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ABSTRAKT 
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Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

 

Studentka: Lucie Hlinková 

Školitel: Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 

Název diplomové práce: Léčba schizofrenie 

 

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, většinou chronické. Postihuje asi 1 % 

populace, první ataka onemocnění se objevuje nejčastěji mezi 15. a 35. rokem života. 

Projevuje se poruchami vnímání, chování a myšlení. Mezi specifické příznaky patří 

halucinace, bludy, dezorganizace řeči a chování, katatonie, poruchy pozornosti a vůle  

a sociální stažení. Do etiopatogeneze schizofrenie pravděpodobně zasahují jak 

genetické faktory, tak faktory vnějšího prostředí, pravá příčina vzniku onemocnění 

nebyla dosud odhalena. Cílem léčby schizofrenie je zlepšit kvalitu života nemocného  

a zamezit vzniku relapsů onemocnění. V terapii schizofrenie jsou účinné léky působící 

na dopaminergní systém, kde se jako antagonisté váží na dopaminové receptory. Tyto 

léky se nazývají antipsychotika, dělí se do dvou generací. První generace se vyznačuje 

vysokou afinitou převážně k dopaminovým receptorům, druhá generace ke svému 

účinku přispívá i vazbou na receptory serotoninové. Pro jednotlivé skupiny 

antipsychotik je charakteristický možný výskyt významných nežádoucích účinků, neboť 

často ovlivňují mnoho dalších receptorových systémů, proto není volba antipsychotika  

a léčebné strategie snadná. Lékaři musí vždy brát v úvahu možné nežádoucí účinky 

antipsychotika, ostatní užívané léky a přidružené choroby pacienta. Nezbytnou součástí 

terapie je důsledná komunikace s pacientem a rodinou, psychoterapie, případně účast 

nemocného v různých psychosociálních programech. 
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Schizophrenia is a serious mental disease, mostly chronic. It affects about 1 % of 

population, first episode of the disease occurs mostly between the age of 15 and 35. It 

manifests itself with disorders of perception, behavior and thinking. The specific 

symptoms include hallucinations, delusions, disorganized speech and behavior, 

catatonia, disorders of attention and volition and social withdrawal. Etiopathogenesis of 

schizophrenia is likely affected by both genetic and environmental factors, the true 

cause of the disease has not been discovered yet. The goal of the treatment is to improve 

the patient's quality of life and prevent the occurrence of relapses. Drugs acting on the 

dopaminergic system are effective in the treatment of schizophrenia, where as 

antagonists bind to the dopamine receptors. These medicines are called antipsychotics, 

they are divided into two generations. The first generation is characterized by high 

affinity mainly for dopamine receptors, the second one in addition by binding to 

serotonin receptors. Each class of antipsychotics is characterized by the potential 

occurrence of significant adverse effects because they often affect many other receptor 

systems, that´s why the selection of antipsychotic drugs and therapeutic strategy is not 

easy. Doctors must always take into account the possible side effects of antipsychotics 

and other used drugs and other patient´s related illnesses. An essential part of the 

therapy is consistent communication with the patient and the family, psychotherapy or 

patient´s participation in a variety of psychosocial programmes. 
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1 Seznam zkratek 

5-HT  5-hydroxytryptamin, serotonin 

AB  asthma bronchiale 

ACE  angiotenzin konvertující enzym 

AP  antipsychotikum/antipsychotika 

APA  Americká psychiatrická asociace (American Psychiatric Association) 

BDNF  mozkový neurotropní faktor (Brain-Derived Neurotrophic Factor) 

BMI  body mass index 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

CNS  centrální nervový systém 

cps.  tobolky 

CT  počítačová tomografie 

DA  dopamin 

DM  diabetes mellitus 

DSM-IV Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders-IV) 

DSS  dopaminové a serotoninové stabilizátory 

EEG  elektroencefalogram 

E-EPA  ethyl-eikosapentaenová kyselina  

EKG  elektrokardiogram 

EKT  elektrokonvulzivní terapie 

EPS  extrapyramidové syndromy 

ER, XR prodloužené uvolňování (extended release) 

FDA  Food and Drug Administration 

fMRI  funkční magnetická rezonance 

GABA  kyselina γ-aminomáselná 

GAD  dekarboxyláza kyseliny glutamové 

GnRH  gonadotropiny uvolňující hormon  

gtt.  kapky 

IDR  iniciální dysforická reakce 

inj.  injekce 

ITAREPS Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia 
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KVS  kardiovaskulární systém 

LH  luteinizační hormon  

LSD  diethylamid kyseliny lysergové  

MAO  monoaminooxidáza 

MARTA multireceptoroví antagonisté (Multi Acting Receptor Targered 

Antipsychotics) 

MATRICS Measurement And Treatment Research to Improve Cognition in 

Schizophrenia 

MHPG  3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol 

MKN-10  Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených   

  zdravotních problémů  

mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina 

MRS  magnetická rezonanční spektroskopie 

NA  noradrenalin 

NMDA N-methyl-D-aspartát 

NMR  nukleární magnetická rezonance 

NMS  neuroleptický maligní syndrom 

PANSS Škála pro hodnocení pozitivních a negativních příznaků (Positive And 

Negative Syndrome Scale) 

PET  pozitronová emisní tomografie 

RTMS repetitivní transkraniální magnetická stimulace 

SANS  Škála pro hodnocení negativních příznaků (Scale for the Assessment of 

Negative Symtoms) 

SAPS  Škála pro hodnocení pozitivních příznaků (Scale for the Assessment of 

Positive Symtoms) 

SDA  serotonin-dopaminoví antagonisté 

sol.  roztok 

SPECT jednofotonová emisní počítačová tomografie 

SZO  Světová zdravotnická organizace 

tbl.  tableta  

tbl. dis. tableta dispergovatelná v ústech 

TdP  Torsade de Pointes 

THC  tetrahydrocannabinol  
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2 Úvod a cíl 

Schizofrenie patří mezi nejvýznamnější a nejvážnější psychiatrická onemocnění. 

Postihuje asi 1 % populace, první ataka nastupuje často v dětském a adolescentním věku 

nebo v rané dospělosti. Onemocnění je chronické, má charakteristický průběh, ve 

kterém se střídají asymptomatická období s psychotickými epizodami. 

Nemocní bývají odkázáni na částečný nebo plný invalidní důchod, odcizují se 

svému okolí, hůře komunikují a navazují vztahy, celkově špatně sociálně fungují. Tato 

duševní nemoc nezasahuje jen do života nemocného jedince, ale ovlivňuje život rodiny 

a blízkých. Velkou roli při léčbě tedy hraje jejich pochopení, podpora, pomoc a také 

dobré sociální zázemí.  

Schizofrenii neumíme vyléčit. Dokážeme mírnit a léčit její negativní i pozitivní 

příznaky, snažíme se ovlivnit afektivitu a zmírnit kognitivní deficit. K léčbě 

schizofrenie se používají antipsychotika 1. generace, která pomáhají mírnit zejména 

pozitivní příznaky schizofrenie, a novější antipsychotika 2. generace, která působí i na 

příznaky negativní. Pochopitelně neustále probíhá výzkum a klinická zkoušení nových 

léčiv. Existuje mnoho teorií o mechanismech vzniku této závažné nemoci, ale pravá 

příčina nebyla doposud odhalena, což pátrání po nových lécích příliš nezlehčuje. 

Při včasném zahájení léčby, pravidelném užívání antipsychotik, pečlivém 

monitorování léčby a edukaci nemocného i rodinných příslušníků je nemocný schopen 

vést plnohodnotný život. Úspěšnost léčby se odráží v počtu relapsů onemocnění. Je-li 

nemocný dobře kompenzován a pravidelně užívá léky, podstatně se sníží počet relapsů  

a zvýší se kvalita života. Antipsychotika zlepšují a snad i prodlužují život schizofreniků. 

Nesmí se však zapomínat na jejich poměrně časté nežádoucí účinky, které komplikují 

léčbu a snižují compliance nemocného. Lékař musí tak jako u ostatních onemocnění 

ordinovat léky velice pečlivě a pro každého pacienta individuálně. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři ucelenou informaci o schizofrenii 

a následně důkladně shrnout poznatky týkající se farmakoterapie této nemoci. Budou 

zmíněny důležité vlastnosti používaných antipsychotik, práce bude zaměřena na jejich 

mechanismy účinku, nežádoucí účinky, důležité interakce, dávkování a lékové formy. 
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3 Teoretická část 

3.1 Definice, historie 

Schizofrenie je chronické duševní onemocnění dosud neznámé etiologie. Lze ji 

charakterizovat zásadní poruchou myšlení a vnímání, oploštělou nebo neadekvátní 

emotivitou a narušenou schopností srozumitelného chování a jednání. Intelektuální 

kapacita a jasné vědomí zůstávají většinou zachovány, časem se však u nemocného 

může vyvinout jistý kognitivní deficit (Češková 2007, Smolík 2002, Fišar et al. 2009). 

Schizofrenii řadíme do skupiny psychotických poruch; psychózou nazýváme 

patologický stav, při kterém dochází k hrubé poruše kontaktu s realitou, která je buď 

chybně vnímána nebo interpretována (Fišar et al. 2009). 

Vymezení pojmu schizofrenie se v průběhu let postupně proměňovalo spolu 

s měnícími se poznatky v oboru psychiatrie. Roku 1896 E. Kraepelin shrnul různé 

psychotické syndromy pod diagnostickou jednotku „dementia praecox“ a vydělil její tři 

typy: katatonní, hebefrenní a paranoidní. Vlastní pojem schizofrenie zavedl až roku 

1911 německý psychiatr Eugen Bleuler. Již tehdy měl na mysli rozštěpení neboli 

„schizma“ mezi jednotlivými duševními kvalitami – myšlením, emocemi a chováním 

(Kučerová a Říhová 2006, Malá 2005, Fišar et al. 2009). 

Slovo schizofrenie pochází z řečtiny, v níž „schizo“ znamená štěpit se a „phren“ 

znamená rozum, myšlení (Kučerová a Říhová 2006). 

3.2 Epidemiologie 

Prevalence schizofrenie se pohybuje mezi 1,4-4,6 na 1000 osob, vyskytuje se  

u všech populací a ve všech geografických pásmech. Studie odhalily vyšší prevalenci  

u migrantů než u rodilých jednotlivců. Po rozdělení lokalit dle ekonomického statusu 

byly odhady prevalence z nejméně rozvinutých zemí podstatně nižší než u rozvíjejících 

se a rozvinutých lokalit (Motlová a Koukolík 2004, Saha et al. 2005). 

Incidence je u obou pohlaví srovnatelná, tj. 2-4 případy na 10 000 obyvatel za 

rok. Schizofrenie se manifestuje často již v nízkém věku (viz Obr. 1). U žen se 

setkáváme s benignějším průběhem onemocnění, které často začíná mezi 25. a 35. 

rokem, zatímco u mužů se objeví spíše mezi 15. a 25. rokem. Ženy lépe sociálně fungují 



5 
 

 

a jsou také méně často hospitalizovány. Za benignější průběh onemocnění zřejmě vděčí 

vlivu estrogenů na dopaminergní systém (Češková 2007). 

 

 

Obr. 1 Začátek manifestace schizofrenie 

Převzato z: Malá (2005) 

 

 Schizofrenie je onemocnění se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Mortalita je 

dvojnásobná až čtyřnásobná ve srovnání s běžnou populací, život schizofreniků je 

průměrně o 10 let kratší. Celoživotní riziko suicidia je 10%. Příčinou 2/3 úmrtí je 

kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus a onemocnění dýchacího ústrojí. Svou 

roli zde hraje životní styl nemocných, kteří jsou často závislí na tabáku, nevhodně se 

stravují a mají nedostatek pohybové aktivity. Na předčasnou smrt schizofreniků mají 

bohužel vliv také antipsychotika způsobující metabolické a hormonální změny 

(Sigmundová a Látalová 2008). 

 Suicidalita je pokládána za jednu z nejčastějších příčin úmrtí u pacientů se 

schizofrenií. Zvýšené riziko je u mladších nemocných a v časných fázích onemocnění. 

Z kohortových studií vyplynulo, že suicidální myšlenky jsou přítomny u 40-55 % 

nemocných. Množství suicidálních pokusů se odhaduje na 20-50 %. Suicidální jednání 

se objevuje častěji u mužů, u jedinců pocházejících z vyšších socioekonomických 

poměrů, u osob s vyšším intelektem a u osob s nedostatečnou sociální podporou. 

Rizikovými faktory sebevraždy jsou: předchozí pokusy, nedostatečná adherence 

k léčbě, agitace, předchozí depresivní porucha, zneužívání psychoaktivních látek, 

nedávná ztráta blízkého a strach ze sociální dezintegrace (Kašpárek 2008). 
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3.3 Etiopatogeneze 

 Pravá příčina a mechanismus vzniku schizofrenie nebyly dosud objeveny. Stále 

vznikají nové zajímavé teorie. Je patrné, že příčina vzniku schizofrenie není jen jedna, 

ale podstata celého onemocnění je mnohem komplexnější. Než vědci kompletně odhalí 

podstatu tohoto vážného onemocnění, uplyne pravděpodobně ještě mnoho času. 

 Schizofrenie je považována za neurovývojové onemocnění, v němž hrají roli 

genetické faktory a faktory zevního prostředí. Modely na zvířatech poukazují na 

dyskonekci mezi hipokampem a prefrontální kůrou, magnetická rezonance odhalila 

poruchy v temporo-prefrontálním neuronálním okruhu, byly odhaleny změny v expresi 

některých genů (Schmitt et al. 2011). 

Další teorie pohlíží na schizofrenii jako na poruchu dendritického „prořezávání“ 

(„sprouting“) a předpokládají vznik této poruchy již v časných stádiích ontogeneze 

(Fendrich 2007). 

V patogenezi schizofrenie se uplatňují neurochemické teorie, nejpropracovanější 

je teorie dopaminová, která velmi dobře koresponduje s působením starších klasických 

antipsychotik (Fendrich 2007). 

3.3.1 Rizikové faktory 

 Genetické vlivy 

 Riziko výskytu schizofrenie je u příbuzných proti běžné populaci značně 

zvýšeno. U dětí pacienta se schizofrenií o 13 %, u sourozenců o 10 %, u vzdálenějších 

příbuzných o 4-5 %, u dětí dvou schizofrenních rodičů o 48 %, u jednovaječných 

dvojčat o 35-58 % a u dvouvaječných o 9-27 %. Jednoduchý Mendelovský přenos nebyl 

prokázán a dosud nebylo objasněno, zda je případná rodinná kumulace schizofrenie 

důsledkem monogenní nebo polygenní poruchy (Fišar et al. 2009). 

 Genetické interpretace nálezů jsou oslabovány zjištěním, podle kterého u 81 % 

pacientů nejsou mezi příbuznými prvního stupně nemocní jedinci. Více než 60 % 

pacientů má rodinnou anamnézu týkající se schizofrenie dokonce zcela negativní 

(Smolík 2002). 

 Jedním z objevů ve studiu genů je vztah glie k velkým psychózám  

(k schizofrenii i k bipolární poruše). U těchto onemocnění byla pozorována snížená 

exprese klíčových genů, které ovlivňují funkci oligodendroglie a myelinizaci, doloženo 
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bylo také poškození funkce transkripčních faktorů, které činnost vyšetřovaných genů 

regulují (Motlová a Koukolík 2004). 

 

 Vlivy prostředí 

 Některé studie poukazují na skutečnost, že mezi schizofreniky je častější datum 

narození v zimě nebo na jaře. Zajímavým rizikovým faktorem je urbanizace,  

z provedených studií vyplývá, že s vyšší hustotou obyvatelstva stoupá riziko vzniku 

schizofrenie. Uvažuje se rovněž o souvislosti s infekčními agens. Ve městě 

s nahloučenou populací je větší množství virů a člověk je zde snadněji infikován 

(Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

 Vlivy prostředí (obzvláště virové infekce), které naruší vývoj fetálního mozku, 

mohou být významným rizikovým faktorem pro vznik onemocnění. Řada studií 

testovala hypotézu, zda prenatální expozice chřipkou souvisí se zvýšeným rizikem 

onemocnění v dospělosti. Většina těchto studií přinesla výsledky ve prospěch této 

hypotézy. Příčinou nemusí být jen virus chřipky, ale i další agens, například virus 

zarděnek nebo prvok Toxoplasma gondii (Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

 Pravděpodobně existují různé faktory (porodní komplikace, nitroděložní virová 

infekce, citlivost na gluten, malformace mozku atd.), které mohou vyvolat specifická 

poškození mozku a jeho funkcí charakteristických pro schizofrenii, a to bez ohledu na 

genetické faktory. Naopak některé modely uvažují o genetických faktorech jako 

primárních příčinách onemocnění. Genetický defekt může predisponovat mozek 

schizofreniků k nepříznivému ovlivnění intrauterinními nebo perinatálními vnějšími 

faktory. Genetickou kontrolu vývoje mozku (např. geny regulující růstové faktory) 

mohou narušit nepříznivé vlivy vnějšího prostředí, například horečka nebo toxiny (Fišar 

et al. 2009). 

 

 Návykové látky  

Za rizikový faktor můžeme bezpochyby považovat i užívání návykových látek. 

Jednoznačně nejčastěji užívanou drogou v populaci pacientů se schizofrenií je nikotin, 

frekvence užívání se pohybuje mezi 70-90 %. Užívání ilegálních drog, například 

marihuany, amfetaminů, kokainu a halucinogenů je u jedinců se schizofrenií také 

mnohem častější než v běžné populaci. Nadužívání alkoholu je u schizofrenních 
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pacientů dokonce 3× častější než u osob bez duševních poruch, týká se až 20-60 % 

pacientů (Motlová a Koukolík 2004). 

 Odhadem je užívání marihuany v adolescentním věku zodpovědné asi za  

8-14 % případů schizofrenie. Model schizofrenie navozený marihuanou předpokládá 

omezení činnosti ochranného vlivu endogenního kanabinoidního systému během 

zranitelného období. Důsledkem je porucha uvolňování neurotransmiterů glutamátu  

a GABA (γ-aminomáselná kyselina). Tento proces následně zasahuje do tvorby 

neuronálních spojů. Čím dříve jedinec začne marihuanu užívat, tím je efekt THC 

(tetrahydrocannabinolu) škodlivější. Jak se dále zjistilo, THC zjevně podněcuje rozvoj 

psychotických příznaků u pacientů se schizofrenií užívajících marihuanu (Bankovská 

Motlová a Španiel 2011). 

3.3.2 Neurotransmiterové teorie 

 Současné představy o neurochemických mechanismech patogeneze schizofrenie 

vycházejí hlavně z analýzy účinků antipsychotik a psychostimulancií. Teprve léky, 

které by mohly být (a mnohdy jsou) efektivní při léčbě samotné, tedy poskytují hlavní 

stopy o povaze onemocnění. Po mnoho let probíhalo intenzivní pátrání po 

neurochemické abnormalitě u schizofrenie a dlouho nebyly nalezeny žádné 

biochemické markery onemocnění. Teprve nedávno se pomocí zobrazovacích metod 

podařilo odhalit některé neurochemické abnormality. V centru pozornosti se objevil 

dopamin (DA) a glutamát, značná pozornost je věnována také serotoninu (5-HT) (Rang 

et al. 2007). 

 

 Dopaminová teorie 

 Jedním z nejdůležitějších modulačních neurotransmiterů v mozku je dopamin, 

jeho systémy vychází ze dvou primárních mozkových struktur: ventrální tegmentální 

arey a substantia nigra. Tyto struktury dále vedou do mezolimbických, 

mezokortikálních a striatálních oblastí mozku. Tuberoinfundibulární dráha je další 

dopaminergní dráhou, probíhá odděleně a vede od hypothalamických neuronů do 

hypofýzy (Motlová a Koukolík 2004). 

 Dopaminová teorie byla navržena nositelem Nobelovy ceny Carlsonem na 

základě nepřímých farmakologických důkazů u člověka a pokusných zvířat. Zjistilo se, 

že amfetamin v mozku uvolňuje DA, což vede u lidí k poruše chování, která je 
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v podstatě nerozeznatelná od akutní schizofrenní epizody. U zvířat uvolnění DA 

způsobuje jisté stereotypní chování, které bývá pozorováno i u schizofrenních pacientů. 

Účinní D2 agonisté (např. apomorfin a bromokryptin) a léky jako amfetamin zhoršují 

symptomy schizofrenie. Antagonisté DA a léky, které blokují jeho neuronální 

skladování (reserpin), účinně ovlivňují pozitivní symptomy a pomáhají předcházet 

amfetaminy indukovaným změnám chování. Existuje silná spojitost mezi klinickou 

antipsychotickou účinností a blokováním D2 receptorů. Studie odhalily, že klinické 

účinnosti antipsychotik je nejlépe dosaženo při obsazení 80 % receptorů (Rang et al. 

2007). 

 Podle klasické dopaminové hypotézy jsou psychotické symptomy schizofrenie 

způsobeny dopaminergní hyperaktivitou v mezolimbických a striatálních oblastech 

mozku (pozitivní symptomy), a dopaminergním deficitem v prefrontálních mozkových 

oblastech (negativní symptomy) (Fišar et al. 2009). 

 Dopaminovou hypotézu upřesňuje předpoklad, že za zvýšenou dopaminergní 

aktivitu není odpovědný zvýšený obrat DA, ale právě zvýšená citlivost dopaminových 

receptorů typu D2. Tato zvýšená aktivita se může projevit jen v určité části mozku. 

Studie post mortem potvrdily zvýšenou denzitu D2 receptorů v různých částech mozku 

schizofreniků. Zvýšené množství D2 receptorů bylo ale pozorováno i po dlouhodobém 

podávání antipsychotik, proto se studie musely hodnotit velice opatrně (Fišar et al. 

2009, Motlová a Koukolík 2004). 

 

 Glutamátová teorie 

 Další neurotransmiter zahrnutý do patofyziologie schizofrenie je glutamát, 

hlavní excitační neurotransmiter mozku. Glutamátergní systém se účastní tvorby  

a zachovávání synapsí v průběhu vývoje mozku, krom toho je do značné míry 

zodpovědný za synaptickou plasticitu. Glutamát kontroluje excitaci neuronů a glie 

působením na glutamátové receptory. Glutamátergní hypotéza předpokládá především 

hypofunkci NMDA (N-methyl-D-aspartát) receptorů, jejímž důsledkem může být 

abnormální neuronální vývoj, abnormální synaptická plasticita a neurodegenerace. 

Antagonisté NMDA receptorů (fencyklidin, ketamin a dizocilpin) způsobují 

psychotické symptomy. Snížená hladina glutamátu a snížené množství glutamátových 

receptorů bylo pozorováno post mortem v mozku schizofreniků (Rang et al. 2007, 

Motlová a Koukolík 2004). 
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 Ostatní neurotransmiterové teorie 

 V patogenezi schizofrenie mohou hrát roli i další neurotransmitery, např. 

noradrenalin, serotonin a GABA. Myšlenka o dysfunkci serotoninu vznikla na základě 

pozorování vlivu LSD (diethylamid kyseliny lysergové) na lidský organismus. LSD 

způsobuje symptomy podobné schizofrenii (Rang et al. 2007). 

 Mnoho účinných antipsychotik neblokuje jen dopaminové receptory, ale také 

působí jako agonisté 5-HT receptorů. Tyto dvě skutečnosti se vzájemně nevylučují, 

neboť serotonin samotný zasahuje i do dopaminové dráhy. Serotonin dokáže snížit 

uvolňování DA v substantia nigra, striatu a prefrontálním kortexu, proto mnohá 

antipsychotika, tzv. serotoninoví antagonisté, zvyšují uvolňování DA v prefrontální 

kůře a zlepšují negativní symptomatiku. Mimo to způsobují méně extrapyramidových 

vedlejších účinků než je tomu u selektivních antagonistů dopaminových receptorů 

(Rang et al. 2007, Malá 2005). 

 Předpokladem noradrenergní hypotézy je snížené množství noradrenalinu (NA) 

v různých částech mozku. Možná příčina spočívá v nedostatečné funkci enzymu 

dopamin-β-hydroxylázy, který katalyzuje přeměnu DA na NA. Pozorována byla snížená 

hladina MHPG (3-methoxy-4-hydroxyfenylglykol), hlavního metabolitu NA v moči 

schizofreniků. Noradrenergní hypotéza však nebyla díky rozporným výsledkům při 

pozorování potvrzena (Fišar et al. 2009). 

 Podle GABAergní hypotézy by mohla nedostatečná funkce GABAergního 

systému vést k nadměrné dopaminergní aktivitě. Při měření aktivity dekarboxylázy 

kyseliny glutamové (GAD, enzym konvertující glutamát na GABA) ani samotné GABA 

v mozcích schizofreniků post mortem nebylo dosaženo jednoznačných výsledků.  

V mozcích schizofreniků jsou pravděpodobně odlišně exprimovány izoformy GAD. 

Například snížení GAD67 bylo pozorováno v prefrontální a temporální kůře (Fišar et al. 

2009). 

3.3.3 Neurovývojová teorie 

Pomocí morfologických a funkčních zobrazovacích metod byla zaznamenána 

strukturální a funkční patologie některých mozkových oblastí (dorzolaterální 

prefrontální korová oblast, řečové korové oblasti, mezolimbické podkorové struktury, 

hipokampus a parahipokampální kůra, amygdala). Morfologicky se jedná o atrofické  
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a hypofunkční změny a symetrii mozku. Tyto nálezy jsou argumentem pro vývojovou 

teorii vzniku schizofrenie, kterou formuloval Crow (Tůma 1999). 

Podle neurovývojové teorie je za poškození mozku odpovědné časné (prenatální 

či perinatální) poškození centrálního nervového systému (CNS). Poškození se 

manifestuje morfologickými a funkčními změnami a ve vývoji je kompenzováno až do 

fáze maturační zátěže, kdy dochází k prvním klinickým projevům nemoci (Tůma 1999). 

3.3.4 Teorie kortiko-limbického rozpojení 

 Podněty, které přijímá kůra a thalamus, jsou dále zpracovávány vnitřními 

okruhy, amygdalou a hipokampem; amygdala reguluje odpovědi vegetativní, 

hormonální a behaviorální, vyvolané přijatou informací. Pomocí přijaté informace 

dochází k vytvoření subjektivního obrazu vnějšího světa a také k vyvolání příslušné 

odpovědi ostatních systémů. Přerušení spojení mezi amygdalou a kůrou způsobí tzv. 

afektivní slepotu, následně dojde ke ztrátě síly konfliktu a ztrátě zájmu o lidi (Malá 

2005). 

 Okruh hipokampus – amygdala – prefrontální kůra řídí kognitivní a emoční 

funkce. Mimo to koreluje s pozitivními symptomy schizofreniků, s jejich zhoršenou 

výkonností, emoční plochostí, nepřiměřeností a impulzivitou (Malá 2005). 

 Tato teorie předpokládá, že určité genetické nebo organické poškození způsobí 

změny, které vedou ke snížení počtu inhibičních GABAergních interneuronů nebo 

poruše migrace neuronů. Později se tato skutečnost projeví nadměrným odumíráním 

neuronů či nadměrným „prořezáváním“ synaptických spojů a poruchou komunikace 

mezi prefrontální kůrou a hipokampem. Důsledkem vzniklé dysfunkce je porucha 

kognitivních funkcí, včetně poruchy pracovní paměti, a snížená frustrační tolerance. 

Frustrace vede ke stresu, při kterém se vyplaví glukokortikoidy, jejich toxicita způsobí 

neurodegenerativní změny v hipokampu a ve výsledku se projeví behaviorální 

dezorganizací (Malá 2005). 

3.3.5 Teorie kortiko-kortikálního rozpojení 

Asymetrie zajišťuje specificky lidskou lateralizaci funkcí mozku a vývoje řeči, 

dochází k ní v průběhu normálního vývoje hemisfér. U schizofreniků dochází k absenci 

asymetrie, k dysfunkčnímu spojení v corpus callosum a také k narušení hemisferální 
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specializace. Levostranná lateralizace funkčních změn v temporální kůře je způsobena 

nedostatečnou asymetrií hemisfér. Temporální kůra integruje podněty z korových 

oblastí, kde jsou zpracovávány informace z různých smyslů a rovněž se podílejí na 

porozumění pojmům, které nepocházejí ze smyslových informací. Příčinou rozštěpu  

u schizofrenie může být snížená perfuze temporálního asociačního kortexu. Schopnost 

rozlišovat mezi vnitřními obrazy a informacemi, jež přicházející z asociačních oblastí 

mozku, je narušena, jde o poruchu, při které nedochází k útlumu aktivity korových 

systémů zpracovávajících aktuální informace z vnějšího světa. V klinickém obraze se 

toto projeví zejména poruchou myšlení, řeči, chování a dezorganizací, neboť nedochází 

k rozlišování hranice mezi vnitřním obrazem a skutečností (Malá 2005). 

 Další variantou kortiko-kortikálního rozpojení je rozštěp mezi dorzální 

prefrontální kůrou a horní částí temporálního gyru. Při monitorování perfuze mozku 

během testu verbální plynulosti u skupiny dobrovolníků byla odhalena zvýšená perfuze 

v levé dorzolaterální prefrontální kůře a snížená aktivita v horním temporálním gyru. 

Pacienti se schizofrenií nevykazují snížení perfuze v temporálním laloku na rozdíl od 

kontrolních jedinců. U nemocných, kteří právě slyší verbální halucinace, je deaktivace 

v horním temporálním gyru menší nebo chybí úplně. Mozková lateralizace je dávána do 

souvislosti s poruchami řeči u schizofrenie s časným začátkem. Klinické studie 

prokazují premorbidní vývojové opoždění, nejvýraznější v oblasti řeči a jazyka, u dětí 

s diagnózou schizofrenie až do 12. roku života (Malá 2005). 

3.3.6 Dyskonekční teorie 

 Novější patofyziologické teorie schizofrenie jsou zaměřeny na úlohu změněné 

mozkové konektivity, tj. patologického pospojování neuronální sítě, které vede 

k narušení zpracování informací v CNS. Důsledkem je spuštění mechanismů, které 

vedou k symptomům schizofrenního onemocnění. Předpokladem hypotézy je narušení 

kontroly synaptické plasticity, které se projeví jako abnormální funkční integrace 

neuronálních systémů. Mozkové systémy zodpovědné za učení, paměť a emoce jsou 

modulovány neurotransmiterovými systémy a konsolidovány synaptickou konekcí 

během učení, tyto procesy jsou u schizofrenie narušeny (Fišar et al. 2009, Malá 2005). 

 Funkci oligodendroglií a tím konektivitu, kvalitu myelinu i synaptický přenos 

ovlivňuje proces myelinizace, ta je nejintenzivnější od 4 do 20 let. U schizofreniků 

pozorujeme myelin a oligodendroglie abnormální, představují překážku pro vytváření 
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kortikálních a kortiko-subkortikálních spojů, dysfunkční není jen myelin, ale i geny 

vztahující se k němu a k oligodendroglii. Popsán byl i pokles GABAergní inhibice 

vedoucí ke zvýšení glutamátergní aktivity a k hyperexcitačním stavům. Tato fakta 

podporují hypotézu o dysfunkci oligodendroglie s následnými abnormalitami 

v udržování funkce a reparace myelinu, které se podílí na rozvoji schizofrenních 

symptomů. Teorie myelinizace je potencována neurotoxickým působením glutamátu 

s poklesem GABAergní inhibiční aktivity (Malá 2005). 

3.3.7 Transmethylační teorie 

 Transmethylační teorie vznikla v polovině 70. let 20. století na základě 

pozorování účinků LSD, amfetaminu a mezkalinu. Hypotéza vycházela ze skutečnosti, 

že tyto halucinogenní látky jsou chemicky blízké endogenním katecholaminům  

a indolaminům. Abnormální methylace těchto látek může vést až ke vzniku 

halucinogenních methylovaných manoaminů. Podáváním donorů methylových skupin 

ani studiem methylovaných derivátů serotoninu nebylo dosaženo jednoznačných 

výsledků, které by tuto teorii podpořily. Došlo k formulaci druhé transmethyleční teorie. 

Podle této teorie je methylace nezbytný proces a její narušení vede ke změně aktivity 

neuronů, v podstatě nezáleží na produktu, ale na methylaci samotné. Transmethylační 

reakce ovlivňují například syntézu monoaminů, membránové reakce i genovou expresi 

(Fišar et al. 2009). 

3.3.8 Membránová teorie 

Složení a struktura fosfolipidových membrán je určující pro funkce související 

s přenosem signálu. U pacientů se schizofrenií byly pozorovány poruchy v metabolismu 

fosfolipidů v krvi i v mozku, a to zvýšené hladiny kyseliny arachidonové  

a dokosahexanové, zjištěna byla i zvýšená aktivita fosfolipázy A2. Modulace 

uvolňování DA a změny vlastností jeho receptorů tak mohou být navozeny zvýšeným 

štěpením a oxidací membránových lipidů v neuronových membránách (Fišar et al. 

2009). 
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3.3.9 Teorie mitochondriální dysfunkce 

 Narušená funkce mitochondrií vede k poruše buněčného energetického stavu  

a ke změnám neuronálních funkcí, plasticity a mozkových okruhů, a tudíž ke 

kognitivním a behaviorálním poruchám. Předmětem studií jsou procesy, které by mohly 

mít souvislost s mitochondriální dysfunkcí při schizofrenii (energetický metabolismus 

v mozku, morfometrie mitochondrií, mitochondriální systém oxidační fosforylace, 

antipsychotika a systém oxidační fosforylace, změněná exprese genů vztažených 

k mitochondriím) (Fišar et al. 2009). 

3.4 Klinický obraz 

 Schizofrenie se projevuje celou řadou více či méně specifických symptomů, 

jejichž správné rozpoznání a popsání je z diagnostického hlediska zcela klíčové. Tyto 

symptomy můžeme rozdělit do 4 skupin: 

1. Psychotické symptomy (pozitivní symptomy) 

2. Poruchy iniciativy a motivace doprovázené sociálním stažením (negativní 

symptomy) 

3. Poruchy poznávacích funkcí – paměti, pozornosti a exekutivních funkcí 

(kognitivní symptomy) 

4. Depresivní a manické symptomy (afektivní symptomy) 

Klinický obraz obvykle doprovázejí také symptomy nespecifické, například poruchy 

spánku, změny chuti k jídlu, úzkost a pocity napětí (Bankovská Motlová a Španiel 

2011). 

Schizofrenii můžeme rozdělit na 2 typy, podle převažujících příznaků, viz Tab. 1. 

 

Tab. 1 Rozdělení schizofrenie podle příznaků 

 

 

Typ I (s pozitivními 

příznaky) 

Typ II (s negativními 

příznaky) 

Úroveň premorbidních 

funkcí 

dobrá nízká 

Začátek nemoci akutní pozvolný 
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Pokračování Tab. 1 Rozdělení schizofrenie podle příznaků 

 Typ I (s pozitivními 

příznaky) 

Typ II (s negativními 

příznaky) 

Převažující příznaky psychotické negativní 

Kognitivní deficit ne ano 

Odpověď na léčbu 

antidopaminergními 

antipsychotiky 

dobrá nedostatečná 

Úbytek IQ ne ano 

Předpokládaná 

patofyziologie 

neurochemické mechanismy strukturální poškození CNS 

Průběh reverzibilní někdy ireverzibilní 

Prognóza příznivější nepříznivá 

EEG normální abnormální 

Genetický příspěvek malý velký 

Převzato z: Fišar et al. (2009) 

3.4.1 Pozitivní symptomy 

 Pozitivní symptomy představují nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních 

funkcí, řadíme k nim ozvučování, vkládání a odnímání myšlenek, bludy, halucinace, 

poruchy motoriky a dezorganizace řeči a chování. Nemocný upřednostňuje vlastní 

psychotické prožitky, je si nezvratně jist, že je v pořádku a ztrácí náhled na onemocnění 

a kontakt se skutečností (Smolík 2002, Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

 

Ozvučování, vkládání a odnímání myšlenek 

 Nemocný mívá pocit, že mu kdosi vkládá myšlenky do hlavy a tím ovlivňuje 

jeho myšlení. Jindy pacient pociťuje ztrátu soukromí, neboť je přesvědčený, že ostatní 

mohou číst jeho myšlenky nebo ho o ně okrádají. Přesvědčení o odnímání či vkládání 

myšlenek zevní silou bývá někdy také označováno pojmem intrapsychické halucinace 

(Bankovská Motlová a Španiel 2011). 
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Bludy 

 Bludy jsou zcela mylná přesvědčení, při jejich vzniku hraje významnou roli 

zejména chybná interpretace vjemů a prožitků, jsou časté a během vývoje schizofrenie 

se vyskytují u více než 90 % nemocných (Motlová a Koukolík 2004).  

Pro blud je typická zejména chorobnost a nevývratnost. Obsahem bludů často 

bývají pocity pronásledování a ohrožení (bludy paranoidně-perzekuční). Setkáváme se 

s bludy vztahovačnosti (bludy paranoidní) nebo s bludy, při nichž jsou nemocní 

přesvědčeni o nadání výjimečnými schopnostmi, nadpřirozenou mocí nebo jsou 

přesvědčeni o svém významném původu. Klinicky významné jsou religiózní bludy, 

které bývají spjaty se sebepoškozováním a s horším terapeutickým výsledkem 

(Bankovská Motlová a Španiel 2011, Fišar et al. 2009, Motlová a Koukolík 2004). 

 

Halucinace 

 Halucinace jsou falešné smyslové vjemy, které vznikají bez jasného zevního 

podnětu. Nejčastěji se vyskytují halucinace sluchové (až 50 % pacientů), při nichž 

nemocní slyší cizí hlasy, mužské i ženské, někdy hovořící o pacientovi ve třetí osobě. 

Obsah halucinací je většinou nepříjemný, hlasy komentují pacientovy myšlenky či 

chování, hádají se, radí pacientovi (teleologická halucinace), nebo mu něco přikazují 

(imperativní halucinace). Výjimkou nejsou ani halucinace zrakové. Halucinovaný 

předmět může být normální, menší (mikropsie), větší (makropsie), objekt se může jevit 

jako známý a reálný (dejà vu, derealizace) nebo bizarní. Pacient může mít halucinace 

čichové a chuťové, jež bývají často spojovány s bludem, kdy má nemocný pocit, že je 

někým otráven. Při taktilních halucinacích pacienti referují o dotekových pocitech 

(Bankovská Motlová a Španiel 2011, Fišar et al. 2009, Motlová a Koukolík 2004). 

 

Poruchy motoriky 

 Motorická aktivita může být zvýšená, nemocný je neklidný a agitovaný, anebo 

snížená, kdy se nemocný nepohybuje vůbec (stupor). Mimovolní pohyby, postoje  

a úkony, tvoří tzv. katatonní syndrom, viz Tab. 2 (Bankovská Motlová a Španiel 2011). 
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Tab. 2 Katatonní příznaky nejčastěji se vyskytující u schizofrenie 

Manýrování Běžné jednání je doplněno o nepřiměřené bizarní projevy, 

výsledkem je nepřirozenost nebo situaci neadekvátní obřadnost, 

například při stolování, oblékání nebo psaní. 

Stereotypie Opakující se pohyby určitých částí těla bez souvislosti s celkovou 

pohybovou aktivitou. 

Povelový 

automatismus 

Automatické a okamžité reakce na povel, jakkoli nesmyslný, 

přičemž jinak pacient nespolupracuje. 

Grimasování Nezvyklé a více či méně nápadné repetitivní výrazy v obličeji. 

Flexibilitas cerea Vosková ztuhlost. Při manipulaci s částí těla imponují končetiny, 

jako by byly z vosku, kladou plastický odpor. 

Katalepsie Zaujímání a udržování nevhodných nebo nezvyklých poloh 

končetin nebo těla (nástavy). Nemocný například setrvává 

v postoji na jedné noze, leží na lůžku se zvednutou  

hlavou – příznak „podušky“. 

Negativismus Aktivní: chování přesně opačné, než je požadováno (na výzvu 

„pojďte dopředu“ jde pacient dozadu). 

Pasivní: na výzvu reaguje pasivně. 

Echomatismy Automatické opakování projevů druhého člověka („opičení se“). 

Stupor Vymizení pohybové aktivity a řeči při plně zachovalém vědomí. 

Excitace, raptus Výrazný psychomotorický neklid s bezcílným jednáním (pacient 

s nezúčastněným výrazem hází květináči). 

Převzato z: Bankovská Motlová a Španiel (2011), Motlová a Koukolík (2004) 

 

Dezorganizace 

Dezorganizace řeči schizofrenních pacientů se projevuje v mnoha ohledech. 

Objevuje se ztráta asociací a tangencialita (nepřiléhavé užití pojmů), což se následně 

projeví neschopností udržet téma konverzace za současného zaobírání se 

idiosynkratickými aspekty slov nebo frází, a paralogie. Slovní projev je inkoherentní, 

sdělení postrádá gramatické vazby. Pacient vymýšlí vlastní neologismy, jimž nikdo jiný 

nerozumí. Sdělované skutečnosti nemívají obsah. Mohou se vyskytnout zárazy neboli 

bloky, kdy se nemocnému nedostává myšlenky, opakuje slova beze smyslu 
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(verbigerace) nebo opakuje to, co říká terapeut (echolalie) (Bankovská Motlová  

a Španiel 2011, Motlová a Koukolík 2004). 

Dezorganizované chování se manifestuje rozmanitě, projevuje se v každodenním 

životě. Pacient není schopen dodržovat osobní hygienu, nápadně a nevhodně se obléká, 

nepředvídatelně pokřikuje, výjimkou není ani neadekvátní sexuální chování (Motlová  

a Koukolík 2004). 

3.4.2 Negativní symptomy 

 Negativní symptomy jsou charakterizovány oslabením nebo až ztrátou 

normálních funkcí. Představují ochuzení psychiky, nejvíce v emotivitě a volní složce, 

zahrnují apatii, afektivní oploštění, ztrátu motivace a prožitku radosti, sociální stažení, 

ochuzení řeči (alogie) a myšlení, ztrátu schopnosti iniciativního jednání (abulie) 

(Češková 2007, Smolík 2002). 

Předpokládá se, že negativní symptomy jsou přítomny paralelně s pozitivními, 

bývají méně nápadné, ale o to výrazněji ovlivňují život nemocného. Z pacientova 

subjektivního pohledu i pohledu blízkých se negativní příznaky naplno manifestují až 

po odeznění akutní psychotické fáze (Bankovská Motlová a Španiel 2011, Fišar et al. 

2009). 

Nancy Andreasenová vypracovala nejznámější škály pro hodnocení pozitivních 

a negativních příznaků, patří sem SAPS – škála pro hodnocení pozitivních příznaků  

a SANS – škála pro hodnocení negativních příznaků. Stanley R. Kay vytvořil škálu pro 

hodnocení pozitivních a negativních příznaků, která se označuje zkratkou PANSS 

(Smolík 2002). 

3.4.3 Kognitivní symptomy  

 Kognitivní funkce zahrnují především paměť, pozornost, schopnost plánovat, 

řešit konstruktivně problémy, pružně reagovat na změnu. U schizofrenie pozorujeme 

hlavně poruchy pozornosti, rychlosti zpracováni informace, poruchy pracovní  

i dlouhodobé paměti, exekutivních funkcí, abstraktního myšlení a poruchy sociální 

kognice. Neurokognitivní postižení u nemocných se schizofrenií lze měřit a ověřovat 

pomocí neuropsychologických testů. Nynějším trendem je používání diagnostických  

i terapeutických baterií testů, které jsou doporučené na základě konsenzu MATRICS 



19 
 

 

(Measurement And Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia), ten 

obsahuje celkem 7 kognitivních oblastí typických pro schizofrenii – vigilanci, pracovní 

paměť, rychlost zpracování informací, verbální učení a paměť, zrakové učení a paměť, 

logické myšlení a řešení problému, sociální kognici. K dispozici jsou i mnohé 

počítačové testové baterie (Bankovská Motlová a Španiel 2011, Obereignerů et al. 

2011). 

 Studium kognitivních funkcí nabývá v posledních letech na důležitosti, jejich 

narušení je téměř vždy přítomnou komponentou schizofrenní psychopatologie. 

Kognitivní deficit je důležitým rozměrem onemocnění. Stojí v pozadí ostatních 

symptomů schizofrenie, ovlivňuje úspěšnost terapie, schopnost sociální adaptace  

a kvalitu života pacientů (Kučerová a Říhová 2006). 

3.4.4 Afektivní symptomy 

 Z afektivních příznaků bývá poměrně často pozorována deprese, a to hlavně 

v iniciální fázi onemocnění. Deprese bývají součástí akutní psychotické ataky, 

depresivní komponenta se po odeznění psychotické symptomatologie dostává více do 

popředí (postpsychotická deprese). Pokud se vyskytne deprese, anhedonie, beznaděj  

a ztráta vůle, pacient se ocitá v bezvýchodné situaci a nelze vyloučit ani suicidální 

jednání. Riziko sebevraždy je během roku následujícího po stanovení diagnózy vysoké 

(Češková 2007, Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

 V průběhu psychózy se nemusí objevit vždy jen deprese nebo úzkost, někdy 

nastupuje i mánie (nadměrně veselá nálada, nepřiměřeně vysoké sebevědomí, 

neobvykle zvýšená aktivita). Tyto poruchy nálady jsou ale typické spíše pro 

schizoafektivní poruchu (psychóza podobná schizofrenii) (Fišar et al. 2009). 

3.5 Diagnostika a klasifikace 

3.5.1 Diagnostika  

 Tak jako u ostatních psychiatrických onemocnění, i u schizofrenie je diagnostika 

založena hlavně na psychiatrickém vyšetření. Úkolem psychiatrické anamnézy je sběr 

informací, které pomohou stanovit diagnózu založenou na deskriptivní fenomenologii, 

tj. na příznacích a průběhu. Nezbytnou součástí vyšetření je zhodnocení všech 
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psychických funkcí a stanovení přítomných příznaků. Pozornost je zaměřena na vzhled, 

chování, řeč, vědomí a orientaci, emotivitu, myšlení, vnímání, intelekt a paměť 

(Češková 2007). 

 Psychiatrické vyšetření je doplněno o kompletní tělesné vyšetření (včetně 

neurologického), které je nezbytné z hlediska diferenciální diagnostiky. Zároveň toto 

vyšetření umožňuje zhodnotit aktuální somatický stav nemocného (Češková 2007). 

 Diagnostika schizofrenie se v současné době opírá o dvě velké klasifikace 

duševních poruch: Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), vypracovaná Světovou 

zdravotnickou organizací (SZO), viz Tab. 3, a Diagnostický a statistický manuál 

mentálních poruch (DSM-IV), vypracovaný Americkou psychiatrickou asociací (APA). 

Tyto nosologické klasifikace jsou založeny na přesně popsaných kritériích; jsou 

dostupné strukturované dotazníky, které jsou užitečné pro kliniky ke stanovení diagnózy 

(Češková 2007). 

 

Tab. 3 Diagnostika schizofrenie dle MKN-10 

Pro diagnostiku schizofrenie, musí být dle MKN-10 přítomna alespoň jedna 

z následujících charakteristik: 

a) ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek 

b) bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby 

těla nebo končetin, nebo zvláštní myšlenky, činnosti nebo pocity, bludné 

vnímání 

c) halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mezi sebou hovoří, 

nebo jiné typy hlasů, které přicházejí z některých částí těla 

d) neustálé bludy jiných typů, které nemohou být podmíněné příslušnou kulturou  

a jsou zcela nepatřičné, jako náboženská nebo politická identita, nadlidská moc 

nebo schopnost (např. schopnost kontrolovat počasí nebo být ve spojení 

s cizinci z jiného světa) 

nebo alespoň dvě z následujících charakteristik: 

a) neustálé halucinace jakéhokoli typu, pokud se vyskytují denně po dobu 

nejméně 1 měsíce a jsou spojeny s bludy (buď občasnými, nebo jen částečně 

formovanými) bez jasného emotivního obsahu nebo jsou doprovázeny trvale 

zvýšeným sebehodnocením 
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Pokračování Tab. 3 Diagnostika schizofrenie dle MKN-10 

b) neologismy, přerušování nebo zárazy myšlení, jejichž důsledkem jsou 

inkoherence nebo zmatený slovní projev 

c) katatonní chování, jako jsou vzrušení, nástavy nebo vosková ohebnost, 

mutismus a stupor 

d) „negativní“ symptomy, jako jsou zřetelná apatie, ochuzení řeči a ploché nebo 

nepřiměřené odpovědi (musí být jisté, že se nejedná o následek deprese nebo 

neuroleptické léčby) 

Převzato z: Bankovská Motlová a Španiel (2011), Smolík (2002) 

 

Diferenciální diagnostika stavů podobných schizofrenii 

 

 Organické a symptomatické psychické poruchy 

Obraz schizofrenní poruchy může být způsoben různými formami encefalitidy, 

traumatickým poškozením CNS, mozkový nádorem, epilepsií, hormonálními 

poruchami, neurodegenerativním onemocněním, poruchami metabolismu, revmatickým 

onemocněním, roztroušenou sklerózou, narkolepsií, srdečním onemocněním nebo 

pooperačními stavy (Češková 2007). 

 

 Psychické a behaviorální poruchy vyvolané psychotropními látkami 

Příčinou mohou být jak stavy intoxikace, tak stavy abstinenční s deliriem nebo 

bez. Naprosto nezbytné je toxikologické vyšetření. Nejčastěji se setkáváme s toxickou 

psychózou (amfetamin, LSD a extáze navozují pozitivní příznaky a fencyklidin 

negativní), která trvá krátkou dobu a příznaky odezní během abstinence příslušné drogy  

(Češková 2007). 

 

 Poruchy schizofrenního spektra 

Patří sem schizofreniformní poruchy, u nichž se řídíme hlavně dobou trvání 

příznaků, a schizoafektivní poruchy, jejichž hlavním rysem je časová posloupnost 

převažující symptomatologie. Schizotypní porucha se vyznačuje přítomností symptomů, 

které připomínají prodromální fázi onemocnění. Bludy a halucinace netrvají dlouze  

a neovlivňují chování a osobnost nemocného (Češková 2007). 
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 Afektivní poruchy 

Problematické bývá odlišení od mánie i od depresivní poruchy. Vodítkem může 

být určitá pochopitelnost a větší srozumitelnost myšlení a jednání u mánie a podobně  

i u psychotické deprese. V průběhu úvodního vyšetření není diagnostika možná, 

vyšetření se musí opakovat, je důležité pečlivě sledovat průběh. Jestliže se v popředí 

nachází příznaky schizofrenie i afektivní poruchy, diagnostikuje se schizoafektivní 

porucha (Češková 2007). 

 

 Neurotické poruchy 

V rámci diferenciální diagnózy přichází v úvahu disociativní stupor, u kterého 

nacházíme průkaz psychogenního působení. V iniciální fázi onemocnění bývá přítomen 

obsedantně-kompulzivní syndrom, liší se od obsedantně kompulzivní poruchy 

bizarností a chybějícím náhledem. Ojedinělou poruchou bez dalších příznaků je 

depersonalizační a derealizační syndrom (Češková 2007). 

 

 Poruchy osobnosti 

Týká se hlavně paranoidní, schizoidní a emočně nestabilní osobnosti. Za 

důležitou pokládáme osobní anamnézu, která je zaměřená na dynamiku projevu. Vyjma 

dekompenzací se jedná o trvalou poruchu. U schizofrenie v určité fázi pozorujeme 

změnu osobnosti, u poruch osobnosti nikoliv (Češková 2007). 

3.5.2 Klasifikace schizofrenie dle MKN-10  

F20.0 Paranoidní schizofrenie 

Paranoidní schizofrenie je nejběžnějším typem schizofrenie. V klinickém obraze 

dominují relativně trvalé, často persekuční či paranoidní bludy, které jsou většinou 

provázeny sluchovými halucinacemi. Poruchy afektivní, poruchy vůle, řeči a symptomy 

katatonní jsou buď nepřítomné, nebo se nenacházejí v popředí (WHO/UZIS ČR 2013, 

Smolík 2002, Češková 2007). 

 

F20.1 Hebefrenní schizofrenie 

Forma schizofrenie, pro kterou je charakteristické vypuknutí již v adolescenci 

nebo časném věku dospělosti. V popředí jsou nápadné afektivní změny. Bludy  

a halucinace jsou částečné a prchavé, chování neodpovědné, nepředvídatelné, obvyklé 
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je manýrování. Nálada je nepřiměřená a plochá, myšlení dezorganizované a řeč 

inkoherentní. Objevuje se tendence k sociální izolaci. Prognóza bývá obvykle špatná, 

neboť dochází k rychlému rozvoji negativních symptomů (WHO/UZIS ČR 2013, 

Smolík 2002, Češková 2007). 

 

F20.2 Katatonní schizofrenie 

Katatonní schizofrenie je schizofrenní porucha, při níž dominují zřetelné a rušivé 

psychomotorické symptomy, které mohou oscilovat mezi hyperkinézou a stuporem 

nebo povelovým automatizmem a negativizmem. Pózování a strnulé postoje mohou 

trvat dlouhou dobu, kritické mohou být epizody zuřivého neklidu. Katatonní stavy 

mohou být kombinovány se stavy snovými (oneiroidními) a s halucinacemi živých scén 

(WHO/UZIS ČR 2013, Smolík 2002). 

 

F20.3 Nediferencovaná schizofrenie 

Psychotické stavy, které splňují všeobecná diagnostická kritéria pro schizofrenii, 

ale nelze je zařadit do žádného předchozích podtypů. Řadí se sem stavy, které mají 

příznaky více než jednoho z nich, ale výrazně nepřevažuje žádný zvláštní soubor 

diagnostických charakteristik (WHO/UZIS ČR 2013). 

 

F20.4 Postschizofrenní deprese 

Depresivní stav, který se objevuje jako dozvuk schizofrenní nemoci a přetrvává 

různě dlouhé období. Některé schizofrenní symptomy, pozitivní nebo negativní, musí 

být stále přítomny, ale v klinickém obraze již nedominují. Tyto depresivní stavy jsou 

spojovány se zvýšeným suicidálním rizikem (WHO/UZIS ČR 2013, Smolík 2002). 

 

F20.5 Reziduální schizofrenie 

Reziduální schizofrenie je považována za chronické stádium ve vývoji 

schizofrenní nemoci s jasnou progresí z časného do pozdního stadia. Jsou pro ni 

charakteristické dlouhodobé, nikoliv však nezbytně ireverzibilní negativní symptomy  

a poruchy, řadí se k nim např. psychomotorické zpomalení, hypoaktivita, otupělost 

afektu, pasivita a nedostatek iniciativy, chudá řeč v obsahu nebo množství, špatná non-

verbální komunikace výrazem obličeje, očima, modulací hlasu a postojů, snížená péče  

o vlastní osobu a defektní sociální projevy (WHO/UZIS ČR 2013, Smolík 2002). 
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F20.6 Schizophrenia simplex 

Porucha, při které dochází k plíživému, nicméně progresivnímu rozvoji 

podivností v chování, k neschopnosti vyhovět společenským požadavkům a k úpadku 

celkového projevu. Charakteristické negativní jevy reziduální schizofrenie (např. 

afektivní plochost, ztráta vůle apod.) se vyvíjejí, aniž by předcházely jakékoli zjevné 

psychotické příznaky (WHO/UZIS ČR 2013, Smolík 2002). 

 

F20.8 Jiná schizofrenie 

 

F20.9 Schizofrenie NS (nespecifikovaná) 

3.6 Zobrazovací metody  

V počátcích patřil morfologický výzkum schizofrenie in vivo invazivní 

rentgenologické metodě – pneumoencefalografii. Následoval výzkum pomocí metody 

počítačové tomografie (CT). U obou metod bylo nejčastěji nalezeno rozšíření 

mozkových komor. Tyto komorové nálezy i nálezy korové atrofie byly potvrzeny 

množstvím studií (Kučerová a Říhová 2006). 

Velkým pokrokem pro výzkum kognitivních funkcí byly funkční zobrazovací 

metody: funkční magnetická rezonance (fMRI), jednofotonová emisní počítačová 

tomografie (SPECT), pozitronová emisní tomografie (PET) a magnetická rezonanční 

spektroskopie (MRS). Z 200 MRS studií téměř 77 % potvrdilo rozšíření postranních 

komor a 67 % rozšíření třetí komory. Největší koncentrace abnormalit bývá pozorována 

v oblasti temporálního laloku. Většina studií zaměřených na temporální kůru nalezla 

redukci objemu v oblasti temporálního a parahipokampálního gyru, hipokampu  

a amygdaly (Kučerová a Říhová 2006). 

MRS, umožňující měřit koncentrace fosfolipidových metabolitů, přinesla zajímavé 

výsledky. In vivo byly ve frontálních lalocích nalezeny nižší koncentrace 

fosfomonoesterů, stavebních kamenů fosfolipidových membrán, a zvýšené hladiny 

fosfodiesterů, tedy produktů jejich katabolismu. Velice často replikovaným nálezem 

protonové spektroskopie je také snížení N-acetylaspartátu v temporálních lalocích. Tyto 

nálezy jsou interpretovány jako následek neuronální dysgeneze či degenerace v těchto 

oblastech (Kučerová a Říhová 2006). 
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Při téměř všech PET a SPECT studiích je u schizofrenie pozorována aktivační 

hypofrontalita. Tento jev bývá spojován s negativními symptomy a syndromem 

psychomotorického ochuzení. Bludy a halucinace jsou naopak spojovány 

s abnormalitami temporálních oblastí (Kučerová a Říhová 2006). 

3.7 Průběh a prognóza 

První ataka psychotických příznaků schizofrenie se objevuje zpravidla mezi 20. 

a 30. rokem. Předchází jí různě dlouhé prodromální období, kdy se mohou projevit 

poruchy v chování, ochuzení řeči a myšlenek, vztahovačnost, změny ve vnímání, pocity 

cizosti. Kromě toho mohou být přítomny nespecifické příznaky zahrnující 

podrážděnost, náladovost, nedostatek sebevědomí a energie (Češková 2007, Bankovská 

Motlová a Španiel 2011). 

Ataka psychózy obvykle trvá 6 měsíců a zahrnuje období pozitivních, 

negativních i kognitivních příznaků. Plně rozvinutá ataka vrcholí ztrátou náhledu  

a zhoršením kontaktu s realitou, pacient bývá obvykle hospitalizován. Po několika 

týdnech léčby se zmírňují pozitivní příznaky a postupně mizí. Negativní a kognitivní 

příznaky přetrvávají déle a zasahují do života hlavně po propuštění z nemocnice 

(Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

Nemocní často prožívají opakované psychotické epizody (tj. relapsy, 

charakterizované exacerbací psychotických příznaků), po nichž následuje různě dlouhé 

období remise. Někteří však mají dlouhodobě trvající psychotické příznaky. Asi jedna 

třetina nemocných se po jedné, dvou či po několika málo atakách dokáže vrátit 

k normálnímu životu a nemoc u nich ustoupí, u další třetiny nemocných se epizody 

schizofrenie s remisemi střídají celý život. Poslední třetina se ani přes léčbu nezbaví 

symptomů nemoci a nemocní nejsou schopni samostatného života. Jsou odkázáni na 

pomoc rodiny nebo zdravotnického zařízení (Češková 2007). 

V České republice proběhla neintervenční multicentrická epidemiologická 

studie, cílem bylo zjistit bodovou prevalenci remise, funkční stav a uzdravení pacientů 

s diagnózou schizofrenie. Vyšetřeno bylo celkem 481 pacientů většinou mladšího 

středního věku. Symptomatická remise byla zjištěna u 54 % pacientů, u 45 % remise 

kompletní a u 26 % remise funkční. Kritéria uzdravení byla splněna u 19 % 

sledovaných pacientů (Přikryl a Khollová 2012). 
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Prognózu je nutno zvažovat minimálně ve dvou dimenzích, a to v přetrvávající 

symptomatologii a v úrovni sociálního fungování nemocného, ten, jak se ukázalo, může 

relativně dobře sociálně fungovat i při přetrvávající symptomatologii. Pro zlepšení 

prognózy je nezbytné včas a správně léčit první ataku onemocnění a nedopustit relaps. 

S dobrou prognózou a nadějí na remisi jsou spojeny faktory zahrnující ženské pohlaví, 

stabilní partnerský vztah, dobré premorbidní sociální fungování, akutní začátek 

onemocnění, začátek v pozdějším věku, paranoidní typ schizofrenie a převahu 

pozitivních příznaků nad negativními (Češková 2007, Bankovská Motlová a Španiel 

2011). 

3.8 Farmakoterapie 

Antipsychotika (AP), léky používané k léčbě psychóz, se používají již od 

poloviny dvacátého století. Působí příznivě na integraci psychických funkcí. Od jejich 

původního názvu „neuroleptika“ se upouští, neboť vypovídá spíše o nežádoucích 

vedlejších účincích těchto léků (neurologické extrapyramidové příznaky) (Motlová  

a Koukolík 2004). 

Antipsychotika jsou indikována tam, kde se vyskytují bludy, halucinace, 

nezvládnutelný neklid, agresivita a agitovanost. Samotná farmakoterapie obvykle není 

dostatečná, pacientovi je třeba poskytnout komplexní péči. O vhodnosti určitého 

antipsychotika rozhoduje jeho snášenlivost nemocným. V případě relapsu onemocnění 

bývá dále zvolena látka, která byla již v minulosti účinná a prospěšná (Hynie 2000). 

Při léčbě psychóz nelze předem odhadnout reakci pacienta na daný lék. 

Výsledek terapie je znatelný až po 6-8 týdnech, před uplynutím této doby proto není 

rozumné (až na výjimky) měnit terapii. Odhad optimálního dávkování je obtížný, 

vodítkem bývá průběžné sledování pacientovy odpovědi na terapii. Při podezření na 

non-compliance nemocného je na místě podávání dlouhodobě účinných preparátů, 

zejména v podobě depotních injekcí (Hynie 2000). 

3.8.1 Vývoj antipsychotik 

V 19. století se schizofrenie „léčila“ pouze experimentálními postupy, které 

zahrnovaly například přikládání hořčičných obkladů na hlavu a krk, aplikaci mravenců 

či kopřiv a ponořování nemocného do kádě s ledovou vodou. Hlavním účelem zde 
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v podstatě bylo přivést pacienta na jiné myšlenky. Julius Wagner-Jaureg dostal 

Nobelovu cenu za vynález pyroterapie, metody, pří níž byla nemocným navozena 

vysoká horečka aplikací krve infikované mikroorganismy způsobujícími malárii. 

Následovalo zkoušení dalších šokových metod (terapie inzulínovými kómaty). Roku 

1949 byla udělena Nobelova cena Egasu Monizovi za vynález psychochirurgie, 

neurochirurgické operace se staly přelomovou událostí. K zavržení těchto metod vedl až 

objev psychofarmak (Motlová a Koukolík 2004).  

Prvním antipsychotikem byl fenothiazinový derivát chlorpromazin, původně 

vyvíjený jako anestetikum. Chlorpromazin byl nejprve vyzkoušen u neklidných 

psychicky nemocných, u nichž byl pozorován trankvilizující účinek. V polovině 20. 

století byl zaveden do klinické praxe, což vedlo k dramatickému zlepšení  

u mnoha nemocných a zároveň byl podnícen zájem o patofyziologické mechanismy 

schizofrenie. Chlorpromazin, který se řadí mezi první generaci antipsychotik (klasická 

antipsychotika), se používá dodnes (Češková 2007, Motlová a Koukolík 2004). 

 V roce 1972 byl uveden na trh klozapin, první představitel antipsychotik  

2. generace (atypických antipsychotik), po jeho zavedení vzniklo nové období v léčbě 

schizofrenie a dalších psychotických poruch. Antipsychotika 2. generace už mají méně 

nežádoucích účinků, příznivě působí na negativní příznaky a zlepšují kvalitu života 

(Paclt 2007). 

3.8.2 Přehled nežádoucích účinků antipsychotik 

 Nežádoucí účinky typické spíše pro 1. generaci antipsychotik 

 

Extrapyramidové syndromy (EPS) 

 EPS jsou poměrně častou komplikací při podávání AP 1. generace, vedou ke 

snížení kvality života, nemocnému způsobují jistý diskomfort, čímž často snižují 

i jeho compliance. Dalším problémem EPS je stigmatizace související se sociální izolací 

pacienta. EPS dělíme na akutní (akutní dystonie, akutní akatizie, parkinsonický 

syndrom), které se objevují v průběhu několika hodin, dnů až týdnů po nasazení,  

a pozdní neboli tardivní (tardivní dyskineze), které se objeví až po několika měsících 

podávání AP (Pidrman 2005). 
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1) Akutní dystonie 

Pojmem akutní dystonie se rozumí různé mimovolní pohyby, nemocný je neklidný, 

má svalové křeče, oči v sloup, plazí jazyk, grimasuje, křečovitě zaklání nebo otáčí 

hlavu. Tyto příznaky jsou reverzibilní a objevují se hlavně v úvodu léčby, při jejich 

léčbě většinou vymizí do 72 hodin. Patofyziologickým mechanismem akutní dystonie je 

patrně iniciální kompenzační zvýšení obratu dopaminu, které je způsobeno náhlou 

blokádou dopaminergních autoreceptorů v nigrostriatálním systému. Dochází také ke 

zvýšené citlivosti dopaminergních postsynaptických receptorů a následné dysbalanci 

dopaminergního a acetylcholinergního systému. K odstranění těchto symptomů se 

používají antiparkinsonika (biperiden). Anxiolytika upraví případnou úzkost (Rang et 

al. 2007, Paclt 2007, Pidrman 2005). 

 

2) Akutní akatizie 

Akatizie doprovází v různé formě a intenzitě podávání většiny klasických AP, 

projeví se motorickým neklidem a úzkostí, někdy nápadnou motorickou agitovaností. 

Akatizie je nejspíše způsobena blokádou dopaminergních receptorů mezolimbického 

systému. Akatizie se objeví asi u 1/3 nemocných léčených AP 1. generace, při léčbě AP 

2. generace je její výskyt o poznání řidší. Pro odstranění těchto příznaků se používá 

rovněž antiparkinsonikum biperiden (Paclt 2007, Pidrman 2005). 

 

3) Extrapyramidové projevy parkinsonismu (Parkinsonický syndrom) 

Tyto projevy jsou podobné příznakům Parkinsonovy choroby, nejčastěji se objevují 

v prvních třech měsících podávání AP. Vyskytuje se klidový tremor, pohyby jakoby při 

otáčení kuličky mezi prsty, rigidita, ztuhlost při volních pohybech, maskovitý obličej, 

pomalá monotónní řeč, mikrografie, šouravá chůze. K těmto příznakům jsou náchylní 

adolescenti, starší děti, pacienti s organickým psychosyndromem a pacienti 

v gerontologickém věku. Předpokládá se, že Parkinsonický syndrom vzniká v důsledku 

zvýšené blokády dopaminergních postsynaptických receptorů ve striatu. K odstranění 

příznaků parkinsonismu mohou být podávána některá antiparkinsonika, například 

amantadin, biperiden nebo diethazin, dominuje-li posturální třes, lze použít 

benzodiazepiny (Paclt 2007, Pidrman 2005). 
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4) Tardivní dyskineze 

Tardivní dyskineze vzniká většinou po dlouhodobém podávání klasických AP, 

pravděpodobně může vzniknout i spontánně v průběhu vlastního psychotického 

onemocnění. Vyskytuje se asi u 20-40 % pacientů léčených AP 1. generace. 

Etiopatogeneze není zcela známa, dominuje hypotéza, která předpokládá zvýšenou 

citlivost dopaminových receptorů na dopamin jako následek chronické blokády 

dopaminových receptorů klasickými AP. Klinicky se projevuje různými mimovolními 

pohyby, tiky, grimasami orofaciálních svalů a dyskinezí distálních končetin. Léčba 

tohoto typu dystonie je obtížná, lze vysadit anticholinergika, snížit dávku AP nebo přejít 

na AP 2. generace (Látalová et al. 2002, Rang et al. 2007, Pidrman 2005). 

 

Anticholinergní účinky 

 Centrální anticholinergní působení může vést k psychóze, deliriu a poruchám 

paměti a kognitivních funkcí. Proto by AP s tímto účinkem neměla být podávána 

starším a dementním nemocných. Periferní anticholinergní účinky zahrnují například 

rozostřené vidění, sucho v ústech, retenci moči, obstipaci, bolesti žaludku a sinusovou 

tachykardii (Paclt 2007, Švestka et al. 1995). 

 

Jaterní funkce 

V úvodu léčby (zejména chlorpromazinem) existuje riziko vzniku intrahepatálního 

obstrukčního ikteru. Laboratorně bývá zvýšena alkalická fosfatáza a sérový 

konjugovaný bilirubin, zvýšení hodnot jaterních testů je většinou pouze přechodné. Při 

užívání hepatotoxických léků z jiné indikace jsou klasická AP kontraindikována. 

S hepatotoxicitou je nutno počítat i u AP 2. generace (Paclt 2007). 

 

Kožní projevy 

Kožní projevy v podobě exantémů, edémů glottis a krku a fotosenzitivity nejsou 

příliš časté. Vyskytují se jen v některých případech po podání chlorpromazinu. Pacienti 

by se měli vyhýbat slunění a používat krémy s vysokým ochranným faktorem, v případě 

výskytu těchto obtíží se podá atypické AP (Paclt 2007). 
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Neuroleptický maligní syndrom 

 Neuroleptický maligní syndrom (NMS) je vážná, život ohrožující komplikace. 

Může se objevit již po první dávce. Většinou se však projeví až dva týdny po začátku 

antipsychotické léčby anebo dva týdny po zvýšení dávky. Mezi příznaky NMS patří 

svalová rigidita, poruchy vědomí, stupor, katatonie, hyperpyrexie, labilním puls a tlak, 

někdy se objeví i myoglobinémie, u většiny pacientů je zvýšena kreatinfosfokináza 

(Paclt 2007). 

 Vysoké riziko vzniku NMS je u klasických AP výrazně ovlivňujících 

dopaminergní neurony, patří sem zejména haloperidol, riziko se dále zvyšuje s jeho 

dávkou. NMS byl hlášen i u všech atypických antipsychotik včetně klozapinu  

a quetiapinu podávaných v monoterapii. NMS se vyskytuje dvakrát častěji u mužů.  

80 % případů se vyskytne u pacientů mladších 40 let. Incidence se uvádí 0,2 %, ale zdá 

se, že klesá díky podávání nižších dávek antipsychotik a nižší polyterapii (Paclt 2007, 

Haddad a Dursun 2008). 

 Při výskytu NMS je nutné podávání AP okamžitě přerušit a následně podávat 

dopaminergní agonisty (bromokryptin a amantadin), anebo myorelaxans dantrolen 

(působí přímo na kosterní svaly, kde inhibuje uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického 

retikula). Riziko úmrtí dospělých je asi 13 %, u dětí 27 %. Patogeneze NMS spočívá 

v nadměrné centrální blokádě dopaminových receptorů ve striatu a hypotalamu, 

hypertermie je spojena s ovlivněním teplotního centra v hypotalamu a s vazokonstrikcí 

(Paclt 2007, Suchopár et al. 2009). 

 

 Nežádoucí účinky typické spíše pro 2. generaci antipsychotik 

 

Změny hmotnosti  

 Vzestup hmotnosti po léčbě antipsychotiky je velmi individuální, i při podávání 

AP, u kterých vzestup hmotnosti v souborech převažuje, se vyskytují jedinci s váhovým 

úbytkem. Po atypických antipsychoticích například až cca 20-25 % pacientů hubne. 

Nejčastěji bývá popisován vzestup hmotnosti po klozapinu, při porovnání vývoje 

hmotnosti po podání olanzapinu a risperidonu (viz Tab. 4) jsou rozdíly prokazatelné, ale 

velmi individuální. Je zajímavé, že přírůstek hmotnosti bývá větší u původně štíhlých 

nemocných, větší bývá také v prvních týdnech léčby. Základní prediktory hmotnostního 
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vzestupu jsou: časný vzestup hmotnosti v prvních týdnech, nízký počáteční BMI (body 

mass index) a zvýšená chuť k jídlu (Svačina 2004). 

 Přírůstek hmotnosti je pravděpodobně způsoben ovlivněním H1 a 5-HT2c 

receptorů, proto hmotnost zvyšují výrazněji především antipsychotika typu MARTA 

(multireceptoroví antagonisté). Dle některých studií lze vzestup hmotnosti blokovat 

estrogeny a tamoxifenem, u diabetiků i metforminem (Svačina 2004). 

 

Tab. 4 Srovnání vývoje hmotnosti po olanzapinu a risperidonu 

Změna tělesné hmotnosti Olanzapin Risperidon 

Úbytek těl. hmotnosti 20 % 25 % 

Nárůst těl. hmotnosti do 5 kg 25 % 45 % 

Nárůst těl. hmotnosti 5-10 kg 35 % 20 % 

Nárůst těl hmotnosti více než 10 kg 20 % 10 % 

Převzato z: Svačina (2004) 

 

Změny složek metabolického syndromu 

 Efekt AP na hmotnost není izolovaný, AP působí negativně i na další složky 

metabolického syndromu. Olanzapin zvyšuje hladinu triglyceridů (koreluje se 

vzestupem hmotnosti) a inzulinémii, prokázán byl i vzestup leptinu (Svačina 2004). 

 

Diabetes mellitus 

 Vztah mezi diabetem 2. typu a schizofrenií existuje nezávisle na léčbě 

antipsychotiky (u schizofreniků je diabetes asi 2-4× častější), léčba pak výskyt diabetu 

dále modifikuje. Prevalence diabetu v běžné populaci je 5-6 %, prevalence diabetu po 

klozapinu je 12 %, po starších depotních neurolepticích 6 %. Prevalence porušené 

glukózové tolerance je pak o něco nižší (Svačina 2004). 

 Situace související s diabetem, které vyžadují hospitalizaci, se vyskytují po 

olanzapinu v 0,5 % po haloperidolu v 0,4 % a po risperidonu v 0,6 % případů. Těžká 

ketoacidóza ohrožující život se vyskytne asi v 0,04 % případů. Byly pozorovány  

i změny glykémie po léčbě antipsychotiky (Svačina 2004). 
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Agranulocytóza, leukopenie a eozinofilie 

Agranulocytóza se objevuje jen výjimečně při podávání klasických AP, kontrola 

krevního obrazu je indikována pravidelně před a v průběhu podávání klozapinu 

(kontroly jsou indikovány nejdříve každý týden a poději každý měsíc). Při léčbě 

klozapinem by se neměla podávat další léčiva s rizikem vzniku agranulocytózy, jako 

jsou: karbamazepin, chloramfenikol a metronidazol (Paclt 2007). 

Leukopenie a případně eozinofilie ve zcela benigní formě byla popsána asi u 1/3 

dospělých léčených AP. V dalším průběhu léčení dochází ke spontánní úpravě, ta 

nastává i po 2 týdnech od vysazení medikace (Paclt 2007). 

 

 Nežádoucí účinky společné pro 1. a 2. generaci 

 

Kardiovaskulární systém 

Nejčastějším nežádoucím účinkem na kardiovaskulární systém (KVS) je 

ortostatická hypotenze, která může vyústit v synkopu, pád a zranění. Hypotenze se 

vyskytuje zejména po podání fenothiazinových derivátů (Baldessarini a Tarazi 2005). 

Některá AP snižují rychlost srdeční repolarizace, což se projeví 

prodloužením QT intervalu. Prodloužení QT intervalu na 500 ms a více je klinicky 

nebezpečné. Zvyšuje se riziko vzniku arytmie torsade de pointes (TdP) (viz Obr. 2), 

která často předchází srdeční zástavu. V případě užívání více léků působících na QT 

interval je nutná kontrola EKG (elektrokardiogram), event. kardiologické vyšetření, 

sledování lékových interakcí a dávkování AP i ostatních farmak. Riziko prodloužení QT 

intervalu je nejvyšší u chlorpromazinu (zaznamenáno u 50 % léčených) a u haloperidolu 

(5-10 % pacientů), u ostatních AP je výrazně menší (u 2-3 % pacientů). Z atypických 

AP QT interval nejvíce ovlivňuje ziprasidon a klozapin (Baldessarini a Tarazi 2005, 

Paclt 2007). 

K faktorům spojeným se zvýšeným rizikem prodloužení QT intervalu a následně 

vzniku arytmií patří: vrozené prodloužení QT intervalu, ženské pohlaví, pokročilý věk, 

hypokalemie, hypomagnesemie, bradykardie, kongestivní srdeční selhání, arytmie, 

genetický polymorfismus genů kódujících srdeční iontové kanály nebo léky degradující 

enzymy. Mezi léky, které jsou spojovány s prodloužením QT intervalu, se řadí 

antiarytmika, antipsychotika, antidepresiva, antihistaminika a antimikrobiálně působící 

látky viz Tab. 5 (Češková et al. 2005). 
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Obr. 2 QT interval a projevy TdP na EKG 

Převzato z: Češková et al. (2005) 

 

Tab. 5 Léky prodlužující QT interval 

Antiarytmika ajmalin, amiodaron, bretylium, dofetilid, disopyramid, ibutilid, 

prokainamid, propafenon, chinidin, sotalol… 

Antibiotika, 

chemoterapeutika, 

antimykotika 

amantadin, clarithromycin, chloroquin,cotrimoxazol, 

erythromycin, flukonazol, halofantrin, itrakonazol, ketokonazol, 

pentamidin, chinin, spiramycin, sparfloxacin… 

Antihistaminika astemizol, loratadin, terfenadin… 

Psychofarmaka amitryptilin, clomipramin, clozapin, chlorpromazin, citalopram, 

desipramin, flufenazin, haloperidol, imipramin, lithium, 

maprotilin, nortriptilin, quetiapin, risperidon, sertindol, sulpirid, 

ziprasidon… 

Různé indapamid, ketanserin, probucol, sildenafil, vasopresin… 

Převzato z: Pálenský et al. (2007) 

 

Hyperprolaktinemie 

Vyskytuje se při podávání klasických a některých atypických AP (risperidon, 

amisulprid). Antipsychotiky indukovaná hyperprolaktinemie se vyskytuje až u 70 % 

pacientů se schizofrenií, a to v závislosti na použitých lécích. Zvýšené hladiny 

prolaktinu přímo inhibují uvolňování GnRH (gonadotropiny uvolňující hormon) 

z hypotalamu, nedostatek uvolňování GnRH vede k zastavení sekrece LH (luteinizační 
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hormon) z hypofýzy. U obou pohlaví to vede k nedostatku pohlavních hormonů a může 

dojít k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Mezi příznaky hyperprolaktinemie se řadí 

gynekomastie, galaktorea, neplodnost, oligomenorea a amenorea, u mužů se může 

projevit sexuální dysfunkce a ztráta libida (Inder a Castle 2011, Haddad a Wieck 2004). 

Nejjednodušší strategie léčby hyperprolaktinemie je snížení dávky AP, vzniká 

ale riziko exacerbace nebo relapsu psychotických symptomů. Další možností je náhrada 

atypickým AP, v některých případech lze podávat agonisty D2 receptorů, bromokryptin 

nebo kabergolin (Haddad a Wieck 2004). 

 

Epileptické záchvaty 

 V průběhu léčby chlorpromazinem, klozapinem i některými dalšími AP byly 

popsány záchvaty typu grand mal a petit mal. U pacientů s pozitivním nálezem EEG 

(elektroencefalogram) je nezbytná větší opatrnost, klozapin je u těchto pacientů 

relativně kontraindikován (Paclt 2007). 

 

Ospalost, únava, letargie 

Celková sedace se vyskytuje v iniciálních fázích podávání téměř všech AP. Na 

začátku terapie se proto začíná s nižšími dávkami, které se postupně zvyšují, maximum 

dávky se podává večer. Tyto nežádoucí účinky postupně odezní do 2-3 týdnů užívání. 

Sedace je minimální po risperidonu v dávce 6 mg, chybí u sulpiridu, amisulpridu  

a sertindolu (Paclt 2007). 

 

Poruchy mikce, snížení ledvinných funkcí 

Byly popsány stavy nucení na močení, polyurie a sekundární enurézy, tyto odchylky 

v reaktivitě jednotlivých pacientů jsou dány rozdílnou reaktivitou jejich autonomního 

nervového systému. Nežádoucím účinkům tohoto typu lze zamezit snížením dávky nebo 

výměnou AP (Paclt 2007). 

Některá AP mají řadu metabolitů a mohou být vylučována velmi pomalu,  

u ledvinných poruch jsou proto kontraindikovány, zejména chlorpromazin, 

levomepromazin, klozapin a sulpirid. Doporučuje nižší dávkování u haloperidolu  

a flupentixolu (Paclt 2007). 
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Chování a nálada 

V průběhu užívání AP se může vyskytnout dysforie, depresivní symptomy, excitace, 

euforie a iritabilita, jejich korekce provede ošetřující psychiatr (Paclt 2007). 

 

Postižení zraku 

Nemocní s glaukomem jsou vystaveni vysokému riziku při podávání AP 

s anticholinergním působením, tj. sedativních antipsychotik a olanzapinu. Nižší riziko je 

po podání haloperidolu, risperidonu a sulpiridu. Výjimečně, po podání vysokých dávek 

chlorpromazinu nebo levomepromazinu, může dojít k pigmentaci sítnice, poškození 

zraku až slepotě (Paclt 2007). 

 

Nežádoucí účinky v důsledku blokády jednotlivých receptorů – viz Tab. 6. 

 

Tab. 6 Mechanismus účinku, nežádoucí účinky a jejich klinické důsledky 

Receptory Klinické důsledky 

D2 blokáda dopaminových receptorů 

- mezolimbická a mezokortikální area 

antipsychotický účinek 

D2 blokáda dopaminových receptorů 

- nigrostriatální area 

extrapyramidové reakce akutní a tardivní 

D2 blokáda dopaminových receptorů 

- tuberoinfundibulární oblast 

zvýšení sekrece a zvýšení koncentrace 

prolaktinu v plazmě, gynekomastie, 

galaktorea 

D2 blokáda dopaminových receptorů 

- area postrema v chemorecepční zóně pro 

zvracení 

antiemetický efekt 

blokáda serotoninových 5HT2 receptorů zlepšení spánku, zhoršení deprese, 

vymizení hostility, iritability, agrese, 

zlepšení negativních příznaků 

blokáda α1 adrenergních receptorů KVS symptomy, vymizení libida, erektilní 

dysfunkce, apatie, snížení sociálních 

zájmů, zvýšení chuti k jídlu 
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Pokračování Tab. 6 Mechanismus účinku, nežádoucí účinky a jejich klinické důsledky 

Receptory  Klinické důsledky 

blokáda α2 adrenergních receptorů snížení eliminace antihypertenzivního 

účinku klonidinu a methyldopy 

blokáda histaminových H1 receptorů hypnotický a sedativní účinek, hypotenze, 

vzestup hmotnosti 

blokáda histaminových H2 receptorů snížení žaludeční sekrece 

blokáda muskarinových receptorů sucho v ústech a v nose, ovlivnění 

ostatních mukózních membrán, snížení 

slzení, poruchy akomodace, zácpa, potíže 

s močením, retence vody, paralytický 

ileus, sinusová tachykardie, potíže s 

pamětí 

Modifikováno dle: Paclt (2007) 

 

3.8.3 Interakce antipsychotik, intoxikace 

Farmakokinetické interakce 

V rámci skupiny antipsychotik jednoznačně převažují interakce na úrovni 

biotransformace. Interakce na úrovni absorpce a biodistribuce jsou poměrně vzácné 

(Herink 2004). 

 AP 1. generace a některá AP 2. generace (MARTA) se vyznačují významnou 

interakční vazebností na bílkoviny krevní plazmy, většinou více než 90% (např. 

chlorpromazin, chlorprothixen, klozapin, olanzapin, sertindol…) (Herink 2004). 

Antacida obsahující hydroxid hliníku nebo trisilikát hořčíku snižují absorpci AP 

z trávicího traktu. Ke snížení účinku může docházet také při současném podání lithia, 

kdy dojde ke zpomalení pasáže trávicím traktem a zvýší se lokální biotransformace AP 

ve střevní stěně. Tyto interakce jsou klinicky relevantní zejména ve skupině 

fenothiazinů (Herink 2004). 

AP jsou substráty CYP 450 2D6, 3A4 a 1A2. Některá jsou významnými 

inhibitory biotransformačních enzymů. Účinnost a plazmatické hladiny mohou snižovat 

induktory cytochromů P 450, týká se to zejména antiepileptik karbamazepinu, 

fenytoinu a fenobarbitalu a antibiotika rifampicinu. Viz Tab. 7 (Herink 2004). 
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Tab. 7 Přehled biotransformace antipsychotik jednotlivými CYP; inhibitory a induktory 

CYP (antipsychotika + vybraná ostatní léčiva) 

substráty 

CYP2D6 

substráty 

CYP1A2 

substráty 

CYP3A4 

inhibitory 

CYP2D6 

inhibitory 

CYP1A2 

inhibitory 

CYP3A4 

chlorpromazin 

flufenazin 

haloperidol 

melperon 

klozapin 

olanzapin 

risperidon 

quetiapin 

sertindol 

ziprasidon(?) 

haloperidol 

klozapin 

olanzapin 

haloperidol 

risperidon 

quetiapin 

sertindol 

ziprasidon 

zotepin 

chlorpromazin 

flufenazin 

haloperidol 

risperidon (?) 

sertindol(?) 

amiodaron 

bupropion 

fluoxetin* 

metoprolol 

moklobemid 

paroxetin 

pindolol 

propranolol 

ritonavir 

třezalka  

ciprofloxacin 

erytromycin 

fluvoxamin  

kofein 

moclobemid 

sertralin 

grapefruitová 

šťáva 

ziprasidon 

klaritromycin 

erytromycin 

cyklosporin 

fluoxetin 

fluvoxamin 

itrakonazol 

ketokonazol 

ritonavir 

trazodon 

grapefruitová 

šťáva 

Pozn. Induktory CYP1A2: modafinil, fenobarbital, tabákový kouř; CYP3A4: fenytoin, 

karbamazepin, etosuximid, primidon, rifampicinu, induktory CYP2D6 mají menší praktický 

význam. 

Modifikováno dle: Herink (2004) 

 

Farmakodynamické interakce 

 Četnost farmakodynamických interakcí klesá v pořadí bazální > incisivní 

>atypická AP, u antipsychotik 2. generace v pořadí MARTA > SDA > D2/D3 

antagonisté, terapeutický index se zvyšuje v pořadí opačném (Herink 2004). 

 AP potencují účinky farmak působících tlumivě na CNS, např. hypnosedativ, 

antihistaminik, anestetik, opioidních analgetik a alkoholu. Při podání klozapinu  

a benzodiazepinů dochází také ke zvýšené salivaci, obluzení, hypotenzi až šokovým 

stavům. Fenothiaziny podané současně s opioidními analgetiky zvyšují jejich 

analgetické působení, ale také se zvyšuje riziko útlumu dýchání. Opioidní analgetika 

zvyšují prokonvulzivní působení AP a hypotenzi antagonistickým působením na α1 

receptory. Psychostimulancia ze skupiny amfetaminů snižují terapeutické působení AP 
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a ta naopak snižují účinky amfetaminů, čehož se může využít při předávkování (Herink 

2004, Švestka et al. 1995). 

 Léky s anticholinergním účinkem, např. antiparkinsonika a tricyklická 

antidepresiva, potencují nežádoucí anticholinergní účinky AP: suchost v ústech, 

poruchy oční akomodace, obstipaci, retenci moče, zmatenost. Anticholinergní  

a hypotenzivní působení AP potencují i inhibitory MAO (Švestka et al. 1995). 

 Účinek dopaminergních látek a antiparkinsonik bývá snížen při podávání AP, 

léky skupiny MARTA mohou naopak efekt levodopy a jiných antiparkinsonik 

zvyšovat, klozapin se proto používá pro pozitivní ovlivnění kognitivních funkcí 

v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby (Herink 2004). 

 Při současném podání lithia a butyrofenonů nebo fenothiazinů lze očekávat 

výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků. Fenothiaziny prodlužují působení 

suxamethonia. Kombinace fenothiazinů s ethanolem, metoklopramidem nebo 

anthelmintiky piperazinové řady zvyšují incidenci extrapyramidového syndromu, 

s valproátem sodným se zvyšuje riziko hepatotoxicity. Methyldopa v kombinaci 

s haloperidolem může navodit poruchy paměti. Účinek fenothiazinů je snížen po podání 

hydroxizinu a vysokých dávek kyseliny askorbové (Herink 2004). 

 Fenothiaziny mají hyperglykemický efekt a zhoršují terapeutické účinky 

antidiabetik. Hladinu glukózy zvyšují některá AP 2. generace. Nesteroidní 

antiflogistika v kombinaci s haloperidolem mohou navodit ospalost a konfuzi. 

Fenothiaziny a klozapin zesilují antihypertenzivní působení ACE (angiotenzin 

konvertující enzym) inhibitorů a klonidinu (Herink 2004). 

 

Intoxikace antipsychotiky 

 Intoxikace antipsychotiky jsou relativně bezpečné. Jsou zatíženy jen nízkou 

letalitou, a to z důvodu širokého rozmezí mezi terapeutickou a toxickou dávkou, úmrtí 

byla popsána až po požití nejméně 2000 mg chlorpromazinu. (Švestka et al. 1995) 

 Klinicky se intoxikace projeví somnolencí, která se postupně prohlubuje až do 

kómatu, dochází také k hypotenzi, tachykardii, mióze, event. konvulzím. Tremorem, 

svalovými záškuby, akutní akinezí a parkinsonskou svalovou rigiditou se manifestují 

intoxikace incisivními AP (Švestka et al. 1995). 

 Léčba se zahajuje gastrickou laváží, následuje podání živočišného uhlí, na které 

se AP (zejména fenothiaziny) vážou. Při hypotermii je potřeba vyhřát lůžko, případná 
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hypotenze se kompenzuje intravenózním přívodem tekutin. Hemodialýza je pro 

vysokou vazbu AP na sérové proteiny neúčinná, efektivní je hemoperfuze (Švestka et 

al. 1995). 

3.8.4 Mechanismus účinku antipsychotik 

Všechna dostupná antipsychotika, klasická i atypická, antagonizují dopaminové 

receptory D2. Toto působení je pokládáno za jejich hlavní mechanismus účinku, který je 

podporován i tzv. dopaminovou hypotézou. Naprostá většina AP ovlivňuje i řadu 

dalších receptorů (histaminové, adrenergní, muskarinové, serotoninové a ostatní 

dopaminové), které ovšem většinou nepodporují antipsychotické působení, ale 

způsobují spíše nežádoucí účinky (Parker 2009). 

Receptorová aktivita vybraných antipsychotik je znázorněna v Tab. 8. 

Pro většinu atypických antipsychotik je kromě působení na D2 receptory 

charakteristická i blokáda serotoninových 5-HT2A receptorů. Působení na  

5-HT2A receptory je, zdá se, stejně významné jako blokáda D2 receptorů, důležitý je 

pravděpodobně vzájemný poměr aktivity na D2/5-HT2A receptorech. Mechanismus 

účinku AP je stále předmětem výzkumu a různé závěry nelze považovat za konečné 

(Parker 2009). 

Existuje hypotéza, podle které by mohly být do patofyziologie a léčby 

schizofrenie zahrnuty i další podtypy dopaminových receptorů. Dopaminové receptory 

se dělí na dvě třídy. Do D1 třídy se řadí receptory D1 a D5, do D2 třídy patří receptory 

D2, D3 a D4. D1 receptory, které jsou lokalizované v prefrontální kůře, sice neovlivňují 

antipsychotické působení, ale poměrně vysoká afinita klozapinu právě k těmto 

receptorům by mohla přispívat k jeho atypickým vlastnostem. Antagonismus na D3 

receptorech vede ke zlepšení pozitivních příznaků a současně k nízkému výskytu 

extrapyramidových nežádoucích účinků. D4 receptory, které se nachází v bazálních 

gangliích a prefrontální kůře, by mohly zprostředkovávat antipsychotický účinek, také 

by mohly být odpovědné za atypické působení klozapinu (Nord a Farde 2011, Horáček 

et al. 2006). 

Pokusy s LSD již dříve potvrdily, že blokáda 5-HT2A receptorů by mohla být 

slibnou metodou v léčbě schizofrenie. Také umístění 5-HT2A receptorů podporuje jejich 

možnou roli v antipsychotickém působení, jejich největší hustota je v páté vrstvě 
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neokortexu, kde jsou integrovány nejrůznější vstupy z kortikálních a subkortikálních 

oblastí mozku. Blokáda těchto receptorů je mimořádně zajímavá z hlediska 

etiopatogeneze schizofrenie. Antagonismus 5-HT2A receptorů blokuje působení NMDA 

antagonistů a uvolňuje dopamin ze striata a neokortexu (Horáček et al. 2006). 

Agonismus na 5-HT1A receptorech je dáván do souvislosti s možným 

mechanismem působení atypického AP aripiprazolu, dochází při něm k uvolnění 

dopaminu ve striatu, neokortexu a v limbických strukturách. Blokáda 5-HT2C receptorů 

vede k uvolňování dopaminu v neokortexu. Ovlivnění receptorů 5-HT2A, 5-HT1A  

a 5-HT2C samotných však nevede k antipsychotickému účinku (Horáček et al. 2006). 

 U mnoha klasických i atypických AP byl dokázán jejich pozitivní vliv na 

neuroplasticitu. Jejich působením postupně dochází k fosforylaci receptorů, potenciaci 

glutamátu/glycinu a k indukci neuronálních růstových faktorů. Posiluje se také činnost 

NMDA receptorů, vyvíjejí se a remodelují nové synapse (Horáček et al. 2006). 

 

Tab. 8 Srovnání receptorové selektivity vybraných klasických a atypických AP 

Antipsychotikum D1 D2 α1 5-HT2 M H1 

Klasická Chlorpromazin 0 +++ +++ ++ ++ ++ 

AP (Tioridazin) + +++ +++ ++ ++ + 

 Haloperidol + +++ + + 0 0 

 Flufenazin 0 +++ + + 0 0 

Atypická Sulpirid + +++ 0 0 0 0 

AP Klozapin + ++* +++ +++ ++ ++ 

 Olanzapin + ++ + +++ ++ ++ 

 Risperidon + +++ ++ +++ 0 0 

 Sertindol + ++ +++ +++ 0 0 

 Quetiapin + ++ + ++ 0 + 

 Ziprasidon 0 +++ ++ +++ 0 ++ 

*Klozapin je selektivním antagonistou podtypu D4, který patří do podrodiny D2 receptorů 

Modifikováno dle: Herink (2004) 
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3.8.5  Rozdělení, vlastnosti a použití antipsychotik 

 Antipsychotika 1. generace (klasická antipsychotika) 

 

Sedativní antipsychotika 

Sedativní antipsychotika, označovaná také jako bazální, jsou řazena do  

1. generace antipsychotik. Mechanismus účinku spočívá především v blokádě 

postsynaptických dopaminových D2 receptorů v mezolimbické, mezokortikální, 

nigrostriatální a tuberoinfundibulární oblasti. Mají vysokou afinitu k muskarinovým, 

histaminovým a α1 adrenergním receptorům. Jejich použití je z důvodu vysokého 

sedativního efektu omezené, výhodou je nižší výskyt EPS, účinkují na pozitivní 

příznaky, na negativní příznaky nepůsobí (Paclt 2007, Pidrman 2005, Jafari et al. 2012). 

 

Chlorpromazin (Plegomazin 0,5% inj.) 

 

 

Obr. 3 Chlorpromazin 

Převzato z: Jafari et al. (2012) 

 

Chlorpromazin (Obr. 3), derivát fenothiazinu s alifatickým postranním řetězcem, 

byl r. 1951 prvním antipsychotikem zavedeným do praxe. Je indikován u schizofrenie, 

manické epizody bipolární afektivní poruchy a poruch chování, používá se také  

k profylaxi nauzey a zvracení (působí silně antiemeticky). Jako antagonista se váže na 

dopaminové (nejsilněji na D2), α1, H1 a muskarinové receptory. Po perorálním podání se 

rychle vstřebává, při prvním průchodu játry se biotransformuje na další účinné  

i neúčinné metabolity, vylučuje se převážně žlučí (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

Z nežádoucích účinků se projevuje zejména hypotenze, výrazný útlum  

a anticholinergní a extrapyramidové příznaky, může nepříznivě ovlivnit pozornost. 

Opatrnosti při podávání je třeba u hypertrofie prostaty, bronchiálního astmatu (AB) 

nebo chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), glaukomu, retence moči a útlumu 

krvetvorby, nevhodný je u jaterních a ledvinných dysfunkcí a KVS onemocnění. 
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Podávání není vhodné u epileptiků, parkinsoniků a u organických psychických poruch. 

Chlorpromazin zvyšuje účinek antihypertenziv, jeho tlumivý účinek zvyšují léčiva 

tlumící CNS a jeho anticholinergní účinek potencují anticholinergně působící léčiva. Při 

podávání s léčivy, která prodlužují QT interval, se zvyšuje riziko jeho prodloužení 

(Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

V terapii schizofrenie se začíná dávkou 50-75 mg denně, v odstupu 2-4 dnů se 

dávka postupně zvyšuje, dokud není dosaženo příznivé terapeutické odpovědi, obvykle 

na dávku 400-800 mg denně. Maximální denní dávka je 1g, (souhrn udržovacích dávek  

a eliminačních poločasů jednotlivých AP – viz Tab. 9 str. č. 58). Nyní je chlorpromazin 

k dispozici pouze v injekční formě (inj.) (Suchopár et al. 2009). 

 

Levomepromazin (Tisercin tbl. 25 mg, inj.) 

 Levomepromazin je také fenothiazinový derivát s alifatickým postranním 

řetězcem. Má stejný receptorový profil a stejné účinky jako chlorpromazin, navíc 

působí ještě analgeticky. Indikován je u schizofrenie, manické epizody bipolární 

afektivní poruchy, u poruch chování a k tlumení akutních i chronických bolestí střední 

nebo silné intenzity. Po perorálním podání se rychle vstřebává, metabolizuje se v játrech 

na neúčinné metabolity a vylučuje se prakticky úplně močí (Suchopár et al. 2009). 

Má výraznější sedativní účinek a vyvolává méně extrapyramidových příznaků,  

u starších nemocných je vyšší riziko ortostatických kolapsů. Nežádoucí účinky, 

kontraindikace i interakce jsou v podstatě shodné s chlorpromazinem (Paclt 2007, 

Suchopár et al. 2009). 

Při podávání u schizofrenie se začíná dávkou 50-75 mg denně a postupně se 

zvyšuje až do dosažení příznivé terapeutické odpovědi, obvykle 400-500 mg denně. 

Maximální denní dávka je 1 g. K dispozici je ve formě tablet (tbl.) a injekce, která 

slouží k podání u akutní ataky schizofrenie (Suchopár et al. 2009). 
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Chlorprothixen (Chlorprothixen tbl. 15 mg, 30 mg) 

 

 

Obr. 4 Chlorprothixen 

Převzato z: http://www.pharmazie.uniwuerzburg.de (2012) 

  

Chlorprothixen (Obr. 4) je derivátem thioxantenu. Působí sedativně  

a anxiolyticky. Indikovaný je u schizofrenie, manické epizody bipolární afektivní 

poruchy a u poruch chování. Působí silně antagonisticky na D2 receptorech, 

antagonizuje i α1, H1 a muskarinové receptory. Dlouhodobé užívání se nedoporučuje 

vzhledem k riziku vzniku tardivních dyskinéz. Po perorálním podání se rychle 

vstřebává, v játrech se metabolizuje na neúčinné metabolity, vylučován je převážně 

močí (Pidrman 2005, Paclt 2007, Suchopár et al. 2009). 

 Vyskytují se nežádoucí účinky typické pro sedativní antipsychotika, stejně tak 

interakce a kontraindikace (viz chlorpromazin). 

 Obvyklá dávka u schizofrenie je 200-400 mg denně, této dávky se dosahuje 

postupným zvyšováním až do dosažení terapeutické odpovědi. Maximální denní dávka 

je 600 mg. Chlorprothixen je k dispozici ve formě tablet (Suchopár et al. 2009). 

 

Flupentixol (Fluanxol tbl. 1 mg, Fluanxol depot inj.) 

 Flupentixol je také derivátem thioxantenu, stojí na rozhraní mezi sedativními  

a incisivními antipsychotiky. Flupentixol na dopaminových receptorech působí 

bifázicky, v nízkých dávkách antagonizuje presynaptické receptory (antidepresivní 

účinek), ve vyšších dávkách antagonizuje postsynaptické receptory (antipsychotický 

účinek). Na α1 a H1 receptory se váže pouze slabě, na muskarinové receptory nepůsobí 

vůbec. Indikován je k léčbě schizofrenie. Po perorálním podání se rychle vstřebává, 

v játrech se metabolizuje na neúčinné metabolity a vylučován je převážně žlučí 

(Suchopár et al. 2009). 

http://www.pharmazie.uniwuerzburg.de/studium/Asa/drugdata/Chlorprothixen.html
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Sedativní efekt flupentixolu je malý, extrapyramidové příznaky výrazné, může 

zvyšovat hladinu prolaktinu. Hlavní interakce a kontraindikace jsou opět shodné 

s chlorpromazinem (Pidrman 2005). 

Flupentixol je vhodný pro podávání v akutní i chronické fázi onemocnění. 

K dispozici je v depotních injekcích, které se aplikují v intervalu 2-4 týdnů, a ve formě 

tablet. Obvyklá denní dávka je 20-40 mg denně (Hynie 2000, Suchopár et al. 2009). 

 

Zuklopenthixol (Cisordinol tbl. 10 mg, 25 mg, depot inj.) 

 Zuklopenthixol je thioxantenový derivát, má vlastnosti sedativních i incisivních 

antipsychotik. Působí na dopaminových receptorech, slaběji na α1 a H1 receptorech, na 

muskarinové receptory nepůsobí. Indikován je u schizofrenie, manické epizody 

bipolární afektivní poruchy, u poruch chování a u dementních nebo mentálně 

retardovaných pacientů. Po perorálním podání se rychle vstřebává, metabolizuje se 

v játrech na neúčinné metabolity, vylučuje se převážně žlučí a částečně močí (Suchopár 

et al. 2009). 

 Charakteristické je silné sedativní působení, je vhodný k akutnímu zvládání 

psychotického neklidu a agresivity. Z nežádoucích účinků se objevují EPS, závratě, 

sucho v ústech, hyperprolaktinemie. Kontraindikace a interakce jsou shodné  

s chlorpromazinem (Pidrman 2005). 

Zuklopenthixol je k dispozici nejen v tabletách, ale i ve formě injekce určené právě 

pro zvládání akutních stavů. Na trhu je taktéž depotní forma určena nespolupracujícím 

nemocným, aplikuje se intramuskulárně jednou za 2-4 týdny. Obvyklá denní dávka je 

50-75 mg (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 

Incisivní antipsychotika 

 Incisivní antipsychotika se rovněž řadí mezi antipsychotika 1. generace. Stejně 

jako sedativní antipsychotika, se vyznačují vysokou afinitou k postsynaptickým D2 

receptorům, ale jejich afinita k muskarinovým, histaminovým a α1 adrenergním 

receptorům je podstatně nižší. Působí na pozitivní příznaky schizofrenie, používají se 

zejména ke zvládnutí neklidu a případné agresivity nemocných. Charakteristický je 

častý výskyt extrapyramidových příznaků a hyperprolaktinemie (Pidrman 2005). 
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Flufenazin (Afluditen inj.) 

 

 

Obr. 5 Flufenazin 

Převzato z: http://www.chemicalbook.com (2012) 

 

Flufenazin (Obr. 5) patří mezi fenothiaziny s piperazinovým jádrem. Působí 

silně na D2 receptory, méně na α1, H1 a muskarinové receptory. Indikován je 

k dlouhodobé udržovací terapii schizofrenie u neagitovaných pacientů. Flufenazin se 

v játrech biotransformuje na neúčinné metabolity a vylučován je převážně močí 

(Suchopár et al. 2009). 

Po podání se mohou vyskytnout EPS, dále také hypotenze, tachykardie, sucho 

v ústech, závratě a ospalost. Opatrnosti při podávání je třeba u epileptiků, parkinsoniků 

a u NMS v anamnéze. Zvyšuje sedativní účinek léků tlumících CNS, jeho plazmatické 

hladiny a výskyt nežádoucích účinků zvyšuje fluoxetin a sertralin (Suchopár et al. 

2009). 

K dispozici je pouze ve formě depotní injekce flufenazin dekanoátu, která se 

aplikuje nitrosvalově 1× za 4 týdny v dávce obvykle 25 mg (Paclt 2007). 

 

Haloperidol (Haloperidol decanoat – Richter inj., Haloperidol – Richter inj., gtt., tbl. 

1,5 mg) 

 

 

Obr. 6 Haloperidol 

Převzato z: http://www.arzneistoffe.net (2012) 

 

Haloperidol (Obr. 6) je první derivát butyrofenonu zavedený do psychiatrické 

praxe. Užívá se k léčbě schizofrenie, manické epizody bipolární afektivní poruchy, 
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tikového syndromu, Tourettova syndromu, deliria tremens a při akutním psychotickém 

neklidu v gerontologii. Výrazně působí na pozitivní příznaky schizofrenie, na 

agitovanost a agresivitu. Je vhodný k udržovací terapii a je velmi dobře snášen staršími 

lidmi. Působí jako silný antagonista na D1 i D2 receptorech, středně silně antagonisticky 

na α1, nepůsobí na H1 a muskarinových receptorech. Po perorálním podání se rychle 

vstřebává, biotransformuje se v játrech na neúčinné metabolity a vylučován je převážně 

močí (Hynie 2000, Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

Má jen mírně sedativní a anticholinergní účinky. Při vyšších dávkách se 

projevují EPS, je třeba počítat i s rizikem prodloužení QT intervalu a se zvýšenou 

hladinou prolaktinu. Opatrnosti při podávání je třeba u KVS onemocnění, epileptiků, 

parkinsoniků, AB, CHOPN, glaukomu, hypertrofie prostaty. Biotransformace probíhá 

v játrech izoenzymem CYP 450 2D6 a 3A4, lze předpokládat interakce s léky 

metabolizovanými stejnou cestou. Není vhodné současné podávání léků, které působí 

sedativně nebo prodlužují QT interval (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Kromě tablet je haloperidol k dispozici také v depotní formě, podává se jednou 

za měsíc v dávce 50-300 mg. Kapková forma (gtt.) haloperidolu lze dobře využít 

v gerontologii. Obvyklá denní dávka je 12-18 mg, u závažných stavů až 40 mg denně 

(Paclt 2007, Suchopár et al. 2009). 

 

Melperon (Buronil tbl. 25 mg) 

 Melperon je stejně jako haloperidol derivátem butyrofenonu. Indikován je 

k léčbě schizofrenie, agitovanosti ve stáří, u pacientů s demencí, při abstinenčních 

příznacích alkoholiků a závislých. Zlepšuje pozitivní i negativní příznaky schizofrenie, 

bývá účinný u farmakorezistentní schizofrenie, dobře působí na kognitivní funkce 

nemocných. Melperon je multireceptorovým antagonistou s vyšší afinitou k 5-HT2A 

receptorům, na rozdíl od ostatních D2 antipsychotik, proto je jeho farmakologický profil 

bližší klozapinu a jemu podobným atypickým antipsychotikům. Působí antagonisticky 

na D2 a D4 receptorech, středně silně antagonisticky na α1 receptorech, působení na H1  

a muskarinových receptorech je slabé. Po biotransformaci na neúčinné metabolity 

v játrech se vylučuje žlučí a močí (Bobo et al. 2009, Paclt 2007, Suchopár et al. 2009).  

Při podávání se mohou objevit EPS, méně často nauzea, zvracení, zácpa, průjem, 

ortostatická hypotenze, přírůstek hmotnosti, ospalost, hyperprolaktinemie. 

Kontraindikován je při útlumu krvetvorby, u poruch funkce jater, opatrnosti je třeba  
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u epileptiků a parkinsoniků. Zvyšuje centrálně tlumivý účinek léčiv tlumících CNS 

(Suchopár et al. 2009). 

K dispozici je ve formě tablet, obvyklá denní dávka je 300 mg, maximální dávka 

pak 600 mg denně (Suchopár et al. 2009). 

 

Mezi antipsychotika klasická lze zařadit i další, nyní už nepoužívané látky, 

thioridazin, prochlorperazin, trifluperazin, perfenazin (deriváty fenothiazinu), 

klopenthixol (derivát thioxantenu), oxyprotepin (derivát dibenzothiepinu), 

trifluperidol a dehydrobenzperidol (deriváty butyrofenonu), pimozid, fluspirilen  

a penfluridol (deriváty difenylbutalpiperidinu) (Hynie 2000). 

 

 Antipsychotika 2. generace (atypická antipsychotika) 

 

Specifičtí D2 a D3 antagonisté 

 Do této skupiny antipsychotik řadíme sulpirid a amisulprid, bifázicky ovlivňují 

D2/D3 receptory. V nízkých dávkách antagonizují presynaptické a ve vyšších dávkách 

postsynaptické dopaminové receptory. Blokáda presynaptických zakončení vede ke 

zvýšení syntézy a uvolňování dopaminu v prefrontálních oblastech CNS, výsledkem je 

příznivé ovlivnění negativních příznaků schizofrenie, vigility, pozornosti a částečně  

i depresivní nálady. V důsledku postsynaptické blokády pak dochází ke snížení 

dopaminové neurotransmise a redukci pozitivních příznaků schizofrenie (Pidrman 

2005). 

 

Sulpirid (Dogmatil cps. 50 mg, tbl. 200 mg, Prosulpin tbl. …) 

 

 

Obr. 7 Sulpirid 

Převzato z: http://www.chemicalbook.com (2013) 
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Benzamidový derivát sulpirid (Obr. 7) je bifázickým antagonistou 

dopaminových D2/D3 receptorů. Účinný je při léčbě schizofrenie a akutní depresivní 

poruchy, uplatnění nalezl také při léčbě vředové gastroduodenální choroby a u řady 

dyspeptických syndromů, působí antiemeticky a gastroprokineticky. Pro své působení 

na gastrointestinální trakt, kde snižuje gastrickou a zvyšuje pankreatickou sekreci, je 

indikován při léčbě funkčního dyspeptického syndromu. Po perorálním podání se 

neúplně vstřebává, nebiotransformuje se, vylučován je žlučí i močí (Pidrman 2005, 

Suchopár et al. 2009). 

 Po podání sulpiridu se mohou objevit nežádoucí účinky v podobě EPS, 

hyperprolaktinemie, sedace a zvýšené hmotnosti. Nedoporučuje se jeho použití  

u agitovaných nemocných. Kontraindikován je u feochromocytomu, opatrnosti je třeba 

u prodlouženého QT intervalu, u epileptiků a parkinsoniků. Má jen minimální riziko 

lékových interakcí, není vhodné současné podávání látek tlumících CNS a látek 

prodlužujících QT interval (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 K dispozici je ve formě tablet a tobolek (cps.). U schizofrenie s pozitivními 

příznaky se podává nejdříve dávka 800-1000 mg denně, u schizofrenie s negativními 

příznaky 200-600 mg denně, tyto dávky se postupně upravují dle terapeutické odpovědi 

pacienta (Suchopár et al. 2009). 

 

Amisulprid (Amilia tbl. 50 mg, 200 mg, 400 mg, Solian tbl. …) 

Amisulprid je substituovaný benzamidový derivát, přednostně se váže na D2/D3 

receptory v limbické oblasti, jistou afinitu má také k dopaminovým receptorům 

v tuberoinfundibulární oblasti. Amisulprid je indikován u schizofrenie s pozitivními, 

negativními i depresivními příznaky, u psychotických depresí, v nízkých dávkách může 

být podáván k terapii dysthymie. Po perorálním podání se neúplně vstřebává, částečně 

se biotransformuje v játrech na neúčinné metabolity, vylučován je žlučí a močí 

(McKeage a Plosker 2004, Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

Incidence EPS je nižší v porovnání s haloperidolem  a srovnatelná 

s risperidonem a olanzapinem. Amisulprid nemá tendenci zvyšovat hmotnost pacientů  

a není spojován s diabetogenním efektem, možným nežádoucím účinkem je však 

hyperprolaktinemie a s ní spojené poruchy (není možné jej podávat  

u prolaktindependentních tumorů). Kontraindikován je u prodlouženého QT intervalu, 

feochromocytomu, opatrnosti je třeba u epilepsie, parkinsonismu a diabetu. Nevhodné 
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je opět podávání s léčivy tlumícími CNS a prodlužujícími QT interval. Amisulprid má 

velmi nízký potenciál k interakcím, je vylučován močí, na místě je tedy opatrnost  

u nemocných s renální dysfunkcí (McKeage a Plosker 2004, Pidrman 2005). 

U schizofrenie s pozitivními symptomy je dávka zpočátku 400-800 mg denně,  

u schizofrenie s negativními symptomy je to 50-300 mg denně, dávka se postupně 

upravuje dle terapeutické odpovědi nemocného (McKeage a Plosker 2004). 

 

Do této skupiny AP je řazen i další derivát benzamidu tiaprid. Tiaprid nepůsobí 

antipsychoticky, neovlivňuje bifázicky dopaminové receptory. Působí antagonisticky na 

D1 a D2 receptorech. Indikován je u poruch chování ve stáří, dementních pacientů, dětí,  

u osob závislých na alkoholu, u deliria tremens, chorey, Tourettova syndromu, 

chronických algických stavů. Po podání se mohou vyskytnout slabé extrapyramidové 

příznaky. Dávkování je různé a závisí na indikaci. K dispozici je ve formě tablet, 

injekce a kapek (Suchopár et al. 2009). 

 

Serotonin-dopaminoví antagonisté (SDA) 

 Jak název skupiny napovídá, látky sem řazené blokují serotoninové  

i dopaminové receptory. Antagonismus na 5-HT2 receptorech vede ke zvýšení obratu 

dopaminu ve frontální/prefrontální kůře, což vede ke zlepšení negativních  

a depresivních příznaků a kognitivních funkcí. Blokáda dopaminových 

postsynaptických D2 receptorů zajišťuje korekci pozitivních příznaků schizofrenie 

(Pidrman 2005). 

 

Risperidon (Rispen tbl. 1, 2, 3 a 4 mg, Risperdal sol., Risperdal Consta inj. …) 

 

 

Obr. 8 Risperidon 

Převzato z: Jafari et al. (2012) 
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 Risperidon (Obr. 8), benzisoxazolylpiperidinové antipsychotikum, je indikován 

k léčbě schizofrenie, schizoafektivních poruch, poruch chování u demencí 

s psychotickými příznaky, poruch chování u dětí (zejména s mentální retardací)  

a dospívajících, má také antimanické účinky. Příznivě ovlivňuje pozitivní, negativní  

a afektivní symptomatologii, zdá se, že mírně zlepšuje i kognitivní příznaky. Blokuje 

5-HT2A, 5-HT2C, D2, D3, D4, α1 a H1 receptory. Po perorálním podání se rychle 

vstřebává, biotransformuje se v játrech na jeden účinný a několik neúčinných 

metabolitů, vylučován je žlučí a močí (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Z nežádoucích účinků se může projevit hypotenze, závratě, synkopy, u 2 % 

nemocných dochází k prodloužení QT intervalu. EPS jsou závislé na dávce, zvyšují se 

při dávce nad 6 mg denně. Dochází také k zvýšení hladiny prolaktinu, ke 

gastrointestinálním obtížím, agitovanosti, insomnii. Opatrnosti je třeba u prodlouženého 

QT intervalu, poruch ledvin nebo jater, diabetu, KVS onemocnění a parkinsonismu. 

Risperidon je substrátem izoenzymu cytochromu CYP 450 3A4 a také substrátem  

i slabším inhibitorem CYP 450 2D6 (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Risperidon je k dispozici v tabletách, v injekcích s prodlouženým účinkem (jako 

první z atypických AP), které se podávají 1× za 14 dní, a ve formě roztoku (sol.), ten je 

vhodný pro použití v pediatrii a gerontologii. Optimální terapeutická dávka je 2-6 mg 

denně, maximální denní dávka je 16 mg (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Dlouhodobě působící injekční risperidon by měl zlepšit adherenci k léčbě, ale 

podle randomizované studie, která porovnávala dlouhodobě působící injekční risperidon  

a perorální AP, nebylo podání risperidonu výrazně prospěšnější. Podávání injekčního 

risperidonu bylo často spojeno s reakcí v místě vpichu a s EPS (Rosenheck et al. 2011). 

 

Paliperidon (Invega tbl. 3mg, 6 mg, 9 mg, Xeplion inj. 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg) 

 Paliperidon je hlavní aktivní metabolit risperidonu. Indikací je akutní  

a udržovací léčba schizofrenie dospělých. Působí jako antagonista na D2, 5-HT2A a α1 

receptorech, nižší afinitu má k α2 a H1 receptorům. Při podávání tablet s prodlouženým 

uvolňováním (ER) jednou denně je udržována stabilní hladina léčivé látky v průběhu 24 

hodin. Studie dokazují zlepšení PANSS v dávce 3-24 mg paliperidonu denně. Po 

perorálním podání se neúplně vstřebává, z menší části se biotransformuje v játrech na 

neúčinné metabolity, vylučuje se převážně močí (Chwieduk a Keating 2010, Suchopár 

et al. 2009). 
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 Paliperidon ER je v průběhu krátkodobého i dlouhodobého podávání velmi 

dobře snášen, svým profilem je podobný risperidonu. V průběhu až 52 týdnů léčby se 

neobjevily žádné neočekávané účinky. Paliperidon ER má jen malé proarytmické 

působení a téměř neovlivňuje hladiny glukózy, lipidů a inzulinu, může zvyšovat hladiny 

prolaktinu. V placebem-kontrolovaných studiích paliperidon ER způsobil u 15 % 

pacientů zvýšení hmotnosti. Analýzy odhalily riziko vzniku EPS u 1/4 pacientů po 

podávání dávek 9-12 mg denně. Paliperidon je kontraindikován u osob mladších 18 let, 

u kojících žen, opatrnosti je třeba u osob s KVS onemocněním, epilepsií, diabetem, 

poruchou ledvin nebo jater. Paliperidon je substrátem P-glykoproteinu, společné 

podávání s karbamazepinem (induktor P-glykoproteinu) může vést ke snížení hladiny 

paliperidonu (Chwieduk a Keating 2010, Suchopár et al. 2009). 

 Paliperidon je k dispozici také ve formě depotní injekce paliperidon palmitátu. 

Paliperidon palmitát se po mnoha provedených studiích jeví účinnější než placebo 

v prevenci a oddálení relapsu u stabilních pacientů. Je velmi dobře tolerován, užíván 

může být jak v akutních případech, tak ambulantně (Kim et al. 2012). 

 

Sertindol (Serdolect tbl. 4 mg, 12 mg, 16 mg, 20 mg) 

 Sertindol je fenylindolylpiperidinové antipsychotikum. Blokuje D2, 5-HT2 a α1 

receptory. Je indikován k léčbě schizofrenie u pacientů, kteří netolerovali alespoň jedno 

atypické antipsychotikum. Po perorálním podání se rychle vstřebává, biotransformuje se 

v játrech na neúčinné metabolity, vylučuje se převážně žlučí (Murdoch a Keating 2006, 

Suchopár et al. 2009). 

 Při podávání sertindolu se objevuje sucho v ústech, bolesti hlavy, závratě, 

nazální kongesce, méně často ortostatická hypotenze, zvyšování tělesné hmotnosti, 

prodloužení QT intervalu. Kontraindikován je u prodlouženého QT intervalu, při 

srdeční nedostatečnosti, bradykardii, srdeční hypertrofii, hypokalemii, 

hypomagnezemii. Při současném podání léčiv prodlužujících QT interval hrozí riziko 

vzniku komorové arytmie. Hladinu sertindolu snižují léčiva indukující CYP izoenzymy 

a zvyšují ji léčiva působící jako inhibitory CYP 3A4 a 2D6, neboť je těmito izoenzymy 

metabolizován (Murdoch a Keating 2006, Suchopár et al. 2009). 

 Iniciální dávka sertindolu je 4 mg denně, optimální denní terapeutická dávka  

12-20 mg, maximální denní dávka je 24 mg (Suchopár et al. 2009). 
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Ziprasidon (Zeldox cps. 40 mg, 60 mg, 80 mg, Zeldox inj. …) 

 Ziprasidon, benzisothiazoylpiperazinové antipsychotikum, antagonizuje 5-HT2A  

a 5-HT2C receptory a ovlivňuje 5-HT1A, 5-HT1D, D2, D1 H1 a α1 receptory. Inhibuje 

zpětné vychytávání noradrenalinu a méně i serotoninu. Ziprasidon je určen k léčbě 

bipolární afektivní poruchy a pozitivních, negativních, kognitivních a afektivních 

příznaků schizofrenních psychóz. Dlouhodobé podávání vede ke snížení rizika 

exacerbací schizofrenního onemocnění. Po perorálním podání se rychle vstřebává, 

v játrech se biotransformuje na neúčinné metabolity, vylučován je převážně žlučí 

(Pidrman 2005, Gunasekara et al. 2002, Suchopár 2009). 

 Nespornou výhodou ziprasidonu je jeho dobrá snášenlivost, nevyvolává EPS, 

nezvyšuje hladinu prolaktinu, nezvyšuje hmotnost nemocných a nemá ani další 

metabolické vedlejší účinky. U asi 5 % nemocných může dojít k prodloužení QT 

intervalu. Další možné nežádoucí účinky jsou: agitovanost, insomnie, nauzea, 

ortostatická hypotenze a závratě. Kontraindikací ziprasidonu je prodloužený QT 

interval, čerstvý infarkt myokardu, dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, opatrnosti 

je třeba u epilepsie, diabetu, parkinsonismu a těžké poruchy funkce jater. Interaguje 

s léky působícími tlumivě na CNS a s léky prodlužujícími QT interval. Ziprasidon je 

substrátem a zároveň (ve vyšších dávkách) inhibitorem izoenzymu CYP 450 3A4, může 

tedy interagovat se substráty nebo inhibitory tohoto enzymu (Pidrman 2005, Suchopár 

et al. 2009). 

Ziprasidon je k dispozici ve formě tobolek, suspenze a injekce, která slouží 

k tlumení akutního neklidu. Běžná dávka ziprasidonu při léčbě schizofrenie je  

80-160 mg (Pidrman 2005). 

 

Multireceptoroví antagonisté (MARTA) 

 Pro skupinu multireceptorových antagonistů je typická blokáda celé řady 

neurotransmiterových systémů. Pro terapii schizofrenie je důležitá blokáda 

postsynaptických D2, D3, a D4 receptorů, která příznivě koriguje pozitivní příznaky,  

a blokáda 5-HT2 receptorů, která zvyšuje nabídku dopaminu v prefrontální oblasti CNS, 

čímž pozitivně ovlivňuje negativní a také afektivní příznaky schizofrenie. Na kognitivní 

funkce nepůsobí (Pidrman 2005). 
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Klozapin (Clozapin Desitin tbl. 25 mg, 100 mg, Leponex tbl. 25 mg, 100 mg) 

 

 

Obr. 9 Klozapin 

Převzato z: Jafari et al. (2012) 

 

Klozapin (Obr. 9), dibenzodiazepinový zástupce této skupiny, je považován za 

zlatý standard v léčbě schizofrenie. Bývá předepisován pacientům se schizofrenií nebo 

schizoafektivní poruchou rezistentních na jinou farmakoterapii, u schizofrenních 

pacientů s vysokým rizikem sebevražedného jednání nebo u těch, kteří netolerují jiná 

antipsychotika z důvodu jejich nežádoucích účinků. Klozapin je výhodný pro své 

účinky na pozitivní i negativní symptomy, celkové zlepšení kognitivních funkcí, nízké 

riziko sebevraždy, tardivních dyskinéz a relapsů. Klozapin blokuje silně D4, 5-HT2, 

 5-HT3, α1, H1 a muskarinové receptory, slabě D1, D2, D3, D5 a 5-HT1C receptory, 

blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Navzdory jeho nežádoucím účinkům je 

vhodným lékem pro 30-40 % pacientů. Po perorálním podání se rychle vstřebává, 

v játrech se biotransformuje na neúčinné metabolity, vylučován je žlučí i močí (Meltzer 

2012, Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Nežádoucí působení klozapinu spočívá v riziku vzniku agranulocytózy, 

pravděpodobnost je asi 0,70-1,00 %. Agranulocytóze se předchází pravidelným 

monitorováním krevního obrazu. Při léčbě klozapinem se setkáváme s metabolickými 

vedlejšími účinky, které zahrnují přírůstek hmotnosti, zvýšení hladiny lipidů  

a inzulinovou rezistenci, která může vyústit až v DM II. Účinný v léčbě metabolických 

účinků, v případě diabetiků, je metformin. Riziko smrtelné myokarditidy  

a kardiomyopatie se pohybuje v rozmezí 0,015-0,188 %. Mezi další nežádoucí účinky 

patří sedace, hypotenze, anticholinergní působení. Klozapin je kontraindikován  

u závažných onemocnění krvetvorného systému, myokarditidy a kardiomyopatie,  

u poruchy funkce ledvin nebo jater, opatrnosti je třeba u pacientů s KVS onemocněním, 

epilepsií, glaukomem s uzavřeným úhlem, hypertrofií prostaty, retencí moči. Klozapin 

potencuje účinek látek tlumících CNS, nesmí být podáván s léky ovlivňujícími krevní 
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obraz (např. karbamazepin). Klozapin je substrátem izoenzymů CYP 450 3A4, 1A2  

a 2D6 (Meltzer 2012, Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Klozapin je k dispozici ve formě tablet, obvyklá denní dávka se pohybuje 

v rozmezí 300-600 mg, této dávky je třeba dosáhnout pozvolným titrováním (Pidrman 

2005). 

 

Olanzapin (Aedon tbl. dis. 5 mg, 10 mg, Egolanza tbl. …) 

 Olanzapin je thienobenzodiazepinové antipsychotikum podobné klozapinu, 

používá se k léčbě schizofrenních psychóz, kde příznivě koriguje pozitivní, negativní, 

afektivní i kognitivní příznaky, dále u schizoafektivních poruch, manických  

a smíšených epizod bipolární afektivní poruchy. Antagonizuje D1, D2, D3, D4, D5,  

5-HT2, 5-HT3, 5-HT6, α1, H1 a muskarinové receptory. Po perorálním podání se rychle 

vstřebává, biotransformuje se v játrech na neúčinné metabolity a vylučuje se převážně 

močí (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Nežádoucí účinky olanzapinu zahrnují sedaci, zvýšení tělesné hmotnosti, 

hypotenzi, závratě a anticholinergní účinky. EPS se téměř nevyskytují, vzácná je  

i hyperprolaktinemie. Kontraindikován je u těžké poruchy funkce jater, opatrnosti je 

třeba u KVS onemocnění, epilepsie, parkinsonismu, glaukomu s uzavřeným úhlem, 

retence moči, hypertrofii prostaty a u diabetu. Olanzapin je substrátem izoenzymu CYP 

450 3A4, 1A2 a 2D6, může interagovat s léky ovlivňujícími tento izoenzym. Potencuje 

účinek látek působících sedativně na CNS (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009, 

Madhusoodonan et al. 2001). 

Dávku olanzapinu není potřeba titrovat. Běžná denní dávka se pohybuje 

v rozmezí 10-20 mg. Olanzapin je k dispozici ve formě rychlorozpustných perorálních 

tablet (tbl. dis.) a ve formě injekcí, určených k akutnímu tlumení agitovanosti a neklidu 

(Pidrman 2005). 
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Quetiapin (Quetiapin Teva tbl. retard 200 mg, 300 mg, 400 mg, Ketilept tbl. 25 mg , 

200 mg, 300 mg …)  

 

Obr. 10 Quetiapin 

Převzato z: Jafari et al. (2012) 

 

Quetiapin (Obr. 10), dibenzothiazepinové antipsychotikum, je indikován k léčbě 

schizofrenních nemocných, redukuje pozitivní, negativní, afektivní i kognitivní 

příznaky. Podává se také při manické nebo depresivní fázi bipolární poruchy. Na 

podávání quetiapinu reagují i někteří nemocní, kteří nereagují na ostatní AP, pro jeho 

dobrou snášenlivost je vhodný k podávání adolescentům a starším osobám. Působí jako 

antagonista na D1, D2, D3, 5-HT2, 5-HT1A, α1 a H1 receptorech a na rozdíl od klozapinu 

a olanzapinu jen slabě antagonisticky na muskarinových receptorech. Po perorálním 

podání se rychle vstřebává, biotransformuje se v játrech na dva účinné a několik 

neúčinných metabolitů, je vylučován převážně močí (Pidrman 2005, Češková 2007, 

Suchopár et al. 2009). 

 K nežádoucím účinkům patří zvýšení tělesné hmotnosti, sedace, hypotenze, 

závratě, tachykardie. EPS se vyskytují jen zřídka, nedochází ani ke zvýšení hladiny 

prolaktinu v séru. Kontraindikován je při současném podávání léčiv inhibujících jeho 

biotransformaci pomocí izoenzymu CYP 3A4, opatrnost je na místě u KVS 

onemocnění, epilepsie, parkinsonismu, diabetu a u poruchy jater. Quetiapin je 

substrátem izoenzymu CYP 450 3A4 a 2D6, zvyšuje centrálně tlumící účinek léčiv 

tlumících CNS, současná terapie léčivy prodlužujícími QT interval může zvýšit riziko 

vzniku komorových arytmií (Pidrman 2005, Suchopár et al. 2009). 

 Obvyklá denní terapeutická dávka quetiapinu je 300-700 mg. Kromě tablet 

s okamžitým uvolňováním je na trhu také quetiapin XR ve formě fumarátu. Quetiapin 

XR je schválen k terapii bipolární poruchy a schizofrenie, kde slouží k udržovací terapii 

a snižuje riziko relapsu onemocnění. Klinické studie potvrdily účinnost quetiapinu XR 

při léčbě akutních příznaků schizofrenie během krátkodobých studií. Přechod z tablet 
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s quetiapinem s okamžitým uvolňováním nebo z ostatních antipsychotik na přípravek 

quetiapin XR se zdál být účinný a dobře snášený (El-Khalili 2012, Pidrman 2005). 

 

Zotepin (Zoleptil tbl. 25 mg, 50 mg, 100 mg) 

 Zotepin, také dibenzothiazepinové antipsychotikum, je určen k léčbě 

schizofrenie s pozitivními příznaky. Je to antipsychotikum, které by mohlo být zařazeno 

na rozmezí mezi klasická a atypická AP. Při léčbě negativních a depresivních příznaků 

je úspěšnější než klasická AP. Působí antagonisticky na D1, D2, D3, D4, 5-HT2, 5-HT1B, 

α1 a H1 receptorech a jen slabě antagonisticky na muskarinových receptorech. Po 

perorálním podání se rychle vstřebává, v játrech se biotransformuje na neúčinné 

metabolity, vylučuje se převážně žlučí (Pidrman 2005, Češková 2007, Suchopár et al. 

2009). 

 Z vedlejších účinků se mohou projevit EKG změny, přírůstek hmotnosti, 

somnolence, sedace, posturální hypotenze, závratě, existuje také zvýšené riziko vzniku 

konvulzí. Zotepin je kontraindikován u pacientů s akutním záchvatem dny a u pacientů 

s urátovou nefrolitiázou, opatrnosti je třeba u KVS onemocnění, epilepsie, 

parkinsonismu, glaukomu s uzavřeným úhlem, dny, u těžší poruchy jater nebo ledvin. 

Z hlediska možných interakcí je třeba brát v potaz, že zotepin je substrátem izoenzymů 

CYP 450 1A2, 2D6 a 3A4, zotepin zvyšuje účinek látek tlumících centrálně CNS 

(Češková 2007, Suchopár et al. 2009). 

 Běžná terapeutická dávka zotepinu je 100-300 mg denně, je k dispozici pouze ve 

formě tablet (Pidrman 2005). 

 

Dopaminové a serotoninové stabilizátory (DSS) 

 Mechanismus účinku této skupiny léčiv, který spočívá v působení na 

dopaminových i serotoninových receptorech, je natolik odlišný od ostatních, že někteří 

autoři tuto skupinu považují za novou, třetí generaci AP. Jediným dostupným 

představitelem je prozatím aripiprazol, ve fázi klinického zkoušení se ale nachází další 

látky, např. bifeprunox – viz dále (Suchopár et al. 2009).  
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Aripiprazol (Abilify tbl. 7,5 mg, 10 mg, 15 mg) 

 

 

Obr. 11 Aripiprazol 

Převzato z: Jafari et al. (2012) 

 

 Chinolinové antipsychotikum aripiprazol (Obr. 11) je částečný dopaminový 

agonista s vysokou afinitou k D2 a D3 receptorům, působí silně agonisticky na 

presynaptických D2 receptorech a silně antagonisticky na postsynaptických D2 a D3 

receptorech. Aripiprazol působí agonisticky-antagonisticky na 5-HT1A receptory  

a antagonisticky na 5-HT2A receptory. Jistá afinita se projevuje také k α1, H1, 5-HT6  

a 5-HT7 receptorům. Indikován je k léčbě schizofrenie a k léčbě a profylaxi bipolární 

afektivní poruchy. Po perorálním podání se rychle vstřebává, biotransformuje se 

v játrech na jeden účinný a několik neúčinných metabolitů, vylučuje se žlučí i močí 

(Miyake et al. 2012, Suchopár et al. 2009). 

 Podávání aripiprazolu je spojeno jen s nízkým rizikem výskytu metabolických 

nežádoucích účinků, nárůstem hmotnosti, hyperprolaktinemie, sedace, EPS a ovlivnění 

KVS, nejčastěji se vyskytuje nauzea, dyspepsie a bolesti hlavy. Opatrnosti je třeba  

u diabetu, KVS onemocnění a těžkých poruch jaterních funkcí. Aripiprazol je 

metabolizován v játrech pomocí izoenzymu CYP 450 2D6 a 3A4. Aripiprazol také 

zvyšuje tlumivý účinek léčiv centrálně tlumících CNS (Miyake et al. 2012, Kane et al. 

2012, Suchopár et al. 2009). 

 Aripiprazol je dosud dostupný pouze ve formě tablet, jeho běžná dávka je 15 mg 

denně, maximální 30 mg denně. Proběhla 52 – týdenní, multicentrická, randomizovaná, 

dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s depotním aripiprazolem k udržovací 

terapii pacientů se schizofrenií. Výsledkem byla prokázaná účinnost aripiprazolu 

v léčbě schizofrenie, v porovnání s placebem došlo ke zlepšení pozitivních i negativních 

příznaků a snížilo se riziko relapsu. Mezi nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou 

patřila nespavost, třes a bolest hlavy (Kane et al. 2012). 
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Účinnost aripiprazolu v porovnání se staršími AP byla zkoušena v krátkodobé  

i dlouhodobé, randomizované, kontrolované, dvojitě zaslepené klinické studii  

u pacientů se schizofrenií a schizoafektivní poruchou. Aripiprazol měl v krátkodobé 

léčbě stejnou účinnost jako risperidon a ziprasidon, ale byl méně efektivní než 

olanzapin, co se týče celkového duševního stavu. Jsou třeba další studie ke zhodnocení 

dlouhodobého přínosu terapie aripiprazolem (Miyake et al. 2012). 

 

Tab. 9 Udržovací denní dávky a eliminační poločasy AP po perorálním podání 

Antipsychotikum Udržovací d.d. (mg) Biologický poločas (h) 

Chlorpromazin 50-400 15-30 

Levomepromazin 50-150 16-18 

Chlorprothixen 75-200 8-12 

Flupentixol 3-20 22-36 

Zuklopenthixol 20-40 20 

Flufenazin* 25 za 3-4 týdny 7-10 dní 

Haloperidol 3-8 12-36 

Melperon 100-200 6-8 

Sulpirid 200-1000 6-9 

Amisulprid 50-800 12-17 

Risperidon 4-6 20-30 

Paliperidon 6-12 21-30 

Tiaprid 200-600 2-6 

Ziprasidon 40-80 7 

Sertindol 12-20 55-90 

Klozapin 200-450 4-12 

Olanzapin 5-20 21-54 

Quetiapin 300-450 6-7 

zotepin 75-300 13-16 

Aripiprazol 15-30 75-94 

* po podání depotní injekce 

Modifikováno dle: Suchopár (2009), Paclt (2007) 
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3.8.6 Další antipsychotika 

Loxapin (v ČR nedostupný – r. 2013) 

 Loxapin je registrovaný americkou FDA (Food and Drug Administration). 

Inhalační loxapin, derivát dibenzoxazepinu, je indikovaný k rychlému zvládnutí agitace 

u pacientů se schizofrenií nebo bipolární afektivní poruchou. Blokuje postsynaptické  

5-HT2A receptory, dále také D1, D2, D4, α1, α2, H1 a muskarinové receptory, je 

považován za klasické antipsychotikum. Metabolizován je v játrech, vylučuje se 

převážně močí (Nordstrom 2012). 

 Nejčastějším vedlejším účinkem loxapinu je sedace a nevolnost. Opatrnosti je 

třeba při současném podávání látek tlumících CNS. Denní dávka se pohybuje v rozmezí 

50-200 mg. Inhalační loxapin je účinný v dávce 5-10 mg, podává se prostřednictvím 

jednodávkového inhalátoru, dostává se do plicní tkáně a rychle dosahuje systémové 

cirkulace. Představuje zcela novou a vysoce účinnou metodu podávání antipsychotik, 

která je pro pacienty jistě přijatelnější než injekční podávání (Nordstrom 2012, 

Howland 2012). 

 

Asenapin ( v ČR nedostupný – r. 2013) 

Asenapin je AP druhé generace, které bylo v roce 2009 schváleno americkou 

FDA pro akutní léčbu schizofrenie dospělých a akutní léčbu manické nebo smíšené 

epizody spojené s bipolární poruchou u dospělých. (Citrome 2009). 

Asenapin působí jako antagonista na dopaminových receptorech D2, D3 a D4, 

serotoninových receptorech 5-HT2A, 5-HT2B, HT2c, 5-HT6, 5-HT7 a na adrenergních 

receptorech α1A a α2. Má znatelně vyšší afinitu k receptorům 5-HT2A než k D2.  

Asenapin v rozmezí terapeutických dávek nepůsobí na muskarinové receptory, proti 

atypickým AP (olanzapin, klozapin) nemá žádné anticholinergní nežádoucí účinky  

a nezpůsobuje metabolický syndrom. Působí také na H1 receptory a má tendenci 

způsobovat sedaci. Předpoklad, že svým působením na H1 receptory bude zvyšovat 

hmotnost, se v klinických studiích potvrdil (Balaraman a Gandhi 2010). 

Asenapin se vyznačuje vysokým first-past efektem, jeho biologická dostupnost 

po orálním podání je menší než 2 %. Původně se uvažovalo o intravenózním podávání, 

ale později byl úspěšně zpracován do formy sublinguálních tablet. Potrava a voda 

mohou ovlivnit biologickou dostupnost, po jejich požití se zvýší prokrvení jater a tím  
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i clearence asenapinu, z tohoto důvodu je třeba po sublinguálním podání asenapinu 

alespoň 10 minut nejíst a nepít (Balaraman a Gandhi 2010). 

Asenapin podávaný dvakrát denně v dávce 5 mg byl klinicky účinný při léčbě 

akutní schizofrenie u šestitýdenních i rok trvajících studií. Nejvíce markantní bylo jeho 

působení na pozitivní symptomy schizofrenie. Léčivo je až na sedaci a akatizii dobře 

snášeno a jeho užívání vede ke klinicky méně závažnému nárůstu tělesné hmotnosti. 

Otázkou je, zda sublinguální podání bude mít pozitivní, nebo negativní vliv na 

pacientovu compliance (Minassian a Young 2010). 

 

Lurasidon (v ČR nedostupný – r. 2013) 

Lurasidon je nové benzisothiazolové ATP pro léčbu schizofrenie schválené 

v roce 2010 FDA. Je významný zejména svým antagonistickým působením na nedávno 

objevených 5-HT7 receptorech. Má vysokou afinitu i k D2, 5-HT2A, 5-HT1A a α2c 

receptorům, vyznačuje se jen nízkou afinitou k α1, H1 a M1 receptorům (Yasui-Furukori 

2012). 

Studie předpokládají účast 5-HT7 receptorů v kognitivních procesech. Lurasidon 

může potencovat NMDA receptory prostřednictvím antagonistického působení na  

5-HT7 receptory bez přímé afinity k NMDA receptorům. Studie naznačují, že léčba 

lurasidonem by mohla být považována za prevenci rozvoje kognitivního nedostatku  

u nemocných se schizofrenií a u dalších nemocí zahrnujících kognitivní deficit (Yasui-

Furukori 2012). 

V dosud provedených klinických studiích bylo po šesti týdnech podávání 

lurasidonu v dávkách 80 mg nebo 160 mg denně pozorováno značné zlepšení 

pozitivních i negativních příznaků proti placebu. Nejčastějším nežádoucím účinkem 

byla akatizie, nauzea, parkinsonismus, závratě a ospalost (Yasui-Furukori 2012). 

Lurasidon je zajímavý svým působením na BDNF (Brain-Derived Neurotrophic 

Factor). Tento faktor je mediátorem zahrnutým do neuronálního přežívání, buněčné 

pružnosti a buněčné plasticity v odpovědi na dopaminergní, cholinergní a serotoninergní 

vstupy do CNS. Chronická léčba lurasidonem zvyšuje hladiny BNDF mRNA 

(mediátorová ribonukleová kyselina) v hipokampu a prefrontální kůře, a to za bazálních 

podmínek nebo jako odpověď na akutní stres. Adaptační změny po opakovaném podání 

lurasidonu mohou přispět ke zlepšení vlastní funkční kapacity a mohou být úzce spjaty 
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s neuronální plasticitou, která je u pacientů se schizofrenií zhoršena (Yasui-Furukori 

2012). 

 

Iloperidon (v ČR nedostupný – r. 2013) 

 Iloperidon je piperidinyl-benzisoxazolový derivát s vysokou afinitou k α1, D3,  

a 5-HT2A receptorům, střední afinitou k α2C, D2, D4, 5-HT1A a 5-HT6 receptorům, nízkou 

afinitou k H1 a muskarinovým receptorům. Je určen k akutní léčbě schizofrenie  

u dospělých. Registrovaný je prozatím jen americkou FDA (Miyake et al. 2012). 

Bezpečnost podávání iloperidonu byla sledována ve dvojitě zaslepené studii ve  

3. fázi klinického zkoušení, nejčastějšími nežádoucími účinky byla nevolnost, sucho 

v ústech, dyspepsie a somnolence. Iloperidon má minimální extrapyramidové  

a metabolické vedlejší účinky. Riziko prodloužení QT intervalu je srovnatelné se 

ziprasidonem. Iloperidon je metabolizován v játrech pomocí izoenzymů CYP 450 2D6  

a 3A4 a může interagovat s léky působícími na tyto izoenzymy (Caccia et al. 2010). 

Iloperidon se zdá být účinným v dávkách 24 mg denně. Jeho účinek u pacientů 

s akutní exacerbací schizofrenie je srovnatelný s risperidonem a ziprasidonem (Miyake 

et al. 2012). 

 

Bifeprunox (v ČR nedostupný – r. 2013) 

Bifeprunox je parciální D2 a 5-HT1A agonista s vysokou afinitou k těmto 

receptorům. Působí také na D3 a D4 receptory, méně už na α1 a muskarinové receptory. 

V preklinických studiích bifeprunox prokázal jen nízký sklon k navození EPS  

u potkanů, v pokusech in vitro a u zvířat prokázal jen minimální vliv na hladiny 

prolaktinu (Casey et al. 2008). 

Závěrem randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 

multicentrické studie k nalezení optimální dávky bylo zjištění, že bifeprunox podávaný 

jednou denně po dobu šesti týdnů může být účinný při kontrole příznaků u pacientů 

s akutní exacerbací schizofrenie. Dávka 20 mg byla definována jako minimální dávka 

pro statisticky významné zlepšení v PANSS skóre ve srovnání s placebem. Tato dávka 

byla bezpečná a pacienty dobře tolerovaná (Casey et al. 2008). 
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3.8.7 Léčebné strategie 

Léčba akutní fáze 

 Akutní fáze je období floridních psychotických příznaků. Při léčbě akutní ataky 

psychózy je důležité, aby byla léčba dostatečně energická. Co nejrychleji se musí snížit 

subjektivní potíže pacienta na minimum a zároveň zajistit snesitelnost chování pacienta 

pro jeho okolí. Většina pacientů souhlasí s perorální terapií, asi jen 10 % se neobejde 

bez injekční aplikace. Rychlá neuroleptizace, tedy intramuskulární podávání vysokých 

dávek AP (zpravidla haloperidolu), se již nepoužívá (Hynie 2000, Motlová a Koukolík 

2004). 

 K léčbě akutní epizody jsou od roku 1999 v USA doporučována atypická AP 

jako léky první volby ve většině klinických situací včetně akutní fáze onemocnění, 

k podobnému postupu se přiklání i odborníci u nás. Doporučené dávkování těchto AP se 

přitom mění v návaznosti na nejnovější studie (Motlová a Koukolík 2004). 

 

Udržovací léčba 

 Po zvládnutí akutní ataky (1-2 měsíce) vstupuje pacient do stabilizační fáze 

léčby, je mnohdy po dobu několika měsíců zvýšeně zranitelný vůči stresu i vůči 

změnám ve farmakoterapii. Z tohoto důvodu by farmakoterapie měla pokračovat 

nejméně půl roku stejným lékem, kterým bylo dosaženo remise, vhodné je i zachování 

stávající dávky (Hynie 2000, Motlová a Koukolík 2004). 

Při následné udržovací léčbě je doporučeno volit co nejmenší ještě účinné dávky 

antipsychotika, aby se předešlo jeho případným nežádoucím účinkům. V oblibě je 

podávání léků s prodlouženým účinkem či aplikace depotních injekcí (Hynie 2000). 

 Až u 60 % pacientů dochází k relapsu onemocnění po vysazení AP. Z tohoto 

důvodu je léčba schizofrenie dlouhodobá, v podstatě celoživotní. I přes kladnou 

terapeutickou odpověď nemocného zůstává u některých pacientů zřetelný kognitivní 

deficit a poruchy psychosociální adaptace. Je nutné nespoléhat se v léčbě jen na 

farmaka, prospěšné je zapojit pacienta do různých psychosociálních programů (Hynie 

2000, Motlová a Koukolík 2004). 
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Léčba farmakorezistentní schizofrenie 

 V klinické praxi se za farmakorezistenci považuje neúspěch dvou léčebných kúr 

různými AP po dobu 3-4 týdnů, výskyt farmakorezistence u schizofrenie se pohybuje 

v rozmezí 25-45 %. Před vlastním stanovením farmakorezistence je nutné diagnostické 

přehodnocení a intenzivní pátrání po psychické nebo somatické komorbiditě. Roli hraje 

také compliance nemocného, která bývá běžně nadhodnocena. Prospěšné je užívat 

hodnotící škály, ty umožní stanovení přetrvávajících příznaků, objektivizují výchozí 

stav a sledují dynamiku příznaků (Češková 2007a). 

 Jednou z terapeutických možností je podávání vyšších dávek klasických nebo 

atypických AP. Byly zkoušeny megadávky klasických AP, jejich účinnost nebyla 

jednoznačně prokázána. Podávání vyšších dávek atypických AP je spojeno s vyšším 

výskytem nežádoucích účinků daného antipsychotika, např. sedace, zácpa a KVS 

účinky klozapinu, extrapyramidové účinky u risperidonu a přírůstek hmotnosti, sedace  

a anticholinergní příznaky u olanzapinu. S užíváním vyšších dávek, než jsou maximální 

oficiální dávky atypických AP, se setkáváme relativně často, užitečnost tohoto přístupu 

ale není zcela jasná (Češková 2007a). 

 Další možnou léčebnou strategií je podávání klozapinu, který je nyní považován 

za jediný optimální lék k léčbě rezistentní schizofrenie, většinou bývá podáván až jako 

poslední možnost. Klozapin je možno kombinovat s AP 1. generace, kdy je cílem 

zajištění obsazení dopaminových receptorů. Může být rovněž podáván v kombinaci se 

sulpiridem, amisulpridem, výhodnou se zdá také kombinace s aripiprazolem, 

risperidonem či ziprasidonem (Englisch a Zink 2012). 

 Poslední možností je polyfarmakoterapie, jejíž vzestup je spojen s nástupem AP 

2. generace. Navzdory doporučené monoterapii schizofrenie užívá více než 40 % 

pacientů 2 a více AP, až 70 % pacientů užívá ještě další psychofarmaka. 

Polyfarmakoterapie je spojena s vyšším rizikem výskytu nežádoucích účinků a vzniku 

farmakokinetických interakcí a pochopitelně také s vyššími náklady na léčbu. Výsledky 

týkající se účinnosti, efektivity a snášenlivosti zůstávají nejednoznačné. V nedávné 

metaanalýze bylo zjištěno, že polyfarmakoterapie je spojena se zvýšenou úmrtností 

(Englisch a Zink 2012). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Englisch%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Englisch%20S%5Bauth%5D
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Léčba starších osob 

 U starší populace je vhodné vyhnout se podávání AP s anticholinergním, 

antihistaminergním a α1 antiadrenergního působením. Na místě je volba preparátů 

s minimální vazbou na plazmatické bílkoviny a minimálním ovlivněním 

mikrosomálního systému cytochromu P 450 (amisulprid, sulpirid), starší pacienti často 

trpí řadou somatických chorob a užívají různé druhy léků. S věkem se snižují renální 

funkce, glomerulární filtrace může být nižší než 50 ml/min a tělesná hmotnost bývá také 

snížena, je tedy vhodné podávat nižší dávky AP nebo prodloužit dávkový interval. Je 

nutné mít na paměti, že některé nežádoucí účinky AP jsou spojeny se zvýšeným rizikem 

úmrtí (Kopeček 2012). 

 

Léčba dětí a adolescentů 

 FDA povolilo použití risperidonu, olanzapinu, quetiapinu a aripiprazolu u dětí 

s diagnózou schizofrenie nebo bipolární poruchy ve věku 13-17 let. V České republice 

je k léčbě schizofrenie mladistvých nad 15 let schválen risperidon, dále je schváleno 

užívání ziprasidonu k léčbě manické a smíšené fáze bipolární afektivní poruchy u dětí 

od 10 do 17 let. V léčbě rezistentní schizofrenie u dětí byl pouze klozapin účinnější než 

ostatní AP 2. generace. Váhový přírůstek u dětí kopíruje data dospělých (Kopeček 

2012). 

 

Léčba gravidních a kojících žen 

 O teratogenitě, perinatálním syndromu (příznaky z vysazení, toxicita)  

a behaviorální toxicitě (postnatální vývoj a poruchy chování) AP je k dispozici jen 

minimum informací. Většina AP je z hlediska teratogenity řazena do skupiny C, kde 

riziko nelze vyloučit. O nebezpečí užívání AP v období kojení není k dispozici dostatek 

informací. Jak graviditu, tak kojení je tedy nutné posuzovat individuálně (Češková 

2007). 

3.8.8 Další indikace a použití antipsychotik 

AP mají kromě léčby psychotických nemocných různá využití. Působí jako 

účinná antiemetika, používají se k profylaxi a tlumení nauzey a zvracení spojeného 

s rozsáhlým nádorovým onemocněním, postradiačním zvracením a zvracením po 
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opiátech, anesteticích a cytostaticích. Mechanismus antiemetického účinku spočívá 

v centrální blokádě dopaminových receptorů chemorecepční spouštěcí zóny. V těchto 

indikacích se obvykle používá haloperidol a levomepromazin. Dále se využívají k léčbě 

pruritu, vertiga, singultu (škytavky) a jinak nezvládnutelné insomnie (Kopeček 

2012). 

AP jsou léky volby k potlačení neklidu, agresivity a agitovanosti 

u schizofrenních, schizoafektivních a afektivních psychóz, stejně tak i u organických 

psychických poruch, demencí, mentální retardace, poruch osobnosti, akutních reakcí na 

stres psychotické úrovně, somatoformních poruch s bludnými domněnkami až bludy  

a u různých forem autismu (Kopeček 2012). 

Relativně nové indikace AP jsou: léčba bipolární depresivní poruchy, 

thymoprofylaxe bipolární afektivní poruchy, monoterapie unipolární depresivní 

poruchy, augmentace antidepresivní terapie či rezistentních úzkostných stavů (Kopeček 

2012). 

AP mohou být užitečná při léčbě syndromů s psychiatrickými rysy, které jsou 

charakterizovány poruchou hybnosti. Patří sem Tourettův syndrom (projevující se tiky  

a jinými mimovolními pohyby, agresivními výbuchy a často obscénními vokalizacemi) 

a Huntingtonova chorea (charakteristická těžkou a progresivní choreoatetózou, 

psychiatrickými symptomy a demencí). Jako lék volby v těchto případech bývá 

používán haloperidol (Baldessarini a Tarazi 2005). 

 AP mohou být také bezpečně a účinně použita u psychóz souvisejících 

s chronickým alkoholismem, zejména u syndromu zvaného delirium tremens. Nejsou 

vhodné k léčbě psychóz spojených s vysazením opioidů, barbiturátů a ostatních sedativ 

(Baldessarini a Tarazi 2005). 

 Po podání kombinace účinných neuroleptik (droperidol) ze skupiny 

butyrofenonů a silných opioidních analgetik (fentanyl) dochází k neuroleptanalgezii, 

stavu zklidnění se sníženou motorickou aktivitou, potlačeným strachem a analgezií. 

Tento stav je vhodný k provádění některých chirurgických zákroků. Přídavek 

inhalačního anestetika k uvedené kombinaci vede ke ztrátě vědomí, tzv. 

neuroleptanestezii, která je vhodná k delším výkonům (Hynie 2000). 
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3.9 Adjuvantní a experimentální terapie 

Základními pilíři terapie schizofrenie jsou antipsychotika a psychosociální 

intervence, u některých pacientů však ani tato komplexní terapie není dostatečně účinná. 

Na místě je symptomatická terapie nebo nové experimentální postupy (Motlová  

a Koukolík 2004). 

Pacientům se schizofrenií, kteří trpí depresí, jsou určena antidepresiva. 

Přítomnost deprese signalizuje nedostatečnou terapeutickou odpověď a je spojena 

s vyšším rizikem úmrtí (Motlová a Koukolík 2004). 

Na základě pozorování pacientů se schizofrenií, u kterých se projevily 

abnormality EEG a agresivita, byla do terapie schizofrenie zahrnuta i antiepileptika. 

V důsledku změn GABAergní neurotransmise, či glutamátergním mechanismem by 

mohla být ovlivněna schizofrenní symptomatologie. Benzodiazepiny ve vysokých 

dávkách redukují úzkost a agresivitu, ve studiích byla prokázána pouze krátkodobá 

účinnost, u mnohých pacientů jsou však podávány dlouhodobě. Karbamazepin působí 

na afektivní symptomy a snad i na násilné chování nemocných, jako doplněk 

antipsychotické léčby by se mohl uplatnit také lamotrigin, vigabatrin, gabapentin, 

oxkarbamazepin a topiramát (Motlová a Koukolík 2004). 

K terapii akutních extrapyramidových symptomů navozených AP se používají 

anticholinergika (biperiden, procyklidin, benzatropin atd.). Důkazy o účinnosti v léčbě 

akatizie a tardivních dyskinezí nejsou k dispozici. Vysazování anticholinergik by mělo 

být pomalé a postupné (Motlová a Koukolík 2004). 

Symptomy schizofrenie mohou vznikat v důsledku narušení struktury  

a metabolismu neuronálních membrán, právě jejich struktura a metabolismus jsou 

závislé na plazmatických hladinách některých esenciálních mastných kyselin a jejich 

metabolitů. V randomizované, dvojitě zaslepené studii 40 pacientů s perzistujícími 

symptomy byla zjišťována účinnost a snášenlivost ethyl-eikosapentaenové kyseliny 

(E-EPA). U pacientů užívajících E-EPA byla zjištěna větší redukce v PANSS škále  

a menší výskyt dyskinezí. Byl zkoumán vliv augmentace antipsychotické terapie třemi 

gramy E-EPA denně, mezi E-EPA a placebem nebyl jednoznačný rozdíl. Analýza pěti 

studií nevedla k jednoznačným výsledkům, proto zůstává podávání nenasycených 

mastných kyselin experimentálním terapeutickým pokusem (Motlová 2004 a Koukolík). 

Výsledky některých studií dokazují, že použití elektrokonvulzivní terapie 

(EKT) u pacientů neodpovídajících na léčbu antipsychotiky je účinné a opodstatněné. 
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Americká psychiatrická asociace doporučuje léčit schizofrenní pacienty EKT, a to 

pokud jsou psychotické exacerbace krátké, prominují-li katatonní symptomy nebo  

byla-li EKT v dřívější době u pacienta úspěšná. Je patrné, že EKT je účinná zejména  

u pacientů s katatonní formou schizofrenie, výhodou je zde rychlý nástup účinku. 

Účinnější je při krátkodobém podávání i kombinace EKT s antipsychotiky, než EKT či 

antipsychotika samotná (Motlová a Koukolík 2004). 

Další metodou je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (RTMS), 

výzkumná terapeutická metoda, při které na mozkovou tkáň působí silné magnetické 

pole. RTMS přímo nebo prostřednictvím synaptické modulace ovlivňuje neuronální 

okruhy, které jsou u schizofrenie dysfunkční. Stimulace levostranné temporální oblasti 

je pravděpodobně zodpovědná za snížení intenzity sluchových halucinací nemocných 

(Motlová a Koukolík 2004). 

3.10 Program ITAREPS 

ITAREPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) 

je program zaměřený na rychlé a cílené rozpoznání časných varovných příznaků relapsu 

psychotického onemocnění. Využívá moderní komunikační a informační technologie  

a umožňuje včasnou intervenci v iniciálních stadiích relapsu onemocnění. Do klinické 

praxe v České republice byl zaveden v roce 2005. ITAREPS je originální český projekt, 

mimo ČR ho využívá také Slovensko, Nizozemí a Japonsko (Bankovská Motlová  

a Španiel 2011, Španiel 2006). 

Programu se účastní nemocný, rodinný příslušník a samozřejmě ošetřující lékař. 

Princip je jednoduchý a pacienta příliš neomezuje a neobtěžuje, naopak. Každý týden ve 

čtvrtek vyplní pacient a rodinný příslušník desetibodový Dotazník časných varovných 

příznaků (viz Tab. 10), výsledkem je 10 čísel, která oba zvlášť odešlou pomocí SMS 

zprávy na číslo programu ITAREPS. V případě, že skóre dotazníku přesáhne arbitrárně 

vymezenou hranici, obdrží lékař e-mailovou zprávu, tzv. ALERT. Lékař okamžitě 

kontroluje telefonicky nemocného a zvyšuje medikaci o 20 % stávající dávky. V dalších 

týdnech se lékař řídí v souladu s příslušnými klinickými algoritmy. Pokud se objeví 

další ALERT, opět zvyšuje dávku, pokud je vše v pořádku, obdrží doporučení 

k postupnému snižování dávky antipsychotika na úroveň před ALERTem (Bankovská 

Motlová a Španiel 2011, Španiel 2006). 



68 
 

 

 Jak opakovaně dokazují studie, program ITAREPS je schopen snížit počet 

hospitalizací o 70 % a počet hospitalizačních dnů o cca 60 %, krom toho se ukazuje také 

ekonomický přínos programu (Bankovská Motlová a Španiel 2011). 

 

Tab. 10 Dotazník časných varovných příznaků 

Dotazník časných varovných příznaků – verze pro pacienta 

1. Zhoršil se u vás od posledního hodnocení spánek? 

2. Zhoršila se u vás od posledního hodnocení chuť k jídlu? 

3. Zhoršilo se u vás od posledního hodnocení soustředění, například při čtení či 

sledování televize? 

4. Zpozoroval/a jste u sebe od posledního hodnocení strach, obavy či jiné 

nepříjemné pocity z ostatních lidí? 

5. Zpozoroval/a jste u sebe od posledního hodnocení zvýšený neklid nebo 

podrážděnost? 

6. Zpozoroval/a jste u sebe od posledního hodnocení, že se bezprostředně kolem vás 

dějí věci, kterým nerozumíte? 

7. Zpozoroval/a jste u sebe od posledního hodnocení ztrátu energie a zájmu? 

8. Zhoršila se u vás od posledního hodnocení schopnost řešit každodenní problémy? 

9. Slyšel/a jste od posledního hodnocení hlasy, i když nikdo v té chvíli nebyl ve 

vašem okolí? 

10. Zpozoroval/a jste od posledního hodnocení nějakou jinou nápadnou změnu svého 

stavu? 

 Pacient na každou položku odpoví známkou na škále 0-4: 

0 = beze změny či zlepšení stavu, 

1 = mírná změna k horšímu, 

2 = střední změna k horšímu, 

3 = výrazná změna k horšímu, 

4 = extrémní změna k horšímu 

Převzato z: Bankovská Motlová a kol. (2012) 
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4 Diskuse 

Vzhledem ke chronicitě nemoci a často doživotní potřebě farmakoterapie je na 

volbu léku i léčebné strategie kladen značný důraz. Zvolit lék ze širokého spektra 

dostupných látek je obtížné a odpověď pacienta na vybranou léčbu je často 

nepředvídatelná. Psychiatr se tak musí řídit svými zkušenostmi s přihlédnutím ke 

zdravotnímu stavu pacienta a jeho další medikaci. Důležité je zahájit léčbu co nejdříve, 

při dlouhodobé udržovací terapii je nezbytná komunikace s pacientem a rodinou, lékař 

by měl kontinuálně sledovat laboratorní hodnoty a subjektivní hodnocení a vnímání 

léčby pacientem. 

Stejně jako volba samotného antipsychotika, tak i volba dávkování je zcela 

individuální. Zpravidla se začíná nižšími dávkami, pokud je nemocný toleruje, postupně 

se zvyšují až po dosažení léčebného efektu. Po stabilizaci pacienta se množství 

podaného léku snižuje na nejmenší ještě účinnou dávku. Výhodou dlouhodobého 

podávání menších dávek je redukce nežádoucích účinků a tím i podpora compliance 

pacienta a snížení rizika relapsu z vysazení. 

K léčbě schizofrenie je možné použít i různé kombinace antipsychotik, které jsou 

opodstatněné zejména u farmakorezistentní schizofrenie nebo v případech, kdy není 

monoterapie dostatečná. Podávání kombinace musí být dostatečně odůvodněné, může 

vést k optimálnímu obsazení dopaminových receptorů nebo také k redukci dávek  

a snížení možnosti vzniku nežádoucích účinků. 

Při volbě vhodného léčebného postupu může lékař vycházet z několika doporučení 

odborníků, která jsou všeobecně uznávaná a pro odborníky přístupná. Pomoc lze najít 

například v Postupech v léčbě psychických poruch, v doporučení Americké 

psychiatrické asociace a v Doporučených postupech psychiatrické péče III (Markovič 

2012). 

U nově diagnostikované schizofrenie všechna doporučení upřednostňují podání AP 

2. generace, která svým extrastriatálním působením vyvolávají nižší výskyt 

extrapyramidových nežádoucích účinků, působením na histaminové receptory však 

nezřídka ovlivňují pozornost a tělesnou hmotnost, blokádou α-adrenergních receptorů 

způsobují tachykardii a posturální hypotenzi, při ovlivnění muskarinových receptorů 

dochází k perifernímu anticholinergním působení (Markovič 2012). 
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Obecně platí, že AP 1. generace jsou v léčbě schizofrenie méně efektivní než 

některá, ale ne všechna AP 2. generace. Do metaanalýzy, která porovnávala AP 1. 

a 2. generace, bylo zařazeno 95 studií s haloperidolem, 28 studií s chlorpromazinem,  

5 studií s perfenazinem a méně jak 5 studií s dalšími AP 1. generace. AP 1. generace 

byla méně účinná ve změně celkové, pozitivní a negativní symptomatiky v porovnání 

s amisulpridem, klozapinem, olanzapinem a risperidonem. Nutné je ale podotknout, že 

quetiapin byl v případě ovlivnění pozitivních příznaků naopak méně účinný než AP 1. 

generace. Na depresivní příznaky působila lépe také AP 2. generace: amisulprid, 

aripiprazol, klozapin, olanzapin a quetiapin. AP 1. generace byla rovněž méně účinná 

v dlouhodobé léčbě schizofrenie a méně zlepšovala kvalitu života (Kopeček 2012). 

 Lze konstatovat, že klozapin, olanzapin, amisulprid a risperidon jsou v některých 

terapeutických aspektech účinnější než AP 1. generace a dokonce i než některá AP  

2. generace. O jejich preferencích v klinickém užívání, tak jako obecně u všech AP, 

rozhoduje krom efektivity i individuální charakteristika pacienta a „žádaný“ profil 

nežádoucích účinků. Širokému užívání klozapinu brání hlavně riziko agranulocytózy 

s nutností týdenních a následně měsíčních kontrol bílého krevního obrazu, dále 

sedativní efekt a hypersalivace. Nedávná dlouhodobá studie, která probíhala celých 11 

let, ale potvrdila výjimečnost klozapinu, který dosáhl nejnižší mortality ze všech 

sledovaných AP (Kopeček 2012). 

 Je zřejmé, že AP 2. generace se stala léky první volby v léčbě schizofrenie, 

především pro menší výskyt EPS. Rozdíl mezi 1. a 2. generací však není nijak výrazný, 

mnohé autory to vede ke zpochybňování dělení AP na generace (Kopeček 2012). 

Očekávání vyšší účinnosti AP na negativní a kognitivní příznaky u schizofrenie 

nebylo zcela naplněno. K jejich ovlivnění budou nezbytné nové mechanismy působení. 

Epidemiologické i prospektivní studie poukazují na možné negativní dopady užívání 

AP, zejména pro riziko náhle smrti či cévních mozkových příhod, nabádají tak k vyšší 

obezřetnosti při předepisování AP u seniorů (Kopeček 2012). 

 V dnešní době se do centra pozornosti v léčbě schizofrenie dostává kognitivní 

deficit, který je v různé míře popisován až u 80 % pacientů. Kognitivní funkce mají 

výrazný vliv na schopnost nemocného samostatně fungovat ve společnosti a na 

způsobilost chodit do zaměstnání. Výsledkem pragmatické studie CATIE bylo 

významné zlepšení kognice po 2 měsících léčby AP. Nejlepšího výsledku dosáhl 

perfenazin, který ale nyní není v ČR registrovaný (Kopeček 2012). 
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 Cílem již zmíněné studie CATIE bylo porovnat efektivitu léčby antipsychotiky, 

hlavním měřítkem byla doba do přerušení léčby. Porovnávána byla nejčastěji používaná 

AP 2. generace navzájem a také se zástupcem AP 1. generace perfenazinem. 

Nejefektivnější z hlediska doby do přerušení léčby byl olanzapin. Účinnost perfenazinu 

byla srovnatelná s quetiapinem, risperidonem a ziprasidonem. Klozapin byl nejúčinnější 

u pacientů, u kterých selhala předchozí léčba AP 2. generace, tím se také potvrdilo jeho 

výsadní postavení a současně nutnost monitorování tělesných parametrů v průběhu 

léčby. Největší nárůst hmotnosti a metabolické změny se objevily u olanzapinu, 

z tohoto důvodu je i u olanzapinu nezbytné pravidelné monitorování tělesných 

parametrů a také edukace v souvislosti se zdravým životním stylem nemocných. Studie 

ukázala potřebu vývoje dalších více efektivních a lépe snášených antipsychotik, neboť 

většina nemocných léčbu předčasně ukončila (Masopust 2006). 

 AP jsou k dispozici v rozmanitých lékových formách. Nejčastěji to jsou tablety, 

rychle rozpustné tablety, kapsle či roztoky. Výhodou podávání v tekuté formě je velice 

snadná titrovatelnost a snadnější kontrola při podvádění s léky. Zatím jediným 

inhalačním AP je loxapin, u kterého je zcela zřejmou výhodou jeho velice rychlý nástup 

účinku. U nespolupracujících neklidných pacientů lze užít injekční formu AP, 

k dlouhodobé udržovací terapii potom depotní lékové formy AP. Non-adherence k léčbě 

je stálým problémem, proto jsou v posledních letech uváděny na trh AP v depotní 

formě, která významně redukuje relativní i absolutní riziko relapsu i riziko odstoupení 

z léčby pro neefektivitu (Kopeček 2012). 

 U pacientů se schizofrenií bohužel často dochází k relapsům onemocnění  

a následně k hospitalizacím. V prospektivní studii mělo relaps 48 % pacientů 

s chronickou schizofrenií už v prvním roce léčby, toto číslo se v druhém roce zvýšilo až 

na 74 %. Při optimální léčbě by však počet relapsů mohl být snížen dokonce na 15 %. 

Hlavním důvodem relapsu a rehospitalizace je neužívání doporučených léků, dalším už 

méně častým důvodem je například neúčinnost léku, komorbidní abúzus a životní stres. 

Pro úspěšnou léčbu je důležitější compliance než účinnost samotného AP (Janů  

a Racková 2004). 

 Jednou z mnoha příčin non-compliance může být i tzv. iniciální dysforická 

reakce (IDR), která je spojena s rozvojem negativní afektivní reakce již během prvních 

48 hodin po podání prvních dávek AP, může přetrvávat po týdny až měsíce. IDR je 

velmi nespecifická, pacienti si stěžují na nepříjemně subjektivně vnímané změny 

týkající se myšlení, nálady, motivace, bdělosti, schopnosti vnímat a prožívat emoce. 
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Rozvoj IDR je spojován s ovlivněním dopaminergního systému, ve studiích byla pro 

rozvoj IDR rozhodující vyšší než 70% okupace D2 receptorů ve striatu. Vyšší riziko 

vzniku IDR je u AP 1. generace a obecně při podávání vyšších dávek AP, je nutné si 

vždy tato rizika uvědomovat, a to hlavně u pacientů primárně nespolupracujících. Po 

zvážení lze doporučit možnost komedikace benzodiazepiny (Racková a Janů 2007). 
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5 Závěr 

Schizofrenie je vážné psychiatrické onemocnění postihující většinou mladší 

jedince. Navzdory tomu, že podložených informací o příčinách vzniku schizofrenie 

dosud není k dispozici potřebné množství, umíme schizofrenii celkem dobře léčit, ne 

však zcela vyléčit.  

K léčbě schizofrenie se používají antipsychotika, léky, jejichž společným znakem 

je působení na dopaminových receptorech. Pomocí antipsychotik lze ovlivnit pozitivní  

a negativní příznaky schizofrenie, některá dostupná antipsychotika působí i na 

symptomy kognitivní a afektivní. K dispozici je široké spektrum antipsychotik 

z různých skupin lišících se vzájemně svými účinky. Novější atypická antipsychotika 

postupně vytlačují starší klasická antipsychotika, jak ale ukázaly některé studie, užívání 

novějších antipsychotik nemusí být vždy efektivnější. 

V České republice je nyní registrováno téměř 20 různých antipsychotik, to 

umožňuje nalézt právě takové léčivo, které bude pro pacienta bezpečné, účinné, 

dostupné a z hlediska nežádoucích účinků bude nejlépe snášeno. Právě nežádoucí 

účinky antipsychotik jsou častým problémem, u pacientů, kteří doufají v pomoc, 

vyvolávají nedůvěru v léčivo a postupně jej vysadí. Proto je hlavním cílem najít léčivo 

s minimem nežádoucích účinků, nejblíže těmto požadavkům se nyní nachází 

aripiprazol, který je velice dobře snášen. 

Farmaceutické firmy postupně upravují antipsychotika do lékových forem pro 

pacienty co možná nejpřijatelnějších a snaží se tak podpořit pacientovu compliance. 

Příkladem jsou tablety s prodlouženým uvolňováním, u kterých odpadá častější 

dávkování, a inhalační podání loxapinu s velmi rychlým nástupem účinku. 

Antipsychotika ve formě depotních injekcí jsou vhodná pro nespolupracující pacienty, 

neboť jedna dávka takovéto injekce vydrží působit většinou až 4 týdny. 

Nedílnou součástí léčby schizofrenie je kromě farmakoterapie i psychoterapie. 

Nemocní se často potýkají s problémy v komunikaci a špatně se začleňují do 

společnosti, pomoc nalézají v různých programech k nácviku sociálních dovedností. 

Prospěšné jsou i psychoedukační programy pro nemocné a celou jejich rodinu. Díky 

komplexní léčbě své nemoci jsou mnozí nemocní schopní vést naprosto plnohodnotný 

život, aniž by okolí poznalo, že dotyčný trpí psychiatrickou poruchou. To přispívá 

k psychickému klidu nemocného, který se cítí lépe, sebevědoměji, netrpí depresemi, je 



74 
 

 

zaměstnaný a má rodinu a přátele. Bohužel ne každý nemocný je takto plně 

kompenzován, někteří pacienti jsou obtížně zvladatelní a agresivní, pobírají invalidní 

důchod, v nejhorším případě jsou zbaveni svéprávnosti a musí být umístěni v léčebně 

pod trvalým dohledem lékařů. Nezbývá než doufat, že díky pokrokům v medicíně  

a farmacii, včasné diagnostice a komplexní léčbě postupně poroste procento 

schizofreniků schopných plnohodnotného života. 
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