosti jiţ nebyly téměř vyčerpány. Přitom se objevují neustále nové poznatky 

o vlivu netradičních antibiotik na mikroorganismy. 

Antimikrobiální účinky syntetických látek, např. fenothiazinů nebo methylenové 

modři, objevil uţ na konci 19. století Ehrlich (Kristiansen a Amaral, 1997). 

Látky ze skupiny nesteroidních antiflogistik, především indometacin a 

diklofenak, vykazují in vitro aktivitu proti bakteriím rodu Brucella. Dosaţitelné 

plazmatické koncentrace těchto látek jsou však asi 10krát niţší neţ zjištěné 

minimální inhibiční koncentrace (MIC). Při zánětu však můţe koncentrace léčiva 

např. v kloubní tekutině stoupat aţ k hodnotám MIC (Munoz-Criado a kol., 1996). 

Mnohá psychofarmaka také působí antimikrobiálně. Fenothiaziny a 

thioxanteny poškozují plazmatickou membránu i stěnu eukariotických buněk. 

Chlorpromazin způsobuje změny ve struktuře bakteriální stěny u kmene 

Staphylococcus aureus velmi podobné účinkům β-laktámových antibiotik. 

Pravděpodobně také ovlivňuje funkci buněčné membrány, inhibuje eliminaci (eflux) 

léčiva z buňky, a jeho současné podání s β-laktámy působí synergicky. 

Chlorpromazin má schopnost zvrátit resistenci tzv. methicilin rezistentních kmenů S. 

aureus, je-li podán současně s methicilinem. Cílovou bakteriální strukturou pro 

chlorpromazin jsou pravděpodobně, podobně jako u penicilinových antibiotik, 

penicilin váţící proteiny (Kristiansen a Amaral, 1997). 

Chlorpromazin mění morfologii Escherichia coli a podobně jako ampicilin 

zvyšuje elongaci buněk gram-negativních bakterií (Kristiansen a Amaral, 1997).  

Chlorpromazin je také aktivní in vitro proti Corynebacterium urealyticum, 

bakterii rezistentní k mnoha antibiotikům, která způsobuje infekce urogenitálního 

traktu (Munoz-Bellido a kol., 1996). 

Fenothiaziny se ukázaly být in vitro účinné i proti Mycobacterium tuberculosis. 

Léčba tuberkulózy je komplikovaná velkým výskytem rezistentních kmenů 

mykobaktérií. Terapie konvenčními antibiotiky je stále méně úspěšná. Účinné in vitro 

koncentrace fenothiazinů proti mykobakteriím jsou nad hranicí koncentrací 

dosaţitelných v plazmě. Avšak fenothiaziny jsou téměř 100krát více koncentrovány 
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v makrofázích (Williams, 1995) a plicních buňkách (Crowie a kol., 1992), je tedy 

moţné dosáhnout potřebných intracelulárních hladin léčiva. Proto jsou velkou nadějí 

pro léčbu tuberkulózy deriváty fenothiazinů s niţším účinkem na CNS. Thioridazin, 

fenothiazinový derivát s niţším výskytem neţádoucích účinků neţ chlorpromazin, je 

účinný proti kmenům Micobacterium tuberculosis, citlivým i rezistentním vůči běţné 

antibiotické léčbě (Amaral a kol., 1997). 

Tricyklická a heterocyklická antidepresiva, neuroleptika a inhibitory zpětného 

vychytávání monoaminů jsou schizontocidní (Kristiansen, 1992) a zvyšují aktivitu 

chlorochinu proti chlorochin senzitivním i chlorochin rezistentním kmenům 

Plasmodium falciparum (Gerena a kol., 1992). 

Bylo prokázáno, ţe fenothiaziny (chlorpromazin, promethazin) a antidepresiva 

(amitriptilin, imipramin) inhibují in vitro skupinový pohyb gram-negativních 

enterobakterií z rodu Proteus, Morganella a Providencia. Tyto bakterie jsou 

oportunními patogeny, způsobují infekce močového traktu a skupinový pohyb je 

jejich významným virulenčním faktorem (Munoz-Criado a kol., 1998). 

Netradiční antibiotika jsou nadějí pro léčbu infekčních onemocnění. Otevírají 

se nové moţnosti terapeutických postupů, ať jiţ v pouţití samotných netradičních 

antibiotik, ale především v synergickém působení spolu s klasickými antibiotiky. 

Výhodami synergického působení a potenciace jsou: 

- konvenční antibiotikum je v běţných dávkách toxické a jeho kombinací 

s netradičním antibiotikem lze sníţit jeho dávku na hladinu neohroţující 

pacienta. 

- antibiotikum je v běţné terapeutické dávce neúčinné, jeho potenciací lze 

dosáhnout zvýšení jeho aktivity. 

- potenciací antibiotikum – netradiční antibiotikum lze dosáhnout zvratu 

v rezistenci mikroorganismu (Kristiansem a Amaral, 1997). 

Příklady antimikrobiálně účinných látek přinášíme v tabulce 2 Příklady 

synergického působení konvenčních antibiotik a netradičních antibiotik zobrazuje 

tabulka 3.  



 21 

Tabulka 2 - Příklady antimikrobiálně účinných látek (Kristiansen a Amaral, 1997) 

Léčivo Citlivý mikroorganismus 

Celková anestetika   

Phenobarbital 
Escherichia coli 

Thiobarbital 

Chloroform 

Staphylococcus aureus  Ether 

Halothan 

Enfluran 

S. aureus, E. coli, Corynebacterium diphteriae, 

Serratia marcescens, Proteus vulgaris, Pseudomonas 

aeruginosa 

Lokální anestetika   

Lidokain S. aureus, E. coli,Shigella spp., Vibrio 

cholerae, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, 

Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Candida 

albicans 

Lignokain 

Prokain 

Tetrakain 

Antihypertenziva   

Beta-adrenolytika   

Bupranolol 
S. aureus, P. aeruginosa, Bacillus subtilis, C. 

albicans 

Propranolol S. aureus, E. coli, P. aeruginosa 

methyl-dopa S. aureus, E. coli, Shigella spp., V. cholera 

Diuretika   

Amilorid E. faecalis 

Triamteren Streptococcus pyogenes 

Antiflogistika   

Salycilát sodný Klebsiella pneumonie 

Mucolytika   

N-acetylcystein S. aureus, P. aeruginosa 

Inhibitory protonové 

pumpy   

Omeprazol 
Helicobacter pylori 

Lansoprazol 

Blokátory kalciových 

kanálů   

Verapamil Trypanosoma 

 



 22 

 

Léčivo Citlivý mikroorganismus 

Antihistaminika   

Ciproheptaden 
Plasmodium berghei, Plasmodium yoelii, 

Plasmodium falciparum 
Ketotifen 

Pizotifen 

Bromodiphenhydramin 
S. aureus, S. pneumonie, E. coli, Klebsiella 

spp., Pseudomonas spp.,Shigella spp., V. cholera 
Diphenhydramin 

Promethazin 

Psychofarmaka   

Chlorpromazin 

S. aureus, E. faecalis, E. coli, Mycobacterium 

tuberculosis, atypická mykobakteria, herpes simplex 

virus, chřipkové viry, virus spalniček 

Thioxantheny 
V. cholerea, P. falciparum, Leishmania spp., 

Candida spp., Amoeba spp. Herpes simplex virus 

Phenothiaziny 
Střevní anaeroby, Bacteroidesspp., Prevotella 

spp., Fusobacterium spp. 

Amitriptilin 

Bifidbacterium spp., Eubacterium spp., 

Proprionibacterium spp., Actinomyces spp., 

Peptococcus spp. 

Diazepam Peptostreptococcus spp. 

Chlordiazepoxid 

Rauscherův virus myší leukémie Haloperidol 

Trifluorperazin 

Lithium Herpes simplex virus 
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Tabulka 3 - Příklady synergie netradiční antibiotikum/konvenční antibiotikum (Kristiansen a 
Amaral, 1997) 

Netradiční ATB / Konvenční 

ATB 
Citlivé mikroorganismy 

Antihistaminika   

Bromodiphenhydramin/ampicilin S. aureus 

Methdilazine/aminoglykosidy S. aureus, S. pneumoniae, E. coli 

Blakátory kalciových 

kanálů   

Amlodipin/chlorochin P. falciparum, P. yoelii 

Psychofarmaka   

Chlorpromazin/streptomycin Brucella abortus 

Chlorpromazin/izoniazid Mycobacterium intracellulare 

Chlorpromazin/beta-laktamy 

E. coli, S. aureus Chlorpromazin/aminoglykosidy 

Chlorpromazin/chinolony 

Chlorpromazin/erytromycin Bordetella pertusis 

Fenothiaziny/erytromycin S. aureus 

Amitriptylin/streptomycin S. aureus 

Perphenazin/kyselina nalidixová P. aeruginosa 

Transclopenthixol/penicilin S. pneumonie 

Desipramin/chlorochin P. falciparum 

Chlorpromazin/chlorochin P. falciparum 

Diuretika   

Amilorid/tobramycin Burkholderia cepacia 
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3.4 Imunomodulační a antimikrobiální účinky lithia a antidepresiv 

Velmi zajímavé výsledky výzkumu přináší ve své práci Lieb (2004). Odhaluje 

vztahy mezi antimikrobiálním působením lithia a antidpresiv a účinkem metabolických 

produktů kyseliny arachidonové (eikosanoidů), především prostaglandinů (PG), na 

imunitní systém a náladu. 

Eikosanoidy ovlivňují všechny buňky v těle. Regulují buňky nervových 

synapsí, buněčné sloţky imunitního systému a podílí se na řízení osy hypothalamus 

- hypofýza - nadledviny (HPA).(Lieb, 2004) 

Bakterie a houby také produkují eikosanoidy. Viry, bakterie a houby mají 

schopnost indukovat syntézu eikosanoidů v buňkách hostitele. Zvýšená produkce 

prostaglandinů můţe vézt k aktivaci latentního viru. Dále byl zkoumán vztah mezi PG 

a HIV viry. HIV virus je schopen konvertovat arachidonovou kyselinu na 

prostaglandin E2 (PGE2). Pacienti s AIDS s demencí mají významně zvýšenou 

hladinu PGE2 v mozkomíšním moku (Dumais a kol., 1998), PGE2 navozuje aktivaci 

virové DNA v T-lymfocytech (Griffin, 1994) a můţe být zodpovědný za imunosupresi, 

která je hlavním znakem AIDS (Lieb, 2004).  

Není příliš známé, ţe lithium a antidepresiva, podobně jako nesteroidní 

antiflogistika, inhibují cyklooxygenázu, enzym účastnící se přeměny arachidonové 

kyseliny na  eikosanoidy. Fluoxetin např. inhibuje syntézu prostaglandinů (Yaron a 

kol., 1999). Antidepresiva tedy svou inhibicí tvorby prostaglandinů mohou ovlivňovat 

a stimulovat imunitní systém a nepřímo tak působit antimikrobiálně (Lieb, 2004). 

Negativní vliv deprese a stresu na imunitní systém a jeho buněčné sloţky je 

dobře známý (Reite a kol., 1981). U pacientů trpících depresemi byly nalezeny 

zvýšené koncentrace PGE2  v krevních destičkách (Abdulla a Hamadah, 1975), 

v mozkomíšním moku (Linnoila a kol., 1983), slinách (Ohishi a kol., 1988) a plazmě. 

Prostaglandiny jsou aktivní v CNS a mají vliv na emoce a náladu. Nadměrná syntéza 

PG zřejmě negativně působí na činnost CNS (Lieb a kol., 1983). 

Autonomní nervový systém je regulátorem činnosti lymfoidních orgánů 

(Friedman a Irwin, 1997). PG jsou klíčovými mediátory, které zprostředkovávají 

komunikaci HPA osy a imunitního systému (Cover a kol., 2001).  

Lithium a antidepresiva mají přímý antimikrobiální účinek. Vedle toho působí 

imunostimulačně inhibicí tvorby eikosanoidů. Antidepresiva samotná také zvyšují 
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např. aktivitu NK buněk in vitro a in vivo (Frank a kol., 1999).  Nadbytek eikosanoidů 

negativně ovlivňuje činnost CNS a imunitního systému (Lieb, 2004). 

Současné poznatky tedy naznačují, ţe antimikrobiální účinek antidepresiv, 

tedy i SSRI, lze rozdělit do několika úrovní, které spolu úzce souvisí. Antidepresiva 

působí přímo na mikroby a dále ovlivňují fyziologické pochody, jimiţ se organismus 

sám brání proti infekci. 

3.5 Antimikrobiální účinek SSRI 

3.5.1 Spektrum účinku 

SSRI jsou látky, které v lidském těle zvyšují koncentraci serotoninu 

v synaptické štěrbině neuronu. Inhibují zpětné vychytávání serotoninu (reflux) přes 

presynaptickou membránu nervové buňky.(Lüllman a kol., 2004) 

Studie, které probíhají od 90. let minulého století však ukazují na výraznou in 

vitro antimikrobiální aktivitu těchto látek především proti gram-pozitivním bakteriím. 

Velmi dobře působí na stafylokoky a enterokoky. Avšak proti streptokokům, citlivým 

k běţným antibiotikům se zdají být neúčinné.  Překvapivě se prokázal efekt SSRI 

proti gram-negativním bakteriím jako Haemophillus influenzae, Moraxella catarrhalis, 

Campylobacter jejuni a dokonce i proti problematicky léčitelným mikroorganismům 

jako Acinetobacter (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

SSRI působí na některé anaerobní bakterie, jako jsou Bacteroides fragilis, ať 

jiţ se jedná o kmeny citlivé či rezistentní k běţným antibiotikům (Munoz-Bellido a kol., 

2000).  

SSRI mají účinek proti rodu Brucella, srovnatelný s některými nesteroidními 

antiflogistiky, např diclofenakem (Munoz-Criado a kol., 1996). 

Studie, která zkoumala účinnost psychofarmak na bakterii Corynebacterium 

urealyticum, odhalila, ţe fluoxetin a paroxetin mají podobnou nebo mírně lepší 

aktivitu ve srovnání s tetracykliny. Nejúčinnější psychoaktivní látkou byl sertralin, 

účinnější neţ všechna testovaná antibiotika s výjimkou glykopeptidů (Munoz-Bellido 

a kol., 1996). 

SSRI jsou účinné proti enterobakteriím rodů Citrobacter a Morganella (Munoz-

Bellido a kol., 2000) a dále proti Escherichia coli, Serratia marcescens, Enterobacter 

cloaceae a Klebsiella pneumoniae (Vlach, 2006). 
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Jejich působení proti penicilin-senzitivním nebo penicilin-rezistentním 

pneumokokům je poměrně nevýrazné (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

Minimální inhibiční koncentrace SSRI in vitro pro jednotlivé kmeny bakterií se 

pohybují v řádech desítek aţ stovek mg/l (Vlach, 2006) 

3.5.2 Mechanismus antimikrobiálního účinku SSRI 

SSRI pravděpodobně ovlivňují a pozměňují fyziologické pochody 

v mikroorganismech. Sniţují například produkci slizu u koaguláza-negativních 

stafylokoků a také brání skupinovému pohybu u rodu Proteus (Munoz-Criado a kol., 

1995). 

Přesný mechanismus působení SSRI na mikroorganismy není zatím známý. 

Podle jejich působení na reflux serotoninu v synaptické štěrbině nervové buňky 

člověka se předpokládá, ţe ovlivňují činnost bakteriální membrány, zejména 

vypuzení (eflux) látek z bakteriální buňky. Mohou působit jako inhibitory pump 

přenášejících molekuly léčiv z bakterie vně. Tato hypotéza můţe vysvětlovat jejich 

synergické působení při kombinaci s antibiotiky, stěţí však antimikrobiální aktivitu 

SSRI samotných. Jiné inhibitory membránových pump, např. reserpin nebo 

verapamil zvyšují aktivitu antibiotik, samy jsou však antibakteriálně neúčinné (Munoz-

Bellido a kol., 2000). 

Zjištění, ţe SSRI poškozují mnoţství procesů probíhajících v buňkách bakterií, 

např. syntéza slizu a skupinový pohyb, nás mohou vézt k úvaze, ţe tato léčiva 

působí na úrovni metabolických procesů bakterií (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

V úvahu připadá i nepřímé působení SSRI prostřednictvím aktivace imunitního 

systému (Lieb, 2004) a zvýšení hladiny serotoninu v organismu (Lass-Flörl, 2003b). 

3.5.3 Potenciace účinku antibiotik účinkem SSRI 

SSRI se ukázala být aktivní proti některým mikroorganismům v kombinaci 

s běţnými antibiotiky, respektive zvyšovala in vitro aktivitu současně podaných 

antibiotik. Sertralin je schopný zvýšit účinnost především tetracyklinů a 

fluorchinolonů, došlo ke sníţení hodnot MIC o 50% u chinolon-rezistentních kmenů 

Corynebacterium urealyticum (Munoz-Bellido a kol., 1996). 

Sertralin však v téţe studii neovlivňoval aktivitu β-laktamových antibiotik, 

gentamicinu ani trimetoprimu-sulfamethoxazolu. To pravděpodobně ukazuje na 

moţný mechanismus synergického působení SSRI s tetracykliny a chinolony, tedy 
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na inhibici efluxní pumpy, nacházející se v buněčné membráně bakterie, pomocí 

které mikroorganismus eliminuje antibiotikum ven z buňky. Můţe tedy jít o inhibici 

obranného mechanismu baktérií (Munoz-Bellido a kol., 1996). 

Nárůst rezistentních a především multirezistentních (rezistentních k více 

antibiotikům) kmenů bakterií je současným velkým terapeutickým problémem.  Gram-

pozitivní bakterie vlastní membránové efluxní pumpy, které jsou zodpovědné za 

vznik závaţných rezistencí k mnoha látkám, např. monokationickým barvivům a 

dezinfekčním prostředkům (Paulsen a kol., 1996). 

Bakteriální efluxní pumpy přispívají přímo k rozvoji dalších typů bakteriální 

rezistence, protoţe vystavení mikroba subterapeutickým dávkám antibiotik vede k 

 přizpůsobení bakterie a k tvorbě obranných mechanismů, jako je například změna či 

náhrada cílové struktury (Van Bambeke a kol., 2003). 

Většina z těchto pump má strukturu polypeptidů nebo proteinů, ukotvených 

v bakteriální membráně, a vyuţívá jako zdroj energie protonmotivní sílu. Mohou být 

specifické pro jeden substrát - antibiotikum nebo jsou schopny eliminovat více 

různých látek. Takové struktury nazýváme „multi drug rezistance“ (MDR) pumpy 

(Kaatz a kol., 2003).  

Inhibice MDR pump můţe výrazně sníţit MIC současně podaných antibiotik 

nebo dokonce změnit kmeny plně rezistentní na kmeny citlivé. Proto vědci usilují o 

nalezení terapeuticky vyuţitelným inhibitorů MDR přenašečů. Potenciálně nadějnou 

skupinou jsou SSRI. 

Kaatz a kol. (2003) ve své práci studovali ovlivnění dvou typů membránových 

efluxních pump, NorA a non-NorA, u Staphylococcus aureus fenylpiperidinovými 

SSRI, paroxetinem a femoxetinem in vitro. NorA protein byl první popsanou pumpou 

u multirezistentních kmenů S. aureus (Kaatz a Seo, 1997). NorA pumpa přenáší 

fluorchinolony, barviva a dezinficiencia přes bakteriální membránu, je odpovědná za 

výskyt zhruba 10% methicilin rezistentních kmenů S. aureus. NorA i non-NorA 

pumpa patří do skupiny tzv. „major facilitator superfamily“ (MFS). U jednoho 

zkoumaného kmene byl NorA protein inaktivován. 

Tento kolektiv autorů prokázal, ţe zmíněné SSRI a jejich stereoizomery mají 

mírnou aţ střední antibakteriální aktivitu proti S. aureus. Paroxetin a jeho 

stereoizomer byly asi dvakrát účinnější (MIC 62,5 - 125 mg/l) neţ femoxetin a 

stereoizomer (MIC 125 - 1000 mg/l). Stereochemie sloučenin nehrála roli vzhledem 

k MIC. Citlivost S. aureus byla srovnatelná jak u kmenů s NorA, inaktivovanou NorA 
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nebo non-NorA pumpou. SSRI tedy pravděpodobně nejsou substráty pro 

membránové pumpy bakterií a jejich samotná antibakteriální aktivita je zaloţená na 

jiném mechanismu působení neţ je ovlivnění efluxních pump (Kaatz a kol., 2003). 

V dalším pokusu Kaatz a kol. (2003) zkoumali vliv současného vystavení 

kmenů S. aureus subinhibičním koncentracím SSRI na hodnotu MIC antibiotických 

látek. SSRI inhibují oba typy NorA i non-NorA, pump. Například paroxetin v čtvrtinové 

koncentraci své MIC sníţil 8krát MIC norfloxacinu u kmene tvořícího NorA pumpu (50 

- 6,3 mg/l) i u kmene s pumpou non-NorA (12,5 - 1,6 mg/l). U kmene s inaktivovanou 

NorA pumpou se hodnoty MIC pro norfloxacin nezměnily (0,31 – 0,31 mg/l), 

v porovnání s ostatními kmeny byly tyto hodnoty MIC nízké, sledovaná antibiotika 

tedy byla vhodnými substráty pro NorA i non-NorA pumpu. Velmi obdobné výsledky 

paroxetin vykázal i v kombinaci s ethidium bromidem a tetrafenylfosfonium 

bromidem. 

Výsledky studie ukazují na přímé ovlivnění funkce membránových efluxních 

pump S. aureus prostřednictvím SSRI. Došlo k výraznému sníţení hodnot MIC 

antibiotických látek při současném podání subinhibičních koncentrací paroxetinu, 

zatímco MIC antibiotik u kmene s inaktivovanou efluxní pumpou zůstaly nezměněny. 

Zajímavé výsledky přinesly i obdobné výzkumy s gram-negativními bakteriemi. 

MIC paroxetinu u P. aureginosa byla 2-krát vyšší neţ u E. coli. Dále vědci sledovali 

vliv SSRI na pumpy AcrAB-TolC E. coli a MexAB-OprM, MexCD-OprJ u P. 

aureginosa, všechny tři typy řadíme do rodiny tzv. „rezistance nodulation division“ 

(RND) pump (Kaatz a kol., 2003). 

Čtvrtinová hodnota MIC paroxetinu, MIC pro P. aeruginosa byla 4krát vyšší 

neţ u S. aureus, nepozměnila hodnoty MIC substrátů pro pumpy MexAB-OprM a 

MexCD-OprJ u P. aureginosa. U E. coli mající membránové struktury AcrAB-TolC 

opět čtvrtinová koncentrace MIC paroxetinu redukovala hodnotu MIC pro tetracyklin 

2krát. Je známo, ţe permeabilita vnější membrány P. aureginosa je niţší neţ u E. 

coli. (Nikaido, 2001) Propustnost buněčné membrány zřejmě velmi ovlivňuje jak 

samotné antibakteriální působení SSRI, tak i vliv SSRI na efluxní pumpy gram-

negativních organismů (Kaatz a kol., 2003). 

3.5.4 Antibakteriální účinek v závislosti na modifikaci struktury 

Wei a kol. (2004) se zaměřili na hledání strukturních odlišností v molekulách 

SSRI, zodpovědných za inhibiční účinek na efluxní membránovou pumpu S. aureus. 
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Porovnávali účinek látek strukturně podobných - paroxetinu a femoxetinu, které se 

ovšem liší substituenty na základním skeletu. Kaatz a kol. (2003) odhalili, ţe 

paroxetin je asi 2krát účinnější inhibitor efluxní pumpy u S. aureus neţ femoxetin. 

Stručně naznačme, které části molekuly léčiva jsou pro účinek na efluxní pumpu 

důleţité (obr. č. 7). 

 

Obr.7 – paroxetin a femoxetin 

 

Přítomnost methylové skupiny na atomu dusíku piperidinového cyklu u 

femoxetinu zodpovídá za sníţení účinku femoxetinu v porovnání s paroxetinem. 

Výraznou roli hraje také substituce fenyletherové části molekuly obou látek. 

Paroxetinový analog s redukovanou methylendioxy skupinou, podobně jako 

femoxetin, byl méně aktivním inhibitorem neţ paroxetin samotný. Atom fluoru 

v molekule paroxetinu není zodpovědný za rozdíl v aktivitě paroxetinu a femoxetinu. 

(Wei a kol., 2004) 

3.5.5 Možné užití SSRI při léčbě bakteriálních infekcí 

Hlavním omezením SSRI při pokusech o jejich terapeutické vyuţití v léčbě 

bakteriálních infekcí je jejich dosaţitelná maximální plazmatická koncentrace, která je 

pod hranicí zjištěných MIC. Maximální sérové hladiny se pohybují okolo 1mg/l, tyto 

hodnoty je moţno vyuţít při potenciaci jiných antibiotik, kdy stačí koncentrace niţší 

hodnot MIC pro SSRI. Maximální dosaţené plazmatické koncentrace SSRI mohou 

pozměnit a narušit bakteriální metabolismus (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

Dalším faktorem ovlivňujícím pouţití SSRI jako běţných chemoterapeutik 

infekčních nemocí je jejich účinek na CNS (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

Proto by se měl další výzkum soustředit především na: 

- přesné určení mechanismu působení SSRI na bakterie a hledání látek se 

zvýrazněnými vlastnostmi antibakteriálními, dále na rozpoznání 

patofyziologického pozadí nepřímého vlivu antidepresiv a serotoninu na 

obranyschopnost lidského organismu. 



 30 

- vývoj sloučenin s potlačenými neţádoucími účinky a minimálními účinky na 

CNS. Někdy však můţe být současné působení antimikrobiální a 

antidepresivní terapeuticky ţádoucí. 

- nalezení léčiv schopných dosáhnout maximálních sérových hladin 

odpovídajících MIC. 

- schopnost SSRI inhibovat funkci struktur v bakteriální membráně, které 

vylučují látky vně bakteriální buňky a jsou odpovědné za rozvoj rezistence 

bakterií na mnohá antibiotika (Munoz-Bellido a kol., 2000). 

3.6 Antifungální účinek SSRI 

SSRI se ukázaly být účinné kromě bakterií i proti houbám. Výzkumy doposud 

prokázaly aktivitu SSRI především proti rodům Candida a Aspergillus. 

3.6.1 Aktivita SSRI proti Candida species 

Lass-Flörl a kol. (2001a) sledovala tři ţeny trpící premenstruačními 

úzkostnými poruchami a zároveň těţkou rekurentní vulvovaginální kandidózou. 

Pacientky uţívaly sertralin proti svým emočním problémům.  Antimykotická léčba se 

skládala z lokální a/nebo systémové terapie v průběhu akutních fází infekce, protoţe 

dlouhodobou terapii pacientky odmítly z důvodu neţádoucích účinků. V období, kdy 

uţívaly sertralin – 50 mg/den po 6-8 menstruačních cyklů, pacientky neměly ţádné 

recidivy akutních poševních infekcí a byly bez klinických příznaků.  Po ukončení 

léčby sertralinem došlo do několika měsíců k relapsu vulvovaginální kandidózy. 

Vulvovaginální kandidóza je infekční onemocnění sliznice ţenských 

pohlavních orgánů způsobené rodem Candida – z 90% kmeny C. albicans, dále 

kmeny non-C. albicans jako C. glabrata a C. tropicalis (Lass-Flörl a kol., 2001a). 

Stejný tým spolupracovníků zkoumal závislost účinku sertralinu na jeho 

koncentraci v médiu in vitro proti Candida spp. Sertalin byl velmi účinný proti všem 

testovaným kmenům C. albicans, C. glabrata a C. tropicalis. Minimální fungicidní 

koncentrace (MFC) se pohybovaly mezi 3 mg/l aţ 29 mg/l po 48mi hodinové 

inkubaci. Sertralin dosahuje koncentrace v plazmě zhruba 0,05 mg/l, avšak můţe se 

kumulovat v některých tkáních, např více jak 40krát v mozku (2 mg/l)(DeVane, 1992). 

Lass-Flörl a kol. (2003a) dále prokázala, ţe sertralin in vitro výrazně ovlivňuje 

virulenční faktory Candida spp. U kandid vystavených působení sertralinu (0,35 mg/l 

– 0,75 mg/l) došlo ke změnám a k potlačení elongace hyfových vláken, tyto 
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koncentrace se blíţí dosaţitelným koncentracím in vivo. Sertralin sniţoval in vitro 

aktivitu extracelulární fosfolipázy u C. albicans a sniţoval produkci kandidami 

sekretovaných aspartyl-proteináz v koncentracích o řád niţších neţ MFC. Přítomnost 

sertralinu v médiu (7 mg/l – 14 mg/l) vedla ke zvýšení inhibice pučení blastokonidií 

kandid izolovanými lidskými makrofágy.  

Bylo zjištěno, ţe výše uvedené vlastnosti hub, jsou významnými virulenčními 

faktory charakterizující zvýšenou patogenitu kandid. Sertralin tyto vlastnosti kandid 

potlačuje. Tím si můţeme vysvětlit pozitivní vliv podání sertralinu u pacientek trpících 

rekurentní vulvovaginální kandidózou (Lass-Flörl a kol., 2003a). 

Mechanismus působení SSRI není zcela objasněn. Předpokládá se přímé 

antifungální působení sertralinu ale také vliv nepřímý, který spočívá v modulaci 

imunitního systému, například prostřednictvím zvýšené hladiny serotoninu 

v organismu (Lass-Flörl a kol, 2003b) a inhibicí tvorby prostaglandinů (Lieb, 2004).  

3.6.2 Aktivita SSRI proti Aspergillus species 

Lass-Flörl a kol. (2001b) dále zkoumala fungicidní aktivitu SSRI proti 

Aspergillus species (A. fumigatus, A. flavus, A. tereus) a Candida parapsilosis. 

Zkoumanými látkami byly m.j. paroxetin, fluoxetin a sertratin. Účinek SSRI byl 

vyjádřen hodnotami MFC a také vědci sledovali post-antibiotický efekt SSRI u konidií 

Aspergillus species.  

Sertralin, následovaný fluoxetinem a paroxetinem, byl nejúčinnější látkou in 

vitro proti hyfám (MFC 3-59 mg/l) i konidiím (MFC 3-237 mg/l) Aspergillus species po 

48mi hodinové inkubaci. MFC pro C. parapsilosis byla 29-59 mg/l. Ostatní SSRI 

vykázaly řádově podobnou aktivitu. Rozdíl mezi hodnotami MFC po inkubaci 24 nebo 

48 hodin nebyl významný (Lass-Flörl a kol., 2001b). 

Post-antibiotický efekt SSRI byl sledován při koncentracích SSRI shodných 

s MFC po 48mi hodinách a niţších. Konidie byly vystaveny 4 hodinovému působení 

SSRI a pozastavení jejich růstu u některých izolovaných kmenů dosahovalo 8 aţ 24 

hodin. Sertralin byl opět nejúčinnější látkou, následovaný fluoxetinem (Lass-Flörl a 

kol., 2001b). 

SSRI působí proti Aspergillus spp. ve dvou krocích. Reverzibilně potlačují růst 

hub, a kdyţ je houba vystavena časově delšímu působení, usmrcují ji. 

In vitro MFC jsou stále nad dosaţitelnými hladinami SSRI in vivo. Mohou však 

postačovat k ovlivnění virulenčních faktorů a patogenity hub. Plazmatické 
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koncentrace SSRI se však mohou v některých případech MFC přiblíţit, např. 

kumulace v mozkové tkáni. Nadějí pro terapeutické vyuţití SSRI jako antimykotických 

látek můţe být také jejich lokální aplikace (Lass-Flörl a kol., 2001b). 

3.6.3 Nespecifický účinek SSRI proti houbám 

Jak jiţ bylo zmíněno, SSRI působí jako inhibitory Na+ závislého 

serotoninového transportéru (SERT). Lass-Flörl a kol. (2002) dokázala, ţe zřejmě 

neexistují ţádné struktury podobné SERT u hub. Je tedy nepravděpodobné, ţe by 

byly SSRI antifungálně účinné prostřednictvím známého farmakologického 

mechanismu.  

Aby potvrdili tuto hypotézu, Young a kol. (2003) provedli zajímavou studii. 

Vybrali serotonin, 8 jemu blízkých analogů, paroxetin a fluoxetin a stanovili MIC proti 

Saccharomyces cerevisiae, A. fumigatus a různým kmenům Candida spp. Sertralin 

vykázal široké antifungální působení (MIC 6,3 – 25 mg/l), paroxetin a fluoxetin byly 

účinné taktéţ. Tři látky ze skupiny analogů sertralinu (CP-51973, CP-50723, 

CP52002), enantiomer a dva stereoizomery, které měly redukovaný účinek proti 

SERT, byly stejně aktivní jako sertralin sám. Tato zjištění potvrzují, ţe antifungální 

účinek SSRI nesouvisí s jejich inhibicí SERT. 

Young a kol. (2003) dále objevili, ţe nejvíce antimykoticky aktivní látky mají 

také nejvíce lipofilní charakter. Lipofilní substance vykazují cytotoxické účinky při 

vysokých koncentracích. Tedy za antifungální aktivitu SSRI je moţná více 

zodpovědná jejich lipofilita - cytotoxicita, neţ specifický inhibiční mechanismus. 

Vědci dále zkoumali cytotoxickou aktivitu in vitro výše uvedených SSRI proti 

lidským epiteliálním buňkám, které vystavili působení na dobu 72 hodin. Všechny 

SSRI byly cytotoxické v koncentracích niţších svých MIC. Výzkumy prokázaly přímou 

závislost mezi cytotoxicitou jednotlivých SSRI a jejich antifungálními vlastnostmi.  

SSRI tedy zřejmě působí proti houbám nespecifickým cytotoxickým mechanismem, 

který souvisí s jejich lipofilní strukturou, a tento mechanismus je spojený s výrazným 

toxickým efektem na lidské buňky (Young a kol., 2003). 

Young a kol. (2003) se domnívají, ţe SSRI nejsou vhodnými léčebnými 

látkami oportunních mykotických infekcí a ani nepředstavují nadějnou skupinu léčiv 

pro hledání a vývoj nových potenciálně účinných antimykotických preparátů se 

specifickým mechanismem účinku. 
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3.6.4 Imidazolové analogy fluoxetinu 

Silvestri a kol. (2004) dospěli k zajímavému objevu. Imidazolové analogy 

fluoxetinu jeví silný účinek proti Candida spp. 

 
 

 

 

 

 

Obr. 8 - imidazolový analog fluoxetinu 

 

Za poslední dvě desetiletí rapidně stoupl výskyt topických a systémových 

onemocnění způsobených oportunními patogeny rodu Candida. Problémem při 

terapii kandidóz je ztráta účinnosti klasických antimykotik hlavně u pacientů, kteří je 

uţívají chronicky, jako např. pacienti s AIDS (Silvestri a kol., 2004). 

Léky volby u kandidových infekcí jsou azolová antimykotika – k lokální terapii 

především klotrimazol a mikonazol, k systémovému podání flukonazol a itrakonazol. 

Z dalších látek odlišné struktury je moţno lokálně pouţít nystatin, natamycin, 

amfotericin B. Celkově podáváme amfotericin B a flucytosin, samotné nebo v 

kombinaci. Systémové dlouhodobé uţívání antimykotik je spojeno s vyšším rizikem 

neţádoucích účinků, rozdílných dle typu látky, které často vedou k odmítnutí 

dlouhodobé terapie pacientem (Ryder, 1991). 

Silvestri a kol. (2004) připravili látky odvozené od fluoxetinu výměnou 

methylamino skupiny za imidazolový kruh, který se také vyskytuje u azolových 

(imidazolových) antimykotik.  Nové látky jevily in vitro vyšší aktivitu proti Candida spp. 

neţ mikonazol a další klinicky uţívaná antimykotika. Derivát se 3mi atomy chloru byl 

2krát účinnější (MFC 1 – 8 mg/l) neţ mikonazol (MFC 4 – 32 mg/l) a méně toxický 

pro izolované lidské myeloidní leukemické buňky a buňky lymfomu. Vysoká aktivita 

byla sledována pro chloro, fluoro, methyl, nitro a trifluormethyl deriváty. 



 34 

Tato studie naznačuje, ţe SSRI a jejich analogy mohou být nadějí a příslibem 

pro nalezení nových antimykotických, popřípadě antimikrobiálních látek. Ověření 

jejich aktivity in vivo je však nezbytné. 

3.6.5 Účinek serotoninu proti houbám 

SSRI selektivně blokují zpětné vychytávání serotoninu (5-HT) a zvyšují tak 

jeho koncentraci v synaptické štěrbině neuronu. Blokáda zpětného vychytávání vede 

ke zvýšení hladiny 5-HT v plazmě u pacientů léčených SSRI (Dimmock a kol., 2000). 

Výzkumy dokázaly, ţe SSRI mají antimykotický účinek proti Candida spp. a 

Aspergillus spp. Tento fakt a klinická pozorování u pacientek trpících vulvovaginální 

kandidózou a premenstruačním syndromem vedly vědce k myšlence, zda je 

serotonin také aktivní proti houbám a zda je jeho zvýšená koncentrace v plazmě u 

pacientů uţívajících SSRI jedním z moţných mechanismů antimikrobiálního účinku 

antidepresiv (Lass-Flörl a kol., 2003b). 

Lass-Flörl a kol. (2003b) ve svém pokusu prokázala, ţe 5-HT je schopen in 

vitro potlačovat růst a usmrcovat isolované kmeny C. albicans, C.glabrata a C. 

tropicalis (MFC 1,8 – 14,7 mM) a dále vystavení kvasinek 3 hodinovému působení 5-

HT (v koncentraci niţší nebo rovné MFC) reverzibilně pozastavovalo růst kandid na 8 

– 12 hodin. Koncentrace 5-HT vyšší neţ MFC způsobila sníţení počtu kolonie 

tvořících jednotek (CFU). 

Obdobnému pokusu podrobila Lass-Flörl a kol. (2002) také konidie a hyfy 

Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. flavus a A. terreus). 5-HT byl aktivní proti všem 

izolovaným kmenům. MFC 5-HT pro konidie se pohybovaly v rozmezí 14,7 – 58,8 

mM a pro hyfy 29,4 – 238 mM. U hyf bylo pozorováno výrazné poškození jejich 

struktury (buněčné membrány) působením 5-HT. 

Serotonin působí prostřednictvím mnoha subtypů receptorů. Lass-Flörl a kol. 

(2002) chtěla objasnit, který subtyp je odpovědný za antifungální aktivitu 5-HT. Do 

média byli přidáni k serotoninu antagonisté jednotlivých subtypů receptorů – 

risperidon (5-HT2A), cyproheptadin (5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C) a tropisetron (5-HT3). 

Ţádný z antagonistů neovlivnil antifungální účinek 5-HT. Mechanismus účinku zůstal 

neobjasněn. 

SSRI jsou schopny potencovat účinek některých antibakteriálně účinných látek 

a mohou zvrátit rezistenci u chlorochin-rezistentních kmenů Plasmodium falciparum. 

Heller a kol. (2004) se pokusili objasnit, zda je takováto potenciace účinku moţná i u 
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hub. Zároveň se sertralinem byl testován také 5-HT v kombinaci s amfotetericinem B 

a itrakonazolem in vitro proti Aspergillus spp. a C. parapsilosis. 

Heller a kol. (2004) prokázali, ţe 5-HT zvyšuje antifungální aktivitu 

amfotericinu B proti Aspergillus sp. Výsledky kombinace 5-HT s itrakonazolem a 

sertralinu s amfotericinem B a itrakonazolem  byly hodnoceny rozdílně, od 

synergického působení, přes indiferentní po antagonistické pro různé kmeny 

Aspergillus spp. 5-HT a sertralin vykázaly antagonismus v kombinaci s amfotericinem 

B a itrakonazolem u C. parapsilosis. 

Zjištění, ţe 5-HT poškozuje buněčnou membránu hyfových vláken Aspergillus 

spp. naznačuje, ţe synergie 5-HT v kombinaci s amfotericinem B můţe být 

způsobena zlepšením průniku antimykotika do buňky (Heller a kol., 2004). 

Mechanismus účinku serotoninu proti houbám není však zcela jasný.  

Zajímavá jsou pozorování, ţe existuje závislost mezi zvýšeným výskytem infekcí a 

nízkou plazmatickou hladinou serotoninu u některých onemocnění, např. AIDS 

(Larsson a kol., 1989).  

Christin a kol. (1998) uvedli, ţe krevní destičky, které obsahují 5-HT se váţou 

na buněčné stěny hyf Aspergillus spp. a ničí tyto houby. Mnoho antimykotik působí 

na krevní destičky, mikonazol a ekonazol inhibují vstřebávání 5-HT do destiček a 

mohou tak podpořit synergický účinek serotoninu proti houbové infekci (Helmeste a 

kol., 1998). 

Inkubace neutrofilů s 5-HT vedla k modulaci jejich antimikrobiálního účinku 

(Schuff-Werner a Splettdtoesser, 1999). 

Hladina serotoninu v různých tkáních je pravděpodobně závislá na přítomnosti 

krevních destiček, spíše neţ na obsahu 5-HT v buňkách parenchymu. Obsah 

serotoninu v destičkách je velmi variabilní, za některých okolností mohou 

plazmatické koncentrace 5-HT dosáhnout 37,6 μM (Harenber a kol., 2000). Tato 

hladina je nízká v porovnání s MFC stanovenými in vitro, je však moţné, ţe 

postačuje k ovlivnění virulenčních faktorů hub (Lass-Flörl a kol., 2003b). 

Zdá se, ţe serotonin můţe in vivo působit antifungálně, popřípadě 

antimikrobiálně na několika úrovních: přímo na mikroorganismy, nebo nepřímo 

podpořením imunitních dějů hostitelského organismu. 

Je však nezbytné dále se věnovat této problematice a odhalit pozadí jevů 

souvisejících s úlohou serotoninu v patofyziologii infekčních onemocnění. 
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3.7 Vliv SSRI na rezistentní kmeny Plasmodium falciparum 

Ročně je nakaţeno 300 milionu lidí malárií, asi 2 miliony z nich kaţdoročně 

umírá. Rezistence plasmodií k chlorochinu – nejpouţívanějšímu antimalariku – je 

popisována ve většině oblastí, kde je nákaza rozšířena (Bray a kol., 1999). 

Zprávy o schopnosti některých látek zvrátit rezistenci plasmodií in vitro jsou 

zveřejňovány od 80. let 20. století. Rezistence je charakterizována sníţením 

kumulace chlorochinu v buňce a zvýšením 50% inhibiční koncentrace (IC50) 

chlorochinu. Uveďme příklady některých látek oslabujících rezistenci plasmodií: 

blokátory kalciových kanálů verapamil (Martin a kol., 1987) a nicardipin, 

antidepresiva (Gerena a kol., 1992), antihistaminika (Safa, 1988) a antypsychotika 

(Basco a Le Bras, 1992). Tyto látky mají schopnost in vitro zvyšovat průchod 

chlorochinu do rezistentních parazitů (Taylor a kol., 2000). 

Mechanismus působení antidepresiv, tedy i SSRI, spočívá v blokádě zpětného 

vychytávání neurotransmiterů v synaptické štěrbině neuronu, působí inhibičně na 

SERT, neboli na tzv. „ATP-binding cassette“ (ABC) transportní protein. Transportní 

protein, který se nachází v buněčné membráně plasmodií, patří také do skupiny ABC 

proteinů (Taylor a kol., 2000). 

Taylor a kol. (2000) chtěli posoudit, do jaké míry souvisí vlastnost antidepresiv 

blokovat reuptake látek s jejich schopností zvrátit rezistenci P. falciparum. Pro svůj 

výzkum si vybrali látky, které působí selektivně na rozdílné receptory 

neurotransmiterů: citalopram – specifický blokátor 5-HT reuptake, amitriptilin – 

blokuje reuptake 5-HT a noradrenalinu (NA), oxaprotilin – blokuje reuptake NA, 

nomifensin – blokuje reuptake dopaminu (DA) a částečně NA. Poslední testovanou 

látkou byl verapamil, blokátor kalciového kanálu, jehoţ farmakologický cíl je odlišný. 

Ţádná z látek nebyla samotná aktivní proti plasmodiím. 

Vědci testovali látky na dvou kmenech P. falciparum – citlivém kmeni D10 a 

rezistentním kmeni vůči chlorochinu RSA11. Sledovali vliv podání léčiv na kumulaci 

chlorochinu v buňkách plasmodií a také schopnost látek sniţovat rezistenci plasmodií 

vůči chlorochinu – hodnotu IC50. Ţádná z testovaných látek nezvyšovala kumulaci 

chlorochinu ani nedošlo ke sníţení  IC50 u chlorochin citlivého kmene D10 (Tailor a 

kol., 2000).  

Všechna léčiva zvyšovala kumulaci chlorochinu v rezistentních plasmodiích 

zhruba 4 aţ 5krát oproti kontrolním mikroorganismům inkubovaným jen 
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s chlorochinem samotným. Všechna antidepresiva prokázala schopnost zvrátit 

rezistentní kmeny P. falciparum na kmeny citlivé. Nejaktivnější látkou byl citalopram – 

IC50 samotného chlorochinu (360nM; 0,189mg/l) pro rezistentní kmen byla asi 20krát 

vyšší v porovnání s IC50 chlorochinu (17nM; 0,009mg/l) v kombinaci s citalopramem 

(1234nM; 0,5 mg/l). Aktivita ostatních látek však byla srovnatelná (Taylor a kol., 

2000). 

Ţádná látka tedy nebyla hodnocena jako výrazně lepší neţ ostatní ve 

schopnosti zvrátit rezistenci P. falciparum. Autoři se domnívají, ţe tato vlastnost 

antidepresiv nesouvisí přímo s jejich inhibicí zpětného vychytávání. Určitým 

hlediskem můţe být také lipofilita psychoaktivních látek.  Zdá se, ţe rezistence P. 

falciparum je podmíněna spíše sníţeným průnikem antimalarika do buňky parazita, 

neţ vypuzením látky vně (Taylor a kol., 2000). 

Výsledky ukazují, ţe antidepersiva (SSRI) jsou schopna in vitro zvrátit 

rezistenci P. falciparum.  Teprve však studie in vivo ukáţou, zda jsou SSRI vhodnou 

skupinou pro brzké a plošné uplatnění v terapii malárie.  

3.8 Střevní mikroflóra 

Střevní slizniční mikroflóra je velmi důleţitou a nedílnou součástí lidského 

organismu. Tvoří ji obrovské mnoţství různých druhů mikroorganismů: velký počet 

různých bakteriálních kmenů, virů, hub a dalších mikrobů. Počet mikrobiálních kmenů 

ve střevě můţe dosahovat aţ 40 tisíc (Mai, Draganov, 2009) a počet buněk 

mikroflóry je okolo 1014, tedy 10krát více neţ buněk lidského těla (Tlaskalová-

Hogenová, 2009) 

Střevní mikroorganismy ţijí s hostitelským organismem v dynamické 

rovnováze, která je podstatná pro udrţení homeostázy. Některé organismy 

permanentně kolonizují trávicí trakt, jiné jím dočasně procházejí. V závislosti na věku 

člověka se mění poměr jednotlivých druhů mikroorganismů. Kojenci mají hlavní 

převahu laktobacilů a bifidobakterií(Tlaskalová-Hogenová, 2009). Od ukončení kojení 

se začíná utvářet tzv. „flóra dospělého typu“, která je z 99% sloţena ze striktně 

anaerobních mikrobů, hlavně Bacteroides, Firmicutes (Jonkers, Stockbrüger, 2007). 

Lidská střevní mikroflóra vykazuje společní základní rysy, ovšem současně se mezi 

jedinci můţe velmi lišit ve svém sloţení a charakterizuje tak tedy kaţdého jednotlivce 

(Eckburg a kol, 2005). V mikrobiální skladbě GIT mikroflóry hraje důleţitou roli i 

genotyp. Podobnost fekálních bakterií u dvojčat ţijících odděleně je mnohem větší 
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neţ u dvou lidí v páru sdílejících stejné stravovací návyky a ţivotní styl (Guarner, 

2005).  Mikroflóra obsaţená ve stolici se můţe velmi lišit od mikroflóry na sliznici 

střeva (Mai, Draganov, 2009). 

Střevní slizniční mikroflóra plní v lidském organismu několik důleţitých úkolů: 

Má bariérovou funkci, zabraňuje pronikání infekčních a imunogenních částic 

ze střeva do cirkulace. Mikroflóra stimuluje na sliznici sekreci hlenu a zesiluje a má 

reparativní účinky na těsná buněčná spojení v případě poškození střevními 

patogeny.(Hart, Kamm, 2009) 

Dále působí antimikrobiálně na patogenní mikroorganismy. Sniţují pH ve 

střevě a tím vytváří pro ţivot patogenů nepříznivé prostředí (Venturi a kol., 1999), 

sniţují adhezivitu patogenních bakterií k epitelu střevní sliznice a mají schopnost 

produkovat a stimulovat produkci bakteriocinů a defenzinů.(Boudeau a kol., 2003) 

Střevní mikroflóra má imunomodulační účinky, které spočívají v potlačení 

prozánětlivých cytokinů (např. interleukin 8) a stimulací tvorby protizánětlivých 

cytokinů (interleukin 10). Dále tlumí apoptózu epiletiálních buněk střevní výstelky 

(Yan, Polk, 2002). Mikroorganismy střevní mikroflóry také modifikují činnost antigen 

prezentujících buněk (Hart, Kamm, 2009), stimulují činnost regulačních CD4+ T-

lymfocytů a tvorbu protilátek B lymfocyty.(Fang a kol, 2000) 

V neposlední řadě disponuje střevní mikroflóra metabolickými účinky, je 

schopná štěpit komplexní látky na jednoduché sloučeniny jako cukry a mastné 

kyseliny s krátkým řetězcem. Syntetizuje vitaminy K, B12, kyselinu listovou. Přispívá 

k metabolismu ţlučových kyselin a k aktivaci bioaktivních látek, např. 

fytoestrogenů.(Mai, Draganov, 2009) 

V poslední době je střevní mikroflóra zkoumána také s ohledem na její 

moţnou úlohu v patogenezi civilizačních chorob jako je obezita, diabetes mellitus, 

jaterní choroby a alergie.(Mai, Draganov, 2009) 

Porušení fyziologické rovnováhy ve sloţení střevní mikroflóry se tudíţ můţe 

projevit nejrůznějšími zdravotními potíţemi, nejen v GIT. 

3.9 Vliv antibiotik na GIT a střevní mikroflóru 

Klasická antibiotika ovlivňují výrazně střevní mikroflóru. Jejich antimikrobiální 

účinek je buď terapeuticky prospěšný, nebo se také můţe stát účinkem vedlejším, 

neţádoucím. 
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 Antibiotika, především nevstřebatelná lokálně působící, mají v GIT pozitivní 

účinek, který vyuţíváme např. při léčbě střevních infekcí, cestovatelských průjmů, 

symptomatických nekomplikovaných divertikulárních nemocí, idiopatických střevních 

zánětů, syndromu bakteriálního přerůstání, jaterní encefalopatie, dále v léčbě kolitid, 

pre- a postoperační profylaxi při chirurgických výkonech v GIT a také při selektivní 

střevní dekontaminaci.(Zbořil, 2005) 

Téměř všechna antibiotika však také negativně působí na střevní trakt a 

mohou vyvolávat neţádoucí gastrointestinální účinky (Urbánek, 2003). 

Dyspeptické nespecifické potíţe po širokospektrých antibioticích 

(aminopeniciliny, cefalosporiny, kotrimoxazol, tetracykliny) jako nevolnost, nauzea, 

zvracení jsou většinou závislé na dávce, nemívají specifický mechanismus vzniku a 

nevedou k nutnosti vysazení léčby (Dukes, Aronson, 2000). 

Makrolidová antibiotika, především erytromycin, vykazují specifický účinek. 

Jsou agonisty motilinových receptorů v hladké svalovině GIT a mají prokinetický 

účinek (Curry a kol, 2001). Makrolidy mohou vyvolávat nauzeu a zvracení 

s abdominálními křečemi a průjmem (San Fillipo, 1997). Podobně cefalosporiny 

působí stimulačně na horní část GIT, mechanismus není znám.(Kuo a kol, 1998) Při 

uţívání tetracyklinů a klindamycinu se zřídka vyskytuje ezofagitida, někdy aţ jícnové 

ulcerace při perorálním podání. Při uţití léčiva s jídlem a s dostatečným mnoţstvím 

vody však neţádoucí účinky nejsou výrazné (Bott, McCallum, 1986) Vzácně je 

popsána pankreatitida po terapii sulfonamidy, nitofurantoinem a tetracykliny (Ellmore, 

Rogge, 1981). 

Téměř všechna antibiotika u části nemocných mohou vyvolat postantibiotický 

průjem. Ten můţe být způsoben přímým působením léčiva jako je tomu např. u 

makrolidů stimulací motilinových receptorů (Curry a kol, 2001). Nejčastěji, aţ z 80%, 

však průjmy bývají nespecifické, způsobeny dysmikrobií v tlustém střevě. Průběh 

průjmu je většinou mírný, bez průkazu vyvolávajícího patogenu, po 

vysazení.antibiotika dojde zpravidla k samovolné úpravě zaţívání. Příčinou průjmu je 

porušení přirozené rovnováhy bakteriální střevní flóry (Hurley, Nguyen, 2002). 

Následkem toho dochází např. k poruše metabolismu sacharidů, nebo i dekonjugace 

ţlučových kyselin (Norin, 1997). 

Váţným neţádoucím účinkem antibiotik je rozvoj pseudomembranozní 

kolitidy, ta tvoří asi 20% postantibiotických průjmů. Objevuje se v průběhu podávání 

antibiotika, ale i několik týdnů po ukončení léčby. Je provázena vodnatými průjmy, 
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horečkou, bolestí a křečemi v břiše. V nejtěţších případech můţe pacient upadnout 

aţ do toxického šoku. Následkem porušení rovnováhy střevní mikroflóry dochází 

k přerůstání a následná superinfekce kmenů Clostridium difficile. Toxiny této 

anaerobní gram-pozitivní bakterie poškozují střevní sliznici, dochází k jejím 

zánětlivým změnám a tvorbě pseudomembrán. Specifickou terapií je podávání 

metrinodazolu, nebo vankomycinu, nověji rifaximinu.(Urbánek, 2003) 

Porušení fyziologie střevní mikroflóry antibiotiky tedy můţe přímo vést ke 

zdravotním komplikacím nebo být kofaktorem mnoha chorobných stavům v oblasti 

GIT. Vedle postantibiotických průjmů, nespecifických kolitid, pseudomembránozní 

koltidy, idiopatických střevních zánětů, imunodeficienčních stavů nebo kolorektálního 

karcinomu souvisí alterace bakteriální GIT flóry s funkčními onemocněními trávicího 

traktu např. chronickou obstipací a syndromem dráţdivého tračníku.(Hanson, Yolken, 

1999) 

Dráţdivý tračník je charakterizován jako porucha vyprazdňování stolice s 

břišním dyskomfortem a bolestí břicha. Klinický obraz potíţí je široký dle jednotlivých 

typů syndromu. Průjmovitá forma zahrnuje náhlá silná nutkání na stolici, většinou 

průjmovitou, bolesti v spodní části břicha, křeče, úleva přichází po defekaci, obtíţe 

jsou vystupňované především v ranních hodinách. Mohou být přítomny borgorygmy 

(hlasité přelévání střevního obsahu). Zácpovitá forma se naopak projevuje zácpou 

s obtíţnou a nepravidelnou aţ bolestivou defekací, nadýmáním a plynatostí, není 

uspokojivé vyprázdnění. Smíšená forma je charakteristická břišním dyskomfortem, 

nadýmáním, plynatostí, stolice je často denně, je však nepravidelná a střídá se její 

konzistence.(Lukáš, 2007) 

Narušení sloţení mikroflóry tlustého střeva můţe vézt k abnormální kolonizaci 

tenkého střeva bakteriemi, kde se za fyziologických podmínek téměř nevyskytují. 

Mezi střevní mikroflórou a motilitou tenkého střeva existuje úzký vztah. Při sníţené 

tvorbě ţaludeční kyselin, ţluči a pankreatických sekretů a sníţené motilitě dochází 

k přerůstání bakterií do tenkého střeva, které můţe být následováno translokací 

bakterií přes sliznici do extraintestinálních prostor, např. jater, sleziny a 

mezenteriálních uzlin a potom se mohou sířit bakterie do celého těla a vyvolat 

sepsi.(Juránková a kol, 2009) 

Narušená střevní mikroflóra tedy můţe být potenciálním zdrojem onemocnění 

nejen trávicího taktu ale i organismu jako celku. 
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4 Praktická část 

4.1 Cíl práce 

Naše práce chce potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, ţe dlouhodobé uţívání 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu s jejich antimikrobiálním 

účinkem můţe mít za následek negativní ovlivnění sloţení a funkce střevní 

mikroflóry, jako je tomu u klasických antibiotik. Ve studii porovnáváme výskyt 

klinických příznaků střevní dysmikrobie u pacientů s depresí uţívajících SSRI, 

pacientů s depresí léčených jinými antidepresivy a běţné populace bez psychického 

onemocnění. 

4.2 Materiál a metodika 

Pro sběr dat jsme zvolili vlastní formu dotazníku (viz. příloha č. 3), ve kterém 

jsme se pacientů uţívajících SSRI ptali na určité příznaky související se zaţíváním  

v uplynulém týdnu před vyplněním dotazníku jako je konzistence stolice a její 

frekvence, bolesti břicha a ţaludku, nadýmání a plynatost, kručení v břiše, nevolnost 

a zvracení, říhání, vztahu k jídlu, překyselení ţaludku a pálení ţáhy, nechutenství, a 

celkové zhodnocení zaţívání. Jako skupiny pro porovnání jsme určili pacienty 

uţívající jiná antidepresiva neţ SSRI a skupinu dobrovolníků bez psychického 

onemocnění. Všichni dotázaní odpovídali dobrovolně a podepsáním informovaného 

souhlasu souhlasili se zařazením do studie. 

Kritéria pro zařazení do skupin jsme zvolili takto: 

Pro zařazení do skupiny uţívajících SSRI (skupina SSRI) museli pacienti splňovat 

tyto podmínky: 

- věk nad 18 let 

- depresivní porucha toho času léčená pomocí SSRI 

- doba léčby alespoň 3 měsíce 

- za uplynulý měsíc pacient netrpěl ţádným váţným infekčním onemocněním 

vyţadujícím nasazení antibiotik 

- za uplynulý měsíc pacient neuţil ţádné léky výrazněji ovlivňující zaţívání 

Pro zařazení do skupiny pacientů  uţívajících jiná antidepresiva neţ SSRI (skupina 

NE SSRI) museli pacienti splňovat následující podmínky: 

- věk nad 18 let 
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- depresivní porucha toho času léčená jinými antidepresivy neţ SSRI s výjimkou 

klasických tricyklických antidepresiv s anticholinergními účinky 

- léčba trvá alespoň měsíc s případnou předchozí dvou týdenní wash periodou 

bez SSRI 

- za uplynulý měsíc pacient netrpěl ţádným váţným infekčním onemocněním 

vyţadujícím nasazení antibiotik 

- za uplynulý měsíc pacient neuţil ţádné léky výrazněji ovlivňující zaţívání 

Pro výběr dobrovolníků do kontrolní skupiny (skupina Kontrola) byla zvolena tato 

kritéria: 

- věk nad 18 let 

- dotazovaný netrpí ţádným psychickým onemocněním 

- za uplynulý měsíc dotázaný netrpěl ţádným váţným infekčním onemocněním 

vyţadujícím nasazení antibiotik 

- za uplynulý měsíc dotázaný neuţil ţádné léky výrazněji ovlivňující zaţívání 

4.3 Výsledky 

Do studie jsme dle kritérií zařadili celkem 213 osob: 80 pacientů skupiny SSRI, 

50 pacientů skupiny NE SSRI a 83 dotázaných skupiny Kontrola. Poměr ţen a muţů 

ve všech skupinách byl rovnocenný. 

Pro zpracování výsledků jsme zvolili statistickou metodu srovnání skupin 

pomocí chí-kvadrát testu. Určili jsme zastoupení jednotlivých znaků GIT potíţí a jejich 

proměnných a četnosti jejich výskytu za týden u sledovaných skupin dotazovaných. 

Celkové výsledky uvádíme v příloze č.1. 

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami Kontrola, NE SSRI a SSRI pro 

jednotlivé proměnné znaků znázorňují níţe uvedené grafy. Přednostně jsme 

sledovali statisticky významné rozdíly zastoupení znaků mezi skupinami SSRI a 

Kontrola. Abychom vyloučili vliv psychického onemocnění u skupiny probandů SSRI 

na výskyt příznaků GIT dyskomfortu, provedli jsme dále srovnání skupin NE SSRI a 

Kontrola. V případě významných rozdílů mezi skupinami SSRI a NE SSRI graficky 

zvýrazňujeme i tyto případy. 

Výsledek chí-kvadrát testu porovnání dvou skupin probandů pro hladinu 

významnosti p≤0,05 je znázorněn znakem *, pro p≤0,01 znakem **, pro p≤0,001 

znakem ***. Statisticky nevýznamné rozdíly pro hodnotu p>0,05 jsou označeny 

zkratkou n.s., případně jsou ponechány bez grafického označení. 
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Grafy 1a, 1b – chí-kvadrát test proměnné znaku stolice normální 

  

Osoby ze skupiny Kontrola uváděly konzistenci stolice normální, tvarovanou 

vţdy nejčastěji v porovnání ze skupinou SSRI. Mezi skupinami Kontrola a NE SSRI 

statisticky významné rozdíly nebyly, graf 1a. Pacienti skupiny SSRI nejčastěji uvedli 

absenci výskytu stolice normální tvarované v porovnání s kontrolní skupinou. Větší 

výskyt kategorie nikdy této proměnné znaku jsme zaznamenali u skupiny NE SSRI 

ve srovnání s Kontrolou, graf 1b. 

Grafy 2a, 2b – chí-kvadrát proměnné znaku stolice za 2 a více dnů 

  

Pacienti ze skupiny NE SSRI nejčastěji uváděli pravidelnou frekvenci stolice 

jednou za 2 a více dnů vţdy v porovnání s SSRI a Kontrolou. Mezi skupinou SSRI a 
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Kontrola jsme rozdíly nenalezli, graf 2a. Ţádný výskyt frekvence stolic za 2 a více 

dnů nejčastěji uvedli dotázaní ze skupin SSRI a Kontrola oproti NE SSRI, graf 2b. 

Grafy 3a, 3b – chí-kvadrát proměnné znaku stolice 1-2x denně 

  

Frekvenci stolice 1-2x denně většinou uvedla nejčastěji skupina Kontrola 

oproti NE SSRI, ovšem bez rozdílu od skupiny SSRI, graf 3a. Ţádný výskyt frekvence 

stolice 1-2x denně jsme nejvíce nalezli u pacientů NE SSRI následovaných SSRI 

v porovnání s Kontrolou, graf 3b. 

Grafy 4a, 4b – chí-kvadrát proměnné znaku kručení s nervozitou 

  

Skupina pacientů NE SSRI uvedla nejčastěji občasné (1x týdně) kručení 

v břiše ve srovnání s SSRI. Jiné statisticky významné rozdíly mezi skupinami jsme 
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nenalezli, graf 4a. Obdobně jsme zaznamenali nejvyšší výskyt denního kručení 

břicha spojeného s nervozitou u skupiny NE SSRI v porovnání s Kontrolou. Další 

rozdíly jsme neprokázali, graf 4b. 

Grafy 5a, 5b – chí-kvadrát proměnné znaku kručení s hladem 

  

Nejvíce pacientů ze skupin SSRI i NE SSRI uvedlo ţádné kručení břicha 

s hladem oproti Kontrole, graf 5a. Kručení v břiše občasné spojené s hladem jsme 

nalezli nejčastěji u kontrolní skupiny v porovnání s SSRI i NE SSRI, graf 5b. 

Grafy 6a, 6b – chí-kvadrát test proměnné znaku nadýmání s nervozitou 

  

Nejčastější výskyt občasného nadýmání s nervozitou uvedli pacienti skupiny 

NE SSRI, mezi skupinou SSRI a kontrolní rozdíly nebyly, graf 6a. Denní nadýmání 
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s nervozitou nejčastěji uvedla skupina NE SSRI, statisticky vyšší výskyt proměnné 

znaku jsme zaznamenali i u skupiny SSRI v porovnání s Kontrolou, graf 6b. 

Grafy 7a, 7b – chí-kvadrát test proměnné znaku plynatost mírná nezapáchající 

  

Ţádný výskyt mírné nezapáchající plynatosti byl nejčastější u skupiny SSRI 

následované NE SSRI v porovnání s Kontrolou, graf 7a. Občasnou mírnou 

nezapáchající plynatost nejvíce uváděly osoby skupiny Kontrola oproti NE SSRI a 

SSRI, graf 7b. 

Grafy 8a, 8b – chí-kvadrát test proměnné znaku plynatost mírná zapáchající 

  

Ţádný výskyt mírné zapáchající plynatosti nejčastěji volila skupina SSRI 

následovaná NE SSRI v porovnání s Kontrolou, graf 8a. Občasnou mírnou 
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zapáchající plynatost nejvíce uváděli dotázaní skupiny Kontrola oproti NE SSRI a 

SSRI, graf 8b. 

Grafy 9a, 9b – chí-kvadrát test proměnné znaku bolest ţaludku s nervozitou 

  

Ţádný výskyt bolesti ţaludku s nervozitou jsme nejčastěji pozorovali u skupiny 

SSRI a Kontrola, srovnáno s NE SSRI, graf 9a. Denní bolest ţaludku s nervozitou 

nejčastěji zvolili pacienti NE SSRI ve srovnání s Kontrolou a SSRI, mezi skupinou 

Kontrola a SSRI rozdíl nebyl zaznamenán, graf 9b. 

Grafy 10a, 10b – chí-kvadrát test proměnné znaku nevolnost s nervozitou 

  

Občasnou nevolnost spojenou se stresem a nervozitou uvedli nejčastěji 

pacienti NE SSRI ve srovnání s kontrolní skupinou, graf 10a. Denní výskyt proměnné 
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nevolnost s nervozitou jsme zaznamenali nejvíce u skupin SSRI a NE SSRI 

v porovnání s Kontrolou, graf 10b. 

Grafy 11a, 11b – chí-kvadrát test proměnné znaku zvracení po jídle 

  

Skupina pacientů SSRI uvedla nejméně často ţádné zvracení po jídle 

v porovnání s NE SSRI a Kontrolou, graf 11a. Naopak nejčastěji pacienti SSRI uvedli 

občasné zvracení po jídle oproti NE SSRI a Kontrole, graf 11b. 

Grafy 12a, 12b – chí-kvadrát test proměnné znaku zvracení s nervozitou 

  

Nejniţší výskyt ţádného zvracení spojeného s nervozitou a stresem jsme 

nalezli u pacientů NE SSRI oproti Kontrole, graf 12a. Naopak občasné zvracení 

spojené se stresem nejvíce udali probandi NE SSRI oproti Kontrole, graf 12b. 
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Grafy 13a, 13b – chí-kvadrát test proměnné znaku ţáha s nervozitou 

  

Občasné pálení ţáhy a překyselení ţaludku nejčastěji uvedla skupina NE 

SSRI ve srovnání s SSRI a Kontrolou, graf 13a. Také denní výskyt této proměnné 

jsme nejvíce nalezli u NE SSRI oproti Kontrole, graf 13b. 

Grafy 14a, 14b – chí-kvadrát test proměnné znaku říhání po jídle 

  

Ţádný výskyt říhání po jídle nejčastěji zvolili pacienti SSRI následovaní NE 

SSRI v porovnání s kontrolní skupinou, graf 14a. Občasné říhání po jídle nejčastěji 

udávaly osoby z kontrolní skupiny oproti SSRI a NE SSRI, graf 14b. 
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Grafy 15a, 15b – chí-kvadrát test proměnné znaku říhání s nervozitou 

  

Výskyt občasného říhání spojeného s nervozitou a stresem jsme nejvíce 

nalezli u skupiny NE SSRI v porovnání s Kontrolou a SSRI, graf 15a. Časté, denní 

říhání s nervozitou uvedli nejvíce pacienti SSRI oproti Kontrole, graf 15b. 

Grafy 16a, 16b – chí-kvadrát test znaku zaţívací problémy 

  

Ţádné zaţívací problémy uvedli nejčastěji dotázaní skupiny Kontrola, 

srovnáno s NE SSRI a SSRI, graf 16a. Zaţívací problémy, které pacient překonává 

sám, jsme nejčastěji zaznamenali u skupiny NE SSRI následovanou SSRI 

v porovnání s Kontrolou, graf 16b. 
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Grafy 17a – chí-kvadrát test znaku zaţívací problémy, 17b – chí-kvadrát test proměnné 
znaku nechutenství s nervozitou 

  

Nejvyšší výskyt léčených zaţívacích problémů jsme zaznamenali u pacientů 

SSRI ve srovnání s NE SSRI i Kontrolou, graf 17a. Nejniţší výskyt ţádného 

nechutenství spojeného s nervozitou uvedli probandi NE SSRI oproti SSRI, graf 17b. 

Grafy 18a, 18b – chí-kvadrát test znaku nadměrná chuť k jídlu 

  

Skupina NE SSRI nejméně často zvolila absenci výskytu nadměrné chuti 

k jídlu oproti Kontrole, graf 18a. Denní problém s nadměrnou chutí k jídlu nejčastěji 

uváděli pacienti SSRI následovaní NE SSRI ve srovnání s kontrolní skupinou, graf 

18b. 
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Grafy 19a, 19b – chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo potěšení 

  

Dotázaní kontrolní skupiny nejčastěji uvedli, ţe je jídlo pro ně potěšením oproti 

skupině SSRI, graf 19a. Kontrolní skupina ovšem vykázala také nejvyšší četnost 

výskytu absence radosti z jídla oproti skupině SSRI, graf 19b. 

Grafy 20a, 20b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo rád jím 

  

Dotázaní skupiny NE SSRI a Kontrola nejčastěji uvedli, ţe nejedí rádi, třeba i 

více neţ je třeba, oproti skupině SSRI, graf 20a. Nejvíce pacientů SSRI zvolilo 

moţnost, ţe neví, zda pro ně platí výše uvedený znak oproti Kontrole, graf 20b. 
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Grafy 21a, 21b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo těším se 

  

Nejvíce osob ze skupiny Kontrola zvolilo, ţe se na většinu pokrmů těší ve 

srovnání s NE SSRI a SSRI, graf 21a. Pacienti NE SSRI naopak nejčastěji uvedli, ţe 

se na jídlo netěší v porovnání se skupinami SSRI a Kontrola, graf 21b. 

Grafy 22a, 22b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo vybíravý 

  

NE SSRI a kontrolní skupina osob nejčastěji uvedla, ţe je v jídle vybíravá 

oproti SSRI, graf 22a. Zároveň však nejvíce % dotázaných ze skupiny Kontrola 

odpovědělo záporně na tuto otázku ve srovnání s SSRI, graf 22b. 
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Grafy 23a, 23b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo nevybírám 

  

Dotázaní kontrolní skupiny nejčastěji souhlasili s tvrzením, ţe si v jídle 

nevybírají, v porovnání s NE SSRI, graf 23a. Pacienti NE SSRI nejčastěji projevili 

nesouhlas s tvrzením, ţe si v jídle nevybírají, oproti SSRI a Kontrole, graf 23b. 

Grafy 24a, 24b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo nutnost 

  

Dotázaní kontrolní skupiny nejvíce uváděli, ţe jídlo pro ně není nutností 

v porovnání s SSRI, graf 24a. Pacienti SSRI následovaní NE SSRI nejčastěji uvedli, 

ţe neví, zda je pro ně jídlo nutnost, oproti Kontrole, graf 24b. 
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Grafy 25a, 25b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo obtěţuje 

  

Dotázaní kontrolní skupiny nejčastěji nesouhlasili s tvrzením, ţe je jídlo 

obtěţuje, oproti skupinám NE SSRI a SSRI, graf 25a. Pacienti SSRI následovaní NE 

SSRI nejčastěji nedokázali posoudit, zda je jídlo obtěţuje ve srovnání s Kontrolou, 

graf 25b. 

Grafy 26a, 26b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo rád maso 

  

Největší % dotázaných skupiny Kontrola uvedlo, ţe má rádo masitá jídla oproti 

SSRI, graf 26a. Stejně tak ovšem osoby kontrolní skupiny nejčastěji uváděly, ţe 

masitá jídla rády nemají v porovnání se skupinami NE SSRI a SSRI, graf 26b. 
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Grafy 27a, 27b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo rád sladké 

  

Nejvyšší procento osob skupiny Kontrola následovaných SSRI zvolilo, ţe mají 

rádi sladká jídla ve srovnání s NE SSRI, graf 27a. SSRI i NE SSRI nejčastěji uvedli, 

ţe neví, zda mají rádi sladká jídla ve srovnání s Kontrolou, graf 27b. 

Grafy 28a, 28b - chí-kvadrát test proměnné znaku jídlo rád koření 

  

Kontrolní skupina nejčastěji uváděla, ţe nemá ráda kořeněná jídla ve srovnání 

s NE SSRI a SSRI, graf 28a. Pacienti SSRI a NE SSRI nejčastěji zvolili moţnost, ţe 

neví, zda mají rádi kořeněná jídla, ve srovnání s Kontrolou, graf 28b. 
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Abychom mohli zhodnotit celkový stav zaţívání probandů jednotlivých 

sledovaných skupin a případně odhalit vliv podávání SSRI i NE SSRI léčiv na 

zaţívání jako celek, stanovili jsme si kritéria GIT dyskomfortu a kritéria GIT zdraví pro 

dotazované ve studii. 

Z dotazníků jsme vybrali 10 znaků – bolest břicha, kručení v břiše, nadýmání, 

plynatost, bolest ţaludku, nevolnost, zvracení, pálení ţáhy, říhání a nechutenství. 

Jako probandy, kteří splňují kritéria GIT dyskomfortu, jsme si vybrali ty, kteří 

v dotazníku uvedli alespoň u 3 a více, 4 a více, 5 a více znaků z 10 alespoň u jedné 

proměnné znaku kategorii často (denně). 

Jako probandy splňující kritéria GIT zdraví jsme si vybrali ty, kteří v dotazníku 

zvolili u 4 a méně, 3 a méně, 2 a méně znaků z 10 nejvýše 1x kategorii občas (1x 

týdně) a ţádnou kategorii často (denně). 

Pro statistické porovnání výsledků mezi skupinami jsme opět pouţili metodu 

chí-kvadrát testu. Četnosti zastoupení probandů dle kritérii v jednotlivých 

sledovaných skupinách uvádíme v příloze č.2. Níţe uvedené grafy graficky ilustrují 

nalezené výsledky chí-kvadrát testu. 

Grafy 29a – chí-kvadrát test kritéria GIT dyskomfortu 3 z 10 znaků často, 29b – chí-kvadrát 
test kritéria GIT dyskomfortu 4 z 10 znaků často 

  

Nejvíce pacientů NE SSRI a SSRI zvolilo alespoň u 3 z 10 znaků GIT 

dyskomfortu nejméně u jedné proměnné znaku kategorii často (denně) v porovnání 

s Kontrolou, graf 29 a. Podobné výsledky jsme zaznamenali i pro kritérium 4 z 10 

znaků GIT dyskomforu, graf 29b. 
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Grafy 30a – chí-kvadrát test kritéria GIT dyskomfortu 5 z 10 znaků často, 30b – chí-kvadrát 
test kritéria GIT zdraví 4 z 10 znaků občas 

  

Nejvíce pacientů NE SSRI následovaných SSRI zvolilo alespoň u 5 z 10 

znaků GIT dyskomfortu nejméně u jedné proměnné kategorii často (denně) oproti 

kontrolní skupině, graf 30a. Pro kritérium GIT zdraví: nejvýše 4 zvolené znaky z 10 

maximálně 1x kategorie občas (1x týdně) a ţádná kategorie často jsme statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami nenalezli, graf 30b. 

Grafy 31a – chí-kvadrát test kritéria GIT zdraví 3 z 10 znaků občas, 31b – chí-kvadrát test 
kritéria GIT zdraví 2 z 10 znaků občas 

  

Pro kritéria GIT zdraví: nejvýše 3 a 2 zvolené znaky z 10 maximálně 1x 

kategorie občas (1x týdně) a ţádná kategorie často jsme statisticky významné rozdíly 

mezi skupinami také nenalezli, grafy 31a, 31b. 
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5 Diskuse 

Dostupné výzkumy in vitro zatím prokázaly poměrně široké spektrum 

antimikrobiálního účinku SSRI na gram-pozitivní bakterie, především stafylokoky a 

enterokoky, i gram-negativní bakterie jako např. Haemophillus influenzae, Moraxella 

catarrhalis, Campylobacter jejuni a Pseudomonas aeruginosa.(Munoz-Bellido a kol., 

2000) 

SSRI jsou in vitro účinné také proti enterobakteriím rodů Citrobacter a 

Morganella (Munoz-Bellido a kol., 2000) a dále proti Escherichia coli, Serratia 

marcescens, Enterobacter cloaceae a Klebsiella pneumoniae (Vlach, 2006). Dále 

SSRI působí na některé anaerobní bakterie, jako jsou např. Bacteroides fragilis, ať jiţ 

se jedná o kmeny citlivé či rezistentní k běţným antibiotikům (Munoz-Bellido a kol., 

2000). Rod Bacteroides je jednou z významných sloţek přirozené GIT mikroflóry 

dospělého člověka (Jonkers, Stockbrüger, 2007). 

Minimální inhibiční koncentrace SSRI in vitro pro jednotlivé kmeny bakterií se 

pohybují v řádech desítek aţ stovek mg/l (Vlach, 2006). Průměrné ustálené 

plazmatické koncentrace SSRI po perorálním podání však dosahují v závislosti na 

dávce jen desítek aţ stovek μg/l (De Vane, 1999). Tento rozdíl zatím velmi limituje 

pouţití SSRI jako antibakteriálních látek v praxi cílených proti infekčním chorobám. 

Zjištění o jisté antimikrobiální aktivitě SSRI nás však dovedla k hypotéze, zda 

dlouhodobé uţívání těchto látek můţe mít negativní účinek in vivo přímo ve střevě na 

sloţení a funkci střevní mikroflóry. Klasická antibiotika negativně působí na střevní 

trakt a mohou vyvolávat neţádoucí gastrointestinální účinky (Urbánek, 2003). Mezi 

tyto účinky řadíme především postantibiotický průjem, jehoţ nejčastější příčinou je 

porušení přirozené rovnováhy bakteriální střevní flóry (Hurley, Nguyen, 2002). Dále 

se střevní dysmikrobie můţe projevovat poruchami vyprazdňování, změnami 

konzistence stolice, bolestmi břicha, křečemi, kručením v břiše, nadýmáním a 

plynatostí (Lukáš, 2007). Dalšími, spíše nespecifickými, neţádoucími účinky 

klasických antibiotik jsou nechutenství, nevolnost a zvracení (Dukes, Aronson, 2000). 

 Naší snahou bylo odhalit, jaký vliv má dlouhodobá léčba deprese pomocí 

SSRI na klinické příznaky střevní dysmikrobie, zda pacienti uţívající SSRI trpí ve 

větší míře známkami GIT dyskomfortu ve srovnání s běţnou populací bez 

psychického onemocnění i v porovnání s depresivními pacienty léčenými pomocí 
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jiných léčiv. Pokusili jsme se nalézt vyšší výskyt klinických příznaků střevní 

dysmikrobie a GIT dyskomfortu u skupiny pacientů SSRI, který by potvrzoval naši 

hypotézu. 

Pokud bychom naši hypotézu výzkumem potvrdili, muselo by dojít k jistému 

přehodnocení pohledu na léčiva skupiny SSRI, která jsou zatím brána jako léky 

v terapeutických dávkách pro pacienta bezpečné bez výrazných neţádoucích účinků 

(Suchopár a kol., 2009). Narušení rovnováhy střevní mikroflóry by v takovém případě 

mohlo vést nejen k větší manifestaci zaţívacích obtíţí u pacientů léčených SSRI, ale 

i k narušení důleţitých fyziologických funkcí GIT mikroflóry: funkce bariérové na 

sliznici střeva (Hart, Kamm, 2009), funkce antimikrobiální ochrany proti patogenům 

(Venturi a kol., 1999), funkce imunomodulační (Yan, Polk, 2002) a funkce 

metabolické (Mai, Draganov, 2009). Narušení těchto důleţitých funkcí můţe být 

kofaktorem pro vznik onemocnění nejen v oblasti GIT. 

Nejdříve se zaměříme na srovnání výskytu příznaků GIT dyskomfortu u 

skupiny pacientů léčených SSRI se skupinou zdravých dotázaných Z našich 

výsledků vyplývá, ţe pacienti skupiny SSRI v porovnání s kontrolní skupinou 

zdravých osob uváděli častěji následující GIT obtíţe. 

Normální, tvarovanou konzistenci stolice nejméně často vykazovali právě 

pacienti léčení SSRI oproti kontrolní skupině, která udávala normální konzistenci 

stolice nejčastěji. Dále pacienti ze skupiny SSRI častěji uváděli absenci pravidelné 

stolice 1 aţ 2x denně oproti kontrolní skupině zdravých. Nenalezli jsme ovšem ţádné 

statisticky významné odchylky ani ve smyslu zácpy ani průjmu pro skupinu SSRI ve 

srovnání s Kontrolou. 

Nalezli jsme následující rozdíly mezi skupinami SSRI a Kontrola u znaků 

spojených s nervozitou a stresem. Denní frekvence nadýmání spojeného se stresem 

a nervozitou se ve skupině sledovaných pacientů SSRI vyskytovala častěji neţ 

v kontrolní skupině. Podobně skupina pacientů léčených SSRI častěji udávala denní 

výskyt nevolností spojených se stresem a nervozitou ve srovnání se skupinou 

kontrolních dotázaných. Dále jsme nalezli vyšší četnost výskytu denního říhání 

v souvislosti s nervozitou a stresem u pacientů SSRI neţ u Kontroly. 

Občasné zvracení po jídle se vyskytovalo více ve skupině SSRI v porovnání 

s Kontrolou. Naproti tomu paradoxně častou, kaţdodenní těţko zvladatelnou 

nadměrnou chuť k jídlu jsme nalezli častěji u pacientů SSRI oproti Kontrole. 
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Pacienti s depresivní poruchou léčení SSRI častěji uváděli, ţe trpí zaţívacími 

obtíţemi, které sami překonávají, ve srovnání s Kontrolou a také udávali vyšší výskyt 

GIT problémů, se kterými se léčí oproti kontrolní skupině. 

Depresivní onemocnění je často doprovázeno somatickými, vegetativními GIT 

příznaky jako nevolnost, pálení ţáhy, průjem a zácpa (Haug a kol, 2002). Abychom 

mohli alespoň částečně vyloučit vliv psychického stavu pacientů s depresivní 

chorobou uţívajících SSRI na jejich hodnocení vlastního zaţívání, abychom 

eliminovali psychosomatické pozadí GIT potíţí a vyloučili negativní vliv dysbalance 

vegetativního nervového systému, pouţili jsme následně srovnání skupiny SSRI se 

skupinou pacientů s depresí léčených antidepresivy z jiných skupin léčiv neţ SSRI 

(skupina NE SSRI) a kontrolní skupinou zdravých. Z výsledků porovnání jednotlivých 

skupin dotázaných vyplývá následující. 

Obdobně jako pacienti SSRI udávali pacienti NE SSRI častěji absenci 

normální, tvarované stolice oproti Kontrole. Frekvenci stolice za 2 a více dnů udávali 

probandi NE SSRI častěji v porovnání se skupinou  SSRI i Kontrolou. Absenci 

pravidelné stolice 1 aţ 2x denně uváděli pacienti NE SSRI častěji ve srovnání s 

Kontrolou obdobně jako pacienti SSRI. To naznačuje vyšší výskyt zácpy u pacientů 

NE SSRI oproti kontrolní skupině zdravých. 

Vyšší výskyt příznaků GIT dyskomfortu souvisejících s nervozitou a stresem 

jsme zjistili také u pacientů skupiny NE SSRI. Skupina NE SSRI uváděla častěji 

občasné kručení v břiše spojené se stresem a nervozitou neţ skupina SSRI a také 

pacienti NE SSRI více uváděli časté denní kručení se stresem ve srovnání 

s Kontrolou. Dále pacienti ze skupiny NE SSRI nejčastěji udávali občasné nadýmání 

v souvislosti s nervozitou a stresem oproti skupině SSRI a Kontrole a denní výskyt 

tohoto znaku byl také u skupiny NE SSRI častější, obdobně jako u pacientů SSRI, ve 

srovnání s Kontrolou. Kaţdodenní bolest ţaludku s nervozitou a stresem jsme 

nejčastěji nalezli u skupiny pacientů NE SSRI oproti skupině SSRI i kontrolní 

skupině. Nevolnost občasnou, opět v souvislosti se stresem a nervozitou, 

v dotazníku zvolili nejvíce pacienti NE SSRI oproti kontrole a denní výskyt nevolnosti 

se stresem udali častěji také pacienti NE SSRI, spolu se skupinou  SSRI, ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Četnější byl i výskyt zvracení spojeného se stresem denně u 

pacientů NE SSRI neţ u kontrolní skupiny. Občasné i kaţdodenní pálení ţáhy 

s nervozitou skupina NE SSRI uváděla častěji neţ skupina SSRI a Kontrola, resp. 

Kontrola. Obdobné výsledky platí i pro znak říhání s nervozitou občas. 
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Probandi NE SSRI udali, ţe podobně jako dotázaní SSRI trpí častěji 

kaţdodenní nezvladatelnou chutí k jídlu v porovnání s Kontrolou. 

Pacienti skupiny NE SSRI uvedli nejčastěji, následovaní skupinou SSRI, ţe 

trpí zaţívacími obtíţemi, které jsou schopni sami překonat, ve srovnání s Kontrolou. 

V otázkách postoje k jídlu, volby sloţení a charakteru stravy jsme přes 

statisticky významné rozdíly četností jednotlivých odpovědí dotazovaných skupin 

obecnější závěry nenašli. Skupina Kontrola nejčastěji udávala v odpovědích 

názorovou vyhraněnost, často protichůdnou, zatímco skupiny SSRI a NE SSRI 

nejčastěji volili odpověď „nevím“. 

Konstatujeme, ţe krom znaků tvarované konzistence stolice, pravidelné denní 

frekvence stolice, zvracení po jídle, nadměrné chuti k jídlu, příznaků vyskytujících se 

v souvislosti s nervozitou a stresem a GIT problémů, které pacienti SSRI zvládají 

sami nebo je léčí, jsme nenalezli ţádný statisticky významný nárůst četností příznaků 

střevní dysmikrobie a GIT dyskomfortu, který by naznačoval větší míru negativního 

vlivu léčiv SSRI na střevní mikroflóru. 

Pro skupinu pacientů NE SSRI jsme zjistili podobný výskyt příznaků 

konzistence stolice a frekvence stolice, nadměrné chuti k jídlu jako u skupiny SSRI. 

Četnější výskyt příznaků GIT dyskomfortu souvisejících s nervozitou a stresem 

vykazovali probandi NE SSRI oproti pacientům SSRI. Obdobné výsledky jsme nalezli 

u znaků týkajících se celkového hodnocení zaţívání u skupiny NE SSRI jako u SSRI. 

Můţeme tedy souhrnně uvést, ţe jsme nalezli obdobnou vyšší četnost výskytů 

některých dílčích znaků GIT dysmikrobie a dyskomfortu u skupin pacientů SSRI a NE 

SSRI oproti kontrole. 

Dle statistického zhodnocení rozdílů četností výskytů jednotlivých znaků mezi 

sledovanými skupinami tedy usuzujeme, ţe antidepresiva ze skupiny SSRI 

pravděpodobně nemají ţádný významný vliv na vyšší výskyt příznaků střevní 

dysmikrobie a GIT dyskomfortu. Rozdíly mezi skupinami SSRI, NE SSRI a Kontrolou 

přisuzujeme vlivu psychické choroby a soudíme, ţe prokázaný vyšší výskyt 

některých příznaků GIT dyskomfortu u skupin SSRI a NE SSRI má spíše 

psychosomatické pozadí. 

Abychom zhodnotili celkový stav zaţívání probandů sledovaných skupin a 

případně odhalili vliv podávání SSRI i NE SSRI léčiv na zaţívání jako celek, stanovili 

jsme pro dotázané kritéria GIT dyskomfortu a kritéria GIT zdraví. 
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Výsledky tohoto srovnání kopírují výsledky srovnání jednotlivých znaků. 

Statisticky vyšší zastoupení probandů splňujících kritérium GIT dyskomfortu, kteří 

zvolili denní výskyt alespoň 3 a více, 4 a více a 5 a více znaků GIT dyskomfortu z 10 

znaků vybraných z dotazníku, jsme nalezli shodně ve skupinách SSRI a NE SSRI 

v porovnání se skupinou Kontrola. Dotázaní, kteří splňují kritéria GIT zdraví a zvolili 4 

a méně, 3 a méně, 2 a méně znaky z 10 vybraných a to nejvýše 1x kategorii občas 

(1x týdně) a ţádnou kategorii často (denně), byli mezi všemi třemi sledovanými 

skupinami zastoupeni rovnoměrně. Zjistili jsme tedy podobné vyšší zastoupení 

probandů splňujících kritéria GIT dyskomfortu ve skupinách SSRI a NE SSRI ve 

srovnání s Kontrolou. 

I z výše uvedeného srovnání dle kritérií GIT dyskomfortu a GIT zdraví a 

podobných výsledků pro skupiny SSRI a NE SSRI oproti Kontrole soudíme, ţe na 

vyšším výskytu příznaků střevní dysmikrobie a GIT dyskomfortu má podíl spíše vliv 

depresivní poruchy a psychiky neţ negativní působení léčiv SSRI na střevní 

mikroflóru. 

Jsme si zároveň vědomi, ţe naše pilotní studie má své jisté limity a omezení. 

Jsou jimi nízké počty zařazených probandů ve sledovaných skupinách, coţ je však 

důsledek obtíţného sběru dat od dotazovaných ze skupiny NE SSRI. Hledání 

vhodných probandů do této skupiny bylo ztíţeno přednostním pouţitím SSRI 

antidepresiv, jako léků první volby (Suchopár a kol., 2009), při terapii deprese. 

Protoţe srovnání s jinými studiemi na podobné téma není zatím moţné, naše 

práce je ve zkoumání vlivu léčiv SSRI na GIT mikroflóru in vivo první a původní, 

povaţujeme za nezbytné pokračování podobných studií na větším vzorku 

dotázaných. Kromě sledování klinických příznaků GIT dysmikrobie, by bylo vhodné 

doplnit výzkumy o mikrobiální vyšetření stolice nebo kultivaci stěrů ze sliznice rekta. 

Dle našich výsledků se zdá být přímé ovlivnění střevní mikroflóry pacientů 

léčených SSRI těmito látkami nepodstatné. Naši hypotézu o přímém negativním vlivu 

SSRI in vivo na sloţení a funkci GIT mikroflóry jsme neprokázali. Na další výzkumy 

na podobné téma a konkrétnější závěry si ovšem budeme muset ještě počkat. 
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6 Závěr 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu vykazují poměrně široký 

antimikrobiální účinek in vitro (Munoz-Bellido a kol., 2000). Snahou naší studie bylo 

zhodnotit, jaký vliv má podávání SSRI na střevní mikroflóru in vivo u pacientů trpících 

depresí, především na příznaky střevní dysmikrobie a GIT dyskomfortu. Pokud 

bychom potvrdili naši hypotézu o negativním vlivu antidepresiv SSRI na střevní 

mikroflóru, toto zjištění by muselo vést k přehodnocení pohledu na SSRI, jako na 

látky v terapeutických dávkách bezpečné bez výrazných neţádoucích účinků 

(Suchopár a kol., 2009). 

Ve studii jsme srovnávali výskyt příznaků GIT dyskomforu u tří skupin 

dotázaných: skupina pacientů s depresivní poruchou uţívajících SSRI, skupina 

pacientů s depresí uţívajících jiná antidepresiva a kontrolní skupina zdravých 

dotázaných. 

Pacienti s depresí uţívající SSRI i pacienti léčení jinými antidepresivy vykázali 

shodně, aţ na drobné rozdíly u několika málo znaků, vyšší výskyt některých 

klinických příznaků GIT dyskomfortu a střevní dysmikrobie, především ve spojení 

s nervozitou a stresem oproti kontrolní skupině zdravých dotázaných. Podobně jsme 

nalezli vyšší zastoupení pacientů splňujících námi zvolená kritéria GIT dyskomfortu 

ve skupinách depresivních pacientů s SSRI i pacientů s jinými antidepresivy 

v porovnání s kontrolní skupinou. 

Soudíme, ţe vyšší výskyt některých příznaků GIT dyskomfortu a vyšší 

zastoupení probandů s celkovým GIT dyskomfortem u skupiny pacientů trpících 

depresivní poruchou léčených SSRI je způsoben spíše vlivem psychického 

onemocnění a dysbalancí vegetativního nervového systému, neţ přímým 

antimikrobiálním působením SSRI na GIT mikroflóru. Hypotézu o přímém negativním 

vlivu SSRI in vivo na funkci a sloţení střevní mikroflóry jsme nepotvrdili Tyto naše 

závěry je však nutné ještě opřít o další výzkumy v dané oblasti. 
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7 Souhrn 

Východisko a cíl práce: Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), 

látky pouţívané k léčbě depresivní poruchy, vykazují in vitro poměrně široký 

antimikrobiální účinek. Cílem naší práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, ţe léčiva 

SSRI negativně ovlivňují funkci a sloţení GIT mikroflóry, coţ se u depresivních 

pacientů léčených SSRI projevuje vyšším výskytem klinických příznaků GIT 

dysmikrobie a GIT dyskomfortu ve srovnání se zdravou populací. 

Metodika: Výzkum jsme provedli formou vlastního dotazníku zaměřeného na výskyt 

klinických příznaků GIT dyskomfortu. Do studie jsme zařadili 213 osob rozdělených 

do tří skupin: skupina pacientů s depresí léčených SSRI (skupina SSRI) - 80 osob; 

skupina pacientů s depresí léčených antidepresivy z jiných skupin (skupina NE SSRI) 

– 50 osob; a kontrolní skupina zdravých dotázaných (skupina kontrola) – 83 osob. 

Výsledky: Rozdíly četností jednotlivých znaků GIT dyskomfortu jsme statisticky 

porovnali metodou chí-kvadrát testu. Pro skupinu SSRI jsme nalezli statisticky 

významně vyšší výskyt občasného zvracení po jídle, kaţdodenního říháni 

s nervozitou a výskyt zaţívacích potíţí, které pacienti léčí, oproti Kontrole. Pro 

skupinu SSRI a NE SSRI jsme shodně nalezli vyšší výskyt absence tvarované 

stolice, výskyt absence pravidelné denní frekvence stolice, výskyt příznaků 

spojených se stresem a nervozitou jako kaţdodenní nadýmání a kaţdodenní 

nevolnost, dále výskyt kaţdodenní nadměrné chuti k jídlu a výskyt zaţívacích obtíţí, 

které pacienti zvládají sami. Shodně jsme nalezli vyšší výskyt pacientů splňujících 

kritéria GIT dyskomfortu ve skupinách SSRI a NE SSRI oproti kontrole. 

Závěr: Náš výzkum prokázal vyšší výskyt dílčích příznaků GIT dysmikrobie a GIT 

dyskomfortu, aţ na drobné odlišnosti u několika málo znaků, podobný u skupin 

pacientů SSRI a NE SSRI oproti kontrolní skupině zdravých. Podobně jsme prokázali 

vyšší výskyt pacientů s GIT dyskomfortem u skupin SSRI a NE SSRI oproti kontrole. 

Výskyt těchto poruch zaţívání tak připisujeme spíše vlivu psychické nemoci a 

dysbalance vegetativního nervového systému na funkci GIT u depresivních pacientů, 

neţ přímému antimikrobiálnímu působení SSRI na GIT mikroflóru. 

Klíčová slova: selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, antibiotika, 

gastrointestinální mikroflóra, gastrointestinální dyskomfort 
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8 Abstract 

Background and purpose: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), drugs used 

for treatment of depression, show in vitro antimicrobial activity against several groups 

of microorganisms. The aim of our study was to prove a hypothesis about the 

negative influence of SSRI in vivo on function and constitution of gastrointestinal 

microflora. This effect could be expressed by higher frequency of symptoms of 

gastrointestinal dysmicrobia and discomfort in patients with depression treated by 

SSRI compared with healthy volunteers. 

Methods: Our research was based on questionnaire about symptoms of 

gastrointestinal discomfort. We investigated a group of 213 persons subdivided into 3 

subgroups: patients with depression treated by SSRI (group SSRI) – 80 persons, 

patients with depression treated by other antidepressant drugs (group Non SSRI) – 

50 persons, and group of healthy volunteers (control group) – 83 persons. 

Results: We used statistic method of chi-square test for analyzing differences 

between groups. Group SSRI showed statistically higher incidence of occasional 

vomiting after food, daily burp with stress and treated digestive problems compared 

with control group. Both group SSRI and Non SSRI showed similar statistically higher 

incidence of absence of formed stool, absence of daily periodic frequency of stool, 

higher incidence of symptoms connected with stress like daily flatulence, daily 

nausea, higher incidence of enormous appetite and higher incidence of digestive 

problems treated by patients themselves. We found similar higher incidence of 

patients with criteria of gastrointestinal discomfort in groups SSRI and Non SSRI 

compared with control group. 

Conclusions: Patients with depression treated by SSRI and also Non SSRI drugs 

shown similar higher incidence of some symptoms of gastrointestinal discomfort, 

symptoms mainly connected with stress, compared with control group. There was 

also higher incidence of patients with criteria of gastrointestinal discomfort in groups 

SSRI and Non SSRI compared with control group. We suppose that these symptoms 

of gastrointestinal discomfort are caused more by influence of depression and 

disharmony of autonomic nervous system than negative influence of SSRI on 

function and constitution of gastrointestinal microflora. 

Key words: selective serotonin reuptake inhibitors, antibiotics, gastrointestinal 

microflora, gastrointestinal discomfort 
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10 Přílohy 

10.1 Příloha č.1 – tabulky četností výskytů jednotlivých proměnných znaků ve 

sledovaných skupinách; statistické zpracování výsledků metodou chí-

kvadrát testu 

Pro porovnání skupin mezi sebou byly pouţity neparametrické chí-kvadrát 
testy. Pokud dosaţená hladina statistické významnosti při porovnání tří skupin je 
menší neţ 0,05, následuje mnohonásobné porovnání všech skupin mezi sebou. 
Vzhledem k mnohonásobnému porovnávání byla hladinou významnosti upravena 
podle Bonferonniho korekce α/3 = 0,0166. (Za statisticky významné jsou povaţované 
výsledky, kde dosaţená signifikance je menší neţ 0,0166 – výsledky jsou označeny 
tučným písmem.) 

Zpracování tabulek bylo provedeno programem SPSS verze 15, dodatečné 
počítání mnohonásobného porovnání programem Statgraphics 5. 

Crosstab

16 46 8 10 80

20,0% 57,5% 10,0% 12,5% 100,0%

19 16 12 3 50

38,0% 32,0% 24,0% 6,0% 100,0%

37 41 5 0 83

44,6% 49,4% 6,0% ,0% 100,0%

72 103 25 13 213

33,8% 48,4% 11,7% 6,1% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice normalni

Total

 

Chi-Square Tests

31,138a 6 ,000

34,767 6 ,000

16,912 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,05.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,004 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0002 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,002 
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Crosstab

2 7 23 48 80

2,5% 8,8% 28,8% 60,0% 100,0%

0 5 19 26 50

,0% 10,0% 38,0% 52,0% 100,0%

0 4 35 44 83

,0% 4,8% 42,2% 53,0% 100,0%

2 16 77 118 213

,9% 7,5% 36,2% 55,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice kasov ita

Total

 

Chi-Square Tests

7,288a 6 ,295

7,994 6 ,239

,035 1 ,851

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 

 

Crosstab

2 6 13 59 80

2,5% 7,5% 16,3% 73,8% 100,0%

0 1 11 38 50

,0% 2,0% 22,0% 76,0% 100,0%

5 1 10 67 83

6,0% 1,2% 12,0% 80,7% 100,0%

7 8 34 164 213

3,3% 3,8% 16,0% 77,0% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice  vodnata

Total

 

Chi-Square Tests

10,729a 6 ,097

11,891 6 ,064

,309 1 ,578

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,64.

a. 
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Crosstab

4 6 20 50 80

5,0% 7,5% 25,0% 62,5% 100,0%

1 5 11 33 50

2,0% 10,0% 22,0% 66,0% 100,0%

1 6 33 43 83

1,2% 7,2% 39,8% 51,8% 100,0%

6 17 64 126 213

2,8% 8,0% 30,0% 59,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice stridava

Total

 

Chi-Square Tests

8,241a 6 ,221

8,120 6 ,229

,059 1 ,808

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,41.

a. 

 

Crosstab

67 10 2 1 80

83,8% 12,5% 2,5% 1,3% 100,0%

38 9 0 3 50

76,0% 18,0% ,0% 6,0% 100,0%

70 12 1 0 83

84,3% 14,5% 1,2% ,0% 100,0%

175 31 3 4 213

82,2% 14,6% 1,4% 1,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

bolesti nahore

Total

 

Chi-Square Tests

8,600a 6 ,197

9,070 6 ,170

,262 1 ,609

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,70.

a. 
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Crosstab

58 18 4 0 80

72,5% 22,5% 5,0% ,0% 100,0%

38 10 1 1 50

76,0% 20,0% 2,0% 2,0% 100,0%

65 17 1 0 83

78,3% 20,5% 1,2% ,0% 100,0%

161 45 6 1 213

75,6% 21,1% 2,8% ,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

bolesti dole

Total

 

Chi-Square Tests

5,799a 6 ,446

5,406 6 ,493

1,310 1 ,252

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,23.

a. 

 

Crosstab

76 2 2 0 0 80

95,0% 2,5% 2,5% ,0% ,0% 100,0%

42 5 1 1 1 50

84,0% 10,0% 2,0% 2,0% 2,0% 100,0%

76 5 1 1 0 83

91,6% 6,0% 1,2% 1,2% ,0% 100,0%

194 12 4 2 1 213

91,1% 5,6% 1,9% ,9% ,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4 5

bolesti vsude

Total

 

Chi-Square Tests

8,563a 8 ,380

8,868 8 ,354

,288 1 ,591

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

12 cells (80,0%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is ,23.

a. 
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Crosstab

72 4 1 3 80

90,0% 5,0% 1,3% 3,8% 100,0%

39 7 3 1 50

78,0% 14,0% 6,0% 2,0% 100,0%

76 6 1 0 83

91,6% 7,2% 1,2% ,0% 100,0%

187 17 5 4 213

87,8% 8,0% 2,3% 1,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

bolesti se stehuji

Total

 

Chi-Square Tests

10,714a 6 ,098

10,995 6 ,089

1,126 1 ,289

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,94.

a. 

 

Crosstab

65 9 6 80

81,3% 11,3% 7,5% 100,0%

38 9 3 50

76,0% 18,0% 6,0% 100,0%

65 16 2 83

78,3% 19,3% 2,4% 100,0%

168 34 11 213

78,9% 16,0% 5,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nadymani bez priciny

Total

 

Chi-Square Tests

4,060a 4 ,398

4,344 4 ,361

,066 1 ,798

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,58.

a. 
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Crosstab

43 34 3 80

53,8% 42,5% 3,8% 100,0%

29 19 2 50

58,0% 38,0% 4,0% 100,0%

32 48 3 83

38,6% 57,8% 3,6% 100,0%

104 101 8 213

48,8% 47,4% 3,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nadymani po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

6,306a 4 ,177

6,344 4 ,175

2,888 1 ,089

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,88.

a. 
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Crosstab

65 10 5 80

81,3% 12,5% 6,3% 100,0%

26 20 4 50

52,0% 40,0% 8,0% 100,0%

71 12 0 83

85,5% 14,5% ,0% 100,0%

162 42 9 213

76,1% 19,7% 4,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nadymani s nerv ozitou

Total

 

Chi-Square Tests

24,749a 4 ,000

26,256 4 ,000

1,666 1 ,197

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,11.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0009 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0674 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,000047 
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Crosstab

62 16 2 80

77,5% 20,0% 2,5% 100,0%

46 4 0 50

92,0% 8,0% ,0% 100,0%

71 11 1 83

85,5% 13,3% 1,2% 100,0%

179 31 3 213

84,0% 14,6% 1,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

bolest zaludku po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

5,414a 4 ,247

6,113 4 ,191

2,012 1 ,156

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,70.

a. 

 

Crosstab

71 6 3 80

88,8% 7,5% 3,8% 100,0%

42 8 0 50

84,0% 16,0% ,0% 100,0%

77 5 1 83

92,8% 6,0% 1,2% 100,0%

190 19 4 213

89,2% 8,9% 1,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

bolest zaludku nezavisle na jidle

Total

 

Chi-Square Tests

6,675a 4 ,154

6,877 4 ,143

1,193 1 ,275

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,94.

a. 
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Crosstab

69 11 0 80

86,3% 13,8% ,0% 100,0%

46 3 1 50

92,0% 6,0% 2,0% 100,0%

74 8 1 83

89,2% 9,6% 1,2% 100,0%

189 22 2 213

88,7% 10,3% ,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

bolest zaludku nalacno

Total

 

Chi-Square Tests

3,383a 4 ,496

4,057 4 ,398

,091 1 ,764

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 

 

Crosstab

77 3 80

96,3% 3,8% 100,0%

49 1 50

98,0% 2,0% 100,0%

81 2 83

97,6% 2,4% 100,0%

207 6 213

97,2% 2,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

bolest zaludku v  noci

Total

 

Chi-Square Tests

,427a 2 ,808

,419 2 ,811

,262 1 ,608

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,41.

a. 
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Crosstab

62 14 4 80

77,5% 17,5% 5,0% 100,0%

28 13 9 50

56,0% 26,0% 18,0% 100,0%

66 16 1 83

79,5% 19,3% 1,2% 100,0%

156 43 14 213

73,2% 20,2% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

bolest  zaludku s nervozitou

Total

 

Chi-Square Tests

17,704a 4 ,001

16,493 4 ,002

,432 1 ,511

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0157 
SSRI vs. kontrola  p = 0,3671 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00061 
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Crosstab

6 10 9 55 80

7,5% 12,5% 11,3% 68,8% 100,0%

11 6 11 22 50

22,0% 12,0% 22,0% 44,0% 100,0%

3 7 15 58 83

3,6% 8,4% 18,1% 69,9% 100,0%

20 23 35 135 213

9,4% 10,8% 16,4% 63,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice za 2 a v ice dnu

Total

 

Chi-Square Tests

18,698a 6 ,005

17,707 6 ,007

,735 1 ,391

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (8,3%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,69.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,015 
SSRI vs. kontrola  p = 0,3832 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,002 
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Crosstab

30 25 11 14 80

37,5% 31,3% 13,8% 17,5% 100,0%

16 12 7 15 50

32,0% 24,0% 14,0% 30,0% 100,0%

40 34 5 4 83

48,2% 41,0% 6,0% 4,8% 100,0%

86 71 23 33 213

40,4% 33,3% 10,8% 15,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice 1-2krat denne

Total

 

Chi-Square Tests

21,125a 6 ,002

22,201 6 ,001

7,014 1 ,008

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 5,40.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,3935 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0144 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00013 
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Crosstab

4 2 6 68 80

5,0% 2,5% 7,5% 85,0% 100,0%

0 1 6 43 50

,0% 2,0% 12,0% 86,0% 100,0%

3 2 10 68 83

3,6% 2,4% 12,0% 81,9% 100,0%

7 5 22 179 213

3,3% 2,3% 10,3% 84,0% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice 3-4 denne

Total

 

Chi-Square Tests

3,488a 6 ,746

5,080 6 ,534

,001 1 ,976

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,17.

a. 

 

Crosstab

2 1 2 75 80

2,5% 1,3% 2,5% 93,8% 100,0%

1 0 0 49 50

2,0% ,0% ,0% 98,0% 100,0%

5 0 3 75 83

6,0% ,0% 3,6% 90,4% 100,0%

8 1 5 199 213

3,8% ,5% 2,3% 93,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3 4

stolice 5 a v ice denne

Total

 

Chi-Square Tests

5,491a 6 ,482

6,832 6 ,337

,973 1 ,324

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,23.

a. 
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Crosstab

70 6 4 80

87,5% 7,5% 5,0% 100,0%

30 13 7 50

60,0% 26,0% 14,0% 100,0%

70 12 1 83

84,3% 14,5% 1,2% 100,0%

170 31 12 213

79,8% 14,6% 5,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

kruceni s nervozitou

Total

 

Chi-Square Tests

19,660a 4 ,001

19,151 4 ,001

,012 1 ,913

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,82.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,00138 
SSRI vs. kontrola  p = 0,154 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00138 
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Crosstab

54 20 6 80

67,5% 25,0% 7,5% 100,0%

35 15 0 50

70,0% 30,0% ,0% 100,0%

25 48 10 83

30,1% 57,8% 12,0% 100,0%

114 83 16 213

53,5% 39,0% 7,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

kruceni s hladem

Total

 

Chi-Square Tests

32,596a 4 ,000

36,840 4 ,000

18,110 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,76.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,1311 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0000095 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0000157 
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Crosstab

55 18 7 80

68,8% 22,5% 8,8% 100,0%

32 15 3 50

64,0% 30,0% 6,0% 100,0%

65 14 4 83

78,3% 16,9% 4,8% 100,0%

152 47 14 213

71,4% 22,1% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

kruceni bez priciny

Total

 

Chi-Square Tests

4,458a 4 ,348

4,387 4 ,356

2,076 1 ,150

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 
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Crosstab

49 23 8 80

61,3% 28,8% 10,0% 100,0%

25 21 4 50

50,0% 42,0% 8,0% 100,0%

27 50 6 83

32,5% 60,2% 7,2% 100,0%

101 94 18 213

47,4% 44,1% 8,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

plynatost mirna nezapachajici

Total

 

Chi-Square Tests

16,785a 4 ,002

17,094 4 ,002

6,728 1 ,009

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,23.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,2991 
SSRI vs. kontrola  p = 0,00025 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,110514 
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Crosstab

46 31 3 80

57,5% 38,8% 3,8% 100,0%

25 21 4 50

50,0% 42,0% 8,0% 100,0%

25 51 7 83

30,1% 61,4% 8,4% 100,0%

96 103 14 213

45,1% 48,4% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

plynatos mirna zapachajici

Total

 

Chi-Square Tests

13,575a 4 ,009

13,924 4 ,008

11,347 1 ,001

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,48912 
SSRI vs. kontrola  p = 0,001801 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,06499 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 93 

Crosstab

71 6 3 80

88,8% 7,5% 3,8% 100,0%

40 9 1 50

80,0% 18,0% 2,0% 100,0%

72 9 2 83

86,7% 10,8% 2,4% 100,0%

183 24 6 213

85,9% 11,3% 2,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

plynatost zvy sena nezapachajici

Total

 

Chi-Square Tests

3,732a 4 ,443

3,553 4 ,470

,008 1 ,931

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,41.

a. 

Crosstab

67 5 8 80

83,8% 6,3% 10,0% 100,0%

47 2 1 50

94,0% 4,0% 2,0% 100,0%

69 9 5 83

83,1% 10,8% 6,0% 100,0%

183 16 14 213

85,9% 7,5% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

plynatost zvy sena zapachajici

Total

 

Chi-Square Tests

5,774a 4 ,217

6,200 4 ,185

,142 1 ,706

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 

 



 94 

Crosstab

75 5 80

93,8% 6,3% 100,0%

48 2 50

96,0% 4,0% 100,0%

79 4 83

95,2% 4,8% 100,0%

202 11 213

94,8% 5,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

nevolnost po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

,351a 2 ,839

,351 2 ,839

,166 1 ,683

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,58.

a. 

 

Crosstab

76 3 1 80

95,0% 3,8% 1,3% 100,0%

45 4 1 50

90,0% 8,0% 2,0% 100,0%

78 5 0 83

94,0% 6,0% ,0% 100,0%

199 12 2 213

93,4% 5,6% ,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nevolnost bez jidla

Total

 
 

Chi-Square Tests

2,571a 4 ,632

3,205 4 ,524

,004 1 ,953

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 

 



 95 

Crosstab

61 15 4 80

76,3% 18,8% 5,0% 100,0%

36 11 3 50

72,0% 22,0% 6,0% 100,0%

75 8 0 83

90,4% 9,6% ,0% 100,0%

172 34 7 213

80,8% 16,0% 3,3% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nevolnost s nerv ozitou

Total

 
 

Chi-Square Tests

9,798a 4 ,044

12,394 4 ,015

6,246 1 ,012

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,64.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,8632 
SSRI vs. kontrola  p = 0,023296 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

Crosstab

75 5 80

93,8% 6,3% 100,0%

49 1 50

98,0% 2,0% 100,0%

83 0 83

100,0% ,0% 100,0%

207 6 213

97,2% 2,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

zvraceni po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

5,972a 2 ,050

7,453 2 ,024

5,768 1 ,016

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,41.

a. 

 

Crosstab

78 2 80

97,5% 2,5% 100,0%

49 1 50

98,0% 2,0% 100,0%

83 0 83

100,0% ,0% 100,0%

210 3 213

98,6% 1,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

zvraceni  nezav isle

Total

 

Chi-Square Tests

1,998a 2 ,368

3,025 2 ,220

1,835 1 ,176

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,70.

a. 

 



 97 

Crosstab

77 3 80

96,3% 3,8% 100,0%

46 4 50

92,0% 8,0% 100,0%

82 1 83

98,8% 1,2% 100,0%

205 8 213

96,2% 3,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

zvracení  s nervozitou

Total

 

Chi-Square Tests

3,986a 2 ,136

3,916 2 ,141

,754 1 ,385

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,88.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 98 

Crosstab

58 17 5 80

72,5% 21,3% 6,3% 100,0%

34 13 3 50

68,0% 26,0% 6,0% 100,0%

35 44 4 83

42,2% 53,0% 4,8% 100,0%

127 74 12 213

59,6% 34,7% 5,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

rihani po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

20,484a 4 ,000

20,475 4 ,000

9,437 1 ,002

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,82.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,82201 
SSRI vs. kontrola  p = 0,000143 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00906 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 99 

Crosstab

68 9 3 80

85,0% 11,3% 3,8% 100,0%

40 9 1 50

80,0% 18,0% 2,0% 100,0%

69 13 1 83

83,1% 15,7% 1,2% 100,0%

177 31 5 213

83,1% 14,6% 2,3% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

rihani nezav isle

Total

 

Chi-Square Tests

2,328a 4 ,676

2,348 4 ,672

,010 1 ,920

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,17.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 100 

Crosstab

72 3 5 80

90,0% 3,8% 6,3% 100,0%

41 8 1 50

82,0% 16,0% 2,0% 100,0%

83 0 0 83

100,0% ,0% ,0% 100,0%

196 11 6 213

92,0% 5,2% 2,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

rihani s nervozitou

Total

 

Chi-Square Tests

22,923a 4 ,000

24,618 4 ,000

7,103 1 ,008

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,41.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0319 
SSRI vs. kontrola  p = 0,01272 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,000331 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 101 

Crosstab

13 27 40 80

16,3% 33,8% 50,0% 100,0%

13 24 13 50

26,0% 48,0% 26,0% 100,0%

28 48 7 83

33,7% 57,8% 8,4% 100,0%

54 99 60 213

25,4% 46,5% 28,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo poteseni

Total

 

Chi-Square Tests

35,133a 4 ,000

37,271 4 ,000

26,425 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 12,68.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0246 
SSRI vs. kontrola  p = 0,00000003 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 102 

Crosstab

27 17 36 80

33,8% 21,3% 45,0% 100,0%

13 31 6 50

26,0% 62,0% 12,0% 100,0%

26 53 4 83

31,3% 63,9% 4,8% 100,0%

66 101 46 213

31,0% 47,4% 21,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo rad jim

Total

 

Chi-Square Tests

52,365a 4 ,000

55,310 4 ,000

11,148 1 ,001

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 10,80.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,000004 
SSRI vs. kontrola  p = 0,00000000026 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,2924 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

Crosstab

44 6 30 80

55,0% 7,5% 37,5% 100,0%

26 13 11 50

52,0% 26,0% 22,0% 100,0%

70 10 3 83

84,3% 12,0% 3,6% 100,0%

140 29 44 213

65,7% 13,6% 20,7% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo tesim se

Total

 

Chi-Square Tests

37,888a 4 ,000

40,962 4 ,000

24,659 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 6,81.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,008227 
SSRI vs. kontrola  p = 0,00000051 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0001201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 104 

Crosstab

6 36 38 80

7,5% 45,0% 47,5% 100,0%

11 31 8 50

22,0% 62,0% 16,0% 100,0%

19 62 2 83

22,9% 74,7% 2,4% 100,0%

36 129 48 213

16,9% 60,6% 22,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo jsem v ybiravy

Total

 

Chi-Square Tests

50,660a 4 ,000

55,905 4 ,000

37,746 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 8,45.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0004758 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0000000001 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0150238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 105 

Crosstab

26 28 26 80

32,5% 35,0% 32,5% 100,0%

12 35 3 50

24,0% 70,0% 6,0% 100,0%

37 41 5 83

44,6% 49,4% 6,0% 100,0%

75 104 34 213

35,2% 48,8% 16,0% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo nev ybiram

Total

 

Chi-Square Tests

33,700a 4 ,000

32,972 4 ,000

12,705 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 7,98.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,0001103 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0000938 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 106 

Crosstab

36 14 30 80

45,0% 17,5% 37,5% 100,0%

21 15 14 50

42,0% 30,0% 28,0% 100,0%

47 34 2 83

56,6% 41,0% 2,4% 100,0%

104 63 46 213

48,8% 29,6% 21,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo nutnost

Total

 

Chi-Square Tests

33,805a 4 ,000

41,216 4 ,000

14,133 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 10,80.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,2188 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0000000365 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0000641 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 107 

Crosstab

3 42 35 80

3,8% 52,5% 43,8% 100,0%

3 39 8 50

6,0% 78,0% 16,0% 100,0%

1 80 2 83

1,2% 96,4% 2,4% 100,0%

7 161 45 213

3,3% 75,6% 21,1% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo obtezuje

Total

 

Chi-Square Tests

46,463a 4 ,000

50,949 4 ,000

28,610 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,64.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,004719 
SSRI vs. kontrola  p = 0,00000000067 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 108 

Crosstab

33 15 32 80

41,3% 18,8% 40,0% 100,0%

28 8 14 50

56,0% 16,0% 28,0% 100,0%

50 30 3 83

60,2% 36,1% 3,6% 100,0%

111 53 49 213

52,1% 24,9% 23,0% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo rad maso

Total

 

Chi-Square Tests

34,186a 4 ,000

39,743 4 ,000

18,663 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 11,50.

a. 

 
 

SSRI vs. NE SSRI  p = 0,2453 
SSRI vs. kontrola  p = 0,000000089 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,0000732 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 109 

Crosstab

44 11 25 80

55,0% 13,8% 31,3% 100,0%

18 17 15 50

36,0% 34,0% 30,0% 100,0%

63 19 1 83

75,9% 22,9% 1,2% 100,0%

125 47 41 213

58,7% 22,1% 19,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo rad sladke

Total

 

Chi-Square Tests

37,550a 4 ,000

46,805 4 ,000

17,121 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 9,62.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,01655 
SSRI vs. kontrola  p = 0,000001 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,000000177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

Crosstab

27 23 30 80

33,8% 28,8% 37,5% 100,0%

17 19 14 50

34,0% 38,0% 28,0% 100,0%

34 47 2 83

41,0% 56,6% 2,4% 100,0%

78 89 46 213

36,6% 41,8% 21,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

jidlo rad koreni

Total

 

Chi-Square Tests

32,968a 4 ,000

40,068 4 ,000

13,028 1 ,000

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 10,80.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,441335 
SSRI vs. kontrola  p = 0,0000000534 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00000565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 111 

Crosstab

54 21 5 80

67,5% 26,3% 6,3% 100,0%

36 13 1 50

72,0% 26,0% 2,0% 100,0%

59 22 2 83

71,1% 26,5% 2,4% 100,0%

149 56 8 213

70,0% 26,3% 3,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

zaha po jidle

Total

 

Chi-Square Tests

2,253a 4 ,689

2,174 4 ,704

,739 1 ,390

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,88.

a. 

Crosstab

65 11 4 80

81,3% 13,8% 5,0% 100,0%

39 8 3 50

78,0% 16,0% 6,0% 100,0%

73 8 2 83

88,0% 9,6% 2,4% 100,0%

177 27 9 213

83,1% 12,7% 4,2% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

zaha nezavisle

Total

 

Chi-Square Tests

2,671a 4 ,614

2,760 4 ,599

1,417 1 ,234

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,11.

a. 

 



 112 

Crosstab

70 7 3 80

87,5% 8,8% 3,8% 100,0%

35 11 4 50

70,0% 22,0% 8,0% 100,0%

78 5 0 83

94,0% 6,0% ,0% 100,0%

183 23 7 213

85,9% 10,8% 3,3% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

zaha s nervozitou

Total

 

Chi-Square Tests

16,159a 4 ,003

16,992 4 ,002

2,119 1 ,145

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,64.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,04735 
SSRI vs. kontrola  p = 0,156312 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,000459 
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Crosstab

55 25 80

68,8% 31,3% 100,0%

38 12 50

76,0% 24,0% 100,0%

41 42 83

49,4% 50,6% 100,0%

134 79 213

62,9% 37,1% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

0 1

zazivani zadne

problemy

Total

 

Chi-Square Tests

11,336a 2 ,003

11,384 2 ,003

6,607 1 ,010

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5. The

minimum expected count is 18,54.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,3727 
SSRI vs. kontrola  p = 0,01206 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,00247 
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Crosstab

45 35 80

56,3% 43,8% 100,0%

29 21 50

58,0% 42,0% 100,0%

44 39 83

53,0% 47,0% 100,0%

118 95 213

55,4% 44,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

0 1

zazivani vetsinou bez

problemu

Total

 

Chi-Square Tests

,352a 2 ,839

,352 2 ,839

,175 1 ,676

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 22,30.

a. 
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Crosstab

64 16 80

80,0% 20,0% 100,0%

33 17 50

66,0% 34,0% 100,0%

76 7 83

91,6% 8,4% 100,0%

173 40 213

81,2% 18,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

0 1

zazivani problemy

prekonam

Total

 

Chi-Square Tests

13,497a 2 ,001

13,580 2 ,001

3,662 1 ,056

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 9,39.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,07436 
SSRI vs. kontrola  p = 0,03396 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,000204 
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Crosstab

74 6 80

92,5% 7,5% 100,0%

48 2 50

96,0% 4,0% 100,0%

83 0 83

100,0% ,0% 100,0%

205 8 213

96,2% 3,8% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

0 1

zazivani problemy

lecim

Total

 

Chi-Square Tests

6,350a 2 ,042

8,789 2 ,012

6,313 1 ,012

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 1,88.

a. 

 
SSRI vs. NE SSRI  p = 0,41916 
SSRI vs. kontrola  p = 0,01101 
NE SSRI vs. kontrola p = 0,066361 
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Crosstab

79 1 80

98,8% 1,3% 100,0%

50 0 50

100,0% ,0% 100,0%

82 1 83

98,8% 1,2% 100,0%

211 2 213

99,1% ,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

0 1

zazivani problemy

ztrpcuji ţivot

Total

 

Chi-Square Tests

,620a 2 ,733

1,077 2 ,584

,001 1 ,982

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 

 

Crosstab

75 4 1 80

93,8% 5,0% 1,3% 100,0%

44 5 1 50

88,0% 10,0% 2,0% 100,0%

81 2 0 83

97,6% 2,4% ,0% 100,0%

200 11 2 213

93,9% 5,2% ,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nechutenstv i trvale

Total

 

Chi-Square Tests

5,255a 4 ,262

5,693 4 ,223

1,286 1 ,257

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,47.

a. 
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Crosstab

60 10 10 80

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

33 12 5 50

66,0% 24,0% 10,0% 100,0%

68 10 5 83

81,9% 12,0% 6,0% 100,0%

161 32 20 213

75,6% 15,0% 9,4% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nechutenstv i rano

Total

 

Chi-Square Tests

6,408a 4 ,171

6,133 4 ,189

1,800 1 ,180

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,69.

a. 

 

Crosstab

73 6 1 80

91,3% 7,5% 1,3% 100,0%

46 4 0 50

92,0% 8,0% ,0% 100,0%

80 3 0 83

96,4% 3,6% ,0% 100,0%

199 13 1 213

93,4% 6,1% ,5% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nechutenstv i v  poledne

Total

 

Chi-Square Tests

3,185a 4 ,527

3,582 4 ,466

2,216 1 ,137

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,23.

a. 
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Crosstab

77 3 80

96,3% 3,8% 100,0%

50 0 50

100,0% ,0% 100,0%

82 1 83

98,8% 1,2% 100,0%

209 4 213

98,1% 1,9% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2

nechutenstv i  v ecer

Total

 

Chi-Square Tests

2,683a 2 ,262

3,312 2 ,191

1,402 1 ,236

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is ,94.

a. 

 

Crosstab

60 14 6 80

75,0% 17,5% 7,5% 100,0%

29 15 6 50

58,0% 30,0% 12,0% 100,0%

61 20 2 83

73,5% 24,1% 2,4% 100,0%

150 49 14 213

70,4% 23,0% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nechutenstv i s nerv ozitou

Total

 

Chi-Square Tests

8,139a 4 ,087

8,464 4 ,076

,160 1 ,689

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 
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Crosstab

55 16 9 80

68,8% 20,0% 11,3% 100,0%

32 14 4 50

64,0% 28,0% 8,0% 100,0%

67 15 1 83

80,7% 18,1% 1,2% 100,0%

154 45 14 213

72,3% 21,1% 6,6% 100,0%

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

Count

% within skup

SSRI

NE SSRI

kontrola

skup

Total

1 2 3

nechutenstv i nadmerna chut

Total

 

Chi-Square Tests

9,419a 4 ,051

10,723 4 ,030

5,565 1 ,018

213

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 3,29.

a. 
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10.2 Příloha č.2 – tabulky četností výskytu pro kritéria GIT dyskomfortu a GIT 

zdraví 

 

Tabulka % zastoupení probandů splňujících kritéria GIT dyskomfortu ve sledovaných 

skupinách 

3/10 znaků často 4/10 znaků často 5/10 znaků často

SSRI počet/80 14 8 4

% vybraných 17,5% 10% 5%

NE SSRI počet/50 10 5 4

% vybraných 20% 10% 8%

Kontrola počet/83 4 1 0

% vybraných 4,8% 1,20% 0%

kritéria GIT diskomfortu

 

 

Tabulka % zastoupení probandů splňujících kritéria GIT zdraví ve sledovaných 

skupinách 

4/10 znaků občas 3/10 znaků občas 2/10 znaků občas

SSRI počet/80 20 19 16

% vybraných 25% 23,8% 20%

NE SSRI počet/50 9 9 9

% vybraných 18% 18% 18%

Kontrola počet/83 21 17 10

% vybraných 25,3% 20,5% 12%

kritéria GIT zdraví

 

 

 

10.3 Příloha č.3 – vzor dotazníku GIT dyskomfortu 
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