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SEZNAM POUŢÍVANÝCH ZKRATEK
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R(±)
REM
QT
S(±)
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TCA
TeCA
TSH
VAS
Vd

Adrenokortikotropní hormon
Antidepresivum/va
Syndrom získané imunodeficience
Arizona Sexual Experiences Scale
Adenosintrifosfatáza
Brain Derived Neurotrophic Factor
Cyklický adenosinmonofosfát
Maximální koncentrace v plazmě
Clinical Global Impression
Centrální nervová soustava
cAMP Response Element Binding Protein
C reaktivní protein
Cytochrom P450
Inhibitor zpětného vychytávání dopaminu
Inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu
Elektroencefalograf
Elektrokardiograf
(Food and Drug Administration) Americký úřad pro potraviny a léčiva
Sedimentace erytrocytů
Kyselina gabaaminomáselná
Gastrointestinální trakt
Hamiltonova stupnice pro posuzování úzkosti
Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování depresivity
5- Hydroxytryptamin,(serotonin)
Inhibitor monoaminooxidázy
Stupnice Montgomeryho a Åsbergové pro posuzování deprese
Monooxidáza
Selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu
Noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresivum
Neţádoucí účinky
Částečná remise
Pravotočivý izomer
Rapid eyes movements
Kmit Q
Levotočivý izomer
Antagonista a inhibitor serotoninu
Selektivní inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu
Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
Prodlouţený účinek
Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
Tricyklické antidepresivum
Tetracyklické antidepresivum
Tyreotropní hormon
Visual Analog Scale
Distribuční objem
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1. Úvod
Deprese je těţké psychiatrické onemocnění řadící se mezi afektivní poruchy, kdy člověk
trpí patologicky špatnou náladou a často i úzkostí, a také u něj hrozí riziko suicidia.
Stejně jako úzkostné poruchy, tak i deprese velmi významně sniţuje kvalitu ţivota.
Prevalence těchto psychiatrických onemocnění ve světě stoupá a trpí jimi mnoho lidí. K léčbě
se pouţívá hlavně psychoterapie, ale často musí být přidána také účinná medikace.
Při farmakoterapii se pouţívají antidepresiva, coţ je různorodá skupina látek, které jsou
vyvíjeny od 50. let minulého století a nyní jsou jedny z nejvíce předepisovaných léčiv
v moderním světě. První antidepresiva, která se ovšem stále pouţívají, měla více neţádoucích
účinků, a proto současná věda svým výzkumem dospěla k novějším antidepresivům se
specifičtějším mechanismem účinku a menším mnoţstvím účinků neţádoucích a tím i vyšší
compliance.
V první části své diplomové práci popisuji antidepresiva jako skupinu látek, které se
pouţívají k léčbě depresivních poruch, úzkostných poruch a poruch příjmu potravy. Rozděluji
je do skupin dle mechanismu účinku a také popisuji určité zákonitosti ohledně jejich
pouţívání v praxi. Velký prostor jsem věnovala jejich indikacím a to zvláště depresi.
Druhou část diplomové práce věnuji stěţejnímu tématu, kterým jsou „nová
antidepresiva“. Pro vymezení tohoto termínu jsem zvolila datum registrace léčivých
přípravků obsahujících tyto látky v ČR od roku 1999. Z léčiv registrovaných v EU a USA se
věnuji nejnověji schválenému duloxetinu. U těchto nových antidepresiv popisuji jejich
chemickou strukturu, farmakodynamiku, farmakokinetiku, výsledky z preklinických a
klinických studií, dále jejich indikace, kontraindikace, dávkování, neţádoucí účinky a řešení
intoxikací.
Metodou pro sepsání této diplomové práce je rešeršní práce a jako zdrojů jsem
vyuţila odborných publikací - knihy, učebnice, časopisy, slovníky a také jsem čerpala
nejnovější informace z internetu.
Cílem mé práce je literární přehled nově používaných antidepresiv v klinické praxi.
Na konci této práce jsou umístěny přílohy, které doplňují některé informace.
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2. Základní charakteristika antidepresiv
Antidepresiva tvoří skupinu léčiv, které působí zlepšení patologicky depresivní nálady a
dalších příznaků, které ji doprovázejí. Nejčastěji je to úzkost, dále sníţení zájmu o okolní
dění, poruchy spánku, nechutenství, nevýkonnost, psychomotorický útlum, sníţená
sebedůvěra a sebevraţedné myšlenky (2).
Objev prvních dvou antidepresiv se datuje do roku 1957, kdy Švýcarský psychiatr
Roland Kuhn rozpoznal antidepresivní účinek imipraminu a chemik N. S. Klein při vývoji
látek s tuberkulostatickým účinkem rovněţ odhalil antidepresivní působení iproniazidu (2).
Podstatou účinku antidepresiv je ovlivnění působení mediátorů dopaminu, noradrenalinu
a serotoninu v mozku, obvykle inhibicí jejich zpětného vychytávání na synapsích nebo
zabráněním jejich enzymatické degradace, ale také přímým působením na určité receptory (7).
Existuje několik skupin respektive generací a tyto jednotlivé skupiny mají rozdíly v
mediátorech, na které působí, a své selektivitě, coţ ovlivňuje výskyt vedlejších účinků, aniţ
musí být podstatně odlišný vlastní účinek antidepresivní (7).
Charakteristické pro antidepresiva je, ţe jejich antidepresivní účinek se projeví aţ po 1-3
týdnech (ke zlepšení některých příznaků, např. spánku, dochází u mnoha pacientů jiţ po
několika dnech) a také, ţe většinou neovlivňují náladu zdravých lidí (2).
Účinnost antidepresiv při léčbě depresivních stavů je jednoznačně prokázána a nehrozí
rozvoj závislosti ani při dlouhodobém podávání (5).
V posledních desetiletích dochází nejen ke značnému rozvoji antidepresiv, ale i
k výraznému rozšíření jejich indikací (1).
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3. Indikace antidepresiv
3.1. DEPRESE - nejčastější a nejdůležitější indikace antidepresiv
Deprese je závažné, ale léčitelné psychické onemocnění, které se řadí mezi afektivní
poruchy (4). Projevuje se především patologicky skleslou náladou provázenou sníţením
aktivity a energie (1). Deprese je onemocnění s rizikem chronicity a suicidia, zhoršuje
prognózu chronických somatických onemocnění, sniţuje kvalitu ţivota, působí ekonomické
ztráty pacientovi i celé společnosti, nadměrnou konzumaci zdravotní péče a invaliditu (4).

3.1.1. EPIDEMIOLOGIE
Jednou za život postihne deprese 10-15% populace (4). Celosvětově trpí depresivními
poruchami kaţdý rok asi 100 milionů lidí (1), např. v USA kaţdý rok postihne tato nemoc
kolem 19 milionů lidí. V roce 2020 se bude jednat o druhou nejčastější příčinu pracovní
neschopnosti. Dle údajů European Brain Council jsou finanční náklady v Evropě spojené s
nemocemi mozku největší v oblasti afektivních poruch a představují v roce 2004
neuvěřitelných 105,7 miliard eur. Deprese také představují dle velké studie podporované
WHO a Světovou bankou „The Global Burden of Disease“ největší zdravotní zátěţ
společností současného moderního světa, měřeno roky ţivota ztracenými předčasným úmrtím
nebo strávenými pod negativním vlivem závaţné nemoci (Disability Adjusted Life Years DALY) (37).
Praktický lékař můţe očekávat ve své denní klientele asi 10% depresivních a 2%
dystymických pacientů. U pacientů v primární péči se odhaduje, ţe aţ polovina z depresivních
poruch zůstává nerozpoznána a jen asi 18% je správně léčenoJe pozorován posun začátku
nemoci do nižších věkových kategorií. Začíná nejčastěji mezi 25.-35. rokem. Ţeny trpí depresí
přibliţně 2x častěji neţ muţi a prevalence roste aţ na 20% u bezdětných kuřaček a vdov (4).
V dětském věku se vyskytuje s prevalencí 2 % u dětí a 6,5 % u adolescentů (11).
Výskyt relapsů se pohybuje mezi 20 a 24% během 2 let a průměrná doba trvání
depresivní epizody je 8 měsíců (4).
Velmi častá je komorbidita deprese s některými somatickými nemocemi, zejména u
některých endokrinopatií (poruchy štítné ţlázy, Addisonova choroba, dlouhodobá terapie
kortikoidy), u revmatických a infekčních chorob (revmatoidní artritida, hepatitida,
mononukleoza, endokarditida), u neurologických chorob (roztroušená skleróza, cévní
mozková příhoda a Parkinsonova choroba) (4).
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Tab.1. Somatické choroby spojené s rizikem indukce depresivní poruchy (1).
Okruh onemocnění
Poškození CNS

Příklady nemocí
tumor, demyelinizace, urémie, hepatální encefalopatie, hypoxie,
roztroušená skleróza, extrapyramidové poruchy, cévní mozková
příhoda, degenerativní onemocnění, spánková apnoe

Maligní tumory

plicní tumory s produkcí paraendokrinních hormonů (ACTH),
lymfom (parathyroidální hormon), hematom (inzulin), plicní
karcinom (antidiuretický hormon), karcinom hlavy pankreatu

Infekce

nitrolebeční, virová pneumonie, hepatitida, mononukleóza, AIDS,
tuberkulóza, chřipka, syfilis

Deficity
Endokrinní poruchy

niacin, pyridoxin, elektrolyty, vitamin B12, kyselina listová, thiamin
insuficience hypofýzy, hypothyreóza, diabetes mellitus,
hyperparathyreóza, hypoglykémie, dysfunkce nadledvin

Jiné choroby

kolagenózy (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida)

Další diagnózy, které jsou často doprovázeny depresí, jsou chronická bolest,
alkoholismus a také uţívání a zneuţívání četných farmak a psychoaktivních látek (1,4).
Tab.2. Přehled chemických látek indukujících depresivní poruchu (1).
S

supina látek
Depresogenní
farmaka

příklady látek
steroidy, antikonvulziva, cytostatika, hormonální přípravky, antihistaminika,
fenotiaziny, diuretika, reserpin, alfa-metyldopa, inhibitory cholinesterázy,
inhibitory prostaglandinů

Psychogenní
látky

alkohol, opioidy, kokain, amfetaminy, halucinogeny, sedativa
inhalační látky, fencyklidin, hypnotika

Depresivní poruchy se vyskytují také u těhotných a kojících matek po porodu, kde jsou
velkým problémem vzhledem k omezeným moţnostem medikace (v příloze č.1).

3.1.2. ETIOLOGIE A PATOGENEZE
Ačkoli o diagnostice a léčbě depresivních poruch je známo mnoho, příčina zůstává stále
ne zcela jasná a většina laboratorních nálezů je pozitivních pouze při akutní exacerbaci
choroby. Dnes je jiţ zcela zřejmé, ţe depresivní poruchy jsou spojeny s neurochemickými
změnami, není však jasné, zda je jejich role etiologická nebo zda pouze doprovázejí určité
znaky či příznaky (1). I přes jistý přínos zkoumání významu psychosociálních faktorů
v rozvoji deprese, se současné zdroje poznatků vedoucích k formulaci etiologických hypotéz
vzniku depresivních poruch nacházejí především v oblasti biologické (genetické faktory,
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účinky stresu, chronobiologické aspekty), imunoneuroendokrinní (změny aktivity osy
hypotalamus-adenohypofýza-kůra nadledvin, uvolňování cytokinů apod.) a neurochemické
(neurotransmiterová, membránová, postreceptorová, molekulární a buněčná hypotéza) (1,9).
Obr.1. Hypotézy příčin vzniku depresivní poruchy (9).

U pacientů v depresi byl v mozku zjištěn nedostatek biogenních aminů noradrenalinu,
serotoninu a dopaminu s následnou patologickou změnou citlivosti mozkových receptorů pro
tyto působky (4). Novější výsledky ukazují na účast G-proteinů při vzniku a při léčbě
afektivních poruch. Byly rovněţ popsány přímé interakce antidepresiv s efektorovými enzymi,
proteinkinázami a dalšími enzymi podílejícími se na přenosu signálu. Identifikace narušených
míst přenosu signálu se stává výchozím bodem pro případný vývoj nových antidepresivně
působících látek, které by měly být účinnější a vybaveny rychlejším nástupem účinku (1).
V anamnéze pacientů s depresivní poruchou je také moţno zachytit častější výskyt
různých stresových a negativních životních událostí jako je ztráta blízké osoby nebo
zaměstnání a i některé osobnostní a charakterové rysy zvyšují riziko afektivních poruch např.
rigidita, perfekcionismus, dominance nebo naopak závislost (4).
Tab.3. Rizikové faktory pro depresivní poruchy ( dle WPA/PTD – World Psychiatric Association and
International Commitee for Prevention and Treatment of Depression ) (1).
Obecná populace:
-rozvod a separace

-ovdovění

-deprese v anamnéze

-rodinná anamnéza

-významné nepříznivé ţivotní události

-zneuţívání návykových látek

-tělesná nemoc

-sociální izolace

-chudé intimní vztahy

-ztráta matky před 11. rokem věku

ženy:

muži:

-niţší vzdělání

-problémy v mezilidských vztazích

-nestabilní manţelství
-období po porodu
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Genetické riziko depresivní poruchy
Výskyt depresivní poruchy je 1,5-3krát vyšší u biologických příbuzných prvého stupně
neţ v celkové populaci (1). Riziko onemocnění pro sourozence probanda, jehoţ rodiče
netrpěli depresivní poruchou je kolem 8 %, pokud depresí trpěl jeden z rodičů, riziko stoupá
na cca 24 % (4). Konkordance u jednovaječných dvojčat je 40%, u dvojvaječných 11%.
Geneticky podmíněnou zvýšenou náchylnost ke vzniku afektivních poruch potvrzují také
adopční studie, které ukazují na významně vyšší frekvenci depresivních poruch u
adoptovaných biologicky příbuzných pacientů trpících depresí na rozdíl od jiných
adoptovaných bez rodinné zátěţe (1).
Genetická vloha je zřejmě formována polymorfismem několika genů. Jedním z nich je
gen kódující protein serotoninového transportéru (5HTT), který zajišťuje zpětný příjem
serotoninu ze synaptické štěrbiny do neuronu. Osoby s oběma alelami „kratší verze“ 5HTT
mají po nejméně čtyřech stresujících ţivotních událostech prodělaných mezi 21. a 26. rokem
ţivota riziko vzniku deprese 43 %, kdeţto u osob s oběma alelami delší verze je toto riziko
pouze 17 %. Jako by krátká verze představovala vlohu pro citlivost k epigenetickým vlivům.
5HTT je také místem působení SRI. Dalším významným signálem je genetická odchylka
oligodendrocytů, která byla zcela nedávno zjištěna u schizofrenie a u bipolární poruchy.
Přitom glie dodává neuronům výţivu, zajišťuje jejich excitabilitu a je regulátorem nejen
kalcia, ale i růstových faktorů a excitačních aminokyselin (stimulace N-methyl-D-aspartátuNMDA) (14).
Genetické faktory samy o sobě nepostačují pro vznik onemocnění, ale uvaţuje se o jejich
moţném vlivu na zvýšení citlivosti k opakovaným stresovým ţivotním událostem (1).

3.1.3. KLASIFIKACE
Deprese jako diagnostická jednotka spadá do kategorie tzv. afektních poruch
vyznačujících se patologicky změněnou efektivitou ve smyslu poklesu nálady (deprese),
méně často její elace (mánie). Afektivní poruchy se mohou dělit na dvě diagnostické jednotky
– monopolární (častější) a bipolární poruchy (střídání epizod depresivních s manickými
nebo hypomanickými) (4).
Současná klasifikace nerozlišuje mezi endogenní a exogenní depresí, rozhodující je
závaţnost a délka trvání příznaků (4). V současné 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí
(MKN-10) byla vytvořena samostatná kategorie Poruchy nálady (Afektní poruchy) F30-F39.
Dále se s nimi setkáváme téţ u organických poruch (organické afektivní poruchy) a duševních
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poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních látek (psychotická porucha s převahou
depresivních/manických příznaků a reziduální afektivní porucha) (1).
U epizodických poruch diagnosticky rozeznáváme depresivní epizodu (F32), a
periodickou depresivní poruchu (F33) v případě opakovaných epizod. U chronických
poruch nálady mírné intenzity mluvíme o dystymii (F34.1) a cyklotymii (1).
V diagnostice posuzujeme také přítomnost somatického syndromu a psychotických
příznaků (4).
Diagnostické jednotky a podjednotky s výskytem depresivního syndromu
Depresivní epizoda:
a) lehká depresivní epizoda F32.0 (výkon běţné práce a aktivit s lehkými obtíţemi)
b) středně těţká depresivní epizoda F32.1 (výkon běţné práce a aktivit se značnými
obtíţemi)
c) těţká depresivní epizoda bez psychotických příznaků F32.2 (neschopnost pokračovat
v aktivitách, pokud ano, tak velmi omezeně, vţdy je přítomen somatický syndrom)
d) těţká depresivní epizoda s psychotickými příznaky F32.3 (přítomny bludy, halucinace
nebo depresivní stupor-těţká psychomotorická retardace, bludy často hypochondrické)
Rekurentní ( periodická ) depresivní porucha:
a) RDP, současná epizoda mírná (bez/se somatickými příznaky)
b) RDP, současná epizoda středně těţká (bez/se somatickými příznaky)
c) RDP, současná epizoda těţká
d) RDP, současná epizoda těţká s psychotickými příznaky
Bipolární afektivní porucha:
a) BAP, současná epizoda mírné nebo středně těţké deprese (bez/se somatickými
příznaky)
b) BAP současná epizoda těţké deprese
c) BAP, současná epizoda těţká s psychotickými příznaky (dále zahrnuje: epizoda
hypomanická, manická, manická s psychotickými příznaky)
Organické afektivní poruchy:
- organická depresivní porucha (dále zahrnuje: organická manická porucha, organická
bipolární porucha, organická smíšená bipolární porucha)
Poruchy vyvolané působením psychoaktivních látek:
a) reziduální afektivní porucha
b) psychotická porucha s převahou depresivních příznaků
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Ttrvalé poruchy nálady:
a) cyklotymie
b) dystymie
Schizoafektivní porucha, depresivní typ (1)
Popis některých poruch s depresivnícm syndromem
Organická afektivní porucha
Tento stav poruchy nálady a aktivity kauzálně souvisí s detekovatelnou dysfunkcí mozku,
tzn., ţe přímou příčinou jeho vzniku je mozková nebo jiná fyzická porucha, kterou lze
prokázat fyzikálním, laboratorním nebo zobrazovacím vyšetřením (2).
Dystymie
Podle MKN-10 je dystymie chronicky depresivní nálada, která nesplňuje kritéria pro
mírnou nebo těžší depresivní poruchu, ani pokud jde o závaţnost nebo délku trvání. Kolísání
mezi obdobím depresivní rozklady a relativní normality je variabilní, většinu času se však
pacienti cítí skleslí a unavení, špatně spí, z ničeho nemají pravou radost a potěšení (u dětí a
mladistvých můţe být naopak podráţděnost). Obvykle ale zvládají kaţdodenní povinnosti.
Dystymie má mnoho společného s klasickým pojmem depresivní neurózy i neurotické
deprese. Pro diagnózu je důleţitá doba trvání poruchy - u dospělých alespoň 2 roky, u dětí a
mladistvých jeden rok. Porucha obvykle začíná v rané dospělosti a trvá léta, někdy
celoţivotně. Prevalence dystymie v populaci se odhaduje asi na 3%. Na dystymii se můţe
superponovat epizoda velké deprese, v takovém případě se hovoří o tzv. dvojité depresi (4).
Cyklotymie
Trvalá nestálost nálady, u níţ se střídají četná období mírné deprese a mírné elace.
Výkyvy nálady nemívají vztah k zevním okolnostem. Některými rysy se podobá bipolární
poruše (2).
Bipolární afektivní porucha (cyklofrenie)
Základním rysem je střídání fází, jak depresivních, tak manických po různě dlouhých
remisích. Pro tento typ svědčí výskyt alespoň jedné fáze mánie nebo hypománie. Poměr
výskytu manických a depresivních fází je rozmanitý, většinou převaţují depresivní. Touto
formou trpí stejně muţi i ţeny, ale ţeny mají větší počet fází, především depresivních.
Onemocnění začíná ve věku 20 - 35 let, ale můţe začít i u dětí a ve vysokém věku. Průměrná
doba trvání fáze je kolem 4,5 měsíce, ale variabilita je značná - od několika hodin po několik
let. Léčba fáze zkracuje. S věkem obvykle vzrůstá frekvence fází, jejich délka a remise se
zkracují.
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Začátek fází bývá pozvolný, často v podobě vegetativních příznaků, jindy náhlý. Ústup
potíţí je nejčastěji stupňovitým zlepšováním, někdy však nastává náhlým zlomem. Většina
fází přichází spontánně, asi 20% po psychogenní traumatizaci, asi 6% po somatogenní
provokaci, nejčastěji infekční povahy. Fáze jsou “načasované”, mají svoji dynamiku. Od
určitého období většina neléčených fází končí úzdravou. Dlouhotrvající fáze (nad 6 měsíců)
mají vzbuzovat podezření na organické onemocnění CNS (atrofie, tumor apod.) (1).

3.1.4. KLINICKÝ OBRAZ
Depresí označujeme

patologicky smutnou náladu

neodpovídající okolnostem

provázenou snížením aktivity a nedostatkem energie. Nálada se jen málo mění den ze dne,
můţe však charakteristicky kolísat během dne. Častá jsou tzv. ranní pesima, kdy pacient po
předčasném probuzení pociťuje intenzivní úzkost, má obavy z nového dne, jeho pocity
neschopnosti a selhání dosahují největší intenzity. Tento stav bývá provázen ochromením
vůle, pro postiţeného je obtíţné přinutit se vstát a zahájit kaţdodenní činnost. Někteří jedinci,
zejména ti, u nichţ se deprese rozvinula po nepříznivé ţivotní události či nadměrnému stresu,
proţívají pesima nálady naopak ve večerních hodinách před usnutím.
V závislosti na tíţi stavu se v různé míře objevují i další symptomy. Jedním
z počátečních příznaků bývá zhoršení koncentrace pozornosti, nemocný se rychle unavý,
nevydrţí se koncentrovat po delší dobu, dělá chyby i při rutinních úkonech. Pacientovi se
zhoršuje téţ schopnost radovat se a příjemně proţívat pozitivní událost - anhedonie, ztrácí
zájem o okolní dění - apatie. Součást depresivního obrazu je změna psychomotorického
tempa. Někdy se projevuje agitovaností, drobným neklidem a neúčelnými pohyby, častější
však bývá inhibice. Řeč je zpomalená, nemocný odpovídá s latencí, myšlení je pomalé, chudne
mimika a gestikulace. Deprese můţe být provázena plačtivostí (lakrimozita), úzkostí (anxieta),
podráţděností (iritabilita).
Nezřídka se přidávají tzv. somatické symptomy deprese. Ztrácí se chuť k jídlu,
v důsledku omezení příjmu potravy je častý úbytek hmotnosti. Téměř vţdy dochází ke změně
spánkového reţimu, většinou ve smyslu hyposomnie. Typická je pozdní insomnie, při
závaţnějším stupni poruchy můţe však dojít k narušení spánku ve všech jeho sloţkách.
U některých nemocných je naopak hypersomnie. Objevuje se svírání na hrudi (někdy imitující
infarkt myokardu) nebo v oblasti ţaludku. Při výskytu dalších somatických symptomů (např.
algického syndromu - bolesti kloubů, zad, hlavy) nebo jejich dominanci se dříve hovořilo o
tzv. larvované depresi. Tato jednotka se dnes jiţ neuznává, spíše uvaţujeme o komorbiditě,
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např. se somatizační poruchou. Někteří jedinci se dostávají do hypochondrického rozpoloţení.
Zhoršuje se sebevědomí, nemocný ztrácí důvěru sám v sebe, okolní dění negativně
interpretuje. Projevuje se výrazná ztráta libida (1).
Tab.4. Somatické příznaky dominující u deprese (2).
svalově-kostní bolest

32,7%

bolesti zad

29,6%

Jiné bolesti (bolesti hlavy, atypické bolesti hlavy, špatná tolerance bolesti,

13,7%

mrzutost a únava)
ostatní

26,0%

U drtivé většiny nemocných se vyskytne nějaká forma úvah o smrti. I při mírné fázi se
objevují tzv. vágní suicidální úvahy, kdy pacienta láká představa, ţe by se jiţ ráno neprobudil,
nepomýšlí ale zatím sám na aktivní ukončení ţivota. Závaţným projevem jsou jiţ konkrétní
představy o smrti, coţ je velmi alarmující signál. Dalším stupněm suicidálního vývoje je
opatření sebevraţedných pomůcek např. zásoby léků, koupě zbraně apod. Takové tendence
jsou jiţ jasnou indikací k hospitalizaci.
Depresivní nemocní mají třicetkrát vyšší riziko sebevraždy neţ běţná populace. Podle
různých studií stojí afektivní porucha v pozadí dokonce 70-80% dokonaných sebevraţd (1).
Muţi čtyřikrát častěji spáchají dokonanou sebevraţdu. Ţeny se častěji o sebevraţdu pokusí.
K rozpoznání míry rizika suicidia slouţí Pöldingerův dotazník (uveden v příloze č.2). Je
důleţité, aby praktický lékař odhalil u pacienta depresi a při některých symptomech doporučil
psychiatrickou léčbu (4).
Tab.5. Varovná znamení indikující převedení do psychiatrické péče (1).
Varovný symptom

Riziko symptomu

Suicidální úvahy, tendence, pokus

tendence a pokus velmi alarmující, i
demonstrativní projevy mohou skončit letálně

Psychotické příznaky

riziko ovlivnění chování, riziko suicidia,
indikace k hospitalizaci

Výrazná úzkostná sloţka

Riziko zkratového jednání

Autoakuzace se ztrátou náhledu

riziko suicidálního jednání

Pokročilé psychomotorické zpomalení

Riziko rozvoje stuporu, indikace k hospitalizaci

Těţký apaticko-abulický syndrom

Neschopnost péče o sebe sama, aktivizující
účinek antidepresiva předchází jeho
antidepresivnímu účinku → riziko suicidia
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Komplikovaný klinický obraz,

Potřeba specializovaných vyšetření k potvrzení

kombinace více poruch

diagnózy, obtíţnější vedení farmakoterapie

Kontraindikace podávání antidepresiva

Riziko progrese a chronifikace stavu

či farmakorezistence

3.1.5. DIAGNOSTIKA
Diagnostika se opírá především o typický klinický obraz, anamnestické údaje a
objektivní informace získané od pacientových blízkých. Diagnózu je vhodné podpořit pomocí
psychologických testů event. laboratorními a zobrazovacími metodami k vyloučení organické
etiologie. Základním stavebním kamenem správné diagnózy je řízený rozhovor. Pacienti však
velmi často své potíţe spontánně nesdělují, event. příznaky zkreslují osobitou interpretací.
Tento problém je výraznější v ordinaci somatických lékařů neţ psychiatrů, neboť pacient zde
není zvyklý mluvit o svých psychických potíţích. Při podezření na přítomnost depresivní
poruchy je zapotřebí klást otázky přesně cílené na zjištění základních příznaků (1).
Alternativou řízeného rozhovoru je uţití posuzovacích psychiatrických škál depresivity.
K nejuţívanějším patří Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování depresivity
HAMD (1). (dotazník je uveden v příloze č.3).
Tab.6. Formy depresí a průběh (2).
Dělení podle závažnosti

HAMD

lehké

8-17 (2-3 příznaky)

středně těţké

18-25 (4 a více příznaků)

těţké

26 (váţné příznaky, tzv. psychotický stupeň)

Dále se vyuţívá Stupnice Montgomeryho a Åsbergové pro posuzování deprese MADRS (1).
Obecně je uznáváno, ţe:
-ţádná terapeutická odpověď AD znamená menší neţ 25% úbytek celkové hodnoty škály,
-minimální odpověď AD je úbytek 25-50%,
-částečná response je redukce 50-75%,
-plná odpověď AD je redukce celkového skóre o 75-100%,
-remise je plné (100 %) vymizení depresivních symptomů (HAMD<8, MADRS<12) (15).
V našich podmínkách se také vyuţívá Beckova sebeposuzovací stupnice deprese BDI
nebo Zungova sebeposuzovací stupnice deprese (4) (dotazník uveden v příloze č.4). U BDI je
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hraniční hodnotou 10 bodů, v Zungově stupnici je dělítkem mezi normou a mírnou depresí 50
bodů. Jejich vyhodnocení bývá rychlé (1).
K zjištění depresivní poruchy se dá tedy vyuţít i fyzikální vyšetření, které by mělo být
minimálně v rozsahu cíleného vyšetření zaměřeného na udávané somatické příznaky.
Také se můţe provést základní laboratorní vyšetření: krevní obraz, CRP nebo FW, základní
biochemie séra a TSH (4).
Při stanovení diagnózy depresivní poruchy se dále posuzuje:
- závaţnost,
- přítomnost psychotických příznaků včetně mánie,
- přítomnost somatického syndromu,
- riziko suicidia,
- komorbiditu psychického či somatického onemocnění (4).
Diagnostická kritéria přítomnosti depresivní epizody
Přítomnost alespoň jednoho z hlavních příznaků:
1. smutná nálada po většinu dne,
2. sníţení zájmu či schopnosti se radovat,
a minimálně 4 z následujících příznaků:
1. únava nebo ztráta energie,
2. pocity viny, sebeobviňování, ztráta sebevědomí,
3. porucha spánku (insomnie nebo hypersomnie),
4. psychomotrické zpomalení nebo agitovanost,
5. poruchy myšlení, sníţená koncentrace, nerozhodnost,
6. signifikantní úbytek nebo příbytek hmotnosti,
7. myšlenky na smrt nebo sebevraţdu.
Symptomy musí trvat alespoň 2 týdny (4).
3.1.6. PRŮBĚH DEPRESIVNÍ PORUCHY
Deprese se obvykle rozvíjí dny aţ týdny. K časným prodromům patří poruchy spánku,
úzkost, pokles zájmů. Průměrná délka depresivní epizody je 4 až 6 měsíců, u neléčené epizody
se uvádí 6 až 12 měsíců, jsou však značné individuální rozdíly. Aţ 50% pacientů po proběhlé
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depresivní fázi časem prodělá relaps - znovupropuknutí téţe nedoléčené depresivní fáze.
Rozvoj nové epizody v období remise nazýváme recidivou.
První unipolární deprese se můţe objevit v jakémkoli věku. Pro bipolární afektivní
poruchu je nejrizikovější období věk kolem 20 let. Značná část poruch nálady se periodicky
opakuje. Provokačním momentem jednotlivých epizod bývají často zátěţové situace (1).
Obr. 2. Průběh depresivní poruchy a její léčba (dle Kupfera) (1).

3.1.7. NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA
K terapii deprese se pouţívají kromě farmak i jiné přístupy. Vyuţívají se rostlinné
produkty z byliny třezalky tečkované, jejíţ některé obsahové látky mají prokázaný
antidepresivní účinek. Při nemoţnosti uţívání farmakoterapie se dá vyuţít např.
elektrokonvulzivní terapie, fototerapie a dalších biologických metod. Součástí léčby
depresivních poruch by měla být vţdy i některá z forem psychoterapie.

3.1.7.1. ROSTLINNÁ TERAPIE

Třezalka tečkovaná – ROSTLINNÉ ANTIDEPRESIVUM
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum Linn) patří mezi cévnaté, krytosemenné a
dvouděloţné rostliny řádu třezalkovitých. Roste v Evropě, západní Asii, severní Africe a
severní Americe. V posledních 15-20 letech byl obnoven zájem o Hypericum perforatum
k ovlivnění depresivní nálady a byly provedeny preklinické a klinické zkoušky s tímto
rostlinným antidepresivem.
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Extrakt třezalky tečkované se připravuje z květů a listů nadzemní části rostliny sušením
a pak alkoholovou extrakcí, obsahuje více neţ 20 aktivních látek, z nichţ antidepresivně
nejvíce působící jsou hyperforin, hypericiny a flavonoidy. Mechanizmus antidepresivního
účinku třezalky pravděpodobně spočívá v inhibici zpětného vychytávání serotoninu,
noradrenalinu, dopaminu, GABA a glutamátu. Preklinické testování třezalky na zvířatech
potvrdilo její antidepresivní působení. Oproti syntetickým preparátům se při léčbě třezalkou
vyskytlo významně méně nežádoucích účinků, nebyla pozorována přílišná sedace,
kardiotoxicita, zvýšení tělesné hmotnosti či narušení kognitivních funkcí. Třezalka by při
vyšších denních dávkách mohla působit fototoxicky a neměla by se kombinovat se substráty
izoenzymu CYP4503A4, jehoţ je silným induktorem.
Extrakt třezalky tečkované je prokázaně účinným antidepresivem u lehčích a středně
těţkých depresivních poruch (6).
3.1.7.2. BIOLOGICKÁ TERAPIE

Elektrokonvulzivní terapie (EKT )
Elektrokonvulzivní terapie představuje u určitých skupin závažně nemocných velmi
účinnou a bezpečnou léčbu. Její provádění je vyhrazeno psychiatrickým pracovištím a je u
malého procenta pacientů metodou zcela nepostradatelnou, doprovázenou minimem rizika
komplikací.
Principem EKT je aplikace elektrického stimulu a vyvolání terapeutického
generalizovaného epileptiformního záchvatu. EKT jako metoda první volby je doporučena u
depresí psychotických, těţkých, s výraznou psychomotorickou retardací, odmítáním tekutin a
potravy, u suicidálního rizika a gravidity a všude tam, kde je zapotřebí rychlý terapeutický
efekt. Účinnost EKT v léčbě depresí je dosud nepřekonána a dobře dokumentována řadou
studií. Aplikace je spojena s vysokou efektivitou, která dosahuje 60-80% remisí. Maximum
odpovědi nastává po 2 aţ 4 týdnech. Riziko relapsu bez pokračovací léčby se pohybuje mezi
50-95%.
Ke

kontraindikacím

patří

demyelinizační

onemocnění,

odchlípení

sliznice,

feochromocytom, obecné kontraindikace celkové anestezie. Rizikoví jsou nemocní se
zvýšením intrakraniálního tlaku nebo vaskulární fragilitou, např. čerstvým infarktem
myokardu, ischemickou chorobou srdeční, srdeční insuficiencí, arytmiemi, pacemakery,
aneuryzmatem aorty. Kontraindikací není vysoký věk, většina somatických onemocnění,
těhotenství ani epilepsie.
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Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
Je to nová neinvazivní technologie, při které jsou stimulovány neurony mozkové kůry
principem magnetické indukce za pouţití krátkodobých pulsů silného magnetického pole.
Oscilací magnetického pole vzniká ve tkáni elektrická stimulace, která vyvolává změnu
aktivity neuronů (včetně změny metabolismu neuronu). rTMS má významný terapeutický
potenciál, protoţe ji lze provádět ambulantně, není třeba anestézie nebo sedace, neovlivňuje
paměťové a rozpoznávací funkce.
Metoda je kontraindikována u nemocných, u kterých byla zjištěna přítomnost kovových
předmětů v hlavě, kardiostimulátoru, kochleárního implantátu, epilepsie, zvýšeného
intrakraniálního tlaku či nález EEG abnormalit svědčících pro zvýšenou záchvatovou
pohotovost.
Stimulace nervus vagus (SNV)
Stimulace nervus vagus patří mezi nové postupy v léčbě depresivních poruch.
Principem metody je nepřímá stimulace CNS. Vlastní přístroj je sloţen ze stimulátoru a
vodiče připojeného k průběhu levého bloudivého nervu, který tvoří autonomní aferentaci
cestou středního mozku do limbické a kortikálních oblastí. SNV se ukazuje účinná u
rezistentních depresí.
Psychochirurgie
Mezi moderní psychochirurgické operace, někdy také nazývané limbická chirurgie, patří
zejména stereotaktické neurochirurgické zásahy do centrálního nervového systému, které
tvoří izolované léze v mozku. V současné době se provádí přední cingulotomie nebo
kapsulotomie a subkaudátní traktotomie.
Spánková deprivace
Mnoho studií prokázalo, ţe totální spánková deprivace, při které jsou pacienti bdělí
kolem 40 hodin, můţe dočasně zlepšit depresivní symptomy, někdy aţ s dramatickým
efektem. Je jedinou antidepresivní modalitou, která ještě týţ den, kdy byla pouţita, působí
antidepresivně aţ u 60% pacientů. Dosaţený efekt je však jen přechodný a většina nemocných
relabuje po znovuzavedení běţného spánkového reţimu.
Fototerapie
Fototerapie patří mezi metody první volby v léčbě sezónní afektivní poruchy. V terapii
je preferováno vyuţití světelného boxu, který produkuje světlo o intenzitě vyšší neţ 2500
luxů. První zlepšení stavu je zjistitelné a měřitelné většinou v průběhu prvního týdne, avšak
k dalšímu postupnému odeznívání symptomů dochází v následujících 4 týdnech, dokud není
dosaţeno plné remise (1).

19

3.1.7.3. PSYCHOTERAPIE

Podobně jako u jiných duševních onemocnění mají i při léčbě depresivních poruch
důleţité místo různé psychoterapeutické postupy. Tento způsob léčby lze pokládat za vhodný
zejména u pacientů s přítomností dlouhodobých psychosociálních problémů, a to jak během
epizod deprese, tak mimo ně.
Mezi hlavní výhody patří to, ţe ji nedoprovázejí neţádoucí účinky. V některých
případech můţe být také efektivní tam, kde dosavadní farmakologická léčba selhala a existuje
i teoretická moţnost jejího vyuţití ke sníţení rizika relapsů a recidiv.
Terapeutický proces ovlivňuje mnoho faktorů a účinek je závislý mimo jiné na osobnosti
terapeuta a na ochotě pacienta spolupracovat. Léčebný efekt se většinou dostavuje později
(po 6-8 týdnech) neţ u farmakoterapie, ale bývá trvalejšího charakteru.
Nespecifická psychoterapie
Kromě získání údajů o depresivních symptomech, životních okolnostech a rodinné
historii, by se měl lékař pokusit pacientovi srozumitelně vysvětlit podstatu deprese jako
nemoci a podat základní informace o vedení léčby. Psychoterapeut musí posoudit závaţnost
poruchy, hrozbu suicidálního jednání a dle toho odeslat případně pacienta k psychiatrovi nebo
k urgentní hospitalizaci.
Psychoterapeut by měl umět naslouchat a empaticky vystupovat vůči nemocnému.
Otevřeně s ním hovoří o pocitech viny, nebojí se uvolnit jeho záporné emoce jako jsou
smutek, strach, úzkost, vztek a bezmocnost. Pomůţe mu přijmout depresi jako nemoc, která se
dá léčit a dále podporuje jeho naději na vyléčení. Společně s pacientem zvolí krátkodobé cíle,
které jsou přiměřené současnému výkonu pacienta.
Specifická psychoterapie
Existuje velký počet krátkodobých strukturovaných psychoterapeutických postupů
určených pro léčbu jak v akutní, tak v pokračovací a udrţovací fázi, které se zaměřují na
současné problémy častěji neţ na minulost a snaha získat pacienta pro aktivní spolupráci
s psychoterapeutem.
- kognitivně-behaviorální terapie
Její význam je největší při léčbě mírných nebo středně těţkých depresí.
Behaviorální terapie zahrnuje několik technik vycházejících z funkční analýzy chování nebo
z teorie sociálního učení. Tyto techniky zahrnují trénink plánování činností, nácvik
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sebekontroly, sociálních dovedností a řešení problémů. Cílem kognitivní terapie je rozpoznat
a napravit pacientovo jednostranně zbarvené tzv. maladaptivní myšlení. Touto terapií lze
rovněţ odhalit a opravit pacientovi osobní předsudky a domněnky.
- interpersonální terapie
Interpersonální faktory jsou chápány také jako faktory, které depresi přímo způsobují
nebo ji doprovázejí, anebo se podílejí na jejím opakovaném vyvolání či udrţování. Pacienti
jsou podporováni, aby zvýšeně vyjadřovali své afektivní prožívání, zvláště emoce spojené se
smutkem nebo ztrátou sociálních rolí. Také řeší aktuální manţelské problémy, ţivotní události
a snaţí se pomoci klientům odstranit komunikační problémy.
- rodinná terapie
Je také indikována v léčbě depresí, protoţe manželský konflikt nebo rozvrat je
nepříznivou, stresující událostí, která obvykle předchází nástupu depresivní epizody, a také
proto ţe manţelský nesoulad často trvá i po odeznění deprese a můţe přispívat k rozvoji
relapsu nebo recidivy.
- krátká dynamická psychoterapie
Zaměřuje se na vytvoření náhledu na konflikty, které jsou v pozadí a vyplývají
z osobnostních a situačních proměnných (sebevnímání, emoční kontrola, konflikty spojeny
s pocity viny a studem, interpersonální problémy vznikající z nepřiměřených vztahů dětí a
pečovatelů).
- Rogersovská terapie
Vychází z určité pasivní role terapeuta a intervence se omezuje jen na poznámky
zaměřené na emoční význam klientových projevů (reflektuje klientovy pocity).
- skupinová terapie
Tato terapie je pro klienty levnější a svým způsobem nestigmatizující tím, ţe pacient vidí
další jedince, kteří bojují s podobnými problémy (1).

3.1.8. FARMAKOTERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY
Velmi rozsáhlou skupinou léků, které odstraňují u nemocných patologicky pokleslou
depresivní náladu

jsou

antidepresiva,

která

budou

podrobně

popsána

v dalších

kapitolách. Kromě antidepresiv mohou být pacienti při léčbě medikováni také anxiolytiky pro
zmírnění úzkosti, dále hypnotiky pro odstranění nespavosti a u problematicky léčitelných
depresí lze vyuţít kombinace antidepresiv se stabilizátory nálady a antipsychotiky.
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Přídatná psychofarmakologická terapie

Anxiolytika
Důvodem uţití anxiolytik (benzodiazepinů) v terapii deprese je jejich rychlý nástup
účinku, který zmírňuje anxietu, agitaci a insomnii. Tento efekt je velmi ţádoucí při častém
výskytu anxiety u deprese.
U kaţdého individuálního pacienta se však musí pečlivě zváţit profit takové léčby a je
důleţitá obezřetnost z důvodu sedace, psychomotorického útlumu, kognitivního narušení,
rozvoji závislosti a syndromu z vysazení. Benzodiazepiny by neměly být podávány
pacientům, v jejichţ anamnestických údajích se nalézají údaje o předchozím abúzu alkoholu
nebo jiných psychoaktivních látek. Trvání léčby by mělo být časově omezeno. Pouţívájí se
oxazepam (Oxazepam léčiva), lorazepam (Apo-lorazepam, Loram, Tavor), alprazolam
(Frontin, Helex, Neurol, Xanax), bromazepam (Lexaurin) a další (1).

Hypnotika
Ordinují se tehdy, jestliţe mezi hlavní příznaky deprese patří také některá z forem
insomnie (coţ je velmi časté) a antidepresiva dosud nezačala plně účinkovat.
Mezi nejčastěji pouţívaná benzodiazepinová hypnotika řadíme nitrazepam (Nitrazepam
slovakofarma), midazolam (Dormicum) a flunitrazepam (Rohypnol-který jiţ není v České
republice registrován). Tato skupina je však vytlačována III. generací hypnotik, kterou zastupují
zolpidem (Hypnogen, Stilnox), zopiklon (Imovane, Zopiclon) a nověji i zaleplon (Sonata). Mají
kratší eliminační poločas, niţší riziko vzniku závislosti, nenarušují spánek, nepotlačují REM
fázi spánku a nevyvolávají závaţné reakce s alkoholem (1).

Thymoprofylaktika
Jsou stabilizátory nálady a svým účinkem sniţují aţ eliminují frekvenci a intenzitu
manických, depresivních a smíšených epizod afektivních a schizoafektivních poruch při
dlouhodobém profylaktickém podávání.
Patří mezi ně litium (Contemnol), karbamazepin (Biston, Neurotop), kyselina valproová
(Convulex, Depakine), byla zkoušena nová antiepileptika lamotrigin (Lamictal), gabapentin
(Neurontin), topiramat (Topamax), jejichţ nejčastější indikací je bipolární afektivní porucha a
rekurentní (periodická) depresivní porucha (1).
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Antipsychotika
Těţké depresivní epizody mohou být spojeny s bludy a/nebo halucinacemi. Pacienti
s psychotickými symptomy při depresích odpovídají na kombinovanou léčbu lépe neţ při
pouţití kaţdého zvlášť. Atypická psychotika se doporučují před pouţitím klasických
preparátů, zvláště kvůli spektru jejich neţádoucích účinků. Patří mezi ně amisulprid (Deniban,
Solian), ziprasidon (Zeldox), olanzapin (Zyprexa), quetiapin (Seroquel) a risperidon
(Risperdal) (1).

3.2. Další indikace antidepresiv
3.2.1. ÚZKOSTNÉ NEUROTICKÉ PORUCHY
Úzkostné poruchy by se daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace tělesných a
psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány ţádným reálným nebezpečím. Úzkost se u
těchto poruch můţe objevovat buď v náhlých záchvatech či typických situacích nebo jako
trvalý fluktuující stav. Míra příznaků je tak velká, ţe omezují pracovní ţivot, rodinné souţití
nebo proţívání volného času (3).
Typické příznaky úzkosti:
Psychické příznaky: pocit ohroţení, napětí, strach, nadměrné obavy a starosti, obtíţe
s koncentrací, nespavost, nadměrná bdělost a ostraţitost, ospalost, lekavost, podráţděnost,
pocit vnitřního chvění, depersonalizace a derealizace (3).
Somatické příznaky: napětí ve svalech, zkrácení dechu, hyperventilace, bolesti v zádech,
hlavy, svalech, třes, cukání, roztřesenost, zvýšená unavitelnost, vegetativní hyperaktivita,
tachykardie, pocení (3).
Panická porucha (PP)
Projevuje se náhlými nečekanými záchvaty paniky (masivní úzkost) s intenzivními
vegetativními příznaky. Ataka je spojena s bušením srdce, bolestí na hrudi, pocity dušení,
závratěmi a pocity neskutečnosti. Pacienti trpí obavou ze smrti, zkolabování, zešílení, ţe ztratí
kontrolu a ţe mají infarkt. Na panickou ataku často navazuje trvalý strach z dalšího záchvatu.
Celoţivotní prevalence panické poruchy se pohybuje mezi 1,5-3,5% populace. U ţen se
vyskytuje 2x častěji neţ u muţů. Výskyt ojedinělých panických atak je daleko vyšší. Pacienti
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s panickou atakou tvoří aţ 12% všech nemocných, kteří opakovaně vyhledávají lékařskou
pomoc.
Průběh panické poruchy bez léčby bývá většinou dlouhodobý a asi 40% pacientů
chronifikuje. Jednou z nejzávaţnějších komplikací je suicidium (kolem 7%). Tato porucha má
stejně jako deprese zřetelnou genetickou komponentu.
Panickou poruchu lze léčit jak psychoterapeuticky, tak farmakoterapeuticky. Optimální
je kombinace obou přístupů. Z farmakoterapie se nejčastěji pouţívají benzodiazepiny
(anxiolytika) a antidepresiva. Při záchvatu paniky lze uţít betablokátory, které zpomalují
srdeční rytmus a omezují tak nepříjemné palpitace (2,3).
Generalizovaná úzkostná porucha (GAD)
Vyznačuje se přehnaným strachem, chronickou fluktuující úzkostí, obavou z ohrožení
v kaţdodenních událostech, výrazným napětím, podrážděností a vegetativními příznaky a to
aspoň po dobu 6 měsíců. Typickým projevem této poruchy je nadměrné zaobírání se starostmi
a stresujícími myšlenkami. Příznaky se objevují nenápadně a pozvolna. Z tělesných příznaků
dominuje svalové napětí, roztřesenost, závratě, nevolnost, bolesti hlavy, bušení srdce,
nadměrné pocení apod. Většinou je zhoršen spánek. Úzkostné očekávání a obavy z budoucího
neštěstí vedou ke zhoršenému soustředění. Starosti a obavy se týkají kaţdodenního ţivota,
rodiny, práce, vlastního zdraví nebo zdraví blízkých.
Tato porucha je 2x častější u ţen. Podobně jako u dalších úzkostných poruch jsou za
příčiny povaţovány jak biologické vlivy, tak vliv výchovy a ţivotních událostí.
Léčbou volby je psychoterapie, jak individuální, tak skupinová. Farmakoterapie
(anxiolytika a antidepresiva) pomáhá odstranit fluktuující úzkost (2,3).
Smíšená úzkostně depresivní porucha
Vyznačuje se přítomností jak příznaků depresivních, tak i úzkostných, ale ani příznaků
deprese, ani příznaků úzkosti není tolik, aby splňovaly kriteria pro samostatnou diagnózu.
Porucha mívá velmi často chronický průběh a vede k invaliditě. Má také vysoké
procento suicidálních pokusů. Diagnosticky se uvádí trvalá nebo vracející se dysforická
nálada trvající nejméně 1 měsíc a nejméně 4 z následujících příznaků: obtíţná koncentrace
nebo pocit „prázdna v hlavě“, obtíţe s usínáním nebo udrţením spánku, únava nebo
nedostatek energie, podráţděnost, obavy, snadné pohnutí k slzám, nadměrná bdělost,
anticipace horšího, beznaděj, nízké sebevědomí nebo pocity méněcennosti.
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Součástí farmakoterapie by měla být psychoterapie. Důleţité je přepracování
katastrofických myšlenek a scénářů, zpochybňování negativních automatických myšlenek,
vytvoření alternativního racionálního pohledu na situaci, plánování aktivity a nácvik relaxace.
Farmakoterapie je velmi účinnou metodou, přes 50% pacientů, kteří jsou léčeni antidepresivy
se výrazně zlepší nebo dosáhnou úplné remise. Mohou se také pouţít vysoce potentní
benzodiazepiny, které ovlivňují jak úzkost, tak depresi (2,3).
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)
Je charakterizována

rekurentními

obsedantními

myšlenkami

a

kompulzivními

(nutkavými) činy. Obsedantní myšlenky a představy se opakovaně vtírají do mysli
postiţeného, mají stereotypní charakter a jsou pro pacienta velmi zatěţující. Kompulzivní
jednání má charakter rituálu s cílem předcházet nepravděpodobné nebezpečné situaci (samo o
sobě je však neúčelné) a je provázeno úzkostí. Nesmyslnost těchto úkonů si pacient obvykle
uvědomuje, ale jen stěţí je dokáţe potlačit. Porucha začíná obvykle v mládí, nejčastěji mezi
18-25 lety, zhoršuje se aţ do určitého stádia a pak má nejčastěji dlouhodobý průběh
s kolísáním.
Významná je psychoterapie, hlavně kognitivně-behaviorální. Z farmakoterapie se
nejčastěji pouţívají anxiolytika a antidepresiva. Léčebný úspěch se dostavuje obvykle aţ po
2-3 měsících (2,7).
Fobické úzkostné poruchy
Psychické stavy charakterizované vznikem úzkosti aţ panikou jsou vyvolány
konkrétními situacemi, které však nepředstavují v daném okamţiku reálné nebezpečí.
Očekávání takových situací vede zpravidla ke vzniku anticipační úzkosti. Postiţený si
uvědomuje, ţe jeho strach je nepřiměřený nebo nesmyslný. Fobie je tedy specifická forma
strachu, který je v dané situaci neúměrný a postiţený si uvědomuje jeho iracionálnost.
Rozeznávají se tři hlavní fobické poruchy: 1. agorafobie je charakterizována strachem
z opuštění domova, z cestování dopravními prostředky, strachem z davu lidí nebo veřejného
prostranství. 2. sociální fobie je charakterizována strachem ze zvědavých, všetečných pohledů
druhých osob, ze ztrapnění, zesměšnění a 3. specifická fobie, která se ale neléčí antidepresivy
(klaustrofobie, kancerofobie, arachnofobie atd.).
Léčbou volby je kognitivně-behaviorální terapie. Z farmak jsou krátkodobě účinná
anxiolytika, ale mnohem vhodnější variantou jsou antidepresiva (2,3).
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Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Je duševní porucha, která vzniká jako opožděná a déle trvající odpověď na silnou
stresovou událost mající obvykle katastrofický charakter. Symptomy se rozvíjí do 6 měsíců
obyčejně v opakujících se děsivých vzpomínkách na nepříznivou událost. Objevují se typické
a neodbytné epizody znovuproţívání události, vyhýbání se okolnostem či situacím
připomínajícím událost, trvalé příznaky zvýšené dráţdivosti (poruchy spánku, koncentrace,
podráţděnost). Bývá citová oploštělost, pocity lhostejnosti, neschopnost proţívat radost.
Při léčbě se klade velký důraz na psychoterapii, eventuálně s podpůrným podávání
psychofarmak (2,7).
3.2.2. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
Mentální anorexie (MA)
Je charakterizována úmyslně vyvolaným a udržovaným hmotnostním úbytkem se strachem
z tloušťky, z jídla, s chorobným přesvědčením o vlastní tloušťce, která můţe souviset s
vývojem sekundárních ţenských pohlavních znaků. Objektivně je ale přítomna podváha aţ
kachexie. Dochází k endokrinním a metabolickým změnám. Mizí menstruační krvácení.
S vyhublostí kontrastuje vysoká aktivita postiţených. Bývají často další psychické změny hysterické a neurotické rysy, lhavost, nezralost osobnosti, sexuální nezralost. Později se
rozvinou i tělesné příznaky - zhrubnutí rysů v obličeji, zvýšené mnoţství ochlupení atd.
Nemoc je ţivot ohroţující, můţe skončit selháním organismu a smrtí.
Léčba je obtíţná, dlouhodobá. Uplatňují se psychofarmaka a psychoterapie. Pouţívají se
antidepresiva, dále neuroleptika a anxiolytika (2,7).
Mentální bulimie ( MB)
Je charakterizována opakovanými, nezvladatelnými záchvaty přejídání. Zároveň je
přítomno nadměrné zabývání se tělesnou hmotností a neadekvátní snaha zabránit tloustnutí
(zvracení, uţívání projímadel nebo nadměrné cvičení a půsty). Je riziko vzniku
elektrolytických poruch a somatických komplikací.
Léčba je komplexní, psychoterapie a event. podávání psychofarmak z nichţ dominují
antidepresiva (2,7).
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4. Klasifikace, mechanismy účinku a perspektivy vývoje
antidepresiv
4.1. Klasifikace a mechanismy účinků antidepresiv
Antidepresiva jsou chemicky různorodou skupinou psychofarmak (8). Antidepresivy
uvedenými do praxe nejdříve (kolem 50. let), dosud však uţívanými, jsou látky ovlivňující
funkce monoaminových

transmiterů

víceméně

neselektivně (TCA, IMAO). Později

vyvinutá AD mají více selektivní působení jen na určitý typ neurotransmiterového systému,
anebo jsou to látky, které mají více mechanismů farmakologického působení (10).
S terapeutickým působením antidepresiv jsou obvykle spojovány účinky na
noradrenergní, serotoninergní nebo dopaminergní systémy. AD účinkují inhibicí zpětného
vychytávání monoaminových neurotransmiterů a to buď

neselektivně TCA, TeCA

nebo selektivně působením na určité z nich a to noradrenalin, serotonin a dopamin SSRI, SARI, SNRI, NARI, NDRI, DARI, SNDRI a NaSSA.
Další skupina látek přímo ovlivňuje receptory - blokátory α2-adrenoreceptorů,
5-HT1A-agonisté.
Poslední skupinou látek dostupnou v praxi pro terapii depresí jsou látky zamezující
enzymatické biodegradaci neurotransmiterů -reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy
typu A.
Obr.3. Moţné účinky antidepresiv, Z. Fišar, R. Jirák (8).
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Základní dělení antidepresiv vychází především z hlavního účinku těchto látek (1).
Tab.7. Rozdělení AD podle primárního biochemického účinku (Švestka J., 2002 ) (1).
Inhibitory zpětného vychytávání neuromediátorů
I. generace

TCA,TeCA

II. generace

heterocyklická antidepresiva

III. generace

SSRI, SARI, NARI, DARI

IV. generace

SNRI, DNRI, NaSSA

V. generace

SNDRI
Látky přímo ovlivňující receptory

agonisté receptorových systémů

agonisté 5-HT1A

antagonisté receptorových systémů

antagonisté α2-adrenoreceptorů

Inhibitory katabolismu neuromediátorů
I. generace inhibitorů MAO

IMAO A i B

II. generace inhibitorů MAO

RIMA

Zatím nejdůleţitější a nejrozšířenější skupinou jsou antidepresiva, která inhibují zpětné
vychytávání

monoaminů

ze

synaptické

štěrbiny

do

presynaptické

části

v synaptických spojeních CNS (1). Dochází ke zvýšení koncentrace monoaminů -„první
poslové“- v synaptické štěrbině a tím k normalizaci deficitu monoaminů v CNS. Jejich
zvýšená nabídka vede k propagaci signálu postsynaptickými buněčnými strukturami do jádra,
štafetu přejímají „druzí poslové“ (např. cAMP, inositoltrifosfát atd.), dochází k fosfocyklaci G
proteinů. Dlouhodobé účinky antidepresiv vedou k subsenzitivitě adenylátcyklázového
přenosového systému a k down-regulaci β-receptorů. Děje postsynaptické pokračují ke slovu
přicházejí „třetí poslové“.
Dlouhodobé podávání antidepresiv vede ke zvýšení exprese a účinku transkripčního
faktoru CREB (cAMP Response Element Binding Protein) a jeho prostřednictvím k expresi
genů pro růstové faktory (např. BDNF=Brain Derived Neurotrophic Factor). Doba nutná
k vyvolání odpovědi CREB odpovídá době nástupu klinického účinku antidepresiv (1-3
týdny). Časné účinky antidepresiv tedy mají malý nebo žádný vliv na klinické zlepšení a aţ
pozdější farmakologické účinky antidepresiv odpovídají za jejich klinickou účinnost. Teprve
trvale zvýšená koncentrace monoaminů v synapsích vede ke sníţení patologické
hypersenzitivity neuronálních receptorů, především (down-regulace) postsynaptických β1-
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adrenergních receptorů a presynaptických α2-adrenergních receptorů a ke zvýšení denzity
GABAA receptorů (2).
Pro antidepresivní účinek je zřejmě nezbytná přítomnost kmenových buněk v
subgranulární zóně gyrus dentatus hippocampu, protoţe dle výzkumů její vyřazení ozářením
rentgenovými paprsky tento účinek zruší. Působení antidepresiv je rovněţ zrušeno u potkanů s
knockoutovaným genem pro serotoninový 5-HT1A-receptor, který je tedy patrně pro
mechanismus účinku antidepresiv (včetně neurogeneze) nezbytný. Tyto nejnovější objevy
neurovědního výzkumu jsou do značné míry v souladu s klinickou zkušeností. Jsou také v
souladu s nálezy niţší denzity 5-HT1A-receptorů v mozcích sebevrahů a jejich down-regulace
pod vlivem kortikosteroidů při vleklém stresu a v opuštěnosti. U mnoha depresogenních stavů
se s vyuţitím zobrazovacích metod nachází zmenšený objem hippocampu. Antidepresiva
moţná i další antidepresivní léčebné postupy jako psychoterapie, elektrokonvulze či rTMS proti tomuto neurodegenerativnímu vývoji přímo působí (14).
4.2. Perspektivy vývoje
Výzkumné trendy antidepresivní léčby zahrnují hledání účinných látek, které modulují
(inhibují či stimulují) další sloţky transdukce signálu (G-proteiny, adenylátcyklázy,
fosfolipázy, proteinkinázy, fosfatázy, ATPázy, proteiny závislé na membránových
fosfolipidech, enzymy v systémech 2. a 3. poslů, ale i intracelulární cAMP provázený s BDNF
systémem).
Mezi nová potencionální antidepresiva řadíme podle posledních zpráv antagonisty
receptorů pro substanci P (NK-1), původně vyvíjené jako analgetika. Jak substance P, tak
NK-1 receptory jsou v lidském mozku široce zastoupené, včetně mnoha míst v limbickém
systému (amygdala, hypothalamus, septum) a mozkovém kmeni (locus coeruleus, nukleus
raphe). Opakované pokusy na zvířecím modelu potvrdily schopnost substance P indukovat
analogii úzkostného chování, které vymizí po podání blokátorů NK-1 receptorů. V humánní
medicíně byl klinický antidepresivní efekt, srovnatelný s SSRI, prokázán při pouţití látky
antagonizující NK-1 receptory.
Centrální hypersekrece kortikoliberinu (CRF) je povaţována za podklad hyperaktivity
hypothalamo-hypofýzo-adrenokortikotropní osy u depresivních jedinců a existuje tedy
oprávněný předpoklad, ţe existují místa, která by bylo moţné farmakologicky ovlivnit.
Potvrdilo se antidepresivní působení blokátorů syntézy kortikosteroidů (aminiglutethimid,
ketoconazol, metyrapon) u nemocných dosud neléčených nebo trpících refrakterní depresí.
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Dalšími nadějnými látkami jsou antagonisté receptorů pro kortikoliberin (zejména receptorů
typu CRF1) a antagonisté glukokortikoidních receptorů (např. mifepriston).
Dále z výzkumu hypothalamické sekrece arginin-vazopresinu a jeho modulujícího vlivu
na uvolňování kortikoliberinu při stresové odpovědi vyplynula moţnost uţití antagonistů
receptorů pro vazopresin (V1A, V1B) v léčbě anxiety a deprese.
Prozatím alternativním přístupem je pouţití agonistů receptorů pro melatonin (např.
agomelatin), které mohou regulovat narušený cirkadiánní rytmus u depresivních nemocných
(1).
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5. Popis skupin antidepresiv a jejich účinné látky
5.1. I.generace – tricyklická antidepresiva (TCA)
Tyto preparáty se pouţívají jiţ přes 40 let, a proto je o jejich účincích hodně známo.
Stále patří k jedněm z nejuţívanějších (pro mnoho kliniků jsou lékem volby hlavně u
závaţných melancholických či refrakterních depresí (5)), ale také nejlevnějších preparátů
k léčbě deprese. Jejich antidepresivní účinek nastupuje 10. aţ 20. den terapie (1).
Nepůsobí příliš selektivně na zpětné vychytávání noradrenalinu, dopaminu a serotoninu.
Mají silný anticholinergní účinek (NÚ - suchost sliznic, zácpa, retence moči, poruchy
akomodace, tachykardie), antagonizují α1 a α2 adrenergní receptory, blokují histaminové H1
receptory (NÚ - celkově sedativní účinek, zvýšení tělesné hmotnosti).

Mezi nejzávaţnější

neţádoucí účinky patří vedle intoxikace poruchy vedení vzruchu v myokardu, tachyarytmie,
náhlá srdeční smrt. Dnes se povaţuje za prokázané, ţe jejich podávání je spojeno s vyšší
mortalitou nemocných trpících kardiovaskulárními chorobami a depresí neţ léčba SSRI.
U starších nemocných je rizikem anticholinergního působení těchto látek vyvolání
deliriozních stavů (1).
Jsou kontraindikována při intoxikaci látkami tlumícími CNS včetně alkoholu, u
glaukomu s uzavřeným úhlem, hypertrofii prostaty a závaţných srdečních poruch. Relativní
kontraindikace jsou epilepsie, těţké poškození jater, opatrnost je také nutná v těhotenství a
v době laktace (1). Vyznačují se také výraznými lékovými interakcemi, protoţe se
metabolizují cytochromem P4502D6. Jejich hladinu zvyšují např. SSRI, cimetidin, perorální
kontraceptiva, izoniazid a valproát. Léky, které naopak sniţují hladinu TCA jsou
karbamazepin, fenytoin a barbituráty. Nesmí se pouţívat zároveň s IMAO (5).
V poslední době se jejich pouţití často suţuje na pacienty, kteří jiţ byly úspěšně léčeni
těmito antidepresivy. Léčba se obvykle zahajuje nízkými dávkami podávanými nejlépe na noc
a podle tolerance se dávka zvyšuje. Tricyklická antidepresiva se rozdělují na aktivující
(desipramin, nortriptylin, dosulepin) a sedativní (imipramin, amitriptylin, klomipramin)
(13).
Na našem trhu jsou k dispozici: imipramin (Melipramin), amitriptylin (AmitriptylinSlovakofarma), nortriptylin (Nortrilen), dosulepin (Prothiaden) a klomipramin (Anafranil).
Nejčastěji pouţívaný je dosulepin (český vynález kolektivu Dr. Protivy). Je vhodný k léčbě
všech středně těţkých a lehkých forem depresí doprovázených úzkostí a strachem (8).
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5.2. II.generace – heterocyklická antidepresiva (TeCA)
Mají podobný účinek jako thymoleptika I. generace. Liší se od nich lepší snášenlivostí a
značně omezeným anticholinergním účinkem. Mechanismus účinku, který není podobný I.
generaci má např. viloxazin, který selektivně inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu a
nemá agonistický ani antagonistický účinek na receptory v CNS a trazodon, který působí
agonisticky na serotoninových 5-HT1c receptorech a antagonisticky na serotoninových
5-HT2 receptorech (5).
Mezi neţádoucí anticholinergní účinky patří sucho v ústech, poruchy akomodace a
mikce, zácpa, tachykardie, dále závratě, dezorientace, pokles krevního tlaku, poruchy vigility.
Jsou kontraindikována při intoxikaci látkami tlumícími CNS včetně alkoholu, ale dají se
pouţít u glaukomu s uzavřeným úhlem, hypertrofií prostaty a ICHS (1).
Na českém trhu jsou k dispozici: dibenzepin (Noveril), maprotilin (Ludiomil,
Maprotibene), mianserin (Lerivon, Miabene), viloxazin (Vivalan) a trazodon (Trittico) (5).
Nefazodon (Serzone) - antagonista a selektivní inhibitor serotoninu - není v současné době na
našem trhu a byl staţen i v zahraničí (1).
5.3. III.generace – SSRI
Selektivně inhibují zpětné vychytávání serotoninu, proto jsou označována jako „selective
serotonine reuptake inhibitors“ - SSRI
Účinky inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu:
A) Účinnost

neurotransmise

zprostředkovaná

serotoninem

je

ovlivňována

postsynaptickými i presynaptickými faktory, např.:
- aktivace 5-HT1A receptorů (otevření K+ - kanálů) na buněčných tělech neuronů
obsahujících serotonin má inhibiční účinky na přenos signálu (hyperpolarizace
membrány brání vzniku akčního potenciálu);
- aktivace α2-adrenoceptorů nebo 5-HT1B/1D receptorů inhibuje uvolňování serotoninu
z presynaptických zakončení (záporná zpětná vazba);
- monoaminoxidasa (MAO) metabolizuje serotonin na 5-hydroxyindoloctovou kyselinu
(5- HIAA), čímţ sniţuje neurotransmisi.
B) Akutní podání selektivních
k akumulaci

mimobuněčného

inhibitorů
serotoninu
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zpětného
v mozku,

vychytávání serotoninu vede
čímţ

se

aktivují

jednak

somatodendritické

5-HT1A

autoreceptory,

jednak

presynaptické

5-HT1B/1D.

Důsledkem je sníţení přenosu signálu.
C) Chronické podávání SSRI vede ke dlouhodobému zvýšení koncentrace volného
serotoninu, coţ způsobuje desenzitizaci 5-HT1A nebo 5-HT1B/1D autoreceptorů a to
vede ke zvýšení neurotransmise zprostředkované serotoninem (8).

Obr.4. Ovlivnění přenosu signálu zprostředkovaného serotoninem (8).

Pro četné výhody - selektivita, méně neţádoucích účinků, menší toxicita, předávkování
nemá letální následky, nevykazují anticholinergní účinky, nezvyšují tělesnou hmotnost, nejsou
kardiotoxické, nepůsobí sedativně, nepotencují účinek alkoholu a ve srovnání s předchozími
generacemi thymoleptik jsou stále častěji pouţívána jako antidepresiva první volby.
Kromě léčby deprese se pouţívají k terapii panické úzkostné poruchy, obsedantně
kompulzivní choroby, bulimie, sociální fobie, posttraumatických stresových poruch,
patologického hráčství, předmenstruační dysforické poruchy.
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Přes všechny uvedené výhody se při jejich pouţívání objevují některé neţádoucí účinky.
Např. nauzea, vomitus, únava, bolesti hlavy, točení hlavy, výjimečně sucho v ústech. Tyto
neţádoucí účinky obvykle po 2-3 dnech pouţívání mizí. Dlouhodobé podávání můţe vést k
sexuální dysfunkci. Nejzávaţnějším neţádoucím účinkem (obvykle při nevhodné kombinaci s
IMAO) můţe být tzv. serotoninový syndrom (centrální projevy: zmatenost, mánie, třes,
motorická inkoordinace, periferní projevy: meteorismus, křeče, průjem, hypertenze,
tachykardie, pocení, kardiovaskulární kolaps).
Nevýhodou SSRI je také mnoho interakcí vznikajících na podkladě kompetice při
biotransformaci na cytochromu P-450. Nedoporučuje se ani poţívání alkoholu, přestoţe
potenciace jeho účinku nebyla prokázána. Mohou mírně ovlivnit řízení automobilu.
V současné době je na našem trhu k dispozici: fluoxetin (APO-fluoxetine, Deprenon,
Deprex, Floxet, Flumirex, Fluoxetin-Ratiopharm, Fluoxin, Fluval, Fluxonil, Magrilan, Portal,
Prozac), fluvoxamin (Fevarin), citaloram (Cerotor, Citalec, Seropram), escitalopram
(Cipralex),

sertralin

(Asentra,

Serlift,

Sertralin,

Stimuloton,

Zoloft)

a

paroxetin (Parolex, Remood, Seroxat).
Nejvíce se pouţívá fluoxetin, který vykazuje dlouhodobý účinek. Podává se pouze 1x
denně. Pouze sertralin je dostupný i v parenterální formě. Tyto přípravky však nejsou
schváleny v Evropské unii pro léčbu depresivních stavů u dětí i dospívajících. Pouze některé z
těchto léků jsou schváleny pro léčbu obsedantní kompulzivní poruchy u dětí a dospívajících
(13).
Dne 17. prosince 2004 se Evropská komise podle článku 31 směrnice 2001/83/ES v
platném znění obrátila na agenturu EMEA (Evropská léková agentura) ve věci přípravků
obsahujících atomoxetin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, mianserin,
milnacipran, mirtazapin, paroxetin, reboxetin, sertralin a venlafaxin. Důvody pro předání
záleţitosti se týkaly rizika sebevražedného chování včetně pokusů o sebevraždu a
sebevražedných myšlenek.
EMEA dokončila přehodnocení této skupiny antidepresiv a dospěla k závěru, ţe by tyto
látky neměly být používány pro léčbu dětí a dospívajících vyjma schválených indikací.
Vědecký výbor agentury, CHMP (výbor pro hodnocení humánních léčivých přípravků), došel
na svém jednání ve dnech 19. aţ 21. dubna 2005 k závěru, ţe sebevraţedné chování
(sebevraţedné pokusy a myšlenky) a nepřátelství (především agrese, odpor a zlost), byly více
často pozorovány v klinických hodnoceních u dětí a dospívajících léčených těmito přípravky
ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo.
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CHMP také zdůrazňuje následující body:
Léčbu nesmí pacient nebo jeho rodiče přerušit bez porady s ošetřujícím lékařem, protoţe při
náhlém vysazení hrozí nástup příznaků z odnětí, jako jsou závratě, poruchy spánku a úzkost.
Pro přerušení léčby se doporučuje postupné sniţování dávek během několika týdnů či
měsíců.
Pacienti nebo rodiče, kteří mají z těchto léčiv jakékoliv obavy, by se měli při nejbliţší
příleţitosti poradit s ošetřujícím lékařem o moţnostech léčby a léčebné podpory (38).
5.4. IV. generace – SNRI, DNRI, NARI, NaSSA
Jedná se o látky různého chemického sloţení a mechanismu účinku. Společnou vlastností
je chybění anticholinergních účinků a dobrá účinnost při velmi dobré toleranci. Předností proti
SSRI je slabá inhibice cytochromu P 450. Z toho vyplývá niţší výskyt interakcí. Všechno jsou
to nověji pouţívané látky a většina je zmíněna v kapitole 7.
Dělí se na:
- Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) - venlafaxin (Efectin),
milnacipran (Dalcipran, Ixel). Mají rychlý nástup účinku, niţší výskyt lékových
interakcí ve srovnání s SSRI.
- Noradrenergní

a

specificky

(Remeron). Inhibují zpětné

serotonergní

vychytávání

antidepresiva

noradrenalinu

a

(NaSSA)

-

současně

mirtazapin
působí

jako

antagonisté na některých serotoninových receptorech.
- Inhibitory

dopaminergního

a

noradrenergního

zpětného

vychytávání

(DNRI)

-

bupropion (Wellbutrin SR, Zyban).
- Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI) - reboxetin (Edronax) (2).
Pozn. Atomoxetin je derivát fenoxypropylaminu a prvotní studie, které s ním byly
provedeny, byly zaměřeny na jeho antidepresivní účinek, který nebyl spolehlivě prokázán a
jeho vývoj byl dočasně zastaven. Později atomoxetin ukázal svou účinnost v terapii ADHD
(porucha pozornosti s hyperaktivitou u dětí a adolescentů) a v této indikaci byl v roce 2002
schválen FDA. Mechanismus účinku atomoxetinu souvisí se selektivní inhibicí zpětného
vychytávání noradrenalinu (39).
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5.5. agonisté 5-HT1A receptorů
Podobného účinku jako s SSRI lze dosáhnout podáváním agonistů 5-HT1A receptorů,
kdy akutní podání vede ke snížení neurotransmise v důsledku aktivace somatodendritických
5HT1A autoreceptorů a chronické podávání vede ke zvýšení neurotransmise v důsledku
desenzitizace 5-HT1A autoreceptorů (8).
Tomuto mechanismu odpovídá buspiron (Anxiron, Buspar), jehoţ přesný mechanismus
účinku není znám. Předpokládá se, ţe anxiolytické účinky jsou zprostředkovány jeho
působením na serotoninergní a dopaminergní systém. Na rozdíl od klasických anxiolytik nemá
antikonvulzivní, sedativní ani myorelaxační účinky. Nemá se podávat současně s inhibitory
MAO. Pouţití s antipsychotiky a antidepresivy (SSRI) vyţaduje mimořádnou péči. Opatrnosti
je třeba při současném pouţití s antihypertensivy, srdečními glykosidy, antidiabetiky a
perorálními kontraceptivy (1).
5.6. blokátory 2-adrenoceptorů
Vychází se z předpokladu, ţe deprese je způsobena nedostatečným uvolňováním
neuromediátoru v oblastech mozku regulujících náladu (jako je limbický systém). K tomuto
jevu můţe dojít např. při zvýšení počtu a senzitivity presynaptických 2-adrenoceptorů.
Blokováním těchto receptorů lze potom dosáhnout zvýšení noradrenergního přenosu (8).
Současně tyto látky blokují i

Obr.5. Účinky blokátorů 2-adrenoceptorů (8).

postsynaptické 5-HT2A/2C a HT3.
Zástupci jsou tetracyklická AD mianserin (Lerivon) a mirtazapin
(Remeron), které se označují NaSSA.

5.7. inhibitory monoaminooxidázy IMAO
Inhibitory enzymu monoaminooxidázy (IMAO) zabraňují degradaci neuromediátorů,
což vede ke zvýšení jejich přenosu. MAO je v CNS lokalizována uvnitř neuronů na vnějším
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povrchu mitochondriální membrány. Inhibicí MAO je blokován katabolismus biogenních
aminů a zvyšuje se jejich dostupnost v presynaptických zakončeních. Po dlouhodobém
podávání inhibitorů MAO dochází k regulaci sníţením počtu (down-regulaci) -adrenoceptorů
a

ke

sníţení

aktivity

adenylátcyklasy,

coţ

jsou

projevy

dlouhodobého

působení většiny antidepresiv.
Pozn.: Po uvolnění neuromediátoru do synaptické štěrbiny jsou katecholaminy
inaktivovány

enzymem

katechol - O - metyltransferasou

(COMT),

který

však

není

ovlivňován inhibitory MAO.
Vzhledem k vedlejším účinkům neselektivních ireversibilních inhibitorů MAO, tj.
moţnosti vzniku hypertenzní krize a hepatotoxicitě, bylo jejich pouţití minimální aţ do vývoje
selektivních reversibilních inhibitorů izoenzymu MAO-A (RIMA) nebo MAO-B (8).
Obr.6. Účinky reverzibilních inhibitorů MAO-A (RIMA) a MAO-B (8).

MAO-A: deaminuje serotonin, noradrenalin a adrenalin
MAO-B: deaminuje fenyletylamin, benzylamin a metylhistamin
MAO-A i MAO-B: deaminují dopamin, tyramin a tryptamin
RIMA jsou:
- selektivní  menší interference s metabolismem tyraminu;
- reversibilní  substrát můţe být při nadbytku metabolizován i izoenzymem MAO-A (8).
IMAO se označují někdy také jako tymoeretika nebo energizéry. Jsou tedy známy dva
typy monoaminooxidázy. MAO-A se u člověka vyskytuje v nervových a střevních buňkách.
Odbourává všechny monoaminergní neurotransmitery (noradrenalin, dopamin, 5-HT) a
oktopamin. MAO-B se u člověka vyskytuje převáţně v mozku a to extracelulárně a je
aktivnější v biodegradaci dopaminu a prekurzoru monoaminů tyraminu. Pro antidepresivní
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účinek je důležité inhibování MAO-A, kdeţto selektivní inhibice MAO-B se uplatňuje
zejména v terapii Parkinsonovy nemoci.
Monoaminooxidáza je enzym, který se uplatňuje významně v bioinaktivaci nejen
aminových neurotransmiterů, ale i dalších endogenních a exogenně potravou přijímaných
aminů. Proto jak uţ bylo zmíněno se můţe zvyšování jejich koncentrace při podávání IMAO
projevovat neţádoucími účinky. Známým příkladem je tyramin, na který jsou velmi bohaté
některé potraviny (aromatické sýry, kysané mléčné produkty, kuřecí játra, pivo, červená vína,
čokoláda, rajčata, fazole, sója, banány, fíky, hrozny aj.). Výsledkem kumulace tyraminu může
být hypertenzní krize. Ze stejného důvodu (vznik hypertenzní krize) je kontraindikováno
současné podávání IMAO s thymoleptiky, sympatomimetiky a karbamazepinem. Inhibice
jaterních mikrosomálních enzymů při léčbě IMAO omezuje pro zpomalení biodegradace a
zvýšení toxicity souběţné podávání řady dalších léčiv odbourávaných obdobně v játrech
(např.

antihypertenziva, lokální

anestetika,

antikoagulancia, perorální

antidiabetika,

myorelaxancia, barbituráty, perorální kontraceptiva, alkohol a další) (13).
Inhibitory MAO I. generace
Jsou málo selektivní a ireverzibilní. Vykazují více nebezpečných neţádoucích účinků neţ
tricyklická antidepresiva. Nevýhoda spočívá v dodrţování diety bez tyraminu. V současné
době jiţ není ţádný zástupce IMAO I.generace v ČR registrován.
Inhibitory MAO II. generace, RIMA
Tyto inhibitory se váţou na MAO kompetitivně a tedy reverzibilně s relativně krátkou
dobou účinnosti. Působí selektivně na enzym MAO-A nebo MAO-B. Selektivním
reverzibilním inhibitorem MAO-A je moklobemid (Aurorix), který má podobné terapeutické
působení a indikace jako SSRI a výhodu nízkého potenciálu indukce sexuálních dysfunkcí.
Seligilin má v niţších dávkách selektivní ireverzibilní účinek na MAO-B, ve vyšších
blokuje i MAO-A. Pouţívá se k terapii parkinsonismu a Alzheimerovy choroby (13).
5.8. Ostatní antidepresiva
Tianeptin (Coaxil) je asi 10 let staré antidepresivum s naprosto opačným mechanismem
účinku neţ dříve jmenované léky. Na synaptické membráně urychluje vychytávání serotoninu.
Jeho antidepresivní působení se vysvětluje příznivým účinkem na hippocampus, jehoţ
neurony chrání před poškozením kortizolémií. Má velmi málo neţádoucích účinků, někdy je
popisováno zvýšení agitovanosti s neklidem na počátku uţívání. Je účinný hlavně u mírných a
úzkostných depresí (5).
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6. Principy léčby antidepresivy
6.1. Všeobecné principy léčby
1. Léčba se má od počátku odvíjet od tíže deprese (lehká, středně těţká, těţká,
s psychotickými příznaky) a druhu aktuální symptomatiky (úzkostně-agitovaná forma,
útlumová forma, atypická forma) a má být prohovořena ve spojení s pacientem vzhledem:
a) k motivaci k léčbě,
b) k zprostředkování léčebného plánu,
c) k poţadavku upevnění spolupráce s pacientem (kompliance).
2. Léčba depresivních poruch antidepresivy zahrnuje akutní, udržovací a pokračovací etapu,
event. profylaxi recidiv.
3. Při léčbě depresivních poruch antidepresivy se musí počítat s tím, ţe se úspěch léčby
dostavuje teprve v průběhu 1-4 týdnů. Je typické, ţe v průběhu léčby vystupují nejdříve
vedlejší účinky a aţ potom léčebný efekt. Pacient má být o tom informován i s ohledem
k zajištění spolupráce.
4. Při léčbě antidepresivy nehrozí žádné riziko vývoje závislosti, coţ má lékař vysvětlit a
zdůraznit, jelikoţ pacienti se toho obávají.
5. Výběr antidepresiva se řídí především:
a) dřívějšími reakcemi pacienta na psychofarmaka,
b) profilem neţádoucích účinků,
c) cílovým syndromem.
6. Principiálně se doporučuje monoterapie. Kombinace se mají uţít s jasnou představou, ţe
mohou představovat zvýšené riziko farmakokinetických a farmakodynamických účinků.
7. Počátek léčby u těţkých depresí má být co nejrychlejší. Při akutním nebezpečí sebevraţdy
je nutné podat ihned antidepresiva a benzodiazepiny.
8. Při udrţovací léčbě, event. při profylaxi recidiv se za významné povaţují tyto
vedlejší účinky, které mohou způsobit vývoj non-kompliance:
a) sexuální funkční poruchy,
b) přírůstek hmotnosti,
c) sedace(2).
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Výběr antidepresiva
Volba správného přípravku můţe být náročným úkolem navzdory skutečnosti, ţe
všechna moderní antidepresiva jsou relativně bezpečná a účinná. Rozhodnutí by mělo být
zaloţeno na individuálním posouzení konkrétního pacienta a jeho obtíţí, a na úvaze, který lék
bude tento pacient tolerovat relativně dlouhou dobu. Má-li se posílit adherence pacienta k
doporučené léčbě, je třeba uváţit i takové faktory, jakými jsou cena přípravku a jeho
neţádoucí účinky (12). Historicky se tedy volí AD pro konkrétního nemocného na základě
předchozích zkušeností s farmakoterapií (pokud byla) a na základě snášenlivosti.
V dnešní době máme po 50 letech psychofarmakologické éry k dispozici více neţ 40 AD
různých skupin. Antidepresivní léčebné postupy zřejmě sdílejí společný genomický
mechanismus

účinku.

AD

však

mají

různé

mechanismy

účinku

s

rozdílnými

farmakokinetickými a farmakodynamickými parametry. V důsledku toho se liší ve spektru
vedlejších a neţádoucích účinků, v rychlosti nástupu účinku, v compliance pacienta s léčbou,
v působení na jednotlivé trsy příznaků (spánek, hmotnost, chuť k jídlu, sexuální funkce), v
interakcích, ve vztahu k věku, v působení na komorbidní syndromy (trávicí obtíţe,
kardiovaskulární poruchy, abúzus) aj. (4).
Dávkování
Všeobecně se doporučuje (zejména v ambulantní léčbě) postupně během 3-7 dnů dávku
AD zvyšovat. U SSRI a mirtazapinu je však moţné jiţ od začátku podávat účinnou dávku 1x
denně (20 mg citalopramu, 100 mg fluvoxaminu, 20 mg fluoxetinu, 30 mg
mirtazapinu, 20 mg paroxetinu, 50 mg sertralinu, 10 mg escitalopramu).
Cílová dávka pro TCA při léčbě deprese by měla být 150 mg na den. U jednotlivých TCA
je moţnost určit sérové koncentrace, a tak řídit dávkování AD. U SSRI nebyl při léčbě depresí
dokázán terapeutický úspěch po zvýšení dávek. Oproti tomu u venlafaxinu a
moklobemidu se dá počítat se zvýšeným účinkem při vyšší dávce.
Podle poločasu rozpadu se dávkuje 1-3x denně. Udává se, ţe kompliance je lepší, kdyţ
se preparát podává 1x denně. Kdyţ se vyskytnou vedlejší účinky, můţe rozdělení denní dávky
bez její redukce způsobit zlepení snášenlivosti. U panických poruch by se měla počáteční
dávka volit zvláště opatrně, protoţe tito pacienti dost často citlivě reagují na moţné vedlejší
účinky. U úzkostných a fobických poruch je nutné podávat vyšší dávky AD. U starších
pacientů a pacientů s rizikovými faktory výskytu vedlejších účinků je třeba dávat AD
v niţších dávkách (2).
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Trvání léčby
Léčebná strategie u lehké, středně těţké a těţké deprese se neliší. Z hlediska
farmakologické léčby se rozlišuje:
AKUTNÍ FÁZE DEPRESE

– akutní léčba

Jde o období do odeznění akutních příznaků nemoci, čili dosaţení remise - trvá
zpravidla několik týdnů aţ měsíců podle zvolené terapie a tíţe deprese.
DOLÉČOVACÍ FÁZE DEPRESE

– pokračovací léčba

Odeznění příznaků deprese ještě neznamená vyléčení. V léčbě je třeba pokračovat
dalších minimálně 4-6 měsíců, obecně se doporučuje pokračovat v léčbě jeden rok. Předčasné
ukončení léčby zvyšuje riziko relapsu (na konci akutní léčby je riziko relapsu kolem 50%),
recidivy

a

sebevraţedného

jednání.

Dávka

léku

u pokračovací

léčby

je

stejná jako dávka, která vedla k dosaţení remise.
PROFYLAKTICKÉ OBDOBÍ

– udrţovací léčba, tymoprofylaxe

U indikovaných případů po vyléčení depresivní fáze se pokračuje v profylaktické léčbě,
která redukuje riziko rekurence o 70-80%. Bývá často podceňována. Otázka jejího trvání není
jednoznačně dořešena. Pokus o ukončení profylaxe se doporučuje nejdříve po 5 letech plné
remise, leckdy je třeba doţivotní profylaxe. I po ukončení profylaktické léčby se musí počítat
s rizikem rekurence onemocnění. Ukazuje se, ţe je méně riskantní v léčbě pokračovat neţ ji
přerušovat (4).
- Indikace k udrţovací léčbě - obecně u nemocných s vysokým rizikem:
• první fáze deprese ve vyšším věku (po 60. roce) nebo u mladistvých (před 20. rokem),
• tři depresivní fáze v anamnéze, především v posledních 5 letech,
• dvě depresivní fáze v anamnéze, jestliţe hrozí suicidium nebo je přítomná rodinná zátěţ,
nebo je pacient starší neţ 50 let,
• je přítomna tzv. dvojitá deprese (tj.velká deprese nasedající na dystymii),
• jde o přání pacienta.
- Dávka léku u udrţovací léčby:
V udrţovací léčbě se mají pouţívat stejné dávky antidepresiv jako při léčbě vlastní
depresivní fáze. S opatrností se lze pokusit o postupné sniţování (4).
Neúspěch prvního léčebného pokusu
Na trhu je sice k dispozici mnoho účinných antidepresiv, avšak podle výsledků
klinických studií je u 30–50 % pacientů terapeutická odpověď neadekvátní (15). U 2/3
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léčených dojde k dostatečné odpovědi na léčbu (tj. alespoň 50% zlepšení příznaků) během 4-6
týdnů, 1/3 ani po 8 týdnech na léčbu neodpoví. Pokud není zřetelné zlepšení v období 4-6
týdnů při léčbě obvyklými klinicky účinnými dávkami, nabízí se následující moţnosti v
pokračování léčby (4):
1. Zvýšení dávky
Oproti TCA jsou vysoké dávky SSRI povětšině dobře snášeny, např. fluoxetin v dávce
40-80mg můţe být úspěšný u non-respondentů na 20mg. Je však skutečností, ţe v
ambulantních podmínkách je limitace obavami ze snášenlivosti vyšších dávek a tlaku a
netrpělivosti nemocného a jeho okolí (4).
2. Změna antidepresiva
Lečebný neúspěch při podávání maximálních ještě tolerovaných dávek po dobu alespoň
2 týdnů je indikací ke změně antidepresiva. V současné literatuře jsou nejčastěji
doporučovány změny ze SSRI na TCA, SNRI, NaSSA, jejichţ účinnost je ověřena dvojitě
zaslepenými studiemi oproti placebu či komparátoru. Převádění antidepresiva z krátkého na
dlouhý vylučovací poločas můţe být spojeno s rizikem vzniku syndromu z vysazení- např. při
převádění ze sertralinu na fluoxetin se podávají oba léky současně po dobu 7 dnů. Při
převádění antidepresiva s dlouhým na krátký vylučovací poločas naopak hrozí riziko vzniku
serotoninového syndromu - např. při převádění z fluoxetinu na sertralin se sertralin nasadí aţ
za 3 dny po ukončení léčby fluxetinem, tři dny se podává poloviční dávka a podle
snášenlivosti se zvýší do obvyklé léčebné dávky. TCA je moţno převést na SSRI přímo ze
dne na den (4).

Tab.8. Výhody a nevýhody změny antidepresiva (16).
Výhody

Nevýhody

Jednoduché dávkování

Ztráta parciální odpovědi

Často niţší cena

Syndrom z vysazení

Méně neţádoucích účinků
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3.Augmentace a kombinace léčby

Obr.7. Dvojité zaslepené srovnání monoterapie

Augmentace a kombinace léčby

olanzapinem a monoterapie fluoxetinem a

s jiným AD nebo s jiným léčebným

kombinace olanzapinu s fluoxetinem

prostředkem, který nemá primárně

výsledek: >50% sníţení HAMD (16).

antidepresivní účinek, patří přednostně do
rukou specialisty, a to jednak pro vysoké
nebezpečí rozvoje serotoninového syndromu
při synergickém působení AD a dále pro lepší
orientaci specialisty v účinných-důkazy
podloţených kombinacích AD (4). Při
kombinaci se podávají dvě antidepresiva v
terapeutických dávkách. Nejčastěji jde
o SSRI+TCA nebo SSRI+NaSSA.
Při augmentaci přidáváme
zavedenému antidepresivu léky, které nemají

Olanzapin 12,5mg, 8 týdnů, 28 pacientů

v monoterapii velké antidepresivní působení,
např. litium, trijodtyronin a atypické antipsychotikum olanzapin, ale jejich přidáním k
antidepresivu se zesiluje antidepresivní účinek. Kombinační strategie můţe však zvýšit
riziko neţádoucích účinků, potencovat lékové interakce a

zvýšit

riziko

vzniku

serotoninového syndromu (16).

Rezistence
O terapeutické rezistenci lze hovořit, kdyţ byla léčba dvěma různými antidepresivy po 46 týdnech podávání v dostatečné dávce neúspěšná. Prvním krokem v léčbě pacienta
neodpovídajícího na léčbu je vyloučit přítomnost somatického onemocnění, vyloučit moţný
depresogenní vliv souběţné medikace, ověřit předchozí způsob léčby Nezbytné je sledovat
výskyt závaţných ţivotních událostí. Důleţité je také opětovné ověření diagnózy, protoţe
depresivní příznaky se vyskytují u mnoha psychických poruch, ale vyţadují různý způsob
léčby nebo mají odlišný průběh a prognózu (závislosti, poruchy osobnosti, demence).
Dalším krokem je optimalizace další léčby, kdy se po pečlivé farmakologické anamnéze
zvaţuje, jaké jsou moţnosti k překonání farmakorezistence. Patří k nim stejné moţnosti jako
při neúspěchu prvního léčebného pokusu (zvýšení dávky, změna antidepresiva, kombinační
nebo augmentační postupy léčby) a další léčebné strategie (16).
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Sledování léčby
Pro úspěch léčby antidepresivy je důleţité sledovat její průběh a dokončení. V období
akutní léčby (prvních 4-6 týdnů) se zvou pacienti častěji - 1-2x týdně, návštěvy se mohou
kombinovat s telefonickými konzultacemi. Sleduje se dodrţování léčby, její účinky, suicidální
tendence, případné komorbidity. V prvním období pokračovací léčby se pacient zve jednou za
měsíc. Po dosaţení stabilizovaného klinického stavu a stabilizované léčby se kontroluje
pacient kaţdé 3 měsíce (+ předepsání léků na další období). Pacient je poučen, aby sám
kontaktoval lékaře v případě zhoršení stavu, problémů s léčbou nebo úmyslu změnit nebo
ukončit léčbu (4).
Ukončení léčby antidepresivem
AD se nesmí vysadit náhle. SSRI je třeba vysazovat postupně, po dobu nejméně 1 týdne,
raději však déle. Výjimkou je fluoxetin, jehoţ dlouhodobý poločas vede sám o sobě k
pozvolnému poklesu hladiny. Větší riziko vzniku syndromu z vysazení hrozí u antidepresiv s
krátkým vylučovacím poločasem. Výhodné je před ukončením léčby převést pacienta na
preparát s dlouhým poločasem. Pokud se příznaky syndromu z vysazení objeví i během
postupného vysazování léku, jsou obvykle mírné a postačí opětovné dočasné zvýšení dávky a
pomalejší postupné vysazování (4).
Nejčastější příznaky syndromu z vysazení u SSRI a TCA jsou bolest hlavy, závratě,
ataxie, parestezie, znecitlivění, insomnie, noční můry, nauzea, zvracení, průjmy, iritabilita,
úzkost, event. agitovanost, pokles nálady (2).
Léčba relapsu
V případě relapsu při zavedené pokračovací léčbě se doporučuje jako 1. krok zvýšení
dávky stávajícího AD. V případě relapsu po ukončení pokračovací léčby se doporučuje
opětovné nasazení AD, které bylo podáváno v předchozí léčbě (4).
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7. Nová antidepresiva v klinické praxi
Jsou to AD, která mají specifičtější mechanismus účinku a méně účinků neţádoucích:
- inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) – milnacipran,
- noradrenergní a specificky serotoninergní AD (NaSSA) – mirtazapin,
- selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI) – reboxetin,
- inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) – bupropion,
- antagonista a inhibitor serotoninu (SARI) - trazodon,
- inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) – escitalopram.
Tyto látky jsou pod svými obchodními názvy registrovány v ČR.
Dále zde lze zařadit duloxetin - selektivní inhibitor zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu (SSNRI), který zatím není v ČR běţně pouţíván, ale je nově
registrován v EU a USA.

7.1. BUPROPION
Bupropion je monocyklické antidepresivum, které bylo uvedeno na trh v USA v roce
1986, avšak v tomtéţ roce bylo staţeno z klinického uţívání pro výskyt epileptických
záchvatů u nemocných s mentální bulimií. Výrobce (GlaxoSmithKline) jej podrobil dalším
klinickým zkouškám a byl znovu uveden do psychiatrické praxe v roce 1989. V roce 1996
byla v USA zaregistrována nová galenická forma bupropionu s prodlouţeným účinkem - SR
(17). V srpnu 2003 byla připravena ER forma, pod označením XL, která se uţívá pouze 1krát
denně (18). V roce 1997 FDA rozšířila indikace bupropionu SR - Zyban o odvykací léčbu
kouření a v této druhé indikaci se bupropion prosadil do uţívání i v některých zemích EU.
V ČR byl bupropion SR registrován jako antidepresivum a lék pro odvykání kouření v roce
2001 pod názvem Wellbutrin SR (17).
Chemická struktura
Chemicky je to )±)-1-(3-chlorfenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)
amino]-1-propanon (31). Pouţívá se ve formě hydrochloridu. Jeho
INN (International Nonproprietary Name) označení podle Světové
zdravotnické organizace by správně mělo být amfebutamon. Je to
monocyklický aminoketon, příbuzný fenyletylaminu, amfetaminu a dietylpropionu.Pří
buznost

bupropionu

s amfetaminem se projevuje i falešně pozitivními výsledky
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screeningových testů na amfetaminy v moči. Bupropion je hořké chuti a lokálně působí
anestezii (např. ústní sliznice, jazyka apod.). Je vyráběn ve formě racemátu a oba jeho
enantioméry byly ve zvířecích testech stejně účinnými jako racemát (17,36).
Farmakodynamika
Bupropion zvyšuje koncentrace dopaminu a noradrenalinu v CNS. Mechanizmus, jakým
toho dosahuje, není dosud znám, neboť inhibice reuptake katecholaminů je jen slabá. Sniţuje
frekvenci zaţíhání jak dopaminových tak noradrenalinových neuronů a neovlivňuje přímo
histaminové, muskarinové, alfa-adrenergní či jiné receptory.
Bupropion je silnějším inhibitorem zpětného vychytávání dopaminu neţ imipramin a
amitriptylin, ale jen v dávkách 7x vyšších neţ jsou potřebné antidepresivní dávky, tj.
v dávkách, které urychlují psychomotoriku. Přitom sniţuje aktivitu dopaminového
transportéru v závislosti na dávce. Je také slabším inhibitorem reuptake dopaminu neţ
sertralin a mnohonásobně niţším neţ desipramin nebo reboxetin. Bupropion rovněţ slabě
inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu do presynapsí, a to asi 60x slaběji neţ amitriptylin
nebo imipramin a na přibliţně stejné úrovni jako citalopram. Jeho hlavní metabolit
hydroxybupropion je v tomto směru 20-100x účinnější. Bupropion zvyšuje exkreci
6-hydroxymelatoninu, který je markerem noradrenergní aktivity a redukuje celkový obrat
noradrenalinu, tj. exkreci noradrenalinu a jeho metabolitů.
Yohimbin, alfa-2 antagonista, blokuje antidepresivní účinek bupropionu. Na druhé straně
léze noradrenalinových neuronů nezměnila antidepresivní působení bupropionu. Jedním
z moţných, ale jen částečných vysvětlení je rozdíl v nálezech, získaných in vitro a in vivo. In
vitro bupropion více inhibuje reuptake dopaminu neţ noradrenalinu, zatímco in vivo je tomu
právě naopak.
Po dlouhodobějším podávání bupropionu nedochází k down-regulaci beta-receptorů,
avšak po hydroxybupropionu je down-regulace zřetelná. Down-regulace beta receptorů pak
vede ke kompenzatornímu poklesu aktivity tyrozinhydroxylázy, takţe někteří výzkumníci
soudí, ţe místem cílového zásahu bupropionu budou spíše sekundární posly nervového
přenosu v CNS.
Bupropion také nemá ţádný vliv na frekvenci zaţíhání serotoninových neuronů v raphe
dorsalis , takţe serotonergní působení bupropionu je krajně nepravděpodobné (17).
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Farmakokinetika
Bupropion je poměrně rychle absorbován z gastro-intestinálního traktu a dosahuje
maxima sérové koncentrace za 2 hodiny po poţití. Jídlo lehce zpomaluje absorpci o cca
1 hodinu. Biologická dostupnost bupropionu vzhledem k jeho rychlé metabolizaci při prvém
průchodu játry činí jen 5-20 % u zvířat a u člověka nebyla stanovena. V plazmě se bupropion
váţe na bílkoviny z 84 %.
Bupropion je metabolizován v játrech a je odbouráván na tři aktivní metabolity:
hydroxybupropion, threo-hydrobupropion a erythro-hydrobupropion. U člověka koncentrace
metabolitů převyšuje hladinu mateřského bupropionu jak v plazmě, tak v likvidu. Je z 84 %
vylučován močí ve formě meta-chlorobenzoové a meta-chlorohippurové kyseliny a jen z 0,5%
nezměněn. Vylučovací poločas sestává ze dvou fází a v průměru činí kolem 14 hodin a je
poněkud prodlouţen u starších osob a při jaterní dysfunkci.
Bupropion SR se vstřebává pomaleji (Tmax 3 h) a vrchol plazmatické koncentrace
dosahuje jen 85 % ihned rozpustného bupropionu; zároveň je eliminační poločas prodlouţen
na 18-21 h.
Ze tří metabolitů bupropionu je hydroxybupropion u zvířat účinnější než mateřská látka,
váţe se z 95 % na sérové bílkoviny a eliminační poločas činí cca 20 hodin. Threohydrobupropion účinkuje slaběji neţ bupropion a erythro-hydrobupropion je antidepresivně
neúčinný; jejich vylučovací poločasy byly stanoveny na 37 a 33 h. Rovnováţnou hladinu
v plazmě dosáhnou bupropion a jeho metabolity za 5-8 dní.
Bupropion je substrátem CYP450 hlavně 2B6, méně 1A2, 2A6, 2C9, 2E1 a 3A4,
hydroxybupropion

je

cytochromoxidázovým

substrátem

2D6.

Threo-hydrobupropion

systémem

P450,

ale

karboxyl

není

reduktázou.

metabolizován
Bupropion

a

hydroxybupropion jsou inhibitory CYP4502D6.
Farmakokinetika bupropionu je lineární pro dávky 50-300 mg. Podle některých autorů
existuje vztah mezi plazmatickou koncentrací a antidepresivní účinností bupropionu ve tvaru
zvonu („terapeutického okna“) (17).
Preklinické studie
Bupropion byl antidepresivně účinný v klasických testech pro potenciální antidepresiva,
tj. antagonizoval hypotermický účinek reserpinu, chránil před vznikem ptózy, sedace a
hypotermie po tetrabenazinu, redukoval imobilizaci v Porsoltově plovacím testu, ve vyšších
dávkách stimuloval psychomotoriku, ale přitom nevyvolával stereotypie jako amfetamin.
Výsledky zvířecích testů poukázaly na určité riziko abúzu, které se u člověka nepotvrdilo.
Bupropion nepůsobil antinociceptivně ani nepotencoval účinek opioidních agonistů.
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Biologicky aktivní hlavní metabolit hydroxybupropion rovněž vykazoval antidepresivní
aktivitu u myší (17).
Klinické studie
Bupropion vs. placebo
Bupropion byl zkoušen ve 4 placebem kontrolovaných studiích u celkem 239
nemocných. Ve všech studiích byl bupropion (300-700 mg denně) antidepresivně účinnější
než

placebo

podle

ovlivnění

stupnice

HAMD,

HAMA,

CGI

(Clinical Global

Impression) a Zungovy škály (17).

Tab.9. Studie bupropion vs. placebo (17)

Bupropion vs. TCA a trazodon
V 5 dvojitě slepých klinických zkouškách byl bupropion srovnán s amitriptylinem,
doxepinem, desipraminem a trazodonem v léčbě 458 nemocných s depresivní poruchou.
Bupropion byl podáván v denních dávkách 225 - 750 mg po dobu 4-15 týdnů. Ve všech 5
studiích byl bupropion stejně antidepresivně účinný jako tricyklická antidepresiva a trazodon
s dosaţením zlepšení psychického stavu u 64 % léčených oproti 56 % při podávání
tricyklických antidepresiv a trazodonu (17).
Bupropion vs. fluoxetin
Rovněţ u 123 ambulantních depresivních pacientů byl bupropion (225-450 mg na den)
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stejně terapeuticky účinný jako fluoxetin (20-80 mg denně) v 6týdenní dvojitě slepé a
randomizované studii. V počtu respondérů, definovaných více neţ 50 % poklesem celkového
skóre stupnice HAMD, se obě antidepresiva významně nelišila (63 % v. 58 %) (17).
Bupropion SR vs. placebo
V letech 1998 a 1999 byly provedeny čtyři 8týdenní studie srovnávající terapeutickou
účinnost bupropionu SR s placebem u celkem 1688 ambulantních nemocných s depresivní
poruchou o minimální intenzitě 18 bodů a více podle celkového skóre stupnice HAMD. Ve
všech 4 studiích byl bupropion významně účinnější než placebo v redukci depresivní
symptomatiky podle škály HAMD, ale nikoliv úzkosti dle stupnice HAMA (17).

Bupropion SR vs. SSRI
Ve 3 dvojitě slepých studiích byl bupropion SR srovnán se sertralinem a v jedné
s paroxetinem u celkem 1065 ambulantních nemocných s depresivní poruchou. Bupropion ve
2/3 prací byl stejně účinný jako sertralin v úspěšném ovlivnění deprese, ale v redukci úzkostné
symptomatiky ve 2/3 studií se oba aktivní preparáty nelišily od placeba. Bupropion ve čtvrté
práci byl stejně antidepresivně účinný jako paroxetin. V roce 2001 byly zveřejněny předběţné
výsledky srovnání bupropionu SR (150-400 mg) s fluoxetinem (20-60 mg) a placebem v osmi
týdenní studii. Oba aktivní preparáty byly úspěšnější v potlačení deprese neţ placebo. Remise
bylo dosaţeno terapií bupropionem u 47 % léčených, fluoxetinem u 42 % a při podávání
placeba jen u 33 % nemocných (17).
Bupropion SR v dlouhodobé studii
U 423 pacientů s depresivní poruchou byl podáván bupropion SR 300 mg denně nebo
placebo po dobu 44 týdnů. Relapsy a recidivy byly zaznamenány u 52 % nemocných s
aplikací placeba a jen u 37 % pacientů léčených bupropionem. Průměrná doba do nástupu
relapsu/recidivy činila 24 týdnů při aplikaci placeba a 44 týdnů při léčbě bupropionem (17).
Indikace
Indikací bupropionu jsou depresivní poruchy. Je vhodný především pro inhibované
útlumové deprese, pro pacienty bez terapeutické odpovědi na serotoninergní AD. Také při
potřebě vyhnout se při léčbě sexuálním obtíţím, při hypersomnii a pro nemocné s přírůstkem
hmotnosti a Parkinsonovou chorobou. Dále je indikován k odvykání kouření (2,17).
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Jiné indikace
Odvykací léčba kouření
Bupropion byl pouţit v léčbě odvykání kouření proto, ţe zvyšuje koncentrace
dopaminu a noradrenalinu v CNS, které nikotin vyplavil a tím toto antidepresivum má potlačit
craving (prostřednictvím dopaminu) a abstinenční příznaky (ovlivněním noradrenalinu).
Farmakokinetika bupropionu je přitom stejná u kuřáků i nekuřáků.
V USA byl bupropion zkoušen u četných dalších diagnóz s různým stupněm úspěchu,
jako u poruchy pozornosti s hyperaktivitou, bulimie, obezity, neuropatické bolesti, dystymie,
sociální fobie, posttraumatické stresové poruchy, premenstruální dysforické poruchy, depresi
po ztrátě partnera (ovdovění) a při Parkinsonově chorobě, u narkolepsie a u závislosti na
kokainu a marihuaně (17). Ze všech novějších antidepresiv má nejlepší vliv na sexuální
dysfunkci, váhu a spavost, ale není v těchto indikacích registrován FDA (18).
Kontraindikace
Kontraindikací

léčby

bupropionem

je

přecitlivělost

na

přípravek;

v případě

anafylaktoidních reakcí je nutno terapii ihned ukončit.
Další kontraindikace plynou z epileptogenního působení bupropionu: epilepsie, trauma
hlavy (i jen v anamnéze), tumor mozku, poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) a další
stavy, predisponující ke vzniku epileptických záchvatů - abúzus alkoholu, náhlé vysazení
alkoholu, benzodiazepinů a dalších sedativ, opiátů, kokainu nebo stimulancií, diabetes
mellitus léčený inzulinem nebo perorálními hypoglykemiky, souběţná aplikace jiných léků,
sniţujících záchvatový práh (např. maprotilin, klozapin, zotepin, litium, teofylin, steroidy).
Dojde-li při terapii bupropionem ke konvulzím, má být léčba přerušena.
Pro své dopaminomimetické působení je bupropion kontraindikován u psychóz stejně
jako u tiků (17). Také u mentální anorexie (2). Zvláště velké opatrnosti je třeba při podávání
bupropionu po akutním infarktu myokardu a u nestabilní ischemické srdeční choroby (17).
Dávkování
Obvyklé denní dávky bupropionu SR činí 150-300 mg denně. Iniciálně se nemá
překročit dávka 150 mg prvé 3 dny, teprve poté můţe být dávka zvýšena na 300 mg, které
také jsou maximální denní dávkou. Rovněţ maximální jednorázová dávka 150 mg nesmí být
překročena a mezi dvěma po sobě následujícími dávkami musí být časový odstup nejméně 8
h (17). Nová forma bupropionu XL se uţívá 1krát denně (18). U jaterní a ledvinné dysfunkce a
starších osob je vhodné iniciálně podávat niţší denní dávky. (17).
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Nežádoucí účinky
Bupropion se neváţe na histaminové nebo muskarinové receptory a nepůsobí proto
sedativně ani anticholinergně. Vzhledem k jeho základnímu mechanizmu účinku, tj. zvýšení
koncentrace dopaminu a noradrenalinu v CNS, jsou typickými neţádoucími projevy
agitovanost, insomnie, úzkost, tremor, suchost v ústech, závratě, nauzea, vomitus a flatulence,
zvýšená frekvence močení a neostré vidění. Pro zřetelné psychostimulační účinky by neměl
být bupropion podáván nemocným s agitovaností a insomnií. Všechny tyto neţádoucí
příznaky jsou častější při vyšší denní dávce, většinou lehké intenzity a přechodného
charakteru. U 5-9% léčených ţen můţe dojít k nepravidelnostem menstruačního cyklu a
výjimečně k přechodnému zvýšení aktivity aminotransferáz. Pro neţádoucí účinky přerušilo
terapii bupropionem kolem 9 % léčených.
Při uţívání se objevily epileptické záchvaty, které vznikaly většinou v prvých 3 týdnech
terapie na vrcholu sérové koncentrace bupropionu, tj. do 2-3 hodin po poţití. Proto byly
vyvinuty sustained release (SR) tablety bupropionu, které dosahují jen poloviční maximální
sérové koncentrace bupropionu ihned rozpustného (IR) a při jejich pouţívání poklesl výskyt
epileptických paroxyzmů na 0,1 % do denní dávky 300 mg a na 0,4 % při dávce bupropionu
SR nad 400 mg denně.
Při léčbě bupropionem se můţe vyskytnout kopřivka, svědění kůţe a exantém.Vzácně
byla při léčbě bupropionem popsána zvýšená fotosenzitivita.
Vzhledem ke svému dopaminomimetickému účinku můţe bupropion provokovat
psychózy s halucinacemi, bludy, eventuálně deliriem nebo katatonií. Bupropion zvyšuje
zastoupení REM spánku a proto se mohou dostavit ţivé aţ děsivé sny.
Také můţe zvyšovat krevní tlak, zvláště u hypertoniků.
Podle údajů výrobce u 14-19 % léčených bupropionem došlo k sníţení hmotnosti
průměrně o více neţ 2,25 kg.
Vzhledem k chemické příbuznosti bupropionu s psychostimulancii typu amfetaminu a
dietylpropionu bylo od počátku podezření na moţné riziko abúzu této látky. Jednorázová
dávka 100, 200 a 400 mg bupropionu vyvolala u těchto osob jen lehkou euforii významně
niţšího stupně neţ po amfetaminu.
Bupropion se vylučuje do mateřského mléka a jeho koncentrace zde jsou vyšší
neţ v plazmě matky, proto by ho kojící ţeny neměly uţívat. Bupropion prostupuje u ţen
placentou, avšak nebyly provedeny ţádné cílené studie na moţnou teratogenitu člověka.
Souhrnně je prokázané, ţe bupropion SR působí o 50-60 % méně neţádoucích
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sexuálních příznaků neţ SSRI, avšak jsou nutné další kontrolované studie ke zjištění
jeho účinku na funkční sexuální poruchy populace (17).
Tab.10. Srovnání neţádoucích účinků u bupropionu a placeba

Interakce
Vzhledem ke svému farmakodynamickému profilu nesmí být bupropion kombinován
s inhibitory MAO, které musí být vysazeny 14 dnů před zahájením léčby. Rovněţ levodopa,
psychostimulancia, anorektika, amantadin a další dopaminomimetika potencují účinek
bupropionu, coţ se můţe projevit neurotoxickými reakcemi (delirium, neklid, tremor,
halucinace aj.). Bupropion by neměl být aplikován současně s nikotinovými náplastěmi pro
odvykání kouření u hypertoniků. Nepotencuje sedativní účinek alkoholu.
Bupropion působí epileptogenně, a proto by neměl být podáván současně s obdobně
působícími léky (litium, klozapin, zotepin, maprotilin, teofylin, steroidy) či léky,
predisponujícími ke vzniku epileptických záchvatů (perorální antidiabetika, inzulin).
Bupropion by neměl být aplikován spolu s elektrokonvulzemi z téhoţ důvodu.
Z farmakokinetického hlediska je bupropion substrátem CYP4502B6, a proto inhibitory
tohoto izoenzymu mohou zvyšovat jeho sérové koncentrace (orfenadrin, cyklofosfamid,
ifosfamid). Bupropion a hydroxybupropion jsou současně inhibitory cytochromu P4502D6
a mohou proto zvyšovat hladiny všech substrátů tohoto izoenzymu (mj. fluoxetinu,
paroxetinu, tricyklických antidepresiv, antipsychotik, beta-blokátorů a dalších). Metabolizmus
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bupropionu naopak urychlují induktory cytochromu P450 jako karbamazepin, fenobarbital a
fenytoin a zpomalují inhibitory, jako např. ritonavir. Bupropion sám inhibuje metabolizmus
valproátu (17).
Intoxikace
Projevuje se neklidem, zmateností, halucinacemi, epileptickými záchvaty (aţ u 33 %
intoxikovaných), tremorem, nauzeou, hypotenzí, sinusovou tachykardií, horečkou, případně
svalovou rigiditou, rabdomyolýzou, hypokalemií, zpomalením síňokomorového vedení,
kómatem. Při letálním zakončení byly popisovány nezvládnutelné epileptické záchvaty,
bradykardie a selhání/zástava srdce.
Léčba intoxikace je symptomatická, protoţe není známo antidotum. Pokud je pacient při
vědomí, vyvolá se zvracení, jinak se dá pouţít gastrická laváţ a aplikovat aktivní uhlí, coţ se
opakuje po 6 hodinách. Ke korekci epileptických záchvatů se pouţijí benzodiazepiny nebo
fenytoin. Po dobu minimálně 48 hodin je nutno monitorovat EEG a EKG, sledovat a
upravovat ionogram, zajistit dostatek tekutin (17).

7.2. ESCITALOPRAM
Příkladem antidepresiva s chirální strukturou a moţností izolace S- a R-stereoizomeru je
citalopram. Citalopram byl dosud pouţíván jako racemická směs 50 % S-citalopramu a 50 %
R-citalopramu. Levotočivý escitalopram je přitom podstatně účinnějším inhibitorem zpětného
vychytávání serotoninu a vyznačuje se poněkud odlišnou receptorovou charakteristikou. Čistý
escitalopram byl uveden na trh firmami Lundbeck a Forest Laboratories jako nové
antidepresivum ze skupiny SSRI pod obchodními názvy Cipralex a Lexapro. Escitalopram byl
registrován FDA v USA pod názvem Lexapro a to 15.srpna 2002. Je to vlastně nová forma
amerického populárního antidepresiva Celexy. Dále byl escitalopram zaregistrován i v zemích
EU a 6.11. 2002 i v České republice pod názvem Cipralex (2,19).
Chemická struktura
Vzorec escitalopramu je S-(+)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(p-fluorofenyl)-5-ftalancarbonitril
a v léčivém přípravku se nachází ve formě oxalátu.
Je to čistý levotočivý izomer citalopramu a jeho
molekulová hmotnost je 414.40 (21,36).
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Farmakodynamika
Hlavní mechanizmus působení escitalopramu spočívá v inhibici zpětného vychytávání
serotoninu z interneuronálních synapsí v CNS. Escitalopram blokuje reuptake serotoninu více
neţ R-citalopram i citalopram. Inhibice reuptake serotoninu je selektivní, tzn. ţe escitalopram
neovlivňuje zpětné vychytávání noradrenalinu či dopaminu. Ze všech testovaných SSRI
antidepresiv

byl

escitalopram

nejselektivnější,

ale

nikoliv

nejúčinnější

inhibitor

serotoninového transportéru. In vivo escitalopram zvyšuje extracelulární koncentraci
serotoninu v CNS potkanů významně více neţ citalopram, zatímco R-citalopram ji
neovlivňuje nebo jen minimálně (19).
Farmakokinetika
Escitalopram 10 mg je ekvivalentní 20 mg racemického citalopramu. Escitalopram je
rychle absorbován z gastrointestinálního traktu a maximální koncentrace v plazmě (Cmax)
dosahuje za 3-4 h po poţití. Biologická dostupnost escitalopramu je obdobná jako
citalopramu, tj. kolem 80%. Absorpce escitalopramu není ovlivněna jídlem. V plazmě se
citalopram z 80 % váţe na bílkoviny a je extenzivně distribuován do tkání (Vd 12-26 L/kg).
Escitalopram je metabolizován cytochromem P450 na demetyl-escitalopram a ten na
didemetyl-escitalopram. Koncentrace demetyl-escitalopramu v lidském séru je dvojnásobně
niţší neţ mateřského léku a také jeho schopnost penetrace do CNS je nízká, takţe tento
metabolit nepřispívá relevantně ke klinickému účinku escitalopramu. Podle výsledků testů
s racemickým citalopramem mohou vznikat další farmakologicky inaktivní metabolity, jako
derivát kyseliny propionové za pomoci monoaminoxidázy a N-oxidy a glukuronidy.
Escitalopram je biodegradován na demetyl-escitalopram pomocí CYP4502C19 (37%), 2D6
(28%) a 3A4 (35%). Formování demetyl-escitalopramu je redukováno o cca 60 %
ketokonazolem (inhibitor 3A4) a o cca 80 % chinidinem (inhibitor 2D6) nebo omeprazolem
(inhibitor 2C19). Demetyl-escitalopram je biodegradován cytochromem P4502D6 na
didemetyl-escitalopram a tento proces můţe být inhibován chinidinem (inhibitor CYP2D6).
Escitalopram a dimetyl-escitalopram jsou jen slabými inhibitory izoenzymu P4502D6,
zatímco didemetyl-escitalopram je slabým inhibitorem P4502C9 a 2C19. Inhibiční schopnosti
didemetyl escitalopramu nemají klinický význam, neboť tento metabolitdosahuje v plazmě jen
nízkých koncentrací oproti mateřskému léku.
Escitalopram a jeho metabolity jsou vylučovány hlavně močí a menší část stolicí.
Vylučovací poločas escitalopramu činí cca 30 h a plazmatická clearence po perorálním podání
kolem 0,6 L/min. Farmakokinetika escitalopramu je lineární při obvyklém dávkování.
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U osob starších 65 let je vylučovací poločas escitalopramu prodlouţen (kolem 39 h) a
clearence sníţena (0,35 L/min). Proto je doporučeno nepřekračovat denní dávku 10 mg u této
subpopulace. U lehčí ledvinné dysfunkce není třeba úpravy denní dávky, zatímco při jaterní
dysfunkci by opět neměla maximální denní dávka překročit 10 mg p.o. (19).
Preklinické studie
Antidepresivní účinnost escitalopramu byla potvrzena v plovacím testu u myší, v testu
chronického stresu u potkanů a v testu asertivního chování při sociální interakci u hlodavců.
V plovacím testu byl escitalopram účinnější neţ jiná SSRI, zatímco R-enantiomer nebyl
vůbec aktivní a v testu asertivního chování byl escitalopram více neţ dvakrát účinnější neţ ra
cemát citalopramu.
Souhrně je moţno konstatovat, ţe ve zvířecích testech na antidepresivní a anxiolytickou
účinnost byl escitalopram více než dvojnásobně efektivnější než citalopram, zatímco Rcitalopram byl minimálně účinný aţ neúčinný.
Escitalopram a jeho metabolity nevykázaly ţádné poškozující účinky ve zvířecích testech na
akutní a chronickou toxicitu i při dávkách mnohonásobně vyšších, neţ jsou pouţívány
v humánní medicíně. Nebyly pozorovány patologické změny srdečního síňokomorového
převodu nebo zvýšený výskyt embryonálních malformací (19).
Klinické studie
Escitalopram vs. placebo
Do 5 dvojitě slepých randomizovaných studií bylo zařazeno 2483 ambulantních
nemocných s depresivní poruchou léčených escitalopramem (10-20 mg denně) po dobu 8
týdnů po iniciálním jednotýdenním placebo intervalu. Escitalopram byl ve 4 studiích účinnější
než placebo s průměrným počtem 57 % respondérů (pokles globálního skóre MADRS o 50 a
více procent) oproti 42 % léčených při podávání placeba. Escitalopram se ve své
antidepresivní účinnosti odlišoval od placeba jiţ po 1-2 týdnech terapie (19).
Escitalopram vs. citalopram
Ve 3 studiích byla srovnána antidepresivní účinnost escitalopramu s citalopramem.
Z 1797 léčených bylo dosaţeno u 57% pacientů zlepšení po terapii escitalopramem
(10-20 mg denně) a u 52 % po léčbě citalopramem (20-40 mg denně). Ve třetí studii s 469
nemocnými byl escitalopram úspěšnější než citalopram a citalopram jen stejně účinný jako
placebo. Obě aktivní antidepresiva, tj. escitalopram a citalopram významně lépe ovlivnili
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depresivní symptomatologii neţ placebo. Rozdíl v účinnosti oproti placebu byl pozorován při
léčbě escitalopramem jiţ od 1. týdne, zatímco při terapii citalopramem aţ od 6. a 8. týdne
studie. Počty respondérů (pokles celkového skóre MADRS o 50 a více procent) byly rovněţ
významně vyšší při léčbě escitalopramem a citalopramem oproti placebu (59 % v. 53 % v.
41 %) (19).
Tab.11. Studie escitalopram vs. citalopram vs. placebo (19).

Escitalopram vs. venlafaxin
Do dvojitě slepého srovnání bylo zařazeno 293 ambulantních nemocných ve věku 18-85
roků s depresivní poruchou a s celkovým skórem škály MADRS 18 a více bodů. Po iniciálním
placebo intervalu byli nemocní léčeni escitalopramem (10-20 mg) nebo venlafaxinem XR (75150 mg denně) po dobu 8 týdnů. Escitalopram byl antidepresivně stejně účinný jako
venlafaxin s 88 % respondérů (škály MADRS, HAMD, CGI), ale jeho nástup účinku byl
rychlejší v průměru o 4,6 dnů. Pokles celkového skóre škály MADRS byl obdobný po obou
antidepresivech. Pro neţádoucí účinky přerušilo léčbu escitalopramem 8 % pacientů a
venlafaxinem 11 % nemocných. Escitalopram byl lépe snášen a při jeho podávání byla
pozorována významně méně častější frekvence nauzei (17% v. 27%), pocení (6% v. 12,5%) a
obstipace (1,2% v. 5,8%).
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Escialopram vs. ostatní SSRI’s a venlafaxin
Metaanalýza 10 studiií probíhajících v severní Americe a v Evropě, z nichţ 8 studií
trvalo 8 týdnů a 2 studie 24 a 27 týdnů. Escitalopram (10-20 mg) byl srovnáván
s citalopramem (20-40 mg), fluoxetinem (20-40 mg), sertralinem (50-200 mg), paroxetinem
(20-40 mg) a venlafaxinem XR (75-225 mg). Studie se zúčastnilo 2687 pacientů s depresivní
poruchou starších 18ti let a s celkovým skórem škály MADRS 22 a více bodů. Escitalopram
uţívalo 1345 pacientů, SSRI’s 1102 a venlafaxin XR 240 nemocných. Escitalopram byl
antidepresivně statisticky účinnější neţ tradiční SSRI´s ve škále MADRS s rozdílem 1,22
bodů, coţ je malý, ale signifikatní rozdíl a posunul hodnotu pod hranici 12 bodů (20).
Indikace
Escitalopram je indikován k léčbě depresivních poruch, a to i těţších forem.
Registrovaným je jeho pouţití i u úzkostných poruch (panická porucha, generalizovaná
úzkostná porucha, sociální fobie) a osvědčil se při dlouhodobé profylaxi (2,19).
Kontraindikace
Kontraindikací escitalopramu je současné podávání inhibitorů MAO a přecitlivělost
k léku. Nedoporučuje se uţívání u dětí a mladistvích pro nedostatek zkušeností (2,19).
Dávkování
Doporučená počáteční dávka escitalopramu činí 10 mg, coţ je ekvivalentní 20 mg
citalopramu. V případě potřeby je moţno po minimálně jednom týdnu denní dávku zvýšit na
20 mg. Escitalopram se podává jedenkrát denně, a to buď ráno nebo večer, po nebo před
jídlem. U starších nemocných a pacientů s jaterní dysfunkcí se doporučuje nepřekračovat
denní dávku 10 mg p.o (1,19).
Nežádoucí účinky
Při léčbě escitalopramem se z neţádoucích účinků nejčastěji mohou vyskytnout nauzea,
insomnie, poruchy ejakulace, průjem, somnolence, suchost v ústech, závratě, pocení a
únavnost. Oproti placebu významně častěji byly při uţívání pozorovány jen nauzea, insomnie,
poruchy ejakulace a somnolence. Při niţší denní dávce 10 mg oproti podávání vyšší dávky 20
mg byly pozorovány méně častěji nauzea, pocení, průjem, insomnie, somnolence a impotence.
V časovém průběhu se frekvence výskytu některých neţádoucích příznaků sniţovala,
např. nauzei, cefalgie,únavnosti, insomnie a průjmu.
Escitalopram nepůsobil změnu tělesné hmotnosti, neovlivnil hodnotu krevního tlaku, ale
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sniţoval mírně frekvenci pulzu o 2-3 tepy/min. a klinicky irelevantně prodluţoval QT
interval v průměru o 3,9 msec.
Frekvence výskytu přesmyku do mánie byla niţší (0,1 %) neţ při podávání tricyklických
antidepresiv a obdobná jako při léčbě paroxetinem či fluvoxaminem. Ze sexuálních
neţádoucích účinků byly nejčastějšími zpomalení ejakulace, sníţení libida, impotence a
anorgazmie. Velmi zřídka se můţe vyskytnout hyponatremie v důsledku nepřiměřené sekrece
antidiuretického hormonu, zvláště u starších ţen. Výjimečně všechna SSRI antidepresiva
mohou způsobit podkoţní krvácení (purpura, ekchymóza). Proto se doporučuje opatrnost
při současném podávání léků,
sniţujících agregabilitu trombocytů

Tab.12. Srovnání NÚ placeba, citalopramu a escitalopramu (19).

V pokusech na zvířatech
escitalopram neprojevil ţádné
teratogenní účinky, ale protoţe nejsou
zkušenosti s jeho podáváním
těhotným ţenám, bylo toto
antidepresivum zařazeno do kategorie
C podle FDA. Výrobce doporučuje
podávat escitalopram v graviditě s opatrností a kojícím ţenám jej nedoporučuje uţívat
vůbec (19).
Interakce
Escitalopram nesmí být kombinován s klasickými inhibitory MAO nebo moklobemidem a
dalšími serotonergními léky pro riziko vzniku serotoninového syndromu. Escitalopram můţe
být podán aţ za 14 dnů po vysazení ireverzibilních IMAO a za 1-2 dny po přerušení
terapie moklobemidem. Nebyly zjištěny farmakodynamické ani

farmakokinetické

interkace mezi escitalopramem a alkoholem.
Escitalopram je substrátem jaterních izoenzymů CYP450 typu 3A4, 2C19 a 2D6 a jejich
velmi slabým inhibitorem. Výrobce doporučuje sníţit denní dávky escitalopramu při
současném podávání substrátů P4502D6 s úzkým terapeutickým rozpětím (např. flekainamid,
propafenon,

metoprolol,

desipramin,

nortriptylin,

klomipramin,

risperidon,

tioridazin, haloperidol). Naopak inhibitory cytochromu P4502C19 (např. omeprazol) či
obecné inhibitory CYP450 (např. cimetidin) mohou zvyšovat plazmatické koncentrace
escitalopramu a při těchto kombinacích je nezbytné sníţit denní dávky escitalopramu (19).
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Intoxikace
Zatím bylo popsáno jen několik intoxikací escitalopramem dávkami 190-600 mg a ve
všech případech byl průběh asymptomatický s následnou plnou úpravou. V případě
předávkování escitalopramem neexistuje specifické antidotum. Doporučuje se výplach
ţaludku a monitorování kardiálních a jiných vitálních funkcí (19).

7.3. MILNACIPRAN
Milnacipran je nové antidepresivum, u kterého bylo poprvé v literatuře pouţito označení
příslušnosti ke čtvrté generaci těchto léků, neboť selektivně inhibuje jen zpětné vychytávání
noradrenalinu a serotoninu. Milnacipran byl syntetizován jiţ v roce 1983, podán prvému
nemocnému v roce 1985 a registrován ve Francii v roce 1997 a v České republice v roce 1999
pod názvy Ixel a Dalcipran (22).
Chemická struktura
Chemicky je milnacipran (±)-cis-2-(aminomethyl)N,N-diethyl-1-fenylcyklopropankarboxamid. Je to
netricyklický cyclopropanový derivát. Milnacipran je
vyráběn jako cis-racemát, sloţený z L- a Denantiomérů. Nové analogy milnacipranu jsou
nekompetitivními antagonisty NMDA receptorů
s neuroprotektivními vlastnostmi (22,36).
Farmakodynamika
Milnacipran inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu ze synaptických
štěrbin mezi neurony v CNS, a to po dávce 100 mg v rozmezí 60-90 %. Blokáda reuptake
noradrenalinu a serotoninu je závislá na pouţité dávce. Milnacipran více inhibuje zpětné
vychytávání noradrenalinu než serotoninu, protoţe se vyznačuje dvojnásobně vyšší afinitou
k noradrenalinovému neţ serotoninovému transportéru. Zvýšení extracelulární koncentrace
noradrenalinu a serotoninu o 600-3000 % po jednorázové aplikaci milnacipranu bylo
potvrzeno intracerebrální mikrodialýzou u volně se pohybujících morčat. Milnacipran
zvyšoval extracelulární koncentraci serotoninu stejně ve frontálním kortexu a raphe nuclei,
zatímco SSRI více v raphe nuclei neţ v kortexu. Milnacipran je méně lipofilní neţ tricyklika.
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Při dlouhodobém podávání nevede milnacipran k ovlivnění β-adrenoceptorů, ale downreguluje α-2 heteroreceptory na serotoninových neuronech (22).
Farmakokinetika
Milnacipran je rychle a kompletně (> 90%) absorbován z gastrointestinálního traktu
s maximální koncentrací v séru v průměru za 2 (0,5-4) hodiny po poţití. Jeho absorpce není
ovlivněna jídlem, ale při uţívání milnacipranu během jídla dochází k niţšímu výskytu
gastrointestinálních obtíţí. V rozmezí dávek 25-200 mg je jeho farmakokinetika lineární.
Sérové koncentrace milnacipranu mají nízkou interindividuální variabilitu (2-4násobnou), a to
niţší neţ tricyklická antidepresiva. V plazmě se jen nízce a nesaturovatelně váţe na
bílkoviny z 13%. Biologická dostupnost činí více neţ 85%.
Milnacipran je z více neţ 90% vylučován močí a jeho biologický vylučovací poločas
(T1/2) činí průměrně 8 (4-10) hodin. Pro poměrně krátký T1/2 je dosahováno rovnováţné
hladiny v séru za 2-3 dny a je nutno jej podávat 2x denně. 90% milnacipranu a jeho
glukuronidů se vyloučí z organizmu v prvých 24 hodinách po podání. Milnacipran nemá
aktivní metabolity, nemetabolizuje se v játrech a neovlivňuje aktivitu cytochromu P450 a jeho
izoenzymů. Při narušení ledvinných funkcí dochází k 2-4násobnému zvýšení sérových hladin
milnacipranu a jeho vylučovací poločas se prodluţuje na 9-25 hodin. U starších osob či u
nemocných s narušenou jaterní funkcí se farmakokinetika milnacipranu nemění (22).
Preklinické studie
Milnacipran potvrdil svou noradrenergní a serotonergní aktivitu ve zvířecích modelech.
V preklinických zkouškách byl milnacipran antidepresivně účinným ve všech třech nejvíce
pouţívaných modelech, tj. v Porsoltově plovacím testu, testu naučené bezmocnosti a modelu
bulbektomizovaných krys. Milnacipran v preklinických testech nepůsobil sedativně, ani
nestimuloval, nerušil spánek, ale naopak jej upravoval, neúčinkoval prokonvulzivně,
nepůsobil anxiogenně ani anxiolyticky a nenarušoval příjem potravy ve zvířecích
experimentech za pouţití krys, myší a primátů. V některých testech účinkoval středně silně
analgeticky a nevyvolával fyzickou ani psychickou závislost u primátů. Neovlivňoval
gastrointestinální motilitu a nepůsobil ulcerogenně. Při akutním podání u krys a psů lehce
zvyšoval krevní tlak, kdeţto u opic naopak vyvolával lehkou hypotenzi. Milnacipran
potencoval účinek noradrenalinu na tonus dolní části močového traktu, coţ se později
projevilo u člověka ve velmi zřídka se vyskytujících mikčních obtíţích (22).
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Chronická toxicita
Milnacipran ani při dlouhodobém podávání nepůsobil mutagenně, klastogenně či
kancerogenně, neovlivňoval fertilitu, nepůsobil embryotoxicky ani teratogenně s výjimkou
zpomalení fyzického vývoje mláďat krys při cca dvojnásobných dávkách neţ u člověka a
konečně nepůsobil imunotoxicky ani fototoxicky (22).
Behaviorální toxicita
Behaviorální

toxicita

antidepresiv

je

měřena

stupněm

negativního

ovlivnění

psychomotoriky, kognitivních funkcí a intenzity sedativního působení. Milnacipran patří ke
skupině antidepresivních léků s minimální behaviorální toxicitou spolu se sertralinem,
paroxetinem a bupropionem (22).
Klinické studie
Milnacipran vs. placebo
Milnacipran byl srovnán s placebem ve 3 kontrolovaných klinických zkouškách s celkem
686 depresivními nemocnými. Byl podáván pacientům po dobu 4-8 týdnů v denních dávkách
50, 100 a 200 mg p.o. V dávce 100 mg/den byl významně účinnější neţ placebo. Milnacipran
50 mg nebyl účinnější než placebo a významně méně úspěšný neţ milnacipran 100 a 200 mg.
Milnacipran 200 mg byl účinnější než placebo a stejně efektivní jako milnacipran 100 mg při
vyšším výskytu neţádoucích příznaků (22).
Tab.13. Srovnání milnacipranu s placebem (22).
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Milnacipran vs. TCA
Proběhla metaanalýza výsledků 7 kontrolovaných studií, srovnávajících milnacipran
2x50 mg denně s imipraminem a klomipraminem u celkem 842 depresivních nemocných.
Účinnost milnacipranu se nelišila od tricyklik a při jeho podávání bylo dosaţeno 64 % vs.
67 % zlepšení stavu a 39 % vs. 42 % plných remisí. Počet nemocných, kteří přerušili léčbu
pro neţádoucí účinky, byl niţší při aplikaci milnacipranu oproti tricyklikům (7,6 % vs.
14,8 %). Terapie tricyklickými antidepresivy byla zatížena dvojnásobně vyšším výskytem
nežádoucích příznaků jako suchosti v ústech, obstipace, tremoru, zvýšeného pocení,
somnolence, únavnosti, závratí, poruch oční akomodace, pachutí a průjmů a naopak
milnacipranem jen vyšším výskytem dysurií. Výskyt ortostatické hypotenze (pokles > 20
Torrů) byl niţší při milnacipranu neţ tricyklicích (21 % vs. 34 %). Při hodnocení 2 182 EKG
záznamů od 939 nemocných milnacipran neovlivnil délku PR a QT intervalu či tvar a délku
QRS komplexu, zatímco tricyklika prodluţovala všechny tyto parametry (22).
Milnacipran vs. SSRI
Milnacipran byl porovnán v antidepresivní účinnosti a

snášenlivosti se

dvěma

antidepresivy ze skupiny SSRI, a to fluvoxaminem a fluoxetinem v 5 dvojitě slepých studiích
u celkem 805 nemocných Celkově milnacipran v denní dávce 100-300 mg byl v léčbě
depresivních nemocných stejně úspěšný jako fluvoxamin a fluoxetin. Milnacipran v dávce 200
mg/den byl méně účinný neţ 100 mg/den a v jedné studii vyvolávalo vyšší dávkování více
přerušení léčby pro neţádoucí účinky. Rovněţ při pouţití iniciální zátěţové dávky 300 mg
milnacipranu po dobu prvých 2 týdnů bylo zaznamenáno více neţádoucích příznaků a
přerušení terapie při stejném terapeutickém účinku jako při 200 mg milnacipranu a
fluvoxaminu. Pokud byl milnacipran podáván sice v optimální denní dávce 100 mg, ale jen 1x
denně, byla jeho antidepresivní účinnost niţší neţ fluoxetinu (22).
Indikace
Hlavní

indikací milnacipranu jsou

všechny

formy

depresivní

poruchy u

dospělých, zvláště středně těţká nebo těţká depresivní epizoda, coţ bylo prokázáno např.
v japonské studii, které se zúčastnilo 96 (dokončilo 80) pacientů s různě těţkými stavy
depresivní poruchy. Pacienti po dobu 6 týdnů uţívali milnacipran 2x denně a to celkem 50 mg
a po týdnu

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

72% a 70% a u mírné formy pouze 44% (22,23).
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Milnacipran také příznivě ovlivňuje spánek a anxietu, poruchy paměti, retardaci apod. Je
vhodný pro starší a pro nemocné s poruchou ledvin (2,22).

Kontraindikace
Kontraindikací léčby milnacipranem je hypertrofie prostaty pro moţné zhoršení
mikčních obtíţí. U nemocných s hypertenzí je nutno pečlivě sledovat hodnoty krevního tlaku,
k jehoţ zvýšení dochází u cca 5 % léčených. Při současném sníţení renální funkce se vyţaduje
sníţení doporučené denní dávky podle stupně poklesu clearence. Milnacipran můţe
vyprovokovat schizofrenní a jiné psychózy. Protoţe je vylučován do mateřského mléka,
nedoporučuje se podávat kojícím ţenám. Přesto, ţe nebyl zjištěn teratogenní účinek
milnacipranu u zvířat, vyrábějící firma jej nedoporučuje podávat v těhotenství (22).
Dávkování
Optimální dávka je 2x denně (ráno a večer) 50 mg milnacipranu. Milnacipran v denní
dávce 100 mg byl významně úspěšnější v léčbě deprese neţ 50 mg p.o. Při pouţití
milnacipranu 200 mg/den se zvýšil výskyt neţádoucích účinků dvojnásobně oproti 100 mg na
den (22).
Nežádoucí účinky
Farmakodynamický

profil

milnacipranu

s jen

selektivní

blokádou

reuptake

noradrenalinu a serotoninu předurčuje nízký výskyt jiných nežádoucích příznaků neţ
plynoucích z jeho mechanizmu působení. O výborné snášenlivosti svědčí i nízký počet
přerušení léčby pro neţádoucí účinky, který nebyl při uţívání vyšší neţ při podávání placeba
či SSRI a byl niţší neţ při léčbě tricyklickými antidepresivy. Při terapii milnacipranem oproti
podávání placeba byly častější jen závratě, návaly horka a pocení, úzkost a dysurie.
Oproti tricyklickým antidepresivům byl milnacipran podstatně lépe snášen a
z neţádoucích příznaků byla častější jen dysurie. Milnacipran byl zatíţen obdobným
výskytem neţádoucích účinků jako SSRI podle jejich celkového počtu, ale obě skupiny
antidepresiv se lišily v jejich charakteristice. Při léčbě milnacipranem byly častěji pozorovány
cefalgie, suchost v ústech a dysurie, zatímco při podávání SSRI nauzea, průjem a hypotenze.
Neţádoucí příznaky byly popsány zvláště v prvých třech měsících léčby milnacipranem,
aby se poté zmírnily, případně vymizely. Podávání milnacipranu nevede ke změně tělesné
hmotnosti u většiny léčených. Přesmyk do mánie byl pozorován velmi zřídka jen u 1,6 %
léčených a sexuální neţádoucí příznaky u cca 5 % nemocných. Po náhlém přerušení terapie
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milnacipranem nebyl dosud popsán ţádný syndrom z odnětí, ale jeho výskyt není teoreticky
vyloučen.
V průběhu podávání milnacipranu nebyly pozorovány ţádné krevní dyskrazie a jen u
malého % léčených přechodné zvýšení aktivity alkalické fosfatázy.
Z kardiovaskulárních neţádoucích příznaků byla popsána lehká tachykardie a
ortostatická hypotenze. Oproti tricyklickým antidepresivům milnacipran neovlivňoval PR, QT
ani QRS interval v EKG záznamech. Po intravenózní aplikaci milnacipranu 10 nemocným
účastnících se studie byla pozorována přechodná tachykardie (+ 9,5 % tepů/min) a zvýšení
krevního tlaku (+ 21,5 Torrů). Zvýšení krevního tlaku bylo pozorováno po milnacipranu p.o.
poněkud častěji neţ po TCA a SSRI. Milnacipran zkracoval spánkovou latenci, sniţoval počet
nočních probuzení a prodluţoval REM latenci, tedy upravoval spánek narušený depresí (22).
Tab.14. Studie srovnávající NÚ u milnacipranu, placeba a ostat. antidepresiv (22).

Interakce
Milnacipran je zatíţen minimálním rizikem farmakokinetických interakcí s jinými léky,
protoţe neovlivňuje aktivitu izoenzymů cytochromu P450.
Při léčbě milnacipranem je kontraindikováno současné podávání digoxinu, kdy se častěji
vyskytovala ortostatická hypotenze. Dále je kontraindikováno současné podávání látek
zvyšujících koncentraci noradrenalinu (adrenalin, noradrenalin, inhibitory MAO typu A aj.) či
serotoninu, případně stimulující příslušné receptory (inhibitory MAO A i B typu,
sumatriptan). Kombinace milnacipranu s inhibitory MAO můţe vést k hypertenzivní krizi
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s rizikem srdeční arytmie nebo serotoninovému syndromu, současné podávání sumatriptanu a
jemu podobných látek k hypertenzi a vazokonstrikci včetně věnčitých tepen (22).

Intoxikace
Po vyšších dávkách milnacipranu bylo pozorováno zvracení, pocení, obstipace,
tachykardie, respirační obtíţe, případně porucha vědomí. Nebyly zaznamenány ţádné
patologické EKG změny. Při intoxikaci milnacipranem není známo antidotum, doporučuje se
provést

co

nejdříve

výplach

ţaludku

a

dále

provádět

symptomatická

léčebná

opatření.Nemocní by měli být pečlivě sledováni nejméně 24 hodin (22).

7.4. MIRTAZAPIN
Mirtazapin je nové antidepresivum 4. generace, vyznačující se jak noradrenergním tak
serotonergním, tedy dualistickým působením a antagonizmem vůči serotoninovým 5HT2 a
5HT3 receptorům, znamenající blokádu vlastních neţádoucích serotoninových účinků.
Mirtazapin byl registrován v Holandsku a některých dalších evropských zemích v roce 1994,
v USA v roce 1996 a v ČR v květnu 1999 pod názvem Remeron a v roce 2004 jako Esprital
(24) .
Chemické složení
Mirtazapin je tetracyklický 6-aza-derivát mianserinu, který
účinkoval jen noradrenergně a jeho chemický vzorec je (RS)1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methylpyrazino-[2,1a]pyrido
[2,3-c] [2]benzazepin. Lék patří do chemické skupiny
piperazinoazepinů a je vyráběn ve formě racemátu.
Oba enantiomery jsou farmakologicky aktivní. S(+) - enantiomer blokuje alfa-2 a 5HT2
receptory a R(-) - mirtazapin antagonizuje 5HT3 a přispívá k blokádě alfa-2 heteroreceptorů.
S(+) enantiomer je 20krát účinnější v působení na alfa-2 receptory. Oba enantiomery stejným
dílem blokují histaminová H-1 nervová zakončení, avšak R(-) - mirtazapin je v blokádě
histaminových H-1 a muskarinových receptorů 2-20krát účinnější neţ S(+) -enantiomer.
Vylučovací poločas (T 1/2) S(+) - mirtazapinu je kratší neţ R(-) formy (24,36).
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Farmakodynamika
Základním principem působení mirtazapinu je jeho blokáda alfa-2 adrenergních
presynaptických autoreceptorů, která vede ke zvýšenému uvolňování noradrenalinu do
neuronálních synapsí. Mirtazapin má 10krát vyšší afinitu k centrálním presynaptickým alfa-2
adrenoceptorům neţ k centrálním postsynaptickým a periferním alfa-2 nervovým zakončením
a 30krát vyšší afinitu k presynaptickým alfa-2 adrenoceptorům neţ k centrálním a periferním
alfa-1 nervovým zakončením. Blokáda alfa-2 postsynaptických receptorů není relevantní,
neboť zvýšená koncentrace noradrenalinu v synapsích posiluje noradrenergní transmisi cestou
alfa-1 nervových zakončení.
Mirtazapin blokádou alfa-2 heteroreceptorů na serotoninových neuronech dále
zvyšuje uvolňování serotoninu. Zpětnou vazbou zvýšení koncentrace serotoninu v synapsích
by obvykle vedlo k zástavě uvolňování serotoninu, ale pro trvající blokádu alfa-2
heteroreceptorů uvolňování serotoninu pokračuje; tento mechanizmus působení by mohl vést
k rychlejšímu nástupu léčebného účinku. Zároveň zvýšená koncentrace serotoninu v synapsích
vede k stimulaci serotoninových 5HT1A nervových zakončení, coţ je pravděpodobně
nejpodstatnějším pro antidepresivní a anxiolytické působení mirtazapinu a dalších
antidepresiv. Současně nemůţe dojít ke stimulaci serotoninových 5HT2 (A,B,C) a 5HT3
receptorů, protoţe jsou mirtazapinem blokovány a takto jsou vyloučeny serotoninové
neţádoucí účinky. Předpokládá se, ţe stimulace serotoninových 5HT2A receptorů vyvolává
insomnii, anxietu a sexuální dysfunkci, serotoninových 5HT2C zakončení iritabilitu a sníţenou
chuť k jídlu a serotoninových 5HT3 receptorů nauzeu, vomitus a průjem.
Mirtazapin stimuluje jak noradrenergní, tak serotoninergní neurotransmisi, takţe je
prvým noradrenergním a specificky serotoninergním antidepresivem s tím, ţe uvolňování
serotoninu je mohutnější než noradrenalinu. Souhrnně tedy dochází k zesílení noradrenergní
neurotransmise zvýšeným uvolňováním noradrenalinu v důsledku blokády presynaptických
alfa-2 autoreceptorů a zvýšení serotoninergní neurotransmise zvýšeným uvolňováním
serotoninu v důsledku blokády presynaptických alfa-2 heteroreceptorů a zvýšenému počtu
záţehů (firing) serotonergních neuronů v důsledku stimulace alfa-1 adrenoceptorů. Při
dlouhodobém podávání dochází k „down-regulaci“ serotoninových 5HT2 receptorů a
desenzitizaci alfa-2 heteroreceptorů při přetrvávající zvýšené serotonergní neurotransmisi.
Mirtazapin se dále vyznačuje silnou blokádou histaminových H-1 receptorů.
Důsledky této blokády jsou redukovány noradrenergním působením mirtazapinu při vyšších
denních dávkách. Mirtazapin je charakterizován nízkou afinitou k muskarinovým a
dopaminovým nervovým zakončením (24).
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Dle německé studie (5 pacientek s anorexií nervosa, 3 týdny, 15 mg mirtazapinu denně)
se ukázalo, ţe mirtazapin signifikantně inhibuje zvýšenou aktivitou osy hypotalamusadenohypofýza-kůra nadledvin, která je zvýšená u pacientů s depresí a anorexií (inhiboval
koncentraci kortizolu ve slinách) (25).
Farmakokinetika
Mirtazapin je rychle a kompletně vstřebáván z gastrointestinálního traktu

a

maximální sérové koncentrace dosahuje za cca 2 h. Jídlo lehce zpomaluje absorbci
mirtazapinu. Jeho biologická dostupnost činí 50-57 %. V séru se nespecificky váţe na krevní
bílkoviny z 85 %. Vylučovací poločas činí 20-40 h, průměrně 22 h a rovnováţné hladiny
v plazmě je dosaţeno za cca 5 dnů. Mirtazapin je metabolizován v játrech rodinou cytochromů
P450 (1A2, 2D6, 3A4), ale je jen velmi slabým inhibitorem těchto izoenzymů bez klinické
relevance. Vylučován je z 80 % močí a částečně stolicí. Jeho farmakokinetika je lineární.
Mirtazapin je metabolizován na 2 hlavní metabolity, a to N-demetyl a 8-hydroxymirtazapin, z nichţ jen prvý je farmakologicky aktivní. N-demetyl-mirtazapin je 3-6krát,
podle jiných 5-10krát méně účinný neţ mateřská látka, takţe k léčebnému účinku přispívá jen
z cca 3-6 %; v séru tvoří jen cca 1/3 koncentrace mateřské látky a vyznačuje se stejným T1/2
jako mirtazapin (24).
Preklinické zkoušky
Mirtazapin nevykazoval antidepresivní účinnost v

klasických farmakologických

testech jako jsou antagonizace účinku reserpinu či Porsoltův plovací test. Vyvolával však
stejné změny jako klasická antidepresiva v polysomnografických EEG záznamech, tj.
potlačoval REM spánek, prodluţoval REM latenci a zvyšoval zastoupení hlubokého
spánku. Antidepresivní účinnost mirtazapinu byla potvrzena na modelu bulbektomizovaných
krys, kde upravoval behaviorální deficit vyvolaný bulbektomií

a v modelu kontroly

impulzivního chování (24).
Klinické studie
Mirtazapin vs. placebo
Mirtazapin byl srovnán v antidepresivní účinnosti s placebem ve 3 dvojitě slepých klinických
zkouškách s celkem 258 nemocnými. Ve 2/3 studií byl mirtazapin významně účinnější než
inaktivní látka. Terapie mirtazapinem byla celkem úspěšná u 52 % léčených oproti 40 %
placebo-respondérů (24).
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Tab.15. Porovnání mirtazapinu s placebem (24).

Mirtazapin vs. TCA, TeCA
Mirtazapin byl shledán stejně účinným jako clomipramin, doxepin a trazodon. Jen při
srovnání s imipraminem byla zaznamenána niţší efektivnost mirtazapinu (24).
Mirtazapin vs. SSRI
Mirtazapin byl srovnán ve třech dvojitě slepých studiích u 677 depresivních nemocných
s antidepresivy skupiny SSRI, tj. s fluoxetinem, paroxetinem a citalopramem. Mirtazapin se
nelišil v konečné léčebné účinnosti od žádného ze SSRI. V rychlosti nástupu antidepresivního
působení byl mirtazapin úspěšnější neţ paroxetin (jiţ v 1. týdnu), citalopram (ve 2. týdnu) i
fluoxetin (ve 3.týdnu terapie) stejně jako v rychlosti ovlivnění insomnie, agitovanosti a
úzkosti psychické i somatické.
Snášenlivost mirtazapinu

Tab.16. Porovnání mirtazapinu s fluoxetinem (24).

byla stejně dobrá jako
SSRI. Při podávání
mirtazapinu byly
častější zvýšená chuť
k jídlu a zvýšení
tělesné hmotnosti, při
aplikaci SSRI se
vyskytovaly častěji
nauzea, průjem, pocení, tremor, cefalgie, sníţení tělesné hmotnosti a sexuální dysfunkce (24).
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Indikace
Jedinou schválenou indikací mirtazapinu jsou středně těžké a těžké epizody depresivní
poruchy, zvláště spojené s insomnií anorexií, tenzí, anxietou a eventuální sexuální dysfunkcí
(2,24).
Vliv mirtazapinu na spánek
Mirtazapin vede ke zkrácení spánkové latence, sníţení počtu nočních probouzení a
zkrácení spánkové nonREM fáze 1, prodlouţení fáze 3 a 4 a REM latence, k prodlouţení
celkové délky spánku a zvýšení spánkové účinnosti (24).
Kontraindikace
Mezi kontraindikace patří vedle přecitlivělosti na mirtazapin, laktace a věk do 18 let.
Nesmí být podáván současně s inhibitory MAO a odstup v uţívání musí být minimálně 2
týdny. Současné podání mirtazapinu s anxiolytiky, hypnotiky či abúzus alkoholu můţe
potencovat sedativní účinek. Mirtazapin můţe být pouţit jen s opatrností u pacientů
s epilepsií, hepatálním nebo renálním poškozením, s kardiovaskulárním onemocněním,
s diabetes mellitus a psychózou. Léčba musí být zastavena pokud se objeví ţloutenka, u
pacientů s mikčními potíţemi, zvýšeným nitroočním tlakem a u glaukomu (24).
Dávkování
Původně bylo doporučeno léčbu začínat 15 mg mirtazapinu na den. Později bylo zjištěno,
ţe při této dávce se vyskytuje somnolence a únavnost, stejně jako zvýšená chuť k jídlu a
zvýšení tělesné hmotnosti častěji neţ při vyšších denních dávkách, při kterých noradrenergní
působení preparátu eliminuje jeho antihistaminové účinky, projevující se právě únavností
a ospalostí. Proto se doporučuje léčbu začít ihned 30 mg/noc, neboť výskyt somnolence a
únavnosti byl stejný. Zároveň po iniciálních vyšších dávkách došlo k rychlejší úpravě spánku
(24).
Na trhu je k

dispozici mirtazapin ve formě tablet

rozpustných v ústech

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

Nežádoucí účinky
Mirtazapin je nemocnými velmi dobře snášen. Jeho hlavní neţádoucí účinky vyplývají
z antihistaminového působení a zahrnují somnolenci a únavnost, zvýšenou chuť k jídlu a
zvyšování tělesné hmotnosti. Výskyt somnolence závisí na denní dávce. Při niţších denních
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dávkách převaţuje totiţ antihistaminové působení, při vyšších denních dávkách (15-45 mg)
noradrenergní účinek. Ke zvýšení tělesné hmotnosti došlo u 8-19% nemocných, nejčastěji u
ţen mladších 40 roků, a to zejména v prvých 6 týdnech terapie. Příčinou bude jak blokáda
histaminových H1 receptorů, tak i serotoninových 5HT2 nervových zakončení a případně i s
níţené odbourávání tuků.
Z anticholinergních účinků byly při uţívání častěji neţ na placebu zaznamenány
sucho v ústech (25 % léčených) a obstipace (13 %). U cca 6 % léčených byly zpočátku
pozorovány závratě. Mirtazapin oproti SSRI nezpůsobuje gastrointestinální obtíţe, sexuální
dysfunkci a pocení a je stejně bezpečný i při předávkování.
Mirtazapin nepůsobí kardiotoxicky. Je podle většiny autorů dobře snášen i staršími
nemocnými, u kterých přece jen vyvolával častěji sucho v ústech, obstipaci a závratě oproti
mladším osobám.
V předregistračních studiích byly zachyceny 3 závaţné neutropenie a agranulocytózy.
Výskyt agranulocytózy je odhadován na 1,1/1000 léčených pacientů. Asi u 2 % léčených
můţe dojít k přechodnému zvýšení aktivity aminotransferáz a zřídka k lehkému zvýšení
cholesterolu a triglyceridů u 3-4 %pacientů.
Po náhlém přerušení léčby, zvláště při vyšších denních

dávkách, se můţe

manifestovat tzv. syndrom z odnětí, charakterizovaný závratěmi, nauzeou, cefalgií, únavností,
anxietou, insomnií a paresteziemi (24).
Interakce
Mirtazapin potencuje účinek léků působících tlumivě na CNS jako jsou diazepam, alkohol
a další. Mirtazapin se nesmí kombinovat s inhibitory MAO a můţe být nasazen aţ
po 2týdenní přestávce od skončení jejich podávání.
Nevyvolává

významnější

inhibici

jaterních

cytochromů

P450,

a

proto

se

nepředpokládá, ţe by navodil nebezpečné lékové interakce. Při kombinaci s neuroleptiky
bychom měli preferovat preparáty nepůsobící antihistaminově, případně anticholinergně
a neinhibující izoenzymy cytochromu P450 typu 1A2, 2D6 a 3A4. Bezpečnost kombinace
mirtazapinu s tricykliky není zcela jasná, stejně jako kombinace se SSRI. Po kombinaci
s fluoxetinem byl popsán serotoninový syndrom a se sertralinem přesmyk do hypomanie.
Obecně však lze konstatovat, ţe výskyt farmakokinetických lékových interakcí bude
rozhodně nižší než při léčbě antidepresivy ze skupiny SSRI (24).
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Intoxikace
Intoxikace mirtazapinem se projevuje dezorientovaností, somnolencí, tachykardií, suchostí
sliznic. Léčba je symptomatická a zahrnuje výplach ţaludku, podání aktivního
uhlí, dostatečný příjem tekutin a eventuálně inkubaci při útlumu dýchacího centra (24).

7.5. REBOXETIN
Je specifický inhibitor reuptake noradrenalinu (NARI). Předchozí noradrenergně
působící antidepresiva, jako desipramin, nortriptylin, maprotilin aj., současně ovlivňovala i
jiné receptory a působila proto i anticholinergní, antihistaminové či adrenolytické neţádoucí
příznaky, které reboxetin nemá. Reboxetin je nyní pouţíván i v České republice, kde je
registrován od 2.2.2000 pod názvem Edronax. Jeho registraci FDA v USA v roce 2000
odloţila aţ do provedení doplňujících studií (26).
Chemická struktura
Reboxetin je netricyklický morfolinový derivát, který byl syntetizován a začal být
farmakologicky zkoušen v letech 1984-1985.

Reboxetin byl

objeven při

hledání

antidepresivně působících derivátů beta-blokátorů a svou chemickou strukturou je podobný
serotonergně účinkujícímu fluoxetinu či noradrenergnímu
viloxazinu. Jeho chemický vzorec je (±)-(2RS)-2-[(RS)-α(ethoxyfenoxy)benzyl]morfolin. Reboxetin je vyráběn ve
formě racemátu, i kdyţ jeho
S,S(+) enantiomér je účinnější v inhibici reuptake
noradrenalinu neţ R,R(–) forma a je tedy antidepresivně
úspěšnější,

ale

i

zatíţen

vyšším

výskytem

neţádoucích

příznaků,

zvláště

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

Farmakodynamika
Mechanizmus účinku reboxetinu spočívá v selektivní inhibici zpětného vychytávání
noradrenalinu a jiţ po 5denním podávání down-regulaci beta a alfa-2 adrenoceptorů a zvýšení
senzitivity alfa-1 nervových zakončení. Reboxetin se vyznačuje 2x vyšší afinitou
k noradrenalinovému transportéru neţ desipramin, 8-10x vyšší neţ imipramin a amitriptylin a
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více neţ 25x vyšší neţ venlafaxin. Noradrenalin působí v mozkové kůře aktivačně,
v mozkovém kmeni parasympatolyticky a v periferii sympatomimeticky. Reboxetin, zvláště
ve vyšší dávce, zvyšuje kortizolemii a prolaktinemii (26).

Farmakokinetika
Reboxetin je rychle absorbován z GIT a dosahuje maximální koncentrace (Tmax)
v krevním séru za 0,5-2 h. Tučné jídlo zpomaluje vstřebávání, ale nikoliv celkové vstřebané
mnoţství léku. Biologická vyuţitelnost reboxetinu činí cca 94 %. V séru je extenzivně vázán
na bílkoviny z 92-98 %, zvláště na kyselý alfa-1 glykoprotein, a to více neţ na albumin.
Sérové koncentrace korelují lineárně s podanou dávkou reboxetinu v rozmezí 2-8 mg.
Vylučovací poločas reboxetinu činí 12 ± 4 h, a proto je nutno jej podávat 2x denně. Při
jaterní a renální dysfunkci a ve starším věku se biologický poločas reboxetinu prodluţuje aţ
dvojnásobně; proto je nutné v takových případech podat jen poloviční denní dávku. Při
podávání reboxetinu je dosaţeno stabilní hladiny v séru do 4-5 dnů. Distribuce do tkání je
limitována (Vd 32 l). Reboxetin je metabolizován převáţně v játrech a ze 78 % vylučován
ledvinami. Biodegradace probíhá prostřednictvím hydroxylace, oxidace a dealkylace a není
příliš probádána. Cirkulující metabolity hydroxylové, desetylové a 3-morfolinové jsou
přítomny v séru jen ve stopových koncentracích a nejsou pravděpodobně biologicky aktivní.
Reboxetin je substrátem cytochromu P4503A4 a proto inhibitory či induktory tohoto
izoenzymu mohou změnit jeho sérové koncentrace; preparát je velmi slabým inhibitorem
izoenzymů 2D6 a 3A4. Kombinace s fluoxetinem (inhibitor P4502D6 a 3A4) zvýšila sérové
koncentrace S,S(+) reboxetinu o 23 %, ale nezměnila se při kombinaci s chinidinem, čistým
inhibitorem P4502D6 (26).
Preklinické studie
V preklinických zvířecích testech reboxetin antagonizoval reserpinem vyvolanou
hypotermii a blefarospazmus a klonidinem způsobenou hypotermii u myší. Teprve později
koncem 90. let byly provedeny novější experimenty, které potvrdily antidepresivní působení
reboxetinu ovlivněním chování potkanů v plovacím testu a po bulbektomii.

Ve zvířecích

pokusech reboxetin rovněţ sniţoval stresem navozenou zvýšenou koncentraci serotoninu
a obrat dopaminu. Zvířecí studie rovněţ prokázaly nízkou akutní a chronickou toxicitu
reboxetinu; jediným patologickým nálezem byla hemosideróza při dlouhodobém podávání u
krys (26).
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Klinické studie
Reboxetin vs. placebo
Účinnost reboxetinu v léčbě depresivních poruch byla významně vyšší než placeba ve
4/5 studií s celkem 1081 nemocnými. Při terapii reboxetinem došlo ke zlepšení deprese (podle
poklesu HAMD > 50 %) u 59 % léčených a při aplikaci placeba u 38 % pacientů. Nástup
antidepresivního účinku reboxetinu byl patrný po 10-14 dnech ambulantní i ústavní léčby
(26).

Reboxetin vs. TCA
U 1071 nemocného byla srovnána antidepresivní účinnost reboxetinu oproti desipraminu
a imipraminu ve 4 studiích v délce 4-6 týdnů. Terapeutické výsledky prokázaly stejnou
léčebnou účinnost reboxetinu a imipraminu podle počtu zlepšení i remisí. Nástup účinku
reboxetinu byl rychlejší neţ desipraminu a imipraminu a projevil se jiţ ve 2. týdnu léčby.
Reboxetin byl stejně účinný jako imipramin i u nemocných s těţkou depresí a byl přitom
lépe snášen. Ve starším věku (nad 65 roků) byla účinnost reboxetinu opět stejná jako
imipraminu, ale při podávání reboxetinu byl pozorován niţší výskyt hypotenze (7 % vs. 16 %)
a kardiovaskulárních poruch (12,5 % vs. 21 %) (26).

Reboxetin vs. fluoxetin
Ve 2 kontrolovaných studiích byla porovnána antidepresivní efektivita reboxetinu a
fluoxetinu u celkem 550 nemocných. Reboxetin byl stejně účinný jako fluoxetin, jak podle
počtu zlepšení (55 % vs. 56 % měřeno poklesem HAMD > 50 %), tak i podle počtu
dosaţených remisí (48 % vs. 45 % ).
I kdyţ byl reboxetin globálně stejně účinný jako fluoxetin, byl úspěšnější v léčbě
těžkých depresí a měl rychlejší nástup účinku.
Byl dále účinnější nejen neţ placebo,

Obr.9. Srovnání účinnosti reboxetinu a ostatních AD (26).

ale i fluoxetin v ovlivnění
sociálních funkcí. Obě AD
byla dobře snášena.
NÚ se vyskytly u 67% léčených
reboxetinem a 65% fluoxetinem,
byly mírné intenzity a lišily se
podle druhu příznaků.
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Při terapii reboxetinem se nejčastěji vyskytovaly sucho v ústech, obstipace, nauzea,
hypotenze a při podávání fluoxetinu nauzea a průjem(26).

Reboxetin vs. citalopram
Studie proběhla u 357 pacientů, kdy byl uţíván reboxetin (8-10 mg) nebo citalopram
(20-40 mg) denně během 24 týdnů. Analýza prokazatelně ukázala redukci deprese dle škály
HAMD větší u citalopramu než u reboxetinu. Při léčbě reboxetinem se jako nejvýraznější
neţádoucí účinek projevilo suchost v ústech a u citalopramu sexuální dysfunkce. Anorgasmie
byla zjištěna u 5,9% uţívajících reboxetinu oproti 39% u citalopramu (27).
Dlouhodobá léčba reboxetinem u depresivní poruchy
V dlouhodobé placebem kontrolované studii bylo sledováno 283 depresivních
nemocných po dobu 46 týdnů, léčených reboxetinem v dávkách 4-8 mg/den nebo placebem.
Do studie byli zařazeni jen pacienti, kteří příznivě reagovali na terapii reboxetinem
v předcházející otevřené studii, trvající 6 týdnů. Z 358 nemocných bylo proto zařazeno do
dvojitě slepého dlouhodobého sledování 79 % z původního počtu pacientů. Po 52 týdnech
relabovalo 22 % léčených reboxetinem a 56 % dostávajících placebo. Reboxetin zabránil
relapsu u více nemocných neţ placebo v prvých 6 měsících studie (61 % vs. 40 %) i recidivě
ve druhém půlroce (88 % vs. 59 %) (26).

Indikace
Reboxetin je indikován pro léčbu akutních epizod depresivní poruchy a udrţovací
profylaktickou terapii depresivních nemocných, kteří byli úspěšně léčeni reboxetinem v akutní
depresivní epizodě. Indikací jsou zejména inhibované deprese, protoţe reboxetin nepůsobí
sedativně a nezhoršuje reaktivitu naopak posiluje motivaci (2,26).
Kontraindikace
Absolutní kontraindikací jsou přecitlivělost na přípravek, mánie, těhotenství, kojení a
hypertrofie prostaty či jiná choroba s retencí moče. Doporučuje se zvýšená opatrnost při
podávání nemocným s glaukomem, epilepsií a kardiálním onemocněním (zvláště při arytmii,
po infarktu myokardu či při ischemické chorobě srdeční), hypertenzi (zvláště při současném
podávání antihypertenziv), při střevní obstrukci, renální insuficienci a závaţné jaterní
dysfunkci (26).
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Dávkování
Dávku reboxetinu není třeba titrovat a je moţno od počátku podávat 2×4 mg denně; při
nedostatečné terapeutické odpovědi lze po 3-4 týdnech dávku zvýšit na 10 mg na den. U
starších osob, při jaterní nebo ledvinné dysfunkci výrobce doporučuje začít léčbu niţší denní
dávkou 2×2 mg denně (26).
Nežádoucí účinky
Při léčbě reboxetinem přerušilo léčbu pro neţádoucí účinky 10-12 % léčených.
Nejčastěji se vyskytujícími jsou sucho v ústech, obstipace, pocení, cefalgie, insomnie, nauzea,
závratě a tachykardie.
Oproti placebu byly při podávání reboxetinu častější tyto neţádoucí příznaky: sucho
v ústech, obstipace, pocení, insomnie, dysurie, tachykardie a impotence. Dysurii, zvláště u
starších nemocných, je moţno korigovat doxazosinem, antagonistou alfa-2 adrenoceptorů,
který neprochází hematoencefalickou bariérou. Dysurie se vyskytla jako jediný příznak častěji
při podávání reboxetinu ve srovnání s desipraminem. Z komparativní studie s imipraminem
vyplynuly významně častější tachykardie při reboxetinu a sucho v ústech, hypotenze, tremor a
somnolence po imipraminu. Dysurie se vyskytovala výrazně častěji u muţů oproti ţenám.
U starších nemocných

byla pozorována

velmi

zřídka hypokalemie, dosud

nikdy

v patologických hodnotách. Reboxetin nezvyšuje tělesnou hmotnost a nebyl u něj pozorován
syndrom z odnětí léku.

Tab.17. Srovnání NÚ mezi reboxetinem, placebem a

Zvláštní pozornost byla věnována

ostatními antidepresivy (26).

kardiovaskulárním neţádoucím
účinkům. U starších osob bylo více
patologických změn v EKG
záznamu při léčbě reboxetinem
oproti imipraminu (13% vs. 6 %)
s výskytem zejména sinusové
tachykardie (20-23% léčených) a
občasně síňových a komorových
extrasystol. Uvádí se 6 % výskyt
převodových poruch při léčbě
reboxetinem u starších osob ve srovnání
s imipraminem.
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Interakce
Současné podávání inhbitorů MAO je kontraindikované pro nebezpečí vzniku
hypertenzní krize. Současné podávání ergotaminových derivátů můţe vést ke zvýšení
krevního tlaku. Reboxetin nepotencuje účinek alkoholu. Neměla by být také podávána
diuretika vypuzující draslík, neboť u starších osob byl vzácně zaznamenán vznik
hypokalemie. Opatrnosti je třeba při kombinaci s antihypertenzivy a s léky váţícími se na
kyselý alfa-1 glykoprotein.
Jak jiţ bylo uvedeno reboxetin je substrátem cytochromu P4503A4, a proto inhibitory
tohoto izoenzymu mohou zvyšovat jeho sérové koncentrace; příklady jsou antifungicidní léky
typu ketokonazolu, makrolidová antibiotika, fluvoxamin aj. Reboxetin je velmi slabým
inhibitorem P4503A4 a 2D6, přesto léky inhibující tyto dva izoenzymy by měly být podávány
při léčbě reboxetinem s velkou opatrností. Jde o inhibitory CYP4503A4 výše uvedené a
inhibitory 2D6 typu fluoxetinu, paroxetinu, beta-blokátory aj. (26).

Intoxikace
Intoxikace se projevuje nejčastěji neklidem, agitovaností, zmateností, závratěmi,
pocením, nauzeou, tachykardií a hypertenzí/posturální hypotenzí.

Hemodialýza je

pravděpodobně neúčinná (26).

7.6. TRAZODON
Trazodon je představitelem antidepresiv SARI (Serotonin Antagonist and Reuptake
Inhibitor) s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a
sexuálních funkcí. Má výrazný účinek antidepresivní a navíc i silný účinek antianxiozní a
sedativní aţ hypnotický.
Jeho pouţití je širokospektré a zahrnuje různé formy depresivních a anxiozních stavů
od lehkých reaktivních a neurotických po těţké psychotické. Přípravek je velmi dobře
snášen. Pro minimum neţádoucích účinků a lékových interakcí je vhodný i pro starší pacienty.
V ČR je registrován od roku 1999 pod obchodním názvem Trittico AC (29).
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Chemická struktura
Trazodon je triazolopyridinový derivát.
Jeho chemický vzorec je
2-[3-(4-m-chlorfenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on (29,36).
Farmakodynamika
Nejvýraznějšími farmakodynamickými vlastnostmi trazodonu je blokáda serotoninových
5-HT2 receptorů a selektivní inhibice zpětného vychytávání serotoninu, ale tato schopnost je
menší neţ u klasických SSRI. Trazodon má vedle toho ještě další psychofarmakologické
účinky, jako je afinita k serotoninovým receptorům 5-HT1A a 5-HT1C. Antidepresivní účinek
trazodonu je tedy především zvýšením serotoninergní transmise, k čemuţ přispívá i jeho
aktivní metabolit m-chlorfenylpiperazin s podobným farmakologickým profilem. Trazodon je
také poměrně silným blokátorem α1- receptorů, s čímţ je spojeno riziko ortostatické hypotenze
a priapizmu, ale také zlepšení erektilní dysfunkce. Dále má slabý antihistaminový účinek a
neovlivňuje cholinergní, glutamátergní, glycinergní, dopaminergní a GABAergní systém (29).
Farmakokinetika
Trazodon je po perorálním podání rychle absorbován s biologickou dostupností nad
60%. Maximum resorbovaného mnoţství se objeví za 1-2 hodiny v plazmě. U retardované
lékové formy se tmax prodluţuje na 4 hodiny. Při podání s potravou se jeho vstřebávání
prodluţuje, ale současně se zvyšuje asi o 20%. Trazodon je v játrech oxidován a hydroxylován
cytochromem

P-450

2D6.

Vzniká

jeden

farmakologicky

aktivní

metabolit

m-chlorfenylpiperazin a několik neaktivních konjugátů.
Méně neţ 1% podané látky se vylučuje močí v nezměněné podobě. Plazmatická
koncentrace trazodonu klesé ve dvou fázích s termálním biologickým poločasem eliminace
kolem 7 hodin. Do mléka je vylučováno jen malé mnoţství trazodonu. Distribuční objem i
hodnota AUC mírně vzrůstá ve vyšším věku, prodluţuje se také biologický poločas eliminace
asi na 13-14 hodin. Z farmakokinetických interakcí je třeba dávat pozor na inhibitory
cytochromu 2D6 (např. fluoxetin, fluvoxamin, verapamil, amiodaron) (29).
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Klinické studie
Trazodon vs. TCA
Několik kontrolovaných klinických studií s délkou trvání 4-6 týdnů ukázalo, ţe trazodon
je srovnatelně účinný jako amitriptylin nebo imipramin. Z hlediska délky léčby jsou zajímavé
výsledky jednoroční studie srovnávací trazodon (200-600mg) oproti imipraminu (100300mg). Studii dokončilo 44 pacientů, u kterých byl hodnocen jako účinnější trazodon ve
stupnici HAMD a CGI. Při léčbě trazodonem byl významně niţší výskyt úzkostných
příznaků. Anticholinergní účinky byly více vyjádřeny po imipraminu, ospalost zase po
trazodonu (29).
Trazodon vs. SSRI
Trazodon (250 mg denně) byl srovnáván s fluoxetinem (20 mg denně) u 121 pacientů
s velkou depresí. Účinnost byla hodnocena škálou HAMD a po 6 týdnech byla účinnost
v obou skupinách srovnatelná. Ve skupině fluoxetinu byl vyšší výskyt agitovanosti, úzkosti a
nespavosti (15,4% vs 3,3%), ve skupině trazodonu zase somnolence a závratí (29).
Tab.18. Srovnání trazodonu s SSRI (29).
Reference

Počet
pacientů

design studie

denní dávka
(mg)

délka
léčby

účinnost

Beasley
1991

126

dvojitě slepá

TRA 50-400
FLU 20-60

6 týdnů

TRA=69%
FLU=62%

Falk 1989

27

dvojitě slepá

TRA 100-400
FLU 20-60

6týdnů

TRA=FLU

Namoká
1996

193

dvojitě slepá

TRA 75-225
FLU 50-150

4 týdny

TRA=FLV

Tsutsui
1997

218

dvojitě slepá

TRA 75-225
SER 25-75

6 týdnů

TRA=48%
FLU=44%

tolerabilita
FLU častěji
aktivace, úbytek
hmotnosti
TRA častěji sedace
FLU častěji
insomnie,
TRA častěji zácpa
FLV častěji
nauzea,
TRA častěji
závratě

FLV=fluvoxamin, FLU=fluoxetin, TRA=trazodon

Trazodon vs. venlafaxin
Celkem 149 pacientů dokončilo 6týdenní srovnávací studii trazodonu s venlafaxinem.
Podle škály HAMD byla obě psychofarmaka srovnatelně účinná, venlafaxin lépe ovlivňoval
kognitivní funkce, zatímco trazodon účinněji upravoval poruchy spánku. Z uvedeného
souboru pokračovalo 96 pacientů v léčbě 1 rok. Incidence neţádoucích účinků byla v obou
skupinách srovnatelná, ve skupině venlafaxinu byl nejvýznamnější výskyt nauzey, ve skupině
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trazodonu závratí a ospalosti (29). Další studie se 115 pacienty po dobu 42 dnů také potvrdila
srovnatelnou účinnost obou látek na depresivní poruchu. Zlepšení se ukázalo u 61,4% ve
skupině trazodonu a 59,4% u venlafaxinu. Uţívající trazodon si nejvíce stěţovali na GIT
potíţe 5,6% a pacienti zkoušející venlafaxin na zhoršení libida 12,9% a také GIT obtíţe 11,3%
(31).
Indikace
Přípravek je určen k léčbě depresí různého původu, které mohou být spojeny s
úzkostnými stavy, poruchami spánku nebo sexuálních funkcí (múţe zvyšovat libido u muţů i
ţen) (29).
Jiné indikace
Anxiolytický účinek
Anxiolytický účinek trazodonu souvisí s nepřímou stimulací 5-HT1A receptorů a
především s blokádou 5-HT2A receptorů v limbickém systému. V léčbě deprese spojené
s anxietou je stejně účinný jako

Obr.10. Anxiolytický účinek trazodonu, imipraminu,

chlordiazepoxid a dosulepin.

diazepamu a placeba (30).

Ve studii byla srovnána účinnost
trazodonu (225 mg), imipraminu
(143 mg), diazepamu (26 mg)
a placeba u 230 pacientů trpících
GAD. Během 2 týdnů reagovali lépe
pacienti léčení diazepamem, ve 3.-8.
týdnu dosáhly trazodon a imipramin
srovnatelného účinku. Somatické
symptomy odpovídaly lépe na léčbu
diazepamem,

psychické

příznaky

imipraminem. Významného zlepšení

lépe

odpovídaly

na léčbu

trazodonem a

bylo dosaţeno u 69 % léčených trazodonem,

66 % diazepamem, 73 % imipraminem, ale jen u 47 % pacientů v placebové skupině
(30).
Kontraindikace
Nesmí se uţívat zároveň s IMAO. Nedoporučuje se podávat v těhotenství, zejména v
prvních třech měsících a v době kojení. Pro podávání dětem od 6 let, mladistvým a pacientům
s váţným onemocněním ledvin a jater musí být zvlášť závaţné důvody. Je kontraindikován u
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porfyrie, protoţe se ukázal v pokusech na zvířatech jako porfyrinogenní. Přípravek můţe
nepříznivě ovlivnit schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů (28). Dále se
nedoporučuje podávat pacientům s ICHS, s IM a epilepsií. Můţe zvyšovat koncentrace
digoxinu, karbamazepinu a fenytoinu (29).
Dávkování
U lehčích a středních forem depresí se obvykle podává 75-150 mg v jedné denní dávce
večer, u středně závaţných forem se podává 150 - 300 mg denně ve dvou dílčích dávkách,
nejlépe odpoledne a večer. U váţných forem se denní dávka můţe postupně v týdenních
intervalech zvýšit na 300-600 mg ve dvou dílčích dávkách. Po dosaţení plného léčebného
účinku lze pokračovat v udrţovací léčbě 150 mg denně. Léčebný cyklus by měl trvat
minimálně jeden měsíc. Přípravek se uţívá po jídle a zapíjí se tekutinou.
Starším pacientům se podává nejniţší ještě účinná dávka. Dětem od 6 let a mladistvým
se podává přípravek ve výjimečných případech pod dohledem lékaře, obvykle v dávce 2575 mg denně. K léčbě sexuálních poruch se podává 150-200 mg denně (29).

Interakce
Můţe zvyšovat účinek alkoholu, barbiturátů a dalších látek tlumících činnost
centrálního nervového systému. Při kombinaci s léky na sníţení krevního tlaku se můţe jejich
účinek zesilovat. Dále se můţe v kombinaci s guanetidinem, prazosinem, hydralazinem a
fenothiaziny objevit zvýšení účinku trazodonu na erektilní aktivitu. Nesmí se uţívat v
kombinaci s IMAO. Při změně léčby z IMAO na trazodon je třeba dodrţet čtrnáctidenní pauzu
bez léčby (28).
Nežádoucí účinky
Trazodon se vyznačuje sedativním účinkem a pocitem sucha v ústech, které se mohou
objevit na začátku léčby.
I ostatní neţádoucí účinky se objevují pouze ojediněle a jsou většinou omezeny na první
dny léčby. Nejčastěji se jedná o únavu, bolesti hlavy, poruchy spánku, slabost a závratě,
zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení nebo ztráta chuti k jídlu. Můţe způsobit sníţení
krevního tlaku nebo potíţe při rychlém vstávání, zvláště u vnímavých osob. Dále se mohou
objevit edémy, zácpa, průjem rozmazané vidění, psychomotorický neklid a stavy zmatenosti.
Rovněţ ojediněle se můţou vyskytnout různé koţní eflorescence. Vyskytne-li se během léčby
horečka nebo onemocnění horních cest dýchacích, je třeba oznámit tuto skutečnost lékaři.
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Intoxikace
Předávkování se projeví zvracením, priapismem, zástavou dechu, epileptiformními
záchvaty a EEG změnami, závratěmi a ospalostí. Léčba spočívá v gastrické laváţi
s následným podáváním aktivního uhlí. Po náhodném poţití dítětem je třeba okamţitě
vyhledat lékaře. Jako první pomoc se má vyvolat zvracení (28).

7.7. DULOXETIN
Duloxetin byl syntetizován v laboratořích farmaceutické firmy Eli Lilly koncem
osmdesátých let minulého století; první farmakologická studie byla publikována v roce 1988.
Další vývoj této sloučeniny probíhal v Japonsku, kde také byly provedeny první klinické
studie. Po provedení klinických zkoušek v USA, Evropě a Kanadě byl duloxetin registrován
pro akutní léčbu depresivní poruchy v USA 3.srpna 2004 pod názvem Cymbalta. Datum
vydání rozhodnutí o registraci, platné v celé Evropské unii je 17.12.2004 jako léčivý přípravek
Xeristar. Duloxetin byl registrován i pro léčbu diabetické periferní neuropatické bolesti pod
stejným názvem a stresové inkontinence moči u ţen pod názvem Yentreve (32) .
Chemická struktura
Chemický vzorec je (+)-(S)-N-methyl-γ-(1-naftyloxy)-2thiofenpropylamin a v léčivém přípravku se nachází ve formě
hydrochloridu. Jeho molekulová hmotnost je 333,88 (33).
Farmakodynamika
Duloxetin je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v
neuronálních synapsích se slabší inhibicí reuptake dopaminu. Bylo zjištěno, ţe duloxetin je ze
všech duálních antidepresiv (venlafaxin, milnacipran) nejsilnějším inhibitorem reuptake
serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. Vyznačuje se 3,5x vyšší inhibiční aktivitou vůči
reuptake serotoninu neţ noradrenalinu.
Duloxetin má tedy vyrovnané spektrum účinku, ale vyţaduje lehce vyšší dávky
k inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu. Nepůsobí anticholinergně, antihistaminově,
adrenolyticky, ani se neváţe klinicky relevantně na ţádné známé neuroreceptory s
výjimkou slabé afinity k 5-HT6 a 5-HT2A receptorům (32).
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Farmakokinetika
Duloxetin je dobře absorbován z GIT a dosahuje maximální koncentrace v séru (tmax) za
6 h. Jídlo zpomaluje vstřebávání duloxetinu a tmax je dosahováno za 6-19 hodin. Při podání
duloxetinu večer se prodluţuje jeho absorbce o 3 hodiny a urychluje jeho clearence ve
srovnání s ranní aplikací. V séru se duloxetin z více neţ 90 % váţe na bílkoviny, primárně
albumin

a

alfa-1

kyselý

glykoprotein.

Duloxetin

je

extenzivně

metabolizován

(oxidace, konjugace) za vzniku biologicky inaktivních metabolitů.
70 % metabolitů duloxetinu se vylučuje močí a 20 % faeces. Vylučovací poločas
duloxetinu byl stanoven na 12 (8-17) h a stabilizované koncentrace v séru dosahuje za 3 dny.
U starších osob je vylučovací poločas prodlouţen o cca 4 hod. a rovněţ při jaterní či renální
dysfunkci. Duloxetin je inhibitorem a zároveň substrátem P4502D6 a 1A2; mohutností
inhibice izoenzymu CYP2D6 se řadí do postavení mezi paroxetin a fluoxetin. Inhibitory a
induktory P4502D6 a 1A2 mohou měnit sérové koncentrace duloxetinu. Kouření sniţuje
sérové koncentrace duloxetinu zvýšením aktivity P4501A2 (32).
Preklinické studie
Při pouţití mikrodialýzy ve frontálním kortexu zvyšoval extracelulární koncentrace
serotoninu o 300-400 %, noradrenalinu o 300 % a dopaminu o 170-260 % oproti výchozím
hodnotám u potkanů. Zvýšení koncentrace noradrenalinu bylo cca 2-3krát vyšší
neţ po amitriptylinu nebo maprotilinu.
Pokusy na zvířatech prokázaly nejen antidepresivní, ale i anxiolytický a analgetický
účinek duloxetinu a jeho působení na uretrální sfinkter a zvýšení kapacity močového měchýře.
Duloxetin byl účinným v modelu perzistentní i neuropatické bolesti a v modelu perzistentní
bolesti byl účinnější neţ venlafaxin (32).
Klinické studie
V indikaci akutní depresivní poruchy bylo provedeno 8 dvojitě slepých studií s 2345
nemocnými, v nichţ byl duloxetin srovnán s placebem a v 6 s SSRI (fluoxetin, paroxetin). Do
těchto studií byli zařazeni jen ambulantní pacienti trpící depresivní poruchou ve věku 18-65
roků, u nichţ byla splněna podmínka dosaţení celkového skóre stupnice HAMD ≥ 15 bodů a
skóre CGI-1 ≥ 4. Duloxetin byl podáván v deních dávkách od 40 do 120 mg po dobu 8-9
týdnů. Z korektivní medikace byl povolen jen zolpidem (do 10 mg) nebo chloralhydrat (do
1000 mg) při insomnii, avšak podávání bylo omezeno na 6 nocí.
Primárním měřítkem účinnosti léčby byla změna skóre stupnice HAMD a sekundárními
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ovlivnění škál CGI, PGI (Patient’s Global Impression), VAS (Visual Analog Scale), MADRS
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), HAMA (Hamilton Anxiety Rating Scale),
SSI (Somatic Symptom Inventory), SDS (Sheehan Disability Scale) a ASEX (Arizona Sexual
Experiences Scale). Terapeutické výsledky byly dále analyzovány dle jednotlivých faktorů
škály HAMD (anxieta/somatizace, jádrový faktor, retardovanost, spánek, Meierův faktor).
Zároveň byly hodnoceny počty respondérů (pokles HAMD ≥ 50 %). Duloxetin se významně
odlišoval od placeba dle ovlivnění celkového skóre HAMD ve 4/6 studií, dle počtu
respondérů a remitérů ve 3/6 srovnání, dle škály MADRS ve 2/4 studií a dle CGI1 ve 3/6 studií (32).

Obr.11. Srovnání účinnosti duloxetinu v 6 studiích s placebem a SSRI (32).

Studie 1
Do dvojitě slepého srovnání bylo zařazeno 245 nemocných s velkou depresivní poruchou
a léčeno duloxetinem (60 mg ráno) nebo placebem po dobu 9 týdnů. Duloxetin byl významně
účinnější neţ placebo počínaje 2. týdnem terapie dle škály HAMD. 45 % léčených
duloxetinem a 23 % dostávajících placebo bylo označeno za respondéry a 31 % resp. 15 % za
remitéry. Duloxetin byl úspěšnější než placebo rovněž v ovlivnění všech faktorů HAMD
(anxieta, retardovanost, jádrové příznaky, Meierův faktor, spánek). Duloxetin potvrdil svou
vyšší účinnost proti placebu i dle zlepšení CGI-1 a PGI-1 a kvality ţivota a bolestivých
příznaků dle stupnice VAS. Z neţádoucích účinků duloxetinu byly nejčastějšími nauzea,
suchost v ústech a somnolence. U 1 léčeného duloxetinem byla zjištěna hypertenze. V celé
skupině došlo k významnému sníţení hmotnosti po duloxetinu oproti placebu (32).
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Studie 2
Do studie bylo zařazeno 267 depresivních nemocných a léčeno duloxetinem (60 mg
denně) nebo placebem po dobu 9 týdnů. Při terapii duloxetinem došlo k signifikantnímu
poklesu celkového skóre HAMD oproti placebu. Rovněţ počet respondérů byl významně vyšší
po podávání duloxetinu neţ placeba (50 % v. 35 %), zatímco počet remitérů se mezi oběma
skupinami léčených příliš nelišil (32 % v. 24 %). Duloxetin byl terapeuticky úspěšnější než
placebo jen ve 3/5 faktorů HAMD (jádrový a Meierův faktor, retardovanost). Byl účinnější
neţ placebo i dle škál VAS, PGI-1, ale nikoliv CGI-1. Pro neţádoucí účinky přerušilo terapii
více léčených duloxetinem neţ placebem (12,5 % v. 4,3 %) a častěji se vyskytly nauzea,
suchost v ústech, závratě a obstipace (32).
Studie 3
Do této dvojitě slepé studie bylo zařazeno 173 depresivních pacientů, kteří dostávali buď
duloxetin (rychlá titrace od 40 do 120 mg dvakrát denně) nebo fluoxetin (20 mg pro die) nebo
placebo po dobu 8 týdnů. Duloxetin byl signifikantně účinnější neţ placebo dle stupnice
HAMD po 4 a 8 týdnech léčby; počet zlepšených po léčbě duloxetinem, fluoxetinem a
placebem dosahoval 64 %, 52 % a 48 % a remitérů 56 %, 30 % a 32 %. Duloxetin byl
úspěšnější než placebo v ovlivnění 4/5 faktorů HAMD (anxieta, retardovanost, jádrový a
Meierův faktor) a také v ovlivnění stupnic MADRS, CGI, PGI, ale nikoliv HAMA a faktoru
spánek stupnice HAMD. Duloxetin přes vyšší dávku byl nemocnými dobře snášen a jen
výskyt insomnie a astenie byl vyšší oproti placebu. Sexuální neţádoucí účinky dle škály
ASEX se nelišily ve výskytu při podávání duloxetinu a placeba (32).
Studie 4
Duloxetin ve dvou dávkách (40 a 80 mg denně), paroxetin (20 mg denně) a placebo byly
srovnány v účinnosti u 354 depresivních nemocných. Duloxetin v denní dávce 80 mg byl
antidepresivně úspěšnější než placebo, stejně jako paroxetin dle škály HAMD. Rozdíl mezi
duloxetinem v dávce 80 mg/den a paroxetinem byl nesignifikantní. Duloxetin významně
redukoval 4/5 faktorů HAMD s výjimkou spánku. V dávce 80 mg na den bylo dosaţeno
významně vyššího počtu respondérů a remitérů oproti placebu, ale nikoliv při terapii
duloxetinem v dávce 40 mg/den. Duloxetin (80 mg denně) byl signifikantně účinnější neţ
placebo i dle stupnic MADRS a HAMA. Duloxetin 40 mg/den se ve většině škál nelišil od
paroxetinu a paroxetin od placeba. Výskyt insomnie byl častější při terapii duloxetinem neţ
paroxetinem. Většina poloţek stupnice ASEX nebyla ovlivněna léčbou oběma antidepresivy s
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výjimkou orgastické schopnosti u muţů, kterou duloxetin a paroxetin narušovaly významně
více neţ placebo (32).
Studie 5
Po dobu 26 týdnů uţívalo 136 pacientů duloxetin (60 mg denně) a 142 pacientů placebo a
prokázalo se, ţe duloxetin signifikantně prodluţoval období bez relapsu za prokázání
účinnosti, bezpečnosti a zvyšování kvality ţivota (35).
Shrnutí výsledků klinických studií
Duloxetin byl srovnán v antidepresivní účinnosti s placebem a SSRI (fluoxetin,
paroxetin) u 2345 depresivních nemocných. V 6/8 studií byl duloxetin významně terapeuticky
úspěšnější než placebo a v 5/6 studií stejně účinný či neúčinný jako SSRI a jen v jediném
srovnání účinnější než paroxetin. Duloxetin působil i anxiolyticky dle škály HAMA a
redukoval somatické bolestivé příznaky u depresí. Z neţádoucích účinků byly nejčastějšími
nauzea, obstipace, pocení, insomnie a somnolence; duloxetin nezvyšoval hmotnost, neovlivnil
délku QT intervalu a zřídka vyvolával sexuální neţádoucí příznaky dle stupnice ASEX (32).
Tab.18. Srovnání účinku duloxetinu s placebem (32).
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Nástup účinku duloxetinu
Ke zkoumání rychlosti nástupu účinku byly pouţity dvě dvojitě slepé placebem
kontrolované studie, trvající 9 týdnů. Medián času potřebného k trvalému zlepšení o 10 % ev.
20 % iniciálního skóre HAMD činil při léčbě duloxetinem 14 ev. 21 dnů a při aplikaci placeba
34 ev. 49 dnů. Po prvém týdnu léčby duloxetinem byly pozitivně ovlivněny jádrové
symptomy (depresivní nálada, pocity viny, suicidální myšlenky, úzkost, pracovní aktivita) a
bolestivé symptomy, zatímco po 5-9 týdnech poruchy spánku a nebolestivé somatické
příznaky (32).
Úspěšná redukce bolestivých somatických příznaků spojených s depresí
Duální

antidepresiva,

zvyšující

koncentraci

noradrenalinu

a

serotoninu

v neuronálních synapsích, působí analgeticky. Dle stupnic VAS a SSI (Somatic Symptom
Inventory) duloxetin významně více redukoval bolestivé symptomy neţ placebo. Nástup
analgetického účinku se projevil do 2 týdnů léčby. Duloxetin úspěšně ovlivnil bolesti zad,
ramen, celkovou intenzitu bolesti a bolesti po probuzení, ale byl neúčinným u cefalgií.
Celková intenzita bolesti se sníţila o 35-40 % iniciálních hodnot. Zlepšení bolestivých
příznaků korelovalo s ústupem deprese a s dosaţením vyššího počtu remitérů (32).
Dlouhodobá léčba depresivní poruchy
Po krátkodobé terapii 278 respondérů duloxetinu pokračovalo za dvojitě slepých
podmínek buď v podávání duloxetinu (60 mg denně) nebo placeba po dobu 26 týdnů.
Významně méně depresivních pacientů relabovalo při léčbě duloxetinem oproti placebu (17,4
% v. 28,5 %) a rovněţ doba do objevení se relapsu byla signifikantně delší při duloxetinu
oproti placebu. Neţádoucí účinky vedly k přerušení léčby u 17 % nemocných.
Další údaje jsou k dispozici z otevřené 52 týdenní studie s 1279 nemocnými, z nichţ 520
bylo léčeno dokonce déle neţ 1 rok duloxetinem v denní dávce 80-120 mg. V průběhu léčby
došlo k významné redukci deprese dle stupnic HAMD a CGI-1. Na konci studie bylo zlepšeno
89 % léčených a 82 % dosáhlo remise depresivní poruchy. Nejčastějšími neţádoucími
příznaky byly nauzea (34 %), somnolence (29 %), insomnie (31 %), cefalgie (30 %), suchost v
ústech (23 %), závratě (23 %), obstipace (21 %), pocení (15 %), úzkost (14 %) a průjem (13
%). U 0,54 % léčených došlo k zvýraznění suicidálních myšlenek a 0,54 % pacientů se
pokusilo o sebevraţdu (32).
Indikace
Novou indikací, která prozatím není v ČR uplatňována je léčba depresivní poruchy (32).
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Další indikace
Diabetická neuropatie a fibromyalgie
Po prokázání příznivého ovlivnění bolestivých příznaků v rámci depresivní poruchy byl
duloxetin zkoušen v terapii bolestivých poruch, jako je diabetická neuropatie a fibromyalgie.
Duloxetin byl zkoušen ve 3 dvojitě slepých studiích s 1128 nemocnými s diabetickou
neuropatií v denní dávce 60-120 mg po dobu 12 týdnů a v otevřené studii po dobu
1 roku.Duloxetin úspěšně ovlivnil bolestivé příznaky oproti placebu, a to jiţ po 1 týdnu
terapie (32).
Stresová inkontinence moči u žen
Zvýšená koncentrace serotoninu a noradrenalinu vede ke zvýšené stimulaci svalů sfinkteru
uretry pudendálními nervy, ke zvýšení trvalého tonu svěrače a k jeho silnějším kontrakcím
prostřednictvím glutamatového neurotransmiterového systému. Účinnost duloxetinu v denní
dávce 80 mg byla prokázána ve 4 dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích. Po léčbě
50-67 % léčených ţen udávalo sníţenou frekvenci úniku moči o 64 ev. 50 % výchozích
hodnot. Nejčastějším neţádoucím účinkem byla nauzea, která u většiny vymizela do 1-4 týdnů
od zahájení léčby (32).
Kontraindikace
Přecitlivělost na aktivní látku nebo jakoukoli pomocnou látku léčivého přípravku.
Současné podávání s neselektivními IMAO. Onemocnění jater způsobující poškození jaterních
funkcí. Nesmí se uţívat v kombinaci s fluvoxaminem, ciprofloxacinem nebo enoxacinem (tj.
se silnými inhibitory CYP1A2 ), protoţe tato kombinace způsobuje zvýšení plazmatických
koncentrací duloxetinu. Dále je kontraindikován u těžké poruchy funkce ledvin (clearance
kreatininu <30 ml/min). S opatrností se podáva pacientům, v jejichţ anamnéze je mánie nebo
diagnóza bipolární poruchy. V souvislosti s duloxetinem byla zaznamenána mydriáza. Proto je
nutno dbát opatrnosti, má-li být předepisován pacientům se zvýšeným nitroočním tlakem nebo
při riziku akutního glaukomu s úzkým úhlem. U pacientů s hypertenzí a/nebo jiným
kardiálním onemocněním se doporučuje sledovat krevní tlak.
Při podávání v kombinaci s jinými antidepresivy je nutno dbát opatrnosti. K neţádoucím
účinkům můţe častěji docházet při současném uţití přípravků z léčivých rostlin obsahujících
třezalku. V případě dětských pacientů nebyly s duloxetinem prováděny ţádné klinické studie.
Nesmí se tedy používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Je třeba dbát opatrnosti

87

u pacientů, kteří pouţívají antikoagulancia a/nebo léky, které ovliňují funkci trombocytů, a
také u pacientů náchylných ke krvácení (34).
Dávkování
V léčbě depresí byl duloxetin účinným v rozmezí denních dávek 40-120 mg (v jedné
nebo dvou dávkách/24 hod.). Denní dávky 40-60 mg byly obdobně účinnými jako dávky 80 a
120 mg na den. Výrobce proto doporučuje jako optimální dávku 60 mg duloxetinu jednou
denně (32).
Interakce
Doporučuje se dbát opatrnosti, je-li podáván v kombinaci s ostatními centrálně
působícími léky a látkami včetně alkoholu. Vzhledem k riziku vzniku serotoninového
syndromu by se neměl uţívat v kombinaci s neselektivními IMAO nebo po dobu nejméně 14
dní po ukončení léčby IMAO. Je třeba dbát opatrnosti, je-li podáván současně se
serotonergními antidepresivy (např.SSRI), s TCA (např. klomipramin nebo amitriptylin),
třezalkou, venlafaxinem, tramadolem, petidinem a tryptofanem.
Dále je třeba zvýšené opatrnosti, je-li podáván současně s léčivy, která jsou převážně
metabolizována prostřednictvím CYP2D6 a pokud mají úzký terapeutický index.
Vzhledem k tomu, ţe CYP1A2 je zapojen do metabolismu duloxetinu, současné podávání
duloxetinu s účinnými inhibitory CYP1A2 pravděpodobně zvyšuje jeho koncentraci. Např.
fluvoxamin (100 mg jedenkrát denně) - silný inhibitor CYP1A2 - sníţil zdánlivou
plazmatickou clearance duloxetinu asi o 77 % a hodnotu AUCo-t zvýšil 6krát.
Populační farmakokinetické studie prokázaly, ţe u kuřáků jsou plazmatické koncentrace
duloxetinu ve srovnání s nekuřáky téměř o 50 % niţší (34).
Nežádoucí účinky
Ve studiích při léčbě duloxetinem neţ při aplikaci placeba se častěji vyskytly nauzea,
suchost v ústech, obstipace, insomnie, závratě, únava, somnolence, snížená chuť k jídlu a
zvýšené pocení. Nejčastěji se vyskytující nauzea se manifestovala v prvých dnech terapie a
trvala v průměru 7 dnů. U léčených duloxetinem došlo k průměrnému poklesu
hmotnosti o 0,5 kg za 8-9 týdnů, zatímco při placebu ke zvýšení hmotnosti o 0,25 kg.
Při terapii duloxetinem se krevní tlak zvýšil v průměru pouze o 0,1 mmHg. Trvalé
zvýšení krevního tlaku bylo pozorováno u 1,3 % léčených duloxetinem a u 0,8 %
dostávajících placebo. U ţádného z léčených duloxetinem nedošlo k přesmyku do manie v
prvých 6 studiích. Suicidální myšlenky se nově objevily u 0,2 % léčených duloxetinem a
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0,3 % nemocných dostávajících placebo. Při analýze všech 8 studií se vyskytl přesmyk
do manie u 0,2 % léčených duloxetinem a u 0,1 % při podávání placeba.
Výskyt spontánně udávaných sexuálních dysfunkcí při léčbě duloxetinem byl obecně
nízký a zahrnoval sníţené libido, anorgasmii, erektilní dysfunkci a poruchy ejakulace. Při
pouţití škály ASEX depresivní muţi měli zhoršenou schopnost orgasmu při léčbě
duloxetinem oproti placebu, zatímco u ţen se sexuální neţádoucí účinky nevyskytly
častěji neţ po placebu.
Při náhlém přerušení léčby duloxetinem se můţe vyskytnout syndrom z vysazení pro
krátký vylučovací poločas duloxetinu. Po abruptivním vysazení duloxetinu se u některých
nemocných dostavily závratě, nauzea, cefalgie, parestezie a insomnie (32).
Intoxikace
V klinických studiích před uvedením na trh nebyly zaznamenány ţádné případy
smrtelného předávkování duloxetinem. Byly zaznamenány případy akutního poţití léčiva v
dávkách do 1 400 mg - buď samotného, nebo v kombinaci s jinými léčivy. Specifické
antidotum duloxetinu není známo. Je třeba zajistit průchodnost dýchacích cest. Doporučuje se
monitorovat srdeční parametry a ţivotní funkce a u symptomatických pacientů můţe být
indikován výplach ţaludku. Aktivní uhlí můţe být prospěšné pro omezení absorpce. Duloxetin
má velký distribuční objem a je velmi málo pravděpodobné, ţe by forsírovaná diuréza,
hemoperfúze a výměnná perfúze mohly být přínosné (34).
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8. Závěr
Nová antidepresiva jsou v České republice registrována a předepisována několik
posledních let a to zvláště pacientům, kteří nezareagují pozitivně na léčbu preparáty ze
skupiny SSRI. Často předepisovaný je např. Cipralex (escitalopram). Pouze duloxetin má
registraci v EU od prosince 2004 a u nás ještě není běţně uţíván.
Tyto

antidepresiva

mají

specifičtější

mechanismy

účinku

nebo

působí

více

farmakologickými mechanismy najednou (např. antagonismus serotoninových receprorů a
inhibice

zpětného

vychytávání

serotoninu

u trazodonu).

Escitalopram

je

levotočivý izomer, takţe se uplatňuje i optická specificita látky.
Z výsledků klinických studií jasně vyplývá, ţe tyto antidepresiva mají výrazně
signifikantnější účinek v léčbě depresivních poruch neţ placebo a srovnatelný účinek
s látkami ze skupin TCA a SSRI za

menšího výskytu nežádoucích účinků. Nemají totiţ

anticholinergní neţádoucí účinky, protoţe neovlivňují muskarinové receptory. Většina z nich
také

neovlivňuje

receptory

histaminu

(mimo mirtazapin).

Méně

pacientů

také

přerušilo terapii těmito látkami v porovnání s ostatními.
Mezi

nejčastější

neţádoucí

účinky

patří

sucho

v ústech,

únava,

častěji

somnolence ale i insomnie, nauzea, obstipace, může se objevit agitovanost, ale ţádné
závaţné neţádoucí

účinky se nevyskytují

(jen

bupropion

je epileptogenní).

Tyto látky jsou často inhibitory nebo substráty izoenzymů CYP450 (kromě milnacipranu)
a proto je třeba si dávat pozor na některé kontraindikace. Kontraindikováno je u všech těchto
látek současné užívání IMAO a nelze je podávat dětem a obvykle ani gravidním ženám. Při
jejich uţívání by také neměly být konzumovány látky tlumící CNS a opatrnosti je třeba při
uţívání alkoholu.
Pouţívají se nejen k terapii deprese, ale většina lze pouţít i k léčbě úzkostných poruch a
jsou i určitá specifika v indikaci. Bupropion lze uţívat v terapii odvykání kouření. Duloxetin
je indikován u diabetické neuropatie a v léčbě stresové inkontinence u ţen. Trazodon má
dobré anxiolytické účinky a má také pozitivní vliv na spánek stejně jako mirtazapin.
Tato léčiva se dobře a rychle absorbují z GIT a dávkují se obvykle 1 aţ 2x denně.
Nová antidepresiva se budou patrně díky svým výhodným vlastnostem a dobré
snášenlivosti uţívat stále častěji oproti klasicky pouţívaným preparátům. Předepisování je
ovšem velmi individuální.
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10. Přílohy
Příloha č.1

Deprese a její léčba v graviditě a laktaci
Deprese je problémem také v období gravidity a po porodu. Faktory představující zvýšené
riziko pro její vznik jsou: předchozí anamnéza depres. poruchy, mladší věk, omezená
sociální podpora, ţivot o samotě a vyšší počet dětí, manţelské konflikty a ambivalentní pocity
ohledně gravidity.
Poporodní nepsychotické depresivní stavy jsou někdy děleny na poporodní blues a
poporodní depresi. Poporodní blues (labilita nálady, dráţdivost, plačtivost, úzkost, poruchy
chuti k jídlu a spánku několik dní po porodu) je častá porucha nálady, která se vyskytuje u 3075 % ţen. Poporodní deprese se objevuje u 12-16 % matek v období mezi 6.- 12. týdnem po
porodu.

Riziko

vzniku

poporodní

deprese

u

ţen,

které

trpí

depresivním onemocněním, je vysoké a pohybuje se kolem 25 %.
Moţnost pouţít antidepresivum v léčbě gravidní ţeny je omezená. Expozice plodu a
novorozence antidepresivem přináší rizika intrauterinní smrti plodu, vzniku vrozeného defektu
(teratogenicita), vzniku dlouhodobých neurobehaviorálních následků. Byl zaznamenán
zvýšený výskyt potratů u matek, jejichţ plody byly exponovány tricyklickými antidepresivy,
avšak při expozici fluoxetinem jsou data o zvýšeném výskytu potratů rozporná. Metanalytická
data nepotvrdila nárůst výskytu vrozených abnormit u dětí

exponovaných v I. trimestru

tricyklickými antidepresivy. Stejně tak nebylo prokázáno zvýšení výskytu závaţných
vrozených abnormit u dětí exponovaných SSRI.
Ireverzibilní inhibitory monoaminoxidázy bývají v těhotenství vysazovány, ačkoliv
jasný důkaz jejich teratogenicity mimo kazuistických serií podán nebyl. Rizika léčby
antidepresivy třídy SNRI v průběhu gravidity jsou dokumentována pouze pro venlafaxin,
který v I. trimestru gravidity nepředstavuje zvýšené riziko pro vznik kongenitálních abnormit
plodu. V psychiatrické literatuře scházejí zmínky o použití „nových antidepresiv“, s výjimkou
kazuistik bezproblémového podání mirtazapinu, jeţ se jeví jako zajímavý i z hlediska svého
antiemetického účinku, který lze vyuţít v graviditě.
K usnadnění výběru antidepresiva slouţí klasifikace FDA, která dělí farmaka do 5
skupin podle rizika jejich podání v graviditě pro plod.
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Tab.1. Rozdělení bezpečnosti AD při podání

Tab.2. Rozdělení vybraných AD dle klasifikace FDA

v graviditě a pro plod, dle FDA

Obdobně důleţitou oblastí antidepresivní léčby je jich pouţití u kojících ţen a rizika z něj
plynoucí pro dítě. Ta nejsou odvozena pouze od nezralosti metabolických procesů
novorozence a kojence, ale přestup farmaka do mateřského mléka závisí i na chemických
vlastnostech léků (molekulární hmotnost, rozpustnost v tucích, vazba na bílkoviny, ionizace
atd.) a faktorech souvisejících s kojící ţenou (úroveň metabolizmu, distribuční objem,
dávkování farmaka, způsob a frekvence kojení). Hlavním rizikem je moţný toxický efekt
antidepresiva na kojence, eventuálně moţný vliv změněné dostupnosti neurotransmiterů
(serotonin) na vývoj mozku v období po porodu.
Tab.3. NÚ u kojence po aplikaci AD kojící matce
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Současná data o podávání AD v těhotenství a jejich vlivu na kojence či novorozence
nelze povaţovat na úplná. Vzhledem k rizikům spojeným s průběhem choroby se vţdy bere v
úvahu závaţnost onemocnění, výskyt suicidálního jednání, stupeň funkčního postiţení
v aktuální či minulé epizodě a rizika plynoucí z choroby pro plod či novorozence.
Volba léčebné metody
Pacientka s anamnézou jedné epizody mírné či střední deprese, která je symptomatická
a nebere antidepresiva, má být sledována po koncepci vzhledem k moţnému

rozvoji

depresivních příznaků.
U pacientky s anamnézou jedné či více mírných a středních depresivních epizod, která
si přeje otěhotnět, bere antidepresiva a chce je vysadit, přicházejí v úvahu dva postupy:
1. postupné vysazení antidepresiva a pečlivé sledování stavu,
2. převedení pacientky na medikaci s krátkým biologickým poločasem (sertralin, paroxetin)
a pravidelné kontroly otěhotnění a abruptní vysazení medikace po zjištění koncepce.
V případě výskytu mírných až středních depresivních příznaků v těhotenství je na
místě pokus o ovlivnění stavu nefarmakologickou metodou a to zvláště v I. trimestru. Pokud
symptomy dále přetrvávají nebo jsou závaţné
indikovaná. Alternativou

k farmakoterapii a

je farmakologická léčba jednoznačně
bezpečnou léčebnou

metodou

jsou

elektrokonvulze.
V případě těžké depresivní epizody s psychotickými příznaky, pokud se nezvolí
elektrokonvulzivní léčba, mělo by se přistoupit ke kombinované terapii antidepresivy
a neuroleptiky. Zisk z léčby jasně převaţuje její rizika.
U pacientek trpících težšími rekurentními depresemi s jasnými relapsy či rekurencemi
při pokusu o vysazení je indikováno pokračování ve farmakologické léčbě i během pokusů o
koncepci a v I. trimestru s moţností redukce dávky.
Volba antidepresiva
Antidepresivum zvolené při léčbě gravidní ţeny by mělo mít tyto vlastnosti:
1. dobře dokumentovanou bezpečnost uţití v těhotenství; u déle uţívaných léků je
k dispozici více údajů o rizicích.
2. zařazení do nízké kategorie rizika podle U.S. FDA,
3. nízký počet metabolitů,
4. krátký poločas vylučování,
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5. nízký výskyt neţádoucích účinků,
6. data o jeho bezpečnosti by neměla být kontroverzní.
Přestoţe současné poznatky ukazují, ţe rizika spojená s podáváním AD v graviditě, po
porodu a při kojení jsou podstatně niţší, neţ se dříve předpokládalo, je individuální posouzení
zisku a rizika z léčby vţdy na místě. Je třeba zdůraznit, ţe léčba depresivní poruchy u ţeny
gravidní či po porodu je záleţitostí multidisciplinární a jsou nutné vzájemné konsultace mezi
psychiatrem, gynekologem, porodníkem a pediatrem. Obtíţnost rozhodnutí o léčbě
antidepresivem a o jeho volbě není důvodem k neléčení v situaci, kdy je léčba indikována
(40).
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Příloha č.2

Pöldingerův dotazník - K ROZPOZNANÍ ZÁVAŽNOSTI SUICIDIÁLNÍHO RIZIKA (4).
1. Přemýšlel jste v současné době o moţnosti sebevraţdy? ANO NE
2. Přemýšlel jste o této moţnosti často? ANO NE
3. Musíte o tom přemýšlet, přestoţe nechcete?
Vnucují se Vám takové myšlenky vlastně samy, proti vaší vůli? ANO NE
4. Uţ jste někdy uvaţoval o způsobu sebevraţdy? ANO NE
5. Dělal jste jiţ nějaké přípravy k sebevraţdě? ANO NE
6. Mluvil jste s někým o svých sebevraţedných úmyslech? ANO NE
7. Uţ jste se někdy v minulosti pokusil o sebevraţdu? ANO NE
8. Spáchal někdo z vašich příbuzných či přátel sebevraţdu? ANO NE
9. Cítíte, ţe vaše situace je strašná a beznadějná? ANO NE
10. Dělá vám potíţe myslet na něco jiného, neţ na současné problémy? ANO NE
11. Máte nyní méně kontaktů se svými příbuznými a přáteli? ANO NE
12. Máte zájem o to, co se děje ve vašem okolí nebo zaměstnání?
Baví vás vaše koníčky? ANO NE
13. Máte kolem sebe někoho, s kým byste volně a s důvěrou mohl pohovořit o svých
problémech? ANO NE
14. Ţijete pohromadě s dalšími lidmi (rodina, přátelé)? ANO NE
15. Máte pocit výrazné zodpovědnosti k rodině, zaměstnání? ANO NE
16. Myslíte, ţe jste v zásadě věřící člověk? ANO NE
Výsledek: Čím více otázek 1-11 je zodpovězeno ANO a čím více otázek 12 - 16 je
zodpovězeno NE, tím vyšší je suicidiální riziko.
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Příloha č.3

Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování depresivity HAMD (2).
01. Depresivní nálada (smutek, pocit beznaděje, bezmocnosti, zbytečnosti)
0-není přítomna
1-zjistitelná pouze cílenými otázkami
2-nemocný ji uvádí spontánně
3-zjistitelná podle neverbálních projevů pacienta (výraz obličeje, drţení těla, hlas a
plačtivost)
4-nemocný mluví výhradně jen o svých depresivních náladách a podle toho se chová
02. Pocity viny
0-nejsou přítomny
1-má pocit, ţe stojí za to ţít
2-obviňování se, neschopnost odpoutat se od myšlenek na minulé „chyby a hříchy“
3-nemocný chápe svůj stav jako trest; autoakuzační bludy
4-slyší výčitky a uráţky anebo má výhruţné zrakové halucinace
03. Sklony k sebevraždě
0-nejsou přítomny
1-má pocit, ţe nestojí za to ţít
2-touha zemřít nebo jakékoli myšlenky na moţnost zemřít
3-sebevraţedné úmysly nebo tomu odpovídající chování
4-realizovaný pokus o sebevraţdu
04. Poruchy usínání
0-ţádné potíţe s usínáním
1-stěţuje si na příleţitostné potíţe s usínáním
2-poruchy usínání kaţdou noc
05. Poruchy spánku
0-nejsou přítomny
1-nemocný si stěţuje na neklidný a přerušovaný spánek během noci
2-probouzení se v noci (opuštění postele)
06. Poruchy probouzení se
0-nejsou přítomny
1-budí se časně ráno, ale zase usne
2-jestliţe se probudí, není schopen znova usnout
07. Práce a aktivní záliby
0-ţádné omezení
1-myslí si a pociťuje, ţe je neschopný, unavitelný a slabý ve vztahu k nějaké činnosti
2-ztráta zájmu o činnost (práci nebo zálibu), buď přímo udávaná pacientem, nebo nepřímo
patrná jako nedostatek iniciativy, nerozhodnost, roztěkanost
3-zkrácení času vynaloţeného na práci nebo pokles pracovní produktivity
4-pacient není schopen jakékoli práce v důsledku současného onemocnění, nezapojí se do
ţádné aktivity, nezvládne bez pomoci ani běţnou rutinu spojenou s pobytem na oddělení
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08. Inhibice (zpomalené myšlení a řeč, motorika, narušená schopnost soustředění)
0-řeč a myšlení jsou normální
1-malé zpomalení při vyšetření
2-zcela zřetelné zpomalení při vyšetření
3-vyšetření je obtíţné
4-naprostý stupor
09. Neklid
0-není přítomen
1-pohrávání si s prsty
2-hraní si s rukama, s vlasy atd.
3-přechází sem a tam, nedokáţe klidně sedět
4-okusování nehtů, kousání rtů, vytrhávání vousů a vlasů, mnutí rukou
10. Úzkost (duševní složka)
0-bez potíţí
1-subjektivní pocity napětí a podráţdění
2-starosti z maličkostí
3-obavy jsou zřejmé z výrazu obličeje a z řeči
4-nemocný vyjadřuje své strachy, aniţ by byl tázán
11. Úzkost (tělesná složka)
0-nepřítomna
1-mírná-gastrointestinální potíţe (sucho v ústech, nadýmání, poruchy trávení, průjem,
křeče, říhání)
2-středně silná
3-závaţná
4-zneschopňující - dechová (hyperventilace, vzdychání), kardiovaskulární (palpitace,
bolesti hlavy), časté močení, pocení
12. Gastrointestinální potíže
0-nepřítomny
1-nechutenství, pocit tíţe v břiše
2-nemocný musí být do jídla nucen
13. Povšechné tělesné příznaky
0-nejsou přítomny
1-pocit tíţe v končetinách, zádech nebo v hlavě; úbytek energie a únavnost
2-jakýkoli z výše uvedených příznaků, je-li mimořádně silný
14. Potíže z oblasti sexuální (ztráta libida, menstruační potíţe a poruchy)
0-nejsou přítomny
1-potíţe jsou mírné
2-potíţe jsou značné
15. Hypochondrické příznaky
0-nejsou přítomny
1-zvýšené sebepozorování
2-zvýšené zabývání se vlastním zdravím
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3-časté potíţe, vyhledávání pomoci u lékařů
4-hypochondrické bludy
16. Pokles tělesné váhy
0-ţádný pokles
1-pravděpodobný úbytek na váze v souvislosti s vnějším onemocněním
2-podle sdělení nemocného zcela určitý úbytek na váze
17. Náhled
0-nemocný sám uznává, ţe je depresivní a nemocný
1-uznává, ţe je nemocen, ale příčinu přikládá špatné stravě, počasí, přepracování, infekci,
nedostatku odpočinku
2-popírá, ţe by vůbec byl nemocen
18. Denní kolísání potíží
0-není denní kolísání
1-horší ráno nebo mírné kolísání
2-horší večer nebo výrazné kolísání
19. Depersonalizace a derealizace
0-nejsou přítomny
1-pouze mírně vyjádřeny
2-středně silně vyjádřeny
3-silně vyjádřeny
4-pro nemocného jsou přímo neúnosné
20. Paranoidní příznaky
0-nejsou přítomny
1-podezíravost
2-vztahovačnost
3-bludy vztahovačnosti a pronásledování
21. Nutkavé myšlení a jednání
0-není přítomno
1-mírně přítomno
2-silně přítomno
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Příloha č.4

Sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga (4).

1. Jsem smutný, skleslý, sklíčený
2. Nejlépe se cítím ráno
3. Bývá mi do pláče nebo pláču
4. V noci špatně spím
5. Mám stejnou chuť k jídlu a jím jako dříve
6. Sexuální ţivot a myšlenky na něj mi činí potěšení
7. Všiml jsem si, ţe ubývám na váze
8. Mám potíţe se zácpou
9. Mívám rychlý tep nebo bušení srdce
10. Jsem unavený bez zjevné příčiny
11. Moje myšlení je jasné jako vţdy dříve
12. Všechny obvyklé činnosti zvládám bez problémů
13. Cítím nepokoj a nevydrţím v klidu
14. Do budoucna nahlíţím s nadějí
15. Bývám podráţděný
16. Není pro mě problém rozhodnout se
17. Cítím, ţe jsem uţitečný a potřebný
18. Cítím, ţe ţiji naplno
19. Myslím, ţe pro ostatní by bylo lépe, kdybych nebyl
20. Těší mě stejné věci jako dříve

Nikdy nebo
zřídka
1
4
1
1
4
4
1
1
1
1
4
4
1
4
1
4
4
4
1
4

Někdy
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3

Dosti často
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2

Velmi často
nebo stále
4
1
4
4
1
1
4
4
4
4
1
1
4
1
4
1
1
1
4
1

Počet
bodů
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

SDS
index
85
86
88
89
90
91
93
94
95
96
98
99
100

Interpretace hodnot: Konverze součtu bodů na SDS index
Počet
bodů
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SDS index
Méně neţ 50
50-60
60-69
70 a více

SDS
index
25
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39

Počet
bodů
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

SDS
index
40
41
43
44
45
46
48
49
50
51
53
54

Počet
bodů
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

SDS
index
55
56
58
59
60
61
63
64
65
66
68
69

Počet
bodů
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

SDS
index
70
71
73
74
75
76
78
79
80
81
83
84

Očekávaný/pravděpodobný klinický nález
Normální, nejeví známky deprese
Přítomny známky minimální nebo lehké deprese
Přítomna středně těţká aţ těţká deprese
Přítomna těţká aţ středně těţká deprese

102

103

