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ABSTRAKT 
 

Psychofarmaka jsou hojně užívanou skupinou léků, jejímž hlavním účinkem je změna 

psychického stavu člověka, tedy i léčení psychických poruch. Vzhledem k neustálému 

rozšiřování symptomů diagnózy těchto poruch, roste i počet diagnostikovaných, tedy lidí 

užívajících tento druh léčiv. Jejich užívání v těhotenství s sebou ale přináší mnohá rizika pro 

plod i matku. Díky absenci kontrolovaných studií na lidech jsme však při zjišťování 

embryotoxických účinků odkázáni na kazuistická sdělení, popisy nežádoucích vedlejších 

účinků a animální modely. Řada takovýchto studií naznačuje embryotoxický potenciál 

psychofarmak, oproti tomu jiné se staví za jejich bezpečnost. Cílem této diplomové práce je 

tedy otestovat některá vybraná psychofarmaka metodou CHEST, která umožňuje zjistit přímý 

účinek mateřským organismem nemetabolizované látky na kuřecí zárodek. 

V této diplomové práci jsme otestovali embryotoxicitu vybraných psychofarmak, 

konkrétně velmi rozšířeného antidepresiva fluoxetin (prozac) a antipsychotika olanzapin, na 

kuřecích embryích pomocí in ovo metody CHEST.  

Výsledky odhalily embryotoxický efekt fluoxetinu v dávkách 10
-2

 a 10
-3

 při aplikaci 3. a 

4.  embryonální den. Hlavním projevem embryotoxicity byla zástava srdeční a výskyt 

srdečních defektů. Odhad pásma bezpečnosti byl stanoven na jeden dávkový řád. 

U olanzapinu nebyl pozorován žádný statisticky signifikantní účinek ani při nejvyšších 

testovaných dávkách. 

Na základě našich výsledků lze říci, že ani u jednoho z těchto léčiv pásmo 

embryotoxicity nezasahuje do terapeutického pásma, je tedy možné je označit za bezpečné při 

užívání v těhotenství.  
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KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Psychofarmaka, embryotoxicita, antidepresiva, SSRI, antipsychotika, fluoxetin, olanzapin, 

CHEST, zárodek kuřete, in ovo 
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ABSTRACT 
 

Psychotropic drugs are commonly used group of pharmaceuticals, their main effect is to 

alter psychic condition, including mental diseases treatment. Symptoms of mental illnesses 

are more and more common, theref orenumber of patients diagnosed with mental illnes, and 

thus using psychotropics, is growing stronger. But using psychotropics during gestation is not 

without risks for mother and embryo itself. However, thanks to the absence of controlled 

human studies, the knowledge of emrbyotoxic effects of pschotropics is limited to casuistics, 

reported side effects and animal experimental studies. Many of those studies suggests 

emrbyotoxic potential of psychotropic drugs, on the other hand, others claim their safety. The 

goal of this thesis is to test at least some of them, using CHEST method, that allows us to 

observe direct effect of unmetabolized substance on chick embryo. 

In this thesis we tested selected psychotropics, very common antidepressant fluoxetine 

(prozac) and antipsychotic drug olanzapine, for embryotoxicity, using in ovo method CHEST 

with chick embryos as model organism. By bypassing the maternal organism and his 

metabolism, this method allows to observe direct effect of unmetabolized substance on chick 

embryo. 

Results revealed embryotoxic effect of fluoxetin in dosage 10
-2

 and 10
-3

 on 3
rd

 and 4
th

 

embryonic day. Main observed effect was cardiac arrest and ocurrence of heart defects. Dose 

safety range was set on one order of magnitude. Even in highest dosage, we observed no 

significant effect with olanzapine. 

Our results show that both tested substances are safe to use during pregnancy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

5-HT - serotonin (5-hydroxytryptamin) 

AD - antidepresiva 

CNS – centrální nervový systém 

D – mrtvý (dead) 

DA – dopamin 

dx – pravá strana 

ED – embryonální den 

IMAO – inhibitor monoaminooxidázy 

M – malformace 

MAO - monoaminooxidáza 

MARTA – Multireceptorový antagonista 

NA - noradrenalin 

OCD – obsendantně-kompulsivní porucha  

SNRI – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

SSRI – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

TCA – tricyklická antidepresiva 

TeCA – tetracyklická antidepresiva 
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1 ÚVOD  

 

1.1 Teratologie a její základní principy 

 

1.1.1 Historie a vývoj teratologie jako vědního oboru 

 

Již od dob nejstarších v člověku vzbuzovalo fascinaci a zájem narození dítěte s 

neobvyklým vzhledem, tedy s vrozenou vadou. Tento zájem byl nejprve dokumentován v 

podobě různých sošek či skalních maleb, později s příchodem využití písma se objevily 

záznamy i na hliněných tabulkách či papyrech, detailně popisující rozmanité druhy 

malformací (Peterka a Novotná, 2010). Jedinci s abnormálním vzhledem, tedy často zrůdy, se 

vyskytovali na šlechtických dvorech, byli ukazováni jako atrakce v cirkusech a na poutích, a 

často se objevují ve více či méně upravené podobě v mýtech, pohádkách a bájích – například 

jednoocí kyklopové, sirény nebo dokonce v pozici boha se dvěma tvářemi, Januse, římského 

patrona přechodů, změn a začátků/konců. 

V minulosti laická veřejnost věřila, že tito jedinci jsou výsledkem uřknutí, zásahu bohů 

nebo křížení buď člověka se zvířetem, nebo rovnou s démonem či ďáblem. Rovněž dlouhou 

dobu převládal názor, že na průběh těhotenství mají zásadní vliv vizuální vjemy těhotné ženy. 

Například v antickém Řecku se věřilo, že žena bude mít tím krásnější dítě, čím více času 

stráví pozorováním krásných uměleckých děl a soch (Peterka a Novotná, 2010). Bylo by ale 

mylným předpokladem se domnívat, že v minulých dobách existovaly pouze primitivní 

pověry a moderní názory na tuto problematiku vznikly až v současnosti. Některé hypotézy 

dávných přírodovědců a filosofů jsou velmi podobné těm dnešním, i přes nedostatečné byť 

jen základní znalosti vědeckých poznatků o mechanismech reprodukce. Například Aristoteles 

měl překvapivě rozsáhlé vědomosti o vývojových vadách právě kvůli svým hlubokým 

znalostem anatomie a patologických odchylek. Římský autor Plinius Maior uvádí ve svých 

dílech překvapivě živé popisy kazuistik, z nichž je možno i dnes, po mnoha staletích, určit 

přesnou diagnózu. Významnou myšlenku pro pozdější rozvoj teratologie přinesl v 17. století 

objevitel krevního oběhu William Harvey, vyjádřil jako první názor, že vrozená vada 
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představuje abnormální pokračování embryogeneze a tato koncepce se stala základem pro 

racionální analýzu vývojových vad (Peterka a Novotná, 2010).  

Historie teratologie jako relativně samostatného vědního oboru se datuje od roku 1832, 

kdy Goffroy Saint-Hillair vydává třídílné pojednání o teratologii a vrozená vada tak přestává 

být považována za náhodnou hříčku přírody, jenž nepodléhá přírodním zákonům. Mezi další 

poznatky, tvořící základní kameny teratologického poznání patří poznatek německého 

anatoma a antropologa G. A. Schwalbeho z roku 1906, který si uvědomil, že malformace u 

zárodků lze vyvolat pouze do určité doby vývoje a zavedl tak pojem teratogenetické 

terminační periody. Na to postupně navazovaly další a další poznatky. Až Gregg (1941) jako 

první přišel s podloženým důkazem, že působení vnějšího prostředí (konkrétně virus 

zarděnek) v určité časové periodě vývoje orgánů může vyvolat těžké vývojové anomálie. Ale 

teprve Lenz a McBride v roce 1961 obrátili pozornost k roli léčiv v etiologii lidských 

vrozených vad, kdy popsali těžké anomálie končetin a další vývojové vady vyvolané 

užíváním nechvalně proslulého léku Thalidomid v časném těhotenství (Moore a Persaud, 

2002; Peterka a Novotná, 2010).  

 

1.1.2 Teratologie jako věda a její význam 

 

Teratologie je vědní obor, který zkoumá mechanismy, příčiny a vzorce abnormálního 

vývoje. Je to nauka o vrozených a vývojových vadách, tedy o defektech organismu, které 

vznikají v důsledku působení rozličných vnitřních a/nebo vnějších faktorů na vývoj jedince. 

Název Teratologie má etymologický kořen v řeckém teras – znamení shůry, neobvyklý jev, 

ale i zrůda, obludnost (latinsky monstrum) a logos – slovo, nauka. Současná moderní 

teratologie je interdisciplinární obor, který využívá poznatků jak z embryologie či patologie, 

tak z biochemie, genetiky nebo farmacie. Zahrnuje v sobě tři hlavní, navzájem nezastupitelné 

proudy – epidemiologická teratologie sbírá, sleduje a analyzuje výskyt vrozených vad 

v prostoru a čase, klinická teratologie pracuje především s fenotypem lidí, často z prenatálních 

diagnostických center, z něhož usuzuje příčiny teratogeneze, pomáhá plánovat další 

těhotenství a pátrá po škodlivých vlivech vyvolávajících vývojové vady. A konečně třetím 

směrem moderní teratologie je teratologie experimentální, která využívá laboratorních zvířat 

k získání poznatků o různých změnách genotypu a fenotypu díky aplikaci rozdílných typů 

látek v různých dávkách a načasování (Peterka a Novotná, 2010; Moore a Persaud, 2002). 
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Význam teratologie tkví především ve zkoumání a odhalování faktorů, způsobujících 

vady a odchylky ve vývoji organismů, především pak člověka, a v následné prevenci vzniku 

těchto vad. Je třeba upozornit společnost na případně potenciální embryotoxické účinky 

masově vyráběných a užívaných léčiv a chemikálií, v závislosti na dávce a době expozice 

danému faktoru. 

 

1.1.3 Vymezení základních pojmů 

 

K teratologii, jako ke spoustě dalších vědních oborů, se váže řada specifických pojmů. 

Abychom předešli případným nedorozuměním a terminologickému chaosu, některé z nich je 

nutno vysvětlit. 

Pojem teratogeneze označuje vznik a vývoj vrozené vady. Vrozenou vadou je možno 

označit jako trvalou odchylku struktury, biochemie nebo funkce, která přesahuje variabilitu 

druhu a jež vznikla prenatálně narušením vývojových procesů. Lze je rozdělit na velké, 

většinou strukturální malformace, a na malé, které se projevují spíše na funkční a/nebo 

biochemické úrovni. Je dále třeba odlišit deformace, které vznikají sekundárním znetvořením 

úspěšně se vyvíjejícího orgánu a ne odchylkou ve vývojovém procesu, často vlivem 

mechanických faktorů (Moore a Persaud, 2002). Disrupcí je označováno zastavení do té doby 

normálního vývoje. Speciální kategorií funkčních vrozených vad jsou vrozené behaviorální 

defekty, odchylky chování. Nutno podotknout, že mezi těmito druhy vad nelze vždy klást 

jednoznačné hranice (Peterka a Novotná, 2010). 

Vývojová vada může vzniknout odchylkou ve vývoji jak prenatálně, tak postnatálně. 

Zdaleka ne všichni jedinci prenatálně postižení vývojovou vadou se však dočkají narození. 

Většina jich zaniká ještě před porodem a teprve ti, kteří se narodí (cca 1 z 10), mají vývojovou 

vadu v pravém slova smyslu „vrozenou“. Vývojové vady vzniklé postnatálně (např. poruchy 

imunity) by tedy neměly být označovány jako vrozené, jelikož se jedinec původně narodil 

zdravý. Z toho tedy mimo jiné vyplývá, že pojem vývojová vada je nadřazený pojmu vrozená 

vada. Oproti vývojovým vadám je třeba odlišit vývojové odchylky. To jsou odchylky od 

obvyklého rozsahu strukturální konstituce, které ale nepoškozují zdraví a život nositele, patří 

sem například nadpočetná žebra (Peterka a Novotná, 2010). 

Teratogen je zpravidla takový faktor vnějšího prostředí, jenž je schopný vyvolat 

vývojovou/vrozenou vadu v populaci potomků exponovaných jedinců ve vyšší než její 

spontánní bazální frekvenci, tato vada však není dědičná. Teratogeny mohou být povahy 
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fyzikální (například radiace, hypertermie), chemické (léčiva, hormony vnější chemické faktory 

– DDT, polychlorované bifenyly) a biologické (viry, paraziti, faktory mateřského organismu – 

diabetes mellitus II. typu, fenylketonurie, abúzus drog či alkoholu, kouření nebo nedostatek 

jódu ve stravě). Toto rozdělení nahlíží na teratogeny pouze z kvalitativní stránky, je však 

potřeba zohlednit i hledisko kvantitativní. Teoreticky je téměř každá látka potenciálně 

schopná vyvolat embryotoxický efekt (teratogenitu, letalitu nebo růstovou retardaci), záleží 

ovšem na množství – byl prokázán embryotoxický potenciál glukózy nebo chloridu sodného, 

ovšem v dávkách, se kterými se organismus v reálných situacích nemá šanci setkat. 

Teratogenem tedy označujeme látku, se kterou se organismus může v reálném množství 

setkat. Otázka dávky je tedy stěžejní, není možné dělit látky na teratogenní a bezpečné, aniž 

by bylo uvedeno množství (Peterka a Novotná, 2010). Téměř všem vrozeným vadám 

vyvolaným teratogenní látkou je možno předejít, pokud je včas odhalen embryotoxický 

potenciál látek a jsou učiněny nezbytné kroky ke klinické aplikaci těchto poznatků (Finnel 

1999). 

Embryotoxicita je obecnou vlastností vnějších faktorů a může se projevit třemi 

základními druhy možného poškození zárodku – teratogenitou (vznikem strukturní vady), 

letalitou (smrtí zárodku) a růstovou retardací. Kromě způsobení vývojových vad tedy lze 

zevním faktorem způsobit i smrt, nebo růstovou retardaci jinak zdravého zárodku. Z výše 

uvedeného tudíž vyplývá, že pojem embryotoxicita je nadřazený pojmu teratogenita, tedy 

schopnost vyvolat strukturní vady (Peterka a Novotná, 2010). 

Embryotoxicita, tedy i teratogeneze, je prahovým jevem. Každá zárodečná struktura je 

zakládána s určitou buněčnou rezervou, a aby mohl vzniknout defekt, je potřeba přesáhnout 

kritické množství poškozených buněk. Vzhledem k tomu je každý zevní faktor v malých, 

podprahových, dávkách neškodný. Minimální dávka teratogenu, způsobující vrozenou vadu 

určuje začátek pásma embryotoxicity. Se stoupající dávkou se mění i poměry projevů 

embryotoxicity – zatímco v nižších dávkách daný teratogen pouze způsobuje vznik vývojové 

vady nebo růstové retardace, se stoupající dávkou klesá počet živých postižených na úkor 

usmrcených, tedy s vyšší dávkou klesá teratogenní a stoupá letální efekt embryotoxicity.  

Důležitý parametr pro posuzování bezpečnosti látek, například léčiv, z hlediska 

embryotoxicity je tzv. pásmo bezpečnosti. Jedná se o rozdíl mezi expoziční dávkou (v případě 

léků například maximální denní terapeutickou předepisovanou dávkou léku) a počátkem 

pásma embryotoxicity. V případě jednoho jediného zevního faktoru by minimální dostatečně 

bezpečné pásmo bezpečnosti mělo být alespoň jeden dávkový řád, tedy embryotoxická dávka 

je desetinásobkem maximální denní dávky. Ovšem v případě působení několika faktorů 



10 

najednou, kdy hrozí nebezpečí lékových interakcí nebo dokonce potenciací jeden dávkový řád 

neznamená výhru a stoprocentní bezpečnost a pravděpodobně nebude stačit (Peterka a 

Novotná, 2010). 

 

 

Obr.1.: Grafické znázornění pásma bezpečnosti u vitaminu B6 (převzato a upraveno dle 

Peterka a Novotná, 2010).  

 

U některých léčiv je pásmo bezpečnosti velmi úzké nebo dokonce chybí úplně (vitamín 

A například) a tedy pásmo embryotoxicity se překrývá s pásmem bezpečnosti. Čím širší 

pásmo bezpečnosti pro danou látku, tím bezpečnější je její užívání v době těhotenství. Léky 

s úzkým pásmem bezpečnosti jsou pro těhotné ženy nevhodné a bylo by záhodno je alespoň 

po dobu těhotenství a laktace vyměnit za bezpečnější a šetrnější léčiva. 

 

 Obr.2.: Grafické znázornění absence pásma bezpečnosti u vitaminu A (převzato a 

upraveno dle Peterka a Novotná, 2010). 

 

1.1.4 Příčiny vzniku vrozených vad  

 

Příčiny vzniku vrozených vad mohou být dvojího typu. Jednak jsou na vině genetické 

faktory, jako například chromozomové aberace. Odhaduje se, že tyto faktory hrají roli asi ve 

třetině všech vrozených vad, u nichž je známa etiologie. Druhým typem příčin jsou faktory 

vnějšího prostředí, jako jsou kupříkladu léčiva a viry. Samy o sobě způsobují vrozené vady 

zhruba v 10 % případů. Často však svůj podíl viny nesou oba dva faktory najednou, 

společným působením genetických a zevních faktorů – na podkladě tzv. multifaktoriální 
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dědičnosti. U většiny případů je však etiologie vrozené vady neznámá  (Moore a Persaud 

2002). 

 

Obr.3.: Grafické vyjádření příčin vzniku vrozených vad (převzato a upraveno podle 

Moore a Persaud, 2002). 

 

Zde se přichází opět na řadu princip teratogeneze jako prahového jevu. Testováním či 

epidemiologickými studiemi můžeme sice stanovit dávku, která u průměrného zárodku vyvolá 

vznik vady a označit tuto hranici jako začátek pásma embryotoxicity, leč musíme mít na 

zřeteli, že při individuálním hodnocení budou některé zárodky reagovat senzitivněji vlivem 

horších genetických predispozic. Citlivost k teratogenezi je totiž specifická jak druhově, tak 

individuálně. Kvůli tomu je zbytečné a hlavně neúčinné vypočítávat přesnou hodnotu začátku 

pásma embryotoxicity, například „embryotoxická dávka u léčiva XY je 4,4 mg/kg váhy 

matky“, jelikož každý jedinec reaguje na danou látku trochu jinak. V experimentálních 

studiích je většina faktorů pod kontrolou – jsou používány geneticky definované linie 

pokusných zvířat, u nichž je zajištěna velmi podobná reakce, experimentátoři kontrolují 

podmínky chovu a výživy u často rozsáhlých populací stejně starých zárodků. Oproti tomu 

v lidské populaci se dozvídáme o zvýšeném výskytu vrozených vad zapříčiněným působením 

teratogenních látek až retrospektivně ze zdravotních statistik, navíc nezachytíme exponované, 
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ale zdravé jedince, populace postižených je často různého věku a jejich matky měly rozdílný 

životní styl a zdravotní stav. Nemluvě o tom, že nevíme nic o počtu spontánních abortů 

v nejranějších stádiích těhotenství (Peterka a Novotná, 2010). Nutno podotknout, že 

experimentálně-teratologické pokusy jsou prováděny na organismech zdravých, kdežto 

potenciálně teratogenní léky jsou podávány matkám, které jsou nemocné a často tedy mají 

oslabený organismus.  

 

 

1.1.5 Podmínky vzniku vad, kritická a senzitivní perioda 

 

Jak již bylo výše zmíněno, průběh teratogeneze podléhá řadě proměnných. Roli zde 

hraje mimo jiné hlavně genotyp a vývojové stádium zárodku, charakter působícího agens a 

jeho dávka (Moore a Persaud, 2002). Genotyp zárodku určuje farmakokinetiku látky, tedy 

nakolik a zda vůbec se látka dostane k cílové struktuře, jak a kdy bude vyloučena a jestli 

v nezměněné výchozí formě nebo ve formě specifických metabolitů. Některé látky totiž samy 

o sobě mohou být neškodné a mohou vykazovat embryotoxickou aktivitu až po metabolizaci 

organismem, jiné naopak mohou být metabolizací detoxikovány. U savců, a tedy i u člověka 

je pak zárodek primárně odkázán na farmakokinetiku mateřského organismu, roli zde může 

hrát i počet porodů, hmotnost matky, stav placenty a další. Z exogenních faktorů může 

působit dieta, roční období, u člověka pak i věk či sociální faktory (Peterka a Novotná, 2010).  

Vývoj zárodku probíhá od celku k částem. V nejranějších fázích vývoje reaguje 

organismus na působení vnějšího faktoru jako celek, buď umírá, nebo přežívá bez viditelného 

poškození. V následném období se centra morfogeneze přesouvají postupně na úroveň lokální 

(orgánové soustavy a složky). Tento nástup morfogeneze a diferenciace jednotlivých orgánů 

není synchronní, v různých fázích vývoje lze vyvolat poškození různých orgánů. Fáze, kdy je 

daný orgán (orgánová soustava, zárodečná komponenta) obzvlášť citlivý na vnější působení 

nazýváme kritická perioda. Toto časové období končí tzv. terminačním bodem, vývojovým 

prahem, po jehož překročení již nelze vyvolat daný vývojový defekt. Příkladem budiž srůst 

patrových plotének – jakmile jednou srostou, teratogenním agens již nikdy nelze vyvolat 

rozštěp patra (Peterka a Novotná, 2010). Kritická perioda však nemusí být nutně limitována 

pouze prenatálním obdobím – například u člověka má kosterní systém kritickou periodu 

prodlouženou až do dětského věku, proto je růst kostní tkáně dobrým měřítkem celkového 

růstu dítěte (Moore a Persaud, 2002). 
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Nezávisle na kritických periodách existují periody senzitivní. Ty označují období, kdy 

jsou buňky určitého typu citlivé na účinek toxického agens, a rozsah těchto period je určen 

charakterem působící látky a její dávkou. Orgánové receptory, popřípadě další buněčné 

mechanismy, vykazují v určitých obdobích odlišnou citlivost vůči dané látce a doba, kdy na 

danou látku reagují, se nazývá senzitivní perioda. Ke vzniku vad je třeba, aby se tyto dvě 

periody (kritická a senzitivní) překrývaly – tedy daný orgán byl zrovna v choulostivé části 

svého vývoje a navíc jeho buňky byly v tu dobu citlivé na daný typ působícího agens (Peterka 

a Novotná, 2010; Moore a Persaud, 2002). 

 

1.2 Testování embryotoxicity 
 

 Reprodukční cyklus je velice komplexní proces a nelze ho kompletně celý simulovat 

v jednom jediném testu. Nicméně je možné celý cyklus rozdělit na dílčí úseky a ta posléze 

zkoušet simulovat a zkoumat jejich mechanismy. V řadě oblastí již existují relativně 

spolehlivé testy, jejichž výsledky lze využít jako stavební kameny k vybudování uceleného 

obrazu poznání o mechanismech a nebezpečích v oblasti reprodukce (Spielmann, 2007). 

V současnosti musí každý nový lék projít řadou předklinických i klinických tesů. 

Toxikologické studie jsou součástí předklinických testů a zahrnují i tzv. speciální 

toxikologické zkoušky, které zkoumají účinky nového preparátu na reprodukci, karcinogenitu 

a mutagenitu. Pod testy reprodukční toxicity spadá i testování embryotoxicity.  

 

1.2.1  Historie testů 

 

Historie teratologických testů není příliš dlouhá a lze jí v zásadě rozdělit na dobu před a 

po thalidomidové aféře v roce 1960. V období předcházející zkušenosti s thalidomidem však 

nebyly teratologické testy v pravém slova smyslu, šlo spíše o pokusy na laboratorních savcích 

cílené na reprodukci. V roce 1949 vydalo oddělení farmakologie Food and Drug 

Administration (FDA) předpis na testování embryotoxicity, který byl cílen primárně na vliv 

látek na fertilitu, reprodukci a reprodukční orgány po tři následné generace zvířat, tomuto 

typu testování se dodnes říká „třígenerační reprodukční studie“ (Peterka a Novotná, 2010). 

Jako důsledek thalidomidové aféry byla v USA roku 1962 založena Commission on Drug 
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Safety, která svojí jednou z prvních akcí ustanovila teratologickou komisi. Cílem této komise 

bylo zajištění rychlého a spolehlivého testu, který by byl schopen odhalit teratogenní efekt 

látek. Roku 1966 vyústila diskuse mezi experty a Comission on Drug Safety ve vydání 

Guidelines for Reproduction Studies for Safety Evaluation of Drugs for Human Use, což byl 

de facto oficiální návod na testování. Ačkoliv se tyto předpisy časem částečně pozměnily, 

dodnes slouží jako prototyp oficiálních testů (Peterka a Novotná, 2010).   

Hlavní nedostatky oficiálních současných testů na laboratorních savcích jsou primárně 

dva. Jednak testy nepočítají s teratogenezí jako s prahovým jevem a tím je popírána existence 

neúčinného dávkového pásma (pásma bezpečnosti). V praxi to znamená, že za teratogen může 

být považována jakákoliv látka, u které byl prokázán teratogenní efekt, i když testované 

dávky mnohonásobně přesáhly reálnou maximální možnou expozici u člověka, například 

maximální denní dávku u léků. Druhým nedostatkem je fakt, že výsledky testů na 

laboratorních savcích nelze jednoznačně a spolehlivě přenášet na člověka, a to ani u druhů 

člověku fylogeneticky příbuzných. Teratologický výzkum postupně odhalil hlavní příčinu 

mezidruhových rozdílů v reakci na testovanou látku. Ta tkví hlavně v rozdílné 

farmakokinetice mateřských organismů. Látka se často dostává k zárodku v metabolizované 

podobě a některé metabolity nemusí u určitého druhu vůbec vznikat nebo vznikají v menším 

množství, než u jiného živočišného druhu (Peterka a Novotná, 2010). Mateřský organismus je 

prokázaným zdrojem mezidruhové variability, a proto byla vyvinuta řada alternativních metod 

testování.  

 

1.2.2  Alternativní testy 

 

Postupem času se metody testování na savcích stávají dražšími, pracnějšími a časově 

náročnějšími a je tedy potřeba užití alternativních metod testování (Huuskonen, 2005). Tyto 

alternativní testy zahrnují především různé metody in vitro, nebo in ovo, které obcházejí 

mateřský organismus a eliminují jeho metabolismus při procesu transportu látky do zárodku. 

Alternativní metody lze dělit do několika kategorií podle typu užitého modelu. Využívá se (1) 

pouze buněčných linií včetně kmenových buněk, (2) buněčných kultur, (3) kultivace zárodků 

bezobratlých (cvrček, drosofila) a neplacentárních obratlovců (ryby, žáby), (4) zárodek kuřete 

in ovo a (5) kultivace celých savčích embryí a primordií. 
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Dalším způsobem eliminace vlivu mateřského metabolismu je intraamniální aplikace 

zkoumané látky u laboratorních hlodavců. Testovaná látka je injekčně aplikována březím 

samicím přímo do amniového vaku zárodku (Peterka a Novotná, 2010). 

Námi použitá alternativní metoda CHEST byla vyvinuta v ústavu experimentální 

medicíny Československé akademie věd a její principy byly poprvé publikovány Jelínkem 

roku 1977. Tato metoda využívá zárodek kuřete in ovo a má celou řadu výhod. 

Farmakokinetika zkoumané látky není modifikována mateřským organismem, zárodek se 

vyvíjí ve svém přirozeném prostředí a není tudíž třeba užití jakýchkoliv živných médií. Díky 

tomu, že je princip testování založen na okénkové metodě (viz kapitola Metody), je zárodek 

kontrolovatelný pouhým okem, případně pod preparační lupou po celou dobu pokusu. 

Zárodky se snadno inkubují, dobře se s nimi manipuluje a definovaná stádia jejich vývoje 

pokrývají většinu kritických period vývoje orgánů (Hamburger a Hamilton, 1955). A 

v neposlední řadě jsou kuřecí zárodky relativně snadno dostupné a v porovnání s ostatními 

obratlovci poměrně levné (Tufan et al., 2007) 

Látka je testována v různých stádiích vývoje zárodku hned v několika různých dávkách, 

přičemž se od sebe liší vždy o jeden řád koncentrace. Výsledné součty mrtvých a 

malformovaných zárodků tvoří základ pro evaluaci konečného hodnocení embryotoxicity 

dané látky. Výstupem je zjištění závislosti odpovědi na dávce a na stádiu vývoje, vynesením 

těchto hodnot do grafu je možné zjistit začátek pásma embryotoxicity (Peterka a Novotná, 

2010). 
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1.3 Psychofarmaka 

 

1.3.1 Definice psychofarmak 

 

Psychofarmaka jsou látky, jejichž hlavním předpokládaným účinkem je změna 

psychického stavu člověka (Bouček a Pidrman, 2005). Většina psychofarmak jsou malé 

lipofilní molekuly, takže snadno a rychle prostupují hematoenfealitickou bariérou a dostávají 

se na cílová místa v CNS, což v praxi znamená rychlou a kompletní absorpci a distribuci do 

tkání a také extenzivní metabolizaci při tzv. prvním průchodu játry (viz níže). Máme-li 

správně porozumět problematice psychofarmak, nelze se alespoň stručně nezmínit o jejich 

farmaceutických vlastnostech, primárně pak o farmakokinetice a farmakodynamice. 

 

1.3.2 Farmakokinetika 

 

Farmakokinetika popisuje osud léčiva v lidském organismu, a to ve 4 fázích: absorpce, 

distribuce, biotransformace a exkrece. 

 

absorpce (vstřebávání) -  proces, kdy se látka dostává z místa aplikace do místa měření 

(nejčastěji krevní plasma). Rychlost a mohutnost absorpce závisí na způsobu podání a lékové 

formě - je vyšší u roztoků a suspenzí než u pevných forem (např. pilulky). Enterální podání 

jsou buď per os, nebo per rektum. Perorální způsob podání je nejpřirozenějším a nejčastějším 

vstupem léčiva do těla. Psychofarmaka se většinou rovněž podávají perorálně, s absorpcí 

v tenkém střevě, odkud dále putují portálním systémem do jater, která je metabolizují a uvolní 

do systémového oběhu. Oproti tomu parenterální podání zahrnuje v podstatě všechny ostatní 

cesty, při kterých léčivo vyhne absorpci přes střevní stěnu (a tedy i efektu prvního průchodu), 

například injekční, inhalační, transdermální, intranasální, intravaginální či intrauterinní atd. 

(Dostálek et al., 2006).  

Takzvaný první průchod játry – „first pass metabolism“ – je efekt spajtý s absorpcí 

léčiva skrz stěnu tenkého střeva a jaterní systém. Než totiž játra uvolní léčivo do systémového 

oběhu, často poměrně značnou část látky zmetabolizují a tím snižují tzv. biodostupnost léčiva. 

Metaboliazce může být ovlivněna podáním jiných léčiv, alkoholem nebo i stářím jedince. 

Například při intoxikaci alkoholem se významně snižuje metabolizace tricyklických 
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antidepresiv. Může tak dojít až k dvojnásobné koncentraci látek v tělním oběhu a tricyklika 

tak účinkují mnohem toxičtěji s větší pravděpodobností úmrtí v důsledku otravy, než při 

otravě samotnými tricykliky (Höshl et al., 2004). 

 

Distribuce – Označuje transport látky do tkání a orgánů ze systémového řečiště. Jedná 

se o nejrychlejší farmakokinetický proces v těle. Protože látka má snahu se v těle rozptýlit 

rovnoměrně, organismus se proti této tendenci brání systémem bariér, které musí léčivo 

překonat, případně rozdílnou vazností tělesných struktur, nejčastěji plazmatických bílkovin 

(Dostálek et al., 2006). Psychofarmaka se v krvi rovněž váží na plazmatické bílkoviny. 

Sníženou vazbu psychofarmak na plazmatické bílkoviny mohou způsobit podvýživa, stáří, 

nefrotický syndrom nebo jiná léčiva s vysokou afinitou k bílkovinám, která vytěsní 

psychofarmaka z této vazby (Höschl et al., 2004). Na své cestě organismem psychofarmakum 

prostupuje několika bariérami. Dvě nejdůležitější jsou hematoencefalitická a placentární. 

Hematoencefalitická bariéra odděluje vnitřní prostředí mozku od systémového řečiště. 

Stěnu tohoto membránového rozhraní tvoří endotelové buňky, které jsou na rozdíl od endotelu 

extracerebrálních kapilár mnohem těsněji spojeny a jejich cytoplasma neobsahuje žádné 

transportní váčky nebo fenestrace. To zásadním způsobem omezuje prostupnost velkých 

molekul. Hlavním mechanismem prostupu přes hematoencefalitickou bariéru je difúze, daná 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi látek, především jejich lipofilitou. U plodu a 

v novorozeneckém věku není ještě dokonale vyvinuta, proto je její permeabilita mnohem 

větší. Daleko snadněji tedy prostupují škodlivé látky rozpustné v tucích, jako například 

alkohol, barbituráty, benzodiazepiny či opioidy. (Dostálek et al., 2006) 

Hlavním mechanismem transportu přes placentární bariéru je rovněž difuze. Ta je 

nejpomalejší ve druhém trimestru. V prvním a třetím trimestru je trofoblast ztenčen, proto 

procházejí látky v těchto obdobích nejrychleji. Protože se však prostředí mateřského a 

plodového systému od sebe liší (např. rozdílné pH, rychlost průtoku krve) a tedy vytváří 

rozdílné podmínky pro famakokinetiku léčiv, zpravidla nedochází k absolutnímu vyrovnání 

koncetrancí (Dostálek et al., 2006). 

 

Metabolismus (též biotransformace) - Léčiva jsou pro organismus většinou cizorodé 

látky a ten se jich snaží zbavit. Před vyloučením z těla musí být proto většina léků 

metabolizována pomocí řady enzymů a dojde buď k jejich deaktivaci (tzv. biodegradace), 

nebo se stanou aktivnějšími (tzv. bioaktivace). Malá část látek vychází z těla v nezměněné 
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podobě (vysoce polární látky), například peniciliny nebo lithium. Metabolizace léků se 

sestává ze dvou fází.  

Ve fázi I. prochází léčivo oxidačními reakcemi, vznikají produkty polárnější a tedy 

snadněji vylučitelné močí. To mají na starosti především enzymy na cytochromu P450. 

V současné době je na enzymatický systém cytochromu nazíráno jako na „velkou skupinu 

monooxygenáz hemoproteinů rodin a podrodin cytochromu P450, která metabolizuje cizorodé 

chemické látky, se kterými živé organismy neustále přicházejí do styku, nebo syntetizuje 

důležité látky tělu vlastní. Cytochrom P450 hraje klíčovou roli v biotransformačních 

procesech velké škály xenobiotik (...) “ (Dostálek et al. 2006, pp. 109-110). Vyskytuje se 

v mnoha obměnách u nejrůznějších druhů rostlin i živočichů, u člověka je známo 57 druhů. 

Skupina enzymů na cytochromu P450 spadá do jedné superrodiny označované zkratkou CYP, 

ta se pro přehlednost se dělí do rodin a podrodin, označované velkými písmeny a arabskými 

číslicemi (například 30% metabolismu všech xenobiotik v lidském těle, včetně metabolizace 

neaktivního proléčiva kodeinu na morfin, má na starosti forma CYP2D6, lokalizovaná 

převážně v játrech). Jeho množství je rozdílné nejen organismus od organismu, ale liší se i 

jeho distribuce v tkáních a orgánech. U člověka je toto množství závislé na mnoha faktorech - 

genetických i environmentálních, výživě, věku, konzumaci alkoholu atd. (Dostálek et al., 

2006; Ortiz de Montellano, 2013). Na téma cytochromu P450 a jeho rodin a podrodin 

vycházejí i samostatné monografie a není cílem této práce se jím hlouběji zabývat, pro 

podrobnější informace viz příslušná odborná literatura.  

Psychofarmaka mohou být inhibitory nebo induktory některých těchto forem CYP. 

Vlivem genetické variability se vyskytují lidé (asi 10-20%), mající díky defektu některé 

formy CYP příliš pomalou, nebo příliš rychlou schopnost metabolizovat specifická 

psychofarmaka a pro tyto jedince je potřeba upravit denní dávkování. Jedinci metabolizující 

pomaleji jsou vystaveni většímu nebezpečí předávkování a je třeba jim snížit dávky léčiv 

někdy až o 80%, u rychlých metabolizátorů je snížená účinnost a tito pacienti potřebují větší 

dávky, než je obvyklé (Höschl et al., 2004). Dospělé ženy obecně metabolizují některá léčiva 

(např. benzodiazepiny) pomaleji než dospělí muži a v případě těhotenství platí, že čím je látka 

lipofilnější, tím více se prodlužuje její poločas eliminace. 

Metabolická fáze II. se nazývá konjugační nebo také syntetická. Vzniklý metabolit 

z první fáze interaguje s tzv. konjugačním činidlem. To bývá endogenní látka, řadíme mezi ně 

např. kys. glukuronovou, glutathion nebo sulfáty. Všechny skupiny konjugačních látek a 

enzymů mají opět několik rodin a podrodin s popsanou genetickou variabilitou, avšak cílem 

této práce není detailní studium fází farmakokinetiky a pro bližší informace tedy viz příslušná 
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odborná literatura. Produktem interakce metabolitu z první fáze a konjugačního činidla bývá 

látka vysoce polární a disociovaná v pH prostředí. Není schopna reabsorpce a je proto 

vyloučena z organismu.  

 

Eliminace/Exkrece (vyloučení) – Je proces, při kterém dochází k vylučování 

metabolitů nebo přímo nezměněných původních (mateřských) látek se nazývá exkrece. 

Existuje několik mechanismů vylučování léčiv z těla, však primární a nejdůležitější je renální. 

Kromě vylučování ledvinami je to pak jaterní (žlučí), mateřským mlékem, plícemi, slinami, 

potem, a zanedbatelné množství také kožními adnexii (vlasy, nehty). 

 

1.3.3 Farmakodynamika 

 

Z hlediska farmakodynamiky (mechanismu účinku) jsou to látky, které ovlivňují 

chemickou neurotransmisi v CNS a to několika následujícími způsoby: 

-stimulují receptory (agonisté) nebo je blokují (antagonisté), 

-stimulují nebo inhibují regulační enzymy a mechanismy (např. „reuptake“), 

-ovlivňují funkci iontových kanálů v membránách (Höschl, 2004). 

 

1.4 Klasifikace psychofarmak  
 

Psychofarmaka se třídí podle různých kritérií a klasifikačních schémat je spousty. 

Většina autorů se přiklání ke klasifikaci kanadského psychiatra Heinze Edgara Lehmanna, 

který je dělí podle účinků na psychické funkce do následujících skupin: 

 

1. látky ovlivňující bdělost (vigilitu), dráždivost 

-v kladném smyslu (psychostimulancia, neuroprotektiva) 

-v záporném smyslu (hypnotika, sedativa, anestetika) 

2. látky ovlivňující afektivitu (emotivitu) 

-v kladném smyslu (antidepresiva, anxiolytika, tymoprofylaktika) 

-v záporném smyslu (antimanika, dysforika) 

3. látky ovlivňující psychickou integraci (myšlení, vnímání) 

-v kladném smyslu (antipsychotika, neuroleptika) 

-v záporném smyslu (halucinogeny) 
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1.5 Psychostimulancia 

 

Psychostimulancia jsou látky zvyšující nebo upravující bdělost. V současnosti jsou 

psychostimulancia indikována u dvou základních psychických onemocnění a to je narkolepsie 

a porucha pozornosti s hyperaktivitou (z angl. ADHD - Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, příp. HKP – hyperkinetická porucha). Fungují na bázi zvýšení koncentrace 

katecholaminů (dopaminu a noradrenalinu) v CNS – blokují presynaptické receptory, což 

vede ke zvýšení dostupnosti neuromediátorů v synaptické štěrbině (Suchopár et al., 2009). 

Dochází k urychlení motoriky i myšlení, často však za cenu nepřesnosti a chybovosti, k 

euforii, tenzi až k anxietě, potlačení únavy a nespavosti (především díky dopaminu); 

projevuje se tachykardie, hypertenze, ve vyšších dávkách až srdeční arytmie (díky 

noradrenalinu) (Raboch a Zvolský, 2007). Mezi látky, řazené do psychostimulancií se řadí 

amfetaminy (dextroamfetamin, metamfetamin), metylfenidát, mezokarb, efedrin, fenmetrazin 

a amfetaminil, nověji modafinil a atomoxetin. Amfetaminová psychostimulancia se v klinické 

praxi v ČR již nepoužívají, nelegální využívání především metamfetaminu (pervitin) je však 

značné (Suchopár et al, 2009). V průběhu léčby narůstá tolerance a je tedy případně potřeba 

postupně zvyšovat dávku až k prahu psychotoxicity. Zajímavé je, že tolerance nenarůstá u 

pacientů s ADHD nebo narkolepsií a to ani při dlouhodobě vyšších dávkách (Höschl, 2004). 

Phenmetrazin byl testován přímo metodou CHEST a nebyly zjištěny žádné teratogenní efekty 

(Peterka et al., 1992). 

 

1.6 Neuroprotektiva 
 

Neuroprotektiva jsou látky, jež chrání neuronální buňky v CNS před poškozením, 

zlepšují jejich metabolismus a zvyšují průtok krve mozkem. Patří sem nootropika, 

antioxidanty, antagonisté NMDA-receptorů, centrální vasodilatancia a inhibitory 

acetylcholinesteráz, někdy také označované jako kognitiva.  

Nootropika upravují kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí, poruchy učení a 

paměti. Mechanismy jejich fungování jsou velice komplexní a ještě ne zcela objeveny, 

výsledkem jejich působení je zlepšení funkčnosti neuronu (lepší utilizace kyslíku a glukózy, 

zvýšení syntézy a uvolňování neurotransmiterů) a zlepšení průtoku krve mozkem. Mezi 

nootropika patří pyritinol, piracetam a nicergolin, jisté nootropické účinky má i extrakt 

z ginkgo biloba (Suchopár, 2009). Nootropika jsou prakticky netoxická i při relativně 
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vysokých denních dávkách (Höschl et al., 2004). Antioxidanty působí rovněž 

neuroprotektivně, chrání neurony před oxidačním stresem (tzv. volnými kyslíkovými 

radikály). V animálních testech Piracetam způsoboval urychlenou sexuální maturaci u myších 

samiček a opožděnou u samečků (Terekhina a Kruglova, 1987), některé studie (Vaglenova a 

Vaselinov-Petkov, 2001; Wijayawardhane et al., 2007) naznačují, že by se nootropika mohla 

používat ke zmírnění behaviorálních příznaků fetálního alkoholového syndromu. Rovněž 

studie provedená metodou CHEST (konkrétně na piracetamu a pyritinolu) nenaznačují 

teratogenní efekty, při nepřesáhnutí maximální denní dávky (Peterka et al., 1992). 

Kognitiva, někdy také cholinomimetika nebo inhibitory acetylcholinesterázy, jsou 

používána hlavně ke zbrzdění průběhu demence a oddálení vzniku těžkých poškození 

kognitivních funkcí u pacientů s lehčí a středně těžkou formou Alzheimerovy choroby. Jejich 

výsledky a účinnost byly na rozdíl od nootropik potvrzeny randomizovanými, placebem 

kontrolovanými, dvojitě slepými studiemi. Mezi kognitiva řadíme rivastigmin, donepezil, 

galantamin a memantin. 

 

1.7 Hypnotika 
 

Hypnotika jsou psychotropní látky, které působí tlumivě na CNS, snižují luciditu 

vědomí a navozují spánek, případně mohou v nižších dávkách působit sedativně či 

anxiolyticky. Používají se například při farmakologické léčbě nespavosti, komplexu 

syndromů poruch spánku a usínání. Mechanismus účinku hypnotik spočívá ve vazbě na 

specificky benzodiazepinové vazebné místo systému kyseliny gamaaminomáselné, každá 

skupina či lék na jiném místě, a zesilují tak inhibiční účinek GABA systému v CNS (Bouček 

a Pidrman 2005). Dělí se do třech generací. Mezi další psychofarmaka působící hypnoticky 

řadíme některá antidepresiva, antipsychotika, antihistaminika a melatonin. 

 

První generaci hypnotik tvoří barbituráty, nebarbiturátová hypnotika, chloralhydrát, 

paraldehyd a klomethiazol. Barbituráty jsou kvůli své vysoké letalitě při předávkování, 

vysokému riziku závislosti a nárůstu tolerance považovány za zastaralé léčivo a už nebývají 

předepisovány jako hypnotika. Kvůli svému sedativnímu účinku na respirační systém jsou 

kontraindikovány u spánkové apnoe a porfyrie. Po vysazení vzniká rebound insomnie, hrozí 

riziko vzniku abstinenčního syndromu s epileptickými záchvaty a deliriem (Raboch a 

Zvolský, 2007). Nebarbiturátová hypnotika byla téměř všechna stažena z trhu, protože se až 
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na nepřítomnost ranní kocoviny a nárůst tolerance velmi podobala barbiturátům, hlavně 

vysokou mortalitou při předávkování a rizikem závislosti. Chloralhydrát a paraldehyd se 

klinicky užívají už velmi dlouho (chloralhydrát od druhé poloviny 19. a paraldehyd od první 

poloviny 20. století). Vyvolávají závislost a nárůst tolerance, po vysazení se manifestuje 

abstinenční syndrom. Kvůli nežádoucím účinkům (např. tlumení dýchacího centra) a vysoké 

toxicitě při předávkování se již takřka vůbec neužívají. Klomethiazol rovněž vyvolává 

závislost (neměl by se užívat déle než 7-14 dní) a četné nežádoucí účinky a podává se 

intravenózně, především v infuzích, na jednotkách intenzivní péče pro léčbu alkoholových 

delirií. Prenatální expozice barbituráty vede ke snížené schopnosti učení, opožděnému vývoji 

a dalším behaviorálním změnám u myší (Reinisch, 1982).  

 

Druhou generaci hypnotik tvoří benzodiazepiny. Ty mají oproti první generaci 

mnohem specifičtější a selektivnější účinek (působí převážně na GABAA-receptory a ne na 

celý mozek včetně kůry, podkoří a prodloužené míchy jako první generace). Benzodiazepiny 

potlačují REM spánek, a některé fáze non-REM spánku a tím mohou narušovat některé 

paměťové funkce, eventuálně ústící až do anterográdní amnézie, kdy si pacient několik minut 

nepamatuje, co dělal. Narušují kognitivní funkce, a to markantně především u starších osob. 

Mohou vést k vyvolání psychické i fyzické závislosti, po dlouhodobém užívání narůstá 

tolerance a po vysazení nastává rebound insomnie, který se projevuje poruchami usínání, díky 

náhlé absenci tlumení REM spánku také živými až děsivými sny. Výrazně zvyšují účinek 

alkoholu, hrozí riziko zmatenosti, deliria, útlumu dechového centra či halucinací, alkohol 

rovněž potencuje účinky na paměť (Suchopár, 2009). U alkoholiků zvyšují chuť na alkohol. 

Dělí se do třech kategorií podle délky účinku na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. 

Dlouhodobé benzodiazepiny mají vylučovací poločas delší než 18 hodin, proto účinkují ještě 

druhý den a způsobují tak útlum, ospalost či poruchy pozornosti a motoriky. To často vede ke 

zvýšené nemocnosti a nehodovosti (usínání za volantem), u starších osob zvýšené riziko pádů 

a možnými následnými zlomeninami (Bouček a Pidrman, 2005). Řadíme mezi ně flurazepam, 

nitrazepam, flunitrazeapam, klonazepam, diazepam, medazepam aj. U krátkodobých se sice 

objevuje jen minimální následná ranní a denní sedace, zato však mnohem rychleji narůstá 

tolerance a rovněž rebound insomnie, která se dostaví téměř ihned po vysazení, je 

intenzivnější. Jejich vylučovací poločas je v průměru kolem 3-4 hodin a patří sem triazolam, 

midazolam, cinolazepam aj. Střednědobá pak jsou někde mezi nimi, a to jak vylučovacím 

poločasem, tak negativními efekty (reziduální sedace), řadí se sem temazepam, lormetazepam 

aj. (Raboch a Zvolský, 2007). Jednoznačných informací o podávání benzodiazepinů 
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v těhotenství není mnoho, například jsou údajně spojovány s výskytem kraniofaciálních 

anomálií (Moore a Persaud, 2002), obecně se doporučuje neužívat a nahradit léčbu jinými, 

šetrnějšími preparáty nebo psychoterapií (Bouček a Pidrman, 2005).  Nedoporučuje se užívat 

během laktace, způsobují u kojence útlum a mohou podpořit rozvoj závislosti a následných 

abstinenčních příznaků (Iqbal et al., 2002). 

 

Třetí generace hypnotik má přízvisko „Z“ podle počátečních názvů třech hlavních 

preparátů – zopiklon, zolpidem a zaleplon. Jejich účinek je nejblíže fyziologickému, 

nepotlačují REM spánek, nevyvolávají ranní a denní sedaci, minimálně návyková a riziková a 

jen výjimečně u nich byla popsána rebound insomnie nebo amnézie (Raboch a Zvolský, 

2007). Z vedlejších příznaků stojí za zmínku prodloužení QT intervalu u zolpidemu (Jehle, et 

al., 2013), případy anterográdní amnézie (Tsai et al., 2007) a fetální defekty neurální trubice 

v dávkách překračujících maximální terapeutickou dávku (Sharma et al 2011). 

 

1.8 Anxiolytika 
 

Anxiolytika jsou druhem psychofarmak, který je určen k tlumení patologické úzkosti, 

fobií a strachu. Ty jsou většinou komplexními psychickými poruchami, v jejichž patogenezi 

se uplatňuje více neurotransmiterových systémů – deficit GABAergního, zvýšená aktivita 

noradrenergního, dysfunkce serotoninového systému a/nebo hypersenzitivita β-

adrenoreceptorů. Anxiolytika dělíme na nebenzodiazepinová (propandiolová anxiolytika, 

Meprobamát, Hydroxyzin a Buspiron), benzodiazepiny (viz kapitola Hypnotika) a dále na 

ostatní psychofarmaka, která působí anxiolyticky až druhotně v porovnání s jejich primárním 

terapeutickým účinkem (antidepresiva, antipsychotika, betablokátory). Od 90. let minulého 

století jsou primárním léčivem v terapii úzkostných poruch používána antidepresiva SSRI a 

SNRI (Suchopár, 2009).  
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1.9 Tymoprofylaktika 
 

Stabilizátory nálady, neboli tymoprofylaktika je různorodá skupina látek indikovaných 

zejména u pacientů s bipolární afektivní poruchou, která při dlouhodobém užívání snižují, 

popř. až eliminují frekvenci a intenzitu manických depresivních a smíšených epizod u 

afektivních a schizoaktivních poruch. Dále pak účinkují antimanicky a antidepresivně při 

léčbě akutních epizod, aniž by docházelo ke změnám nálad k opačnému pólu, tzn. u 

depresivní epizody přesmyk do mánie a manické epizody do deprese. Tymoprofylaktika jsou 

podávána především jako prevence relapsu bipolární afektivní poruchy a jejich efekt je velmi 

dlouhodobý, v řádech několika měsíců (Bouček a Pidrman, 2005). Do kategorie stabilizátorů 

nálady patří klasické lithium, karbamazepin, kyselina valproová, lamotrigin a 

antipsychotikum druhé generace Olanzapin (viz příslušná kapitola). Dlouhodobější užívání 

lithia vede u pacientů ke gastrointestinálnímu diskomfortu, přibírání na váze, má negativní 

vliv na paměť a reakční čas a způsobuje perinatální komplikace (Grandjean a Aubry, 2009), 

přesto nebyl jednoznačně prokázán teratogenní efekt (Peterka et al., 1992; Flaherty et al., 

1995). Zato Valproová kyselina je prokázaným lidským teratogenem, způsobujícím 

kraniofaciální anomálie, defekty neurální trubice, srdeční a kostní vady a hydrocefalus 

(Moore a Persaud, 2002) 

 

1.10 Antipsychotika 
 

Antipsychotika jsou psychofarmaka s pozitivním účinkem na myšlení a psychickou 

integraci. Jejich hlavní indikací je léčba psychotických onemocnění, především schizofrenie a 

některé fáze bipolární afektivní poruchy. Nejsou kauzálními léky, ale dostatečně potlačují 

hlavně pozitivní (halucinace, hostilita, agrese, bludy, dezintegrace myšlení), občas však i 

negativní (pasivita, introverze, hypobulie) psychotické příznaky po dobu jejich užívání. Proto 

je nutné jejich dlouhodobé užívání u psychicky nemocných, stejně jako je potřeba trvale 

podávat například inzulin diabetikům nebo kardiotonika kardiakům (Raboch a Zvolský, 

2007). Historie antipsychotik sahá do počátku padesátých let, kdy byl objeven 

antipsychotický účinek chlorpromazinu, který byl původně vyvíjen jako antihistaminikum. 

Následovala řada dalších léků a jejich vývoj není zdaleka u konce a stále pokračuje. Jejich 
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hlavní mechanismus účinku, blokáda postsynaptických dopaminových receptorů D2 a D3, je 

založen na předpokladu, že psychotické poruchy jsou způsobeny hyperaktivitou 

dopaminového systému. Je to chemicky heterogenní skupina látek a pro přehlednost se 

většinou dělí do dvou hlavních skupin – klasická (sedativní, incisivní) a atypická (selektivní 

antagonisté dopaminových receptorů, antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů, 

multireceptoroví antagonisté a dopaminergní stabilizátory). 

 

1.10.1  Klasická antipsychotika 

 

Klasická, konvenční antipsychotika, postaru také neuroleptika, dnes označovaná jako 

antipsychotika první generace kromě hlavního mechanismu účinku, blokování 

postsynaptických dopaminových receptorů, vykazují však i anticholinergní, antihistaminové, 

adrenolytické a další účinky. Blokáda je neselektivní, což má za následek indukci vedlejších 

účinků, zejména poruch hybnosti a endokrinních poruch – například parkinsonismus, 

dystonie, dyskineze či hyperprolaktinemie. Příznivě ovlivňují pozitivní příznaky, leč bohužel 

nedostatečně potlačují ony negativní a kognitivní symptomy (deprese, apatie apod.) nezřídka 

vedou dokonce k jejich zhoršení, kolem 50 % pacientů trpí vedlejšími účinky a reziduálními 

příznaky (Bouček, Pidrman, 2005). Řada z nich je teratogenní a způsobují srdeční defekty a 

zástavy srdce (Hood et al., 2001; Peterka et al., 1992, Reis a Källén, 2008). 

Je třeba vedle ostatních nežádoucích účinků upozornit na sice vzácný, ale potenciálně 

letální neuroleptický maligní syndrom. Jedná se o idiosynkratickou reakci na antipsychotika, 

jejíž počáteční fází je „stupňující se rigidita s následnou hypertermií, posléze se objevují 

poruchy vědomí a tachykardie, kolísání krevního tlaku, leukocytóza, vzestup plazmatických 

koncentrací kreatinfosfokinázy s možným vyústěním v rabdomyolýzu, akutní selhání ledvin 

aj.“ (Suchopár, 2009, p. 269). 

Tato první generace antipsychotik se rozděluje na dvě hlavní skupiny – sedativní a 

incisivní antipsychotika. 

Sedativní, někdy také bazální antipsychotika se vyznačují nižší až středně silnou 

blokádou dopaminových D2 receptorů, obvykle ještě serotoninových 5-HT2 receptorů a 

zároveň působí silně antagonisticky na histaminových, adrenergních a většina z nich na 

muskarinových receptorech, což je důvod jejich silného hypnosedativního efektu. 

V současnosti, s příchodem atypických antipsychotik, jejich význam v dlouhodobé léčbě 

klesá, užívají se pouze při tlumení akutní agitovanosti a agrese (vůči sobě či okolí) či 
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psychomotorického neklidu. Mezi sedativní neuroleptika patří již zmiňovaný chlorpromazin, 

thioridazin a levopromazin a thioxantenová neuroleptika chlorprotixen, zuclopenthixol, 

flupentixol.  

Incisivní antipsychotika jsou vysoce účinná na pozitivní psychotické příznaky, neklid a 

agresi, a to kvůli silné blokádě dopaminových D2 receptorů a slabé blokádě histaminových, 

muskarinových a adrenergních receptorů. Bohužel obsazenost dopaminových receptorů vede 

k vyvolání nežádoucích účinků, zejména extrapyramidových příznaků a hyperprolaktenémie, 

díky nižší afinitě k muskarinovým a histaminovým receptorům jsou relativně méně sedativní. 

Řadí se sem zástupci butyrofenonových antipsychotik haloperidol a melperon a tricyklická 

fenothiazinová neuroleptika fluphenazin či trifluoperazin. 

 

1.10.2  Atypická antipsychotika 

 

Atypická antipsychotika se někdy označují jako antipsychotika druhé generace, kvůli 

jejich lepší snášenlivosti a podstatně mírnějším vedlejším účinkům. Oproti klasickým a 

incisivním antipsychotikům působí nejen na pozitivní, ale i negativní kognitivní příznaky 

schizofrenie a některá z nich jsou účinná i u farmakorezistentních pacientů. Hlavním 

mechanismem účinku atypických antipsychotik je blokáda dopaminových receptorů D2, 

jednotlivá léčiva se pak liší afinitou k ostatním receptorovým systémům. Častými 

nežádoucími účinky jsou pak sedace, ortostatická hypotenze a poruchy sexuálních funkcí, 

které jsou způsobeny blokádou histaminových, adrenergních či muskarinových receptorů. 

Méně často vyvolávají extrapyramidové příznaky a nezvyšují prolaktinémii, což způsobuje 

vyšší fertilitu léčených žen oproti terapii klasickými antipsychotiky.  

Dělí se do čtyř následujících skupin. 

 

Selektivní antagonisté na dopaminových receptorech D2 a D3 

Pro tyto preparáty je typické bifázické ovlivnění dopaminových D2/D3 receptorů, což 

znamená, že při nízkých dávkách antagonizují presynaptické a ve vyšších dávkách 

postsynaptické receptory. Blokáda presynaptických zakončení způsobuje vysílání signálu o 

nedostatku dopaminu v synaptické štěrbině a vede tedy ke zvýšení syntézy a uvolňování 

dopaminu, což je podkladem pro příznivé ovlivnění jak negativních symptomů schizofrenie, 

tak i pozornosti, vigility a nálady. Postsynaptická blokáda pak snižuje dopaminovou 

neurotransmisi a klinicky redukuje hlavně pozitivní schizofrenní příznaky. Do této skupiny 
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léčiv se řadí dva benzamidy – amisulprid a starší sulpirid. Užívání amisulpridu může vést 

k vedlejším příznakům, jako jsou sexuální poruchy a amenorea (Lambert et al., 2005). 

 

Antagonisté na serotoninových, dopaminových a α-adrenalinových receptorech 

(SDA) 

Hlavním mechanismem účinku těchto preparátů je antagonistické působení na 

serotoninových 5-HT2 a dopaminových D2 receptorech. Tím zvyšují koncentraci dopaminu 

zejména ve frontální kůře a příznivě tak ovlivňují negativní příznaky schizofrenie, popř. 

kognitivní funkce. Blokáda α1-adrenoreceptorů přispívá k antipsychotickému působení, 

zároveň však vyvolává i možné nežádoucí komplikace, jako je ortostatická hypertenze, 

tachykardie a poruchy sexuálních funkcí, blokáda α2 zodpovídá jen za nežádoucí účinky, 

hlavně pak za sedaci. Léčiva této skupiny patří do chemické skupiny benzisoxazolů a řadí se 

sem risperidon, ziprasidon, iloperidon a sertindol. Poslední zmiňovaný již není ve většině 

zemí k dispozici, byl stažen z trhu kvůli významnému prodlužování QT intervalu a 

zaznamenaným náhlým úmrtím po jeho podání (Bouček a Pidrman, 2005). Risperidon se zdá 

být v běžných dávkách neteratogenní, i když je potřeba zvážit jeho užívání v těhotenství 

(Gentile, 2004; Coppola et al. 2007), Ziprasidon může způsobit rozštěp patra (Peitl et al., 

2010). 

 

Multireceptoroví antagonisté (MARTA) 

Jak již název napovídá, multireceptoroví antagonisté neboli MARTA preparáty působí 

na širší spektrum neurotransmiterových systémů – dopaminový, serotoninový, muskarinový, 

histaminový a adrenergní. Díky blokádě dopaminových D2, D3 a D4 receptorů redukují 

pozitivní příznaky schizofrenie, blokáda 5-HT2 serotoninových receptorů zvyšuje koncentraci 

dopaminu v prefrontální kůře a redukuje negativní a depresivní příznaky. Jsou neutrální ke 

kognitivním funkcím, případně je během léčby mohou mírně vylepšovat, k čemuž přispívá 

blokáda α2-adrenoreceptorů. Výskyt extrapyramidových účinků je velmi nízký, všechny tyto 

preparáty však působí sedativně a zvyšují tělesnou hmotnost, mohou vyvolat ortostatickou 

hypotenzi a tachykardii. Do skupiny MARTA antipsychotik patří klozapin, olanzapin, 

quetiapin a zotepin. 
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Dopaminergní stabilizátory 

Do této skupiny patří zatím jediný lék v klinické praxi, aripiprazol (v ČR od r. 2005), 

další léčiva jsou zatím ve fázi klinického testování (např. bifeprunox). Mechanismus účinku je 

natolik nepodobný ostatním antipsychotikům, že je tato skupina léčiv některými autory 

považována za novou, třetí, generaci antipsychotik. Aripiprazol dualisticky ovlivňuje 

dopaminové D2 a D3 receptory – v závislosti na dávce a koncentraci endogenně 

produkovaného dopaminu agonizuje presynaptické a antagonizuje postsynaptické receptory, 

odtud také název dopaminergní stabilizátory. Blokuje serotoninové receptory 5-HT2, ale 

agonizuje 5-HT1, čímž přispívá k příznivému ovlivnění negativních příznaků schizofrenie, 

potlačuje depresi a úzkost. Působí slabě antihistaminově a není anticholinergní. Vyjma dvou 

případů defektů neurální trubice u těhotných schizofreniček z Austrálie léčených tímto lékem 

nejsou jednoznačně potvrzené embryotoxické účinky aripiprazolu a informace o jeho účincích 

na plod jsou v literatuře zatím velmi omezené (McCauley-Elsom et al., 2010). 

 

1.11 Antidepresiva 
 

Antidepresiva (AD) jsou velmi rozsáhlou skupinou léků, které u pacientů odstraňují 

depresivní a pokleslou náladu a s ní spojené další příznaky (snížení zájmu o okolní dění, 

úzkost aj.). Je pro ně charakteristické, že se jejich účinek neobjeví hned po požití první dávky, 

ale až po několika (1-3) týdnech soustavného užívání. Jejich vznik se datuje do roku 1957, 

kdy byl rozpoznán antidepresivní účinem imipraminu a iproniazidu. Většina antidepresiv 

účinkuje rovněž i anxiolyticky, a proto se jimi léčí i úzkostné poruchy.  

 

1.11.1  Mechanismus účinku antidepresiv  

 

Odstraňují deficit neurotransmiterů, především serotoninu (5-HT), noradrenalinu (NA) a 

o trochu méně pak dopaminu (DA), v látkové výměně CNS, jenž je považován za hlavní 

příčinu depresí. Tyto monoaminy, které přenášejí signál přes synaptickou štěrbinu, jsou 

považovány za tzv. „první posly“. Jejich zvýšená koncentrace vede k zesílení post-

synaptického signálu do jádra aktivací „druhých poslů“, především cAMP (cyklický adenosin 

monofosfát). V další fázi účinku hraje klíčovou roli CREB (=cAMP Response Element 

Binding Protein), který je fosforylován cAMP-dependentní proteinkinázou a zprostředkovává 

účinky cAMP na genovou expresi. Doba nutná k vyvolání odpovědi CREB je zhruba 1-3 
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týdny a odpovídá tak době nástupu klinického účinku antidepresiv. Zatím není přesně známo, 

které geny jsou díky antidepresivům exprimovány, dosud byl identifikován mozkový růstový 

faktor BDNF (Brain Derived Neurotropic Factor) a jeho receptor trkB (Suchopár, 2009). 

Nejčastější změny vyvolané dlouhodobým užíváním je snížení počtu (down-regulace) 

adrenergních receptorů β+ a snížení senzitivity adenylcyklázového přenosového systému, což 

má za následek snížení odezvy na podávání agonistů serotoninových receptorů 5-HT1A. 

Současně ale ovlivňují, případně blokují, i další receptory, zejména muskarinové, histaminové 

H1 a adrenergní α1, z čehož vyplývá celá řada jejich dalších nežádoucích účinků 

(anticholinergní, antihistaminové a adrenolytické respektive).  

Dají se dělit podle různých hledisek, například podle chemického složení, klinického 

účinku, farmakologického profilu či mechanismu účinku, v této práci budou dělena podle 

nejčastějšího uváděného rozdělení, a to do tří skupin: inhibitory zpětného vychytávání 

monoaminů, inhibitory monoaminooxidázy a ostatní - antidepresiva s přímým ovlivněním 

receptorů a tianeptin (Suchopár, 2009).  

 

1.11.2  Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů. 

 

Mechanismus účinku této nejrozsáhlejší skupiny antidepresivních preparátů spočívá ve 

zvyšování koncentrace biogenních monoaminů – serotoninu, noradrenalinu a dopaminu 

v synaptických štěrbinách pomocí inhibice jejich zpětného vychytávání (z angl. jazyka tzv. 

reuptake) do presynaptických částí neuronů. Tím odstraňují deficit těchto látek v centrální 

nervové soustavě u depresivních poruch. Neměly by být současně podávány s inhibitory 

monoaminooxidáz (IMAO), jinak hrozí riziko vzniku serotoninového syndromu (viz níže). 

Obecně u těchto léčiv platí, že by neměla být náhle vysazena, ale při přerušení léčby je třeba 

postupně snižovat dávku, jinak hrozí riziko vzniku syndromu z odnětí. Ten se projevuje mimo 

jiné nauzeou, průjmem, insomnií, anxietou a tremorem. Podle vlivu na zpětné vychytávání 

jednotlivých aminů a působení i na jiné receptory se dělí do několika generací. 

Do první generace se řadí tricyklická a tetracyklická antidepresiva (TCA a TECA). 

Jsou historicky nejstarší skupinou antidepresiv a fungují na bázi zvyšování koncentrace 

serotoninu a noradrenalinu inhibicí jejich zpětného vychytávání v různém poměru v limbické 

části CNS. Vyznačují se anticholinergním účinkem, poměrně silným antihistaminovým a 

různou mírou hypotenzního účinku. Vyznačují se silnou interakcí s jinými léky, potencují 

účinky alkoholu, antihistaminik a všech léků, působících tlumivě na CNS. Tyroidální 
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hormony potencují jejich účinek, ale s větším rizikem vzniku tachykardie a srdeční arytmie 

(Raboch a Zvolský, 2007). V léčbě deprese jsou v současné době před TCA a TeCA hlavně 

kvůli absenci tak drastických vedlejších účinků upřednostňována novější antidepresiva 3. a 4. 

generace, s výjimkou hospitalizované léčby, kde jsou stále lékem první volby. 

Mezi jejich nežádoucí účinky anticholinergního působení patří suchost sliznic (ústa, 

nos, pochva), zácpa a poruchy vylučování až retence moči, poruchy oční akomodace, delirium 

či poruchy paměti. Z antihistaminových jmenujme sedaci a ospalost, zvýšená chuť k jídlu a 

přibývání na váze. Adrenolytické účinky pak způsobují závratě, posturální hypotenzi, reflexní 

tachykardii, poruchy erekce a ztrátu libida. Působí i kardiotoxicky, mezi hlavní nežádoucí 

účinky spadá nejen hypertenze či hypotenze a tachykardie, ale i srdeční arytmie či 

prodloužení QT
1
 intervalu (Bouček a Pidrman, 2005), PR a QRS intervalu a výjimečně náhlá 

úrmtí (Raboch a Zvolský, 2007). Ze zástupců TCA vyjmenujme například amitryptilin, 

dosulepin, dibenzepin, imipramin, klomipramin a nortyptilin, z TeCA pak maprotilin či 

mianserin. Metodou CHEST byla otestována některé z těchto substancí, imipramin a 

nortryptilin například způsobovali srdeční defekty a rumplessness, tytéž vady u maprotilinu 

navíc ještě s kaudální regresí (Peterka et al. 1992). 

Do druhé generace inhibitorů zpětného vychytávání monoaminů, tzv. heterocyklik, 

byla řazena léčiva, která rovněž zvyšovala koncentraci serotoninu a noradrenalinu 

v synaptických šterbinách, ale neměla zdaleka tak silný anticholinergní účinek. S rostoucím 

poznáváním mechanismů účinků byla léčiva z této kategorie přeřazována do skupin k jiným 

léčivům a v současnosti lze do této generace ihnibitorů zpětného vychytávání monoaminů 

řadit pouze viloxazin, v ČR již neregistrovaný. 

V třetí generaci antidepresiv jsou léčiva, která inhibují reuptake hlavně jednoho ze tří 

monoaminů a jsou tudíž rozdělena na inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), 

noradrenalinu (NARI) a dopaminu (DARI). Inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu 

(NARI) a dopaminu (DARI) v ČR již nejsou registrovány a v klinické praxi se využívají jen 

velmi zřídka. Pro úplnost jen uveďme reboxetin jako zástupce NARI a amineptin DARI 

(Suchopár, 2009). 

SSRI 

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, z angl. jazyka Selective 

Serotonine Reuptake Inhibitor) jsou oproti předchozím generacím antidepresiv mnohem 

                                                             
1 QT interval je v kardiologii označení určitého časového úseku v EKG rytmice srdečního tepu. U zdravého 

člověka QT interval čítá zhruba třetinu doby celého cyklu srdečního pulsu, jeho prodloužení může vést 

k poruchám srdečního tepu s potenciálně letálním efektem. Pro názornost a vysvětlení viz obrázek 11 v kapitole 

Diskuse. 
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šetrnější a bezpečnější při předávkování a nejsou zatíženy tolika nežádoucími účinky. Díky 

dlouhému poločasu rozpadu se snadno dávkují (většinou jednou denně bez ohledu na příjem 

potravy), nepotencují účinek alkoholu ani nepůsobí sedativně, a proto jsou od 90. let 

minulého století léky první volby v léčbě úzkostných poruch a depresí, však prokázaná je 

jejich účinnost i u obsendantně-kompulsivní poruchy, mentální bulimie či premenstuální 

dysforické poruchy. Snižují sebevražedné jednání u depresivních i nedepresivních pacientů. 

Liší se chemickým složením, ale spojuje je stejný mechanismus účinku, takže v případě 

potřeby je lze po zhruba 2 týdnech léčby zaměňovat. Významně neovlivňují jiné 

neurotransmiterové systémy a receptory a proto se jejich nežádoucí účinky omezují pouze na 

serotoninové příznaky, z nichž nejhlavnějším a nejnebezpečnějším je tzv. serotoninový 

syndrom. 

„Serotoninový syndrom je závažnou komplikací farmakoterapie, která vzniká na 

podkladě hyperstimulace serotoninového (5-HT) systému, zejména postsynaptických 5-HT1A a 

5-HT2 receptorů. Typické klinické symptomy jsou změny psychického stavu (úzkost, 

zmatenost, hypománie, agitovanost), neurologické poruchy (myoklonus, hyperreflexie, tremor, 

ztráta koordinace), gastrointestinální příznaky (průjem, zvracení), kardiovaskulární příznaky 

(hypertenze, tachykardie), vegetativní symptomy (pocení, horečka). K hyperstimulaci 5-HT 

systému dochází nejčastěji následkem nevhodných lékových kombinací. Serotoninový syndrom 

může vzniknout po všech antidepresivech typu SSRI, nejrizikovější kombinací je interakce 

mezi SSRI a inhibitory monoaminooxidázy.“ (Mohr, 2001). Řada autorů zdůrazňuje letální 

potenciál serotoninového syndromu (Bernard et al., 2005; Boyer a Shannon, 2005; Spigset, et 

al.,1993).  

Do skupiny SSRI patří citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin a 

sertralin, případně i trazodon a nefazodon. Trazodon a novější nefazodon jsou v této skupině 

poněkud výjimečnými, jelikož působí na serotoninový systém dvojím účinkem. Ten spočívá 

v blokádě serotoninových S2A+C-receptorů a zároveň slabší inhibici reuptake serotoninu. Proto 

se tyto léky občas vyčleňují do zvláštní skupiny, SARI (z angl. jaz. = serotonin 

antagonists/reuptake inhibitors). 

Celá skupina SSRI zvyšuje riziko spontánního potratu a závažných malformací plodu 

(Marsella et al., 2010; Nikfar et al., 2012), podle Johnsona et al. (2007) jsou Fluoxetin a 

Sertralin toxické pro řasy a plankton. Skrz odpadní vody z lidských obydlí se dostávají do 

přírody.  
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Do čtvrté generace inhibitorů zpětného vychytávání monoaminů patří léčiva zvyšující 

koncentraci vždy dvou ze tří monoaminů – serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a dopaminu a 

noradrenalinu (DNRI), označují se též jako dualistická antidepresiva. 

 

 

SNRI 

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, SNRI (z angl. jaz. 

Serotonin and Noradrenalin Reuptake Inhibitors), ovlivněním dvou neurotransmiterových 

systémů jednak potlačují depresivní náladu, ale i příznivě ovlivňují utlumenou 

psychomotoriku. To podle některých studií vede k rychejšímu nástupu účinku (Raboch a 

Zvolský, 2007). Obecně prakticky postrádají antihistaminový a adrenolytický efekt a díky 

slabší inhibici izoenzymů cytochromu P-450 je u nich nižší výskyt farmakokinetických 

interakcí s jinými léčivy (Suchopár, 2009). Patří sem venlafaxin, duloxetin a milnacipran. 

 

DNRI 

Do skupiny inhibitorů zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, DNRI (z angl. 

jaz. = Dopamine and Noradrenalin Reuptake Inhibitors), náleží pouze jediný lék, a to 

bupropion. Je vhodný především pro útlumové deprese a pacienty s nesnášenlivostí nebo bez 

terapeutické odpovědi na serotoninergní antidepresiva, protože má téměř nulový sedativní 

účinek a zlepšuje libido a další sexuální funkce, které bývají u depresivních pacientů 

utlumené. Je rovněž indikován u odvykání kouření. Z nežádoucích účinků jmenujme hlavně 

insomnii a agitovanost, existují rovněž údaje o jeho epileptogenním účinku, čtyřikrát větším 

než jiná antidepresiva (Bouček a Pidrman, 2005). 

 

1.11.3  Inhibitory monoaminooxidáz (IMAO) 

 

Inhibitory monoaminooxidáz (dále IMAO) jsou chemicky heterogenní skupina 

antidepresiv, které spojuje trochu odlišný mechanismus účinku, než najdeme u ostatních 

antidepresiv. Inhibují enzym MAO (monoaminooxidázu), který odbourává hlavně 

noradrenalin, dopamin, serotonin, tyramin a další látky v CNS a tím zvyšují jejich 

koncentraci. Jsou známy dva typy monoaminoxidázy. MAO typu A deaminuje spíše 

noradrenalin a serotonin a je přítomna v dopaminových a noradrenalinových neuronech, 

mimo CNS pak v játrech, gastrointestinálním traktu a placentě. MAO typu B odbourává 
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fenylethylamin a benzylamin, je přítomna v serotoninových nervových buňkách. Působení 

IMAO může být selektivní a neselektivní, reverzibilní a ireverzibilní. První generace 

ireverzibilních neselektivních IMAO (tranylcypromin, nialazid, isocarboxazid a phenelzin) 

ovlivňovala MAO typu A i B, preparáty byly více či méně hepatotoxické, vyskytovaly se u 

nich hypertenzní krize a při jejich užívání se musela dodržovat přísná dieta chudá na tyramin. 

Ani jeden z těchto preparátů v současné době již nejsou v ČR registrovány, leč v řadě zemí 

jsou stále dostupné k léčbě depresivních poruch.  

Koncem 80. let nastoupila druhá generace IMAO, léčiva v této skupině selektivně 

inhibují buď MAO-A (moklobemid) nebo MAO-B (selegilin, rasagilin). Moklobemid působí 

reverzibilně, má tedy kratší vylučovací poločas (2-3h), a používá se k terapii spíše lehčích 

forem deprese a sociální fobie. IMAO-B, selegilin a novější rasagilin, působí ireverzibilně a 

používají se k terapii u počínajících demencí a u Parkinsonovy choroby. U antidepresiv 

IMAO docházelo k častým interakcím s jinými léčivy, zejména s dalšími psychofarmaky, 

především pak s antidepresivy inhibujícími zpětné vychytávání monoaminů, jako jsou SSRI a 

SNRI. Léčiva těchto dvou typů se nesmějí užívat současně, nebo i jen rychle po sobě 

(minimální odstup je 14 dní), jinak hrozí nástup serotoninového syndromu (viz výše). 

 

1.12 Psychofarmaka jako potenciální teratogeny 
 

Léčba farmaky, tedy i psychofarmaky, si v období těhotenství žádá poněkud specfický 

přístup. V podstatě neexistují kontrolované studie vlivu léčiv na těhotenství a embryo či plod 

a tedy není dostatek jasných odpovědí. Informace a data, která jsou k dispozici, vycházejí 

z animálních modelů, kazuistických sdělení nebo jsou výsledkem nahlášených nežádoucích 

účinků. Farmakoterapie v těhotenství může vést k možnosti teratogenity na všech úrovních – 

od závažných abnormalit (například Ebsteinova anomálie po podávání Lithia
2
) až po 

behaviorální odchylky (opožděný vývoj, mentální retardace) a k peri- a postnatálním 

komplikacím (například abstinenční syndrom u novorozence). Oproti tomu duševní porucha 

matky může způsobit relaps onemocnění, nechutenství či abúzus návykových látek (a s tím 

spojenou nižší porodní hmotnost), suicidální nebo automutilační chování, negativní vztah 

matky k těhotenství a nedostatečnou přípravu matky na porod, v neposlední řadě i endokrinní 

                                                             
2  Výskyt Ebsteinovy anomálie související s podáváním lithia se stále dogmaticky vštěpuje mladým klinikům a 

studentům medicíny, i přes velmi limitovaný počet studií, které by tento výskyt potvrzovaly (Ray a Stowe, 

2013). 
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změny matky pod vlivem poruchy a stresu, mající vliv na plod. Léčba psychofarmaky 

v těhotenství je tedy vždy dilematem nejen pro lékaře, ale i pro samotnou těhotnou pacientku. 

Je tedy nutné, aby lékař ke každému případu přistoupil přísně individuálně, zvážil anamnézu a 

zdravotní či psychický stav pacientky, zhodnotil všechna možná rizika a zisky léčby a až na 

základě těchto informací naordinoval terapii (Bouček a Pidrman, 2005). Užívání léčiv 

v těhotenství je překvapivě časté a počet matek, beroucí čtyři a více léčiv najednou (ať 

předepsaných, či nikoliv) neustále narůstá. Nejnebezpečnější je užívání léčiv během prvního 

trimestru, kdy je embryo nejnáchylnější k poškození (Mitchell et al., 2011).   

 

Teratogenní potenciál léčiv je velice rozmanitý. Některé teratogeny, jako například 

Thalidomid, způsobují těžké vývojové poruchy (u Thalidomidu jsou to hlavně závažné 

deformity končetin), jsou-li užívány v kritickém období vývoje orgánů (Moore a Persaud, 

2002). Z hlediska případné teratogenity se léčiva podle FDA dělí do pěti kategorií (podle 

Bouček a Pidrman 2005; Peterka a Novotná 2010). 

 

Kategorie A: Látka, u které kontrolované studie neprokázaly žádné riziko. V této 

skupině není zastoupeno žádné psychofarmakum. 

Kategorie B: Zahrnuje léky, kde animální testy neprokázaly riziko, ale neexistují 

adekvátní studie u těhotných žen. 

Kategorie C: Studie na zvířatech sice prokázaly teratogenní efekty, ale nejsou žádné 

studie u lidí, případně nejsou žádné studie ani u zvířat, ani u lidí. 

Kategorie D: Sem jsou zařazeny ty léky, u kterých je prokázáno teratogenní působení na 

plod, ale za určitých podmínek a po konzultaci s odborníky je možno lék v těhotenství 

podávat, jestliže benefity terapeutického efektu převýší potenciální rizika (například 

phenytoin u těžké epilepsie). Z psychofarmak sem spadají všechny benzodiazepiny. 

Kategorie X: Léčiva v této skupině jsou prakticky nepoužitelná v humánní medicíně, 

prokazatelně způsobují vady u zvířat i u lidí a rizika jasně převažují nad případným ziskem 

léčby. 
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Tab.1.: Riziko teratogenity některých psychofarmak podle klasifikace FDA. 

(převzato a upraveno podle Bouček a Pidrman, 2005). 

Kategorie 

FDA

Antipsychotika Antidepresiva Tymoprofylaktika Benzodiazepiny a 

anxiolytika

A - - - -

B klozapin

fluoxetin, sertralin, 

paroxetin, 

bupropion, 

maprotilin

- buspiron

C

haloperidol, 

droperidol, 

chlorpromazin, 

levopromazin, 

promazin, 

thioridazin, 

trifluoperazin, 

olanzapin, 

risperidon, quetiapin, 

loxapin, 

prochlorperazin

desipramin, 

klomipramin, 

tranylcypromin, 

fluvoxamin, 

citalopram, 

mirtazapin, 

venlafaxin, trazodon, 

nefazodon

karbamazepin, 

lamotrigin

chloralhydrát, 

klonazepam, 

promethazin, 

propanolol

D -

imipramin, 

amitriptilin, 

nortriptylin

valproát, lithium

alprazolam, 

chlordiazepoxid, 

diazepam, 

lerazepam, 

oxazepam

X - - - temazepam
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1.13 Fluoxetin  
 

Jedná se o antidepresivum 3. generace, speciálně pak druh SSRI (selective serotonine 

reuptake inhibitor). Fluoxetin, asi nejvíce známý pod názvem Prozac, u nás Deprex, byl 

poprvé ve vědecké literatuře popsán jako Lilly 110140 Davidem T. Wongem v roce 1974 a 

v prosinci 1987 byl ve Spojených státech schválen komisí FDA jako léčivo pro léčbu deprese. 

V březnu 1994 FDA schválila jeho užití pro léčbu obsendantně-kompulsivní poruchy (OCD) 

a v dubnu téhož roku byl schválen i pro léčbu bulimie (Wong et al., 1995). V kombinaci 

s atypickým antipsychotikem Olanzapinem (pod názvem Symbiax) se předepisuje pacientům 

s farmakoresistentní formou klinické deprese a k léčbě depresivních epizod v bipolární 

afektivní poruše, dříve známé jako maniodepresivita (Látalová, 2010). Přestože jsou na trhu 

dostupné i novější přípravky, fluoxetin stále zůstává velmi populární. V roce 2010 bylo 

vydáno 24,4 miliónů předpisů jen v USA (WHO, 2011). 

Hlavním mechanismem účinku je inhibice zpětného vychytávání serotoninu (5-

hydroxytryptaminu, 5-HT), zvyšuje tedy jeho koncentraci v CNS. Podává se perorálně. 

Extenzivně se biotransformuje v játrech izoenzymy cytochromu CYP 450, včetně CYP 2D6, 

na jeden účinný metabolit, demethylfluoxetin, a další neúčinné metabolity. Maximálních 

plazmatických hodnot dosahuje za 6-8 hodin, biologický poločas fluoxetinu je 4-6 dní, 

demethylfluoxetinu 4-9 dnů. Vylučuje se převážně močí (60 %), v menší části také žlučí (12 

%). Antidepresivního účinku je dosaženo po 1 až 3 týdnech, maxima mezi 4. a 6. týdnem 

léčby (Suchopár, 2009).  

 

1.13.1  Fluoxetin jako teratogen 

 

I přes fakt, že je fluoxetin klinicky nejstudovanějším antidepresivem (Fergusson a Hill, 

2005), informace o jeho teratogenním působení v odborné literatuře jsou poněkud kusé a 

často s protichůdnými výsledky. Například v porovnání s ostatními antidepresivy ze skupiny 

SSRI nejvíce prostupuje do mateřského mléka (Látalová, 2010). Podle některých zdrojů 

vykazuje minimální nebo žádné riziko pro plod (Einarson a Einarson, 2005), podle jiných 

způsobuje předčasný porod (Hackley, 2010) nebo menší vývojové vady (Chambers et al., 

1996). Merlob et al. (2009) tvrdí, že u matek, které braly fluoxetin během prvního trimestru 

těhotenství, mají potomci dvakrát vyšší riziko srdečních defektů, než u kontrolní 

neexponované skupiny, Malm et al. (2011) rovněž uvádí zvýšené riziko srdečních defektů u 
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novorozenců, jejichž matky braly fluoxetin. Několik studií udává zvýšené riziko spontánního 

potratu oproti skupině neexponovaných matek (Broy a Bérard, 2010; Hemels et al., 2005 

Kjaersgaard et al., 2013). 

1.14. Olanzapin 
 

Olanzapin (Zyprexa) je atypickým, thienobenzodiazepinovým, antipsychotikem, 

specificky pak multireceptorovým antagonistou, tzv. MARTA preparátem (působí na 

dopaminový, serotoninový, acetylcholinový, noradrenalinový a histaminový komplex). 

Ovlivňuje hladinu prolaktinu méně, než klasická antipsychotika, což vede k vyšší plodnosti a 

častějšímu těhotenství u žen léčených olanzapinem než klasickými antipsychotiky 

(Spyropoulou et al., 2006).  Vznikl modifikací efektivního, leč nebezpečného léku na 

schizofrenii clozapin a byl uveden na trh roku 1996 (Meyer a Simpson, 1997) a je dodnes 

velmi oblíbeným antipsychotikem, je na něj vydáno ročně jen v USA zhruba 4,5 milionu 

předpisů (WHO, 2011). 

Hlavním mechanismem účinku je antagonistické působení na receptorech 

dopaminových (silně na D2, středně silně na D1, D3, D4 a D5), serotoninových (Velmi silně na 

5-HT2, středně silně na 5-HT3 a 5-HT6), adrenergních (středně silně na α1), silně na 

histaminových (H1) a muskarinových (Suchopár, 2009). Je oficiálně určen pro léčbu 

schizofrenních a schizoafektivních poruch a také manických a smíšených epizod bipolární 

afektivní poruchy, v kombinaci s antidepresivy je účinný u psychotických depresí. Má středně 

silný hypotenzní, sedativní a anticholinergní účinek. Rychle se vstřebává i po perorálním 

podání, maximálních plazmatických hladin dosahuje po perorálním podání za 6 hodin, po 

nitrosvalové aplikaci za 15-45 minut. Biologický poločas je 21-54 hodin, vylučuje se 

převážně močí (60 %) a žlučí (30 %) (Suchopár, 2009). Z atypických antipsychotik prochází 

placentární bariérou v největší koncentraci (72,1 %), následován risperidonem (49,2 %) a 

quetiapinem (23,8 %) (Nguyen et al., 2009), Schenker et al (1999) uvádí až 83% placentární 

průchod biologicky aktivní látky z mateřského do fetálního oběhu. 

 

1.14.1  Olanzapin jako teratogen 

 

Informace o toxických efektech Olanzapinu v odborné literatuře nejsou časté a 

pocházejí nejčastěji z případových studií (Fell, et al., 2005; Mishra a Mohanty 2010; 

Nagasawa et al., 2013), o teratogenním potenciálu jsou zmínky ještě zřídkavější a nevykazují 
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podobnost, co se výsledných efektů na plod týče (Paulus et al., 2005; Spyropoulou et al., 

2006; Yeshahu, 2007).  

Další studie udává více než 30% nárůst výskytu nižší porodní hmotnosti a případů nutné 

novorozenecké intenzivní péče (Newport et al., 2007). Spoustu studií však udává relativní 

bezpečnost olanzapinu (např . Gilad et al., 2011; Goldstein, et al., 2000; Babu et al., 2010), či 

statisticky nevýznamných případů vlivu na novorozence, zahrnující předčasné porody a nižší 

porodní váhu (Brunner et al., 2013) nebo spontánní aborty (McKenna et al., 2003). 

Teratogenní potenciál kombinace fluoxetin-olanzapin je neznámý (Nguyen et al., 2009). 

 

1.15 Animální testy psychofarmak 
 

Animální testy ukazují fluoxetin jako embryotoxický pro ryby, způsobující 

kraniofaciální a spinální malformace (zkoumáno konkrétně na Medace Japonské – Cheung, 

2011). Orálně podávaný potkanům fluoxetin během třetího týdne březosti zkracoval 

těhotenství a způsoboval pomalejší nabírání váhy u matky i menší porodní váhu při dávkách 8 

i 16mg/kg (da Silva et al., 1999). Fluoxetin rovněž způsoboval pulmonární hypertenzi 

v dávkách 10mg/kg (Fornaro et al., 2007). U myší byl zodpovědný za snížený počet živě 

narozených mláďat (resorbci embryí) a sníženou váhu živých embryí, podávaný perorálně, v 

dávkách 1,9mg/kg/den, 3,8 mg/kg/den a 7,6mg/kg/den, administrovaný kontinuálně od 6.dne 

březosti  (Ali et al., 2002). Olanzapin způsoboval nižší porodní váhu u potkanů v denních 

dávkách 5mg/kg/den (Tizzano et al, 1994).  
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1.16 Záměr této práce 

 

Těhotenství a doba těsně po něm jsou považovány za období s relativně vysokým 

rizikem depresivních epizod, hlavně u žen s existující a diagnostikovanou psychiatrickou 

chorobou. Neléčená psychická choroba je velmi rizikový faktor, protože například deprese či 

schizofrenie u matek má negativní vliv na duševní vývoj narozeného dítěte a může vést 

k sebevraždě matky nebo infanticidě. Zdá se tudíž nezbytností začít s léčbou během těchto 

období (Gentile, 2005).  

Těhotné ženy s diagnostikovanou psychickou chorobou běžně přecházejí na podávání 

psychofarmak. Nedávná kohortní studie v Quebecu zjistila, že necelá 4% žen uvádí užívání 

antidepresiv během prvního trimestru (Nakhai-Pour et al., 2010). Z výše uvedeného textu 

vyplývá, že administrace psychofarmak také není bez rizika, tato léčiva jsou asociována 

s potenciálními porodnickými, teratogenními a neurobehaviorálními riziky a komplikacemi. 

Tato rizika musí být odborníkem pečlivě zvážena a porovnána s potenciálními riziky neléčené 

psychické poruchy pro plod, matku i její schopnost být matkou (McCauley-Elsom et al., 

2010). 

V této práci bychom chtěli vyloučit z experimentu mateřský organismus jakožto 

největší zdroj mezidruhové specificity. Zárodky různých druhů experimentálních zvířat jsou si 

totiž metabolicky velmi podobné, a co je navzájem nejvíce odlišuje je právě mateřský 

metabolismus. Metoda CHEST, využívající testování na kuřecích zárodcích in ovo, tak odhalí 

výsledný efekt nemetabolizované látky přímo na zárodek bez metabolizace mateřským 

organismem. Chceme tedy ověřit hypotézu, zda vybraná psychofarmaka nových generací, 

konkrétně antidepresivum fluoxetin a antipsychotikum olanzapin, budou mít přímý 

embryotoxický efekt zjistitelný námi zvolenou metodou. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 
1. Určit začátek pásma embryotoxicity fluoxetinu na zárodku kuřete metodou CHEST. 

Stanovit malformační spektrum a závislost na aplikované dávce a vývojovém stupni zárodku. 

Odhadnout pásmo bezpečnosti fluoxetinu pro savce, tedy i pro člověka. 

2. Určit začátek pásma embryotoxicity olanzapinu na zárodku kuřete metodou CHEST. 

Stanovit malformační spektrum a závislost na aplikované dávce a vývojovém stupni zárodku.  

Odhadnout pásmo bezpečnosti olanzapinu pro savce, tedy i člověka. 
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3 MATERIÁL A METODY 
 

3.1 Materiál  
 

Pro testování jsou používány zárodky kuřete (gallus gallus domesticus) plemene COBB 

500, které se získávají ve formě tzv. násadových (oplozených) vajec z chovných farem firmy 

Xavergen, a.s., s líhní v Habrech. Vejce jsou do začátku pokusu umístěna v lednici, kde jsou 

skladována při teplotě 15°C. Tím je pozastavena jejich inkubace do doby, než je potřeba, 

zároveň však není ohrožena možnost další kultivace.  

Celkem bylo inkubováno přes 400 násadových vajec, před pokusem však ještě 

docházelo k selekci mrtvých, nedostatečně vyvinutých, spontánně malformovaných nebo 

poškozených zárodků. Po této selekci do samotného pokusu testování embryotoxicity 

fluoxetinu a olanzapinu metodou CHEST vstoupilo 290 kuřecích zárodků. 

 

3.2 Inkubace 
 

Pro počátek jejich inkubace (tzv. nasazení) jsou vejce umístěna v horizontální poloze, 

ideálně se špičkou lehce směrem vzhůru, diagonálně do kovových čtvercových mřížek 

s rozměry cca 4 – 4,5 cm. Vejce musí v mřížce dobře a pevně sedět, jinak hrozí jejich 

propadnutí. Pro snadnější manipulaci jsou všechna vejce orientována stejným směrem.  Tyto 

mřížky jsou následně přeneseny do inkubátoru, který je potřeba minimálně hodinu předem 

zapnout a nahřát. V tomto případě byl použit inkubátor Gallenkamp Plus II Incubator (viz obr. 

12 a 13 v přílohách) s možností nastavení teploty na desetinu stupně, případně 

programovatelných změn v denních cyklech a s kontrolou vlhkosti, kterou zajišťuje jedna až 

dvě nádoby s vodou, kterou je potřeba neustále doplňovat. Inkubátor byl v rámci tohoto 

pokusu nastavený na teplotu 37,5°C, což je optimální teplota pro správný vývin vajec. 

V průběhu pokusu sice může docházet k drobným výkyvům teploty způsobené manipulací 

s vejci a jejich prostorovým rozložením, ale tyto výkyvy nezpůsobují žádné odchylky ve 

vývoji vajec a jsou pro účely tohoto pokusu zanedbatelné. Do dne otevření jsou denně otáčena 

o čtvrt obrátky (cca 45°) kolem dlouhé osy. To zabraňuje přichycování cév k vnitřní straně 
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membrany papyracey a zároveň simuluje přirozený pohyb vejce v přítomnosti slepice 

v důsledku její aktivity. 

3.3  CHEST  
 

3.3.1 Otevírání – okénka ve skořápce 

 

Nejméně hodinu a půl před začátkem otevírání se vejce naposledy otočí v inkubátoru. 

Při procesu otevírání se nejdříve lampou prosvítí vajíčka, obyčejnou tužkou se na skořápku 

naznačí poloha okénka kolem zárodku (cca 1,5 x 1 cm) a umístění vzduchové bubliny na 

tupém konci vejce. Následně se rotačním kotoučkem opatrně napilují okénka tak, aby nedošlo 

k poškození papírové membrány. V předem připraveném sterilním prostředí, včetně roušek na 

obličeji laborantů, se pak bodcem napíchne bublina v tupém konci vejce kvůli poklesnutí 

zárodku, okénka se ručně dopilují pilkou na vejce, štětcem očistí od pilin a pomocí skalpelu je 

v nich sejmuta skořápka a odhalena membrana papyracea. Je potřeba injekční stříkačkou 

kápnout několik kapek kuřecího fyziologického roztoku (0,9% chlorid sodný od firmy 

Hoechst-Biotika, 10 jednotek fyziologického roztoku ku 3 jednotkám injekční vody), sterilní 

pinzetou opatrně propíchnout papírovou membránu a odstranit ji jemnými pilovitými pohyby 

z prostoru okénka. Pinzeta se očišťuje zásadně o sterilní vatu, v případě potřeby se ještě opálí 

nad kahanem. Po dokončení tohoto procesu by měl být vidět zárodek, v nejlepším případě 

přímo pod otvorem ve vejci. Neoplozená, uhynulá nebo jinak nepoužitelná vejce jsou v této 

fázi vyselektována.  

3.3.2 Zavírání 

 

Okénko se zavírá tak, že se rozehřátým parafínem vytvoří rámeček kolem okénka, na něj 

se pinzetou přiklopí sterilní sklíčko odpovídající velikosti a opět se parafínem zakape a utěsní. 

Je rovněž potřeba nezapomenout parafínem utěsnit dírku po probodnutí bubliny. Vajíčka jsou 

pak umístěna zpět do inkubátoru. Od této chvíle musí být okénka vždy směrem vzhůru a vejce 

se tedy již neotáčejí. 

3.3.3 Aplikace 

 

Před samotnou aplikací je potřeba připravit kádinky s roztokem testované látky. Ve 

sterilním prostředí se na laboratorních vahách naváží požadované množství látky, přidá se 
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odpovídající množství injekční vody, respektive DMSO, pro dosažení nejvyšší testované 

koncentrace (například 1mg látky a 10ml vody pro získání roztoku o koncentraci 10
-2

). Kvůli 

lepšímu rozpuštění je možné míchat ultrazvukem. Pomocí pipety se pak tento roztok ředí 

vždy v poměru 1 díl roztoku ku 9 dílům vody (tedy o jeden řád), až k roztoku s nejnižší 

testovanou koncentrací (v našem případě 10
-6

). Výsledkem je tudíž několik kádinek se 

sestupnou řadou koncentrací, přichystaných pro aplikaci. Ve sterilním prostředí se vejce 

otevřou tak, že nad kahanem nahřátou pilku na vejce přitiskneme na sklíčko na vejci. Teplem 

parafín trochu povolí a lze sejmout sklíčko a tím znovu otevřít vejce. Do skleněné 

mikropipety se hadičkou nasaje požadované množství testované látky (3µl nebo 10µl) a pod 

stereomikroskopem Leica MZ 6 (viz obr. 14. v přílohách) je látka aplikována do amniového 

váčku zárodku (ED3 a starší) nebo subgerminálně (ED2). Během aplikace je třeba do 

protokolu zaznamenávat i stádium vývoje zárodku dle Hamburgera a Hamiltona (1951) a 

případně vyselektovat zárodky se stádiem vývoje nevhodným k fázi pokusu. Tedy pokud je 

zapotřebí aplikace na ED3, nepoužijeme zárodek, který odpovídá spíše ED2 apod. Pro ED2 

používáme stádia 11 a 12, pro ED3 stádia 18 a 19 (viz obr. 15 v přílohách) a pro ED4 pak 

stádia 23 a 24 (Hamburger a Hamilton, 1951). 

Po aplikaci se vejce znovu zavřou (viz výše) a uloží do inkubátoru. Ideálně každý den až 

do 9. dne, kdy je odběr, se mřížky s vejci zkontrolují kvůli uhynulým zárodkům. Ty se 

případně prohlédnou pod stereoskopickým mikroskopem kvůli vývojovým vadám a 

zaprotokolují. 

3.3.4 Odběr 

 

Devátý embryonální den (ED9) probíhá odběr přeživších zárodků. Mřížky s vejci se 

vytáhnou z inkubátoru, otevřou a okénko nad zárodkem se ručně zvětší natolik, aby byl 

zajištěn snadný a přímý přístup k zárodku. Pomocí nůžek a pinzety se zárodek vystříhá ze 

zárodečných obalů, skleněným háčkem vytáhne z vejce a uloží do kovové mističky. Každý 

zárodek je nutno zvážit a následně prohlédnout pod stereoskopickým mikroskopem. Během 

prohlížení, při kterém zárodek plave kvůli lepší manipulovatelnosti ve vaničce s vodou, se 

pátrá nejprve po sktrukturních vrozených vadách hlavy (mikroftalmie, anoftalmie, buftalmie, 

anencefalie, exencefalie, rozštěp zobáku nebo patra, hypoplázie mandibuly nebo maxilly), 

trupu (eventrace, umbilikální hernie, hyperlordóza, spina bifida), kaudální oblasti 

(rumplessness, syndrom kaudální regrese) a končetin (polydaktylie, syndaktilie, redukční 



44 

deformity). Následně se rozstřihne přední stěna trupu a je prozkoumáno srdce (srdeční 

defekty, transpozice velkých cév nebo redukce jejich počtu). Všechny nalezené vady je třeba 

zaznamenat do protokolu. 
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4 VÝSLEDKY 
 

4.1  Testování fluoxetinu metodou CHEST 

 

Testování fluoxetinu probíhalo ve 2., 3., 4., 5. a 6. inkubačním embryonálním dni a byly 

podávány dávky v rozmezí 10
-2

 až 10
-5

 , přičemž v 6. embryonálním dni byla přidána dávka 

v koncentraci 10
-6

, kvůli podezření na potenciál tvorby srdečních defektů (Krausová a 

Peterka, 2006). V každém embryonálním dni při každé koncentraci bylo otestováno 10 

zárodků, celkem tedy 200. V každém souboru byl spočítán poměr (proporce) mrtvých a 

malformovaných zárodků ku celkovému počtu testovaných zárodků v daném souboru. 

Výsledky shrnuje tabulka 2. 

 

Tab.2.: Počty mrtvých (D) a malformovaných (M) jak pro jednotlivé embryonální 

dny (ED), tak pro jednotlivé testované dávky fluoxetinu (-2 až -6, log). 

D M D M D M D M D M

1 0 2 0 1 1 1 0 - -

10 0 10 0 0 0 0 2 - -

10 0 10 0 1 1 1 1 - -

- - 0 0 1 0 0 0 - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

-2 -3 -4 -5

10 10 8 10

n n n n

10 10 10 10

10 10 10 10

10

- 10 10 10

10 10 10 10

-6

-

-

-

-

n

 

Mezi zárodky aplikovanými druhý embryonální den se vyskytla pouze jedna 

malformace, anoftalmie (dx), tedy nevyvinuté pravé oko, a to v dávce 10
-4

. V téže dávce bylo 

započteno pouze osm zárodků místo původně naaplikovaných deseti, dva bylo nutno vyřadit 

kvůli plísni. Ve třetím embryonálním dni se vyskytly dvě malformace, jedna transpozice 

srdečních cév a jednou rumplessness, nedovyvinutý kaudální konec zárodku, obě v dávce  
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10
-5

. Obě malformace ve 4. embryonálním dni (jedna v dávce 10
-4

 a jedna 10
-5

) jsou srdeční 

defekty. 

4.1.1  Závislost na vývojovém stádiu zárodku při testování fluoxetinu 

 

Následující tabulka shrnuje proporce mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na 

vývojovém stádiu, respektive embryonálním dni. 

 

Tab.3.: Proporce mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků v závislosti 

na embryonálním dni (ED) po aplikaci fluoxetinu. 

ED2 ED3 ED4 ED5 ED6

n 38 40 40 30 50

D+M 6 22 22 1 0

% 0,16 0,55 0,55 0,03 0

 

 

 

Obr. 4.: Proporce mrtvých a malformovaných zárodků po testování 

fluoxetinu v závislosti na jednotlivých embryonálních dnech. 

 

 Z obrázku 4, který zobrazuje proporce součtu mrtvých a malformovaných zárodků, lze 

názorně vyčíst, že fluoxetin měl nejsilnější embryotoxický efekt ve 3. a 4. embryonálním dni, 
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v obou dnech byla proporcionální úmrtnost 0,55. Šestý embryonální den se nepodařilo 

prokázat tvorbu srdečních defektů. 

4.1.2 Závislost na dávce při testování fluoxetinu 

 

Závislost na dávce (dose response) za všechny dny shrnuje tabulka 4 a je graficky 

znázorněna pomocí grafu na obrázku 5. Hranice 30 %, respektive proporce 0,3, byla 

v minulosti opakovanými testy určena jako horní mez konfidenčního intervalu. Hodnoty, 

které přesáhnou horní mez konfidenčního intervalu lze považovat za statisticky signifikantní, 

hodnoty pod 30 % (úmrtnost + malformace) jsou považovány za spontánní a tudíž 

nezpůsobeny přímo testovanou látkou (Dixon a Massey, 1969; Peterka a Novotná, 2010). 

 

Tab.4.: Počet a poměr mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků 

v závislosti na dávce fluoxetinu, pro 2., 3., 4., 5. a 6. embryonální den.  

 

Dávka (log) -2 -3 -4 -5

n 50 50 48 50

D+M 21 22 5 5

% 0,42 0,44 0,1 0,1
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Obr.5.: Proporce mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na dávce 

fluoxetinu, po aplikaci 2., 3., 4., 5  a 6. embryonální den. 

 

 

Po vynechání dvou posledních aplikovaných dnů (5. a 6. embryonální den), kdy nebyl 

pozorován embryotoxický efekt, jsou výsledky znázorněny v tabulce 5 a obrázku 6. V 

koncentracích 10-2 a 10-3 je proporcionální úmrtnost 0,7 a 0,73 respektive, tedy vysoko nad 

hranicí konfidenčního intervalu, a tudíž jsou tyto výsledky statisticky signifikantní. 

 

Tab.5.: Počet a poměr mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků 

v závislosti na dávce fluoxetinu, pouze pro 2., 3. a 4. embryonální den. 

Dávka (log) -2 -3 -4 -5

n 30 30 28 30

D+M 21 22 4 5

% 0,7 0,73 0,14 0,16
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Obr.6.: Proporce mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na dávce 

fluoxetinu, pouze pro 2., 3. a 4. embryonální den. 

 

Začátek pásma embryotoxicity se nachází mezi dávkou 10
-3

 a 10
-4

, což odpovídá dávce 

mezi 3μg a 0,3μg fluoxetinu na kuřecí zárodek. Ve dvou nejvyšších dávkách, tzn, 10
-2

 a 10
-3

 

docházelo ve 3. a 4. embryonálním dni k zástavě srdce do 10 minut po aplikaci fluoxetinu. 
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4.2. Testování olanzapinu metodou CHEST 
 

Testování olanzapinu probíhalo pouze 3. a 4. embryonální den, a to v dávkách od 10
-2

 

po 10
-4

, ve 4. embryonálním dni i v dávce 10
-5

 V každém testovaném dni a dávce bylo 

testováno 10 zárodků, celkem tedy 70. Výsledky pro oba embryonální dny a všechny dávky 

shrnuje tabulka 6. Zjištěné výsledky nepřesáhly hranici konfidenčního intervalu, a tedy nejsou 

statisticky signifikantní. 

 

Tab.6.: Počet mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků po aplikaci 

olanzapinu v jednotlivých embryonálních dnech (ED) a dávkách (log).  

 

D M D M D M D M

2 1 1 0 2 0 - -

1 1 1 4 0 1 1 0
ED4

ED3

n n n

10 10 10 10

-2 -3 -4 -5

10 10 10 -

n

 

 

4.2.1 Závislost na vývojovém stádiu zárodku při testování olanzapinu 

 

Výsledky odhadu závislosti embryotoxického účinku olanzapinu na vývojovém stádiu 

zobrazuje tabulka 7 a obrázek 7. Z 30 zárodků, aplikovaných na 3. embryonálním dni, bylo 5 

mrtvých a jeden malformovaný (srdeční defekt – defekt mezikomorové přepážky), celkem 

tedy proporcionálně 0,2.. Ze 40 zárodků, aplikovaných na 4. embryonálním dni, byly 3 mrtvé 

a 6 malformovaných (opět defekty mezikomorové přepážky). 
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Tab.7.: Proporce mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků v závislosti 

na embryonálním dni (ED) po aplikaci olanzapinu. 

ED3 ED4

n 30 40

D+M 6 9

% 0,2 0,23

 

 

 

Obr.7.: Proporce součtu mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na 

jednotlivých embryonálních dnech při testování olanzapinu. 

 

4.2.2 Závislost na dávce při testování olanzapinu 

 

Účinku olanzapinu v jednotlivých dávkách shrnuje tabulka 8 a graficky znázorňuje 

obrázek 8. V dávkách 10
-2

, 10
-3

 a 10
-4

 bylo otestováno 20 zárodků v každé, v dávce 10
-5

 pouze 

10 zárodků. V dávce 10
-2

 byly 3 zárodky mrtvé a 2 malformované. V dávce 10
-3

 byly dva 

zárodky mrtvé a 4 malformované. V dávce 10
-4

 byly 2 zárodky mrtvé a jeden malformovaný. 

V dávce 10
-5

 byl jeden zárodek mrtvý. Ve všech případech malformací se jedná o defekty 

mezikomorové přepážky. 
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Tab.8.: Počet a proporce mrtvých (D) a malformovaných (M) zárodků 

v závislosti na dávce olanzapinu. 

Dávka (log) -2 -3 -4 -5

n 20 20 20 10

D+M 5 6 3 1

% 0,25 0,3 0,15 0,1

 

 

 

Obr.8.:  Proporce mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na dávce 

olanzapinu. 
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5 DISKUSE 
 

Zjistili jsme, že počátek pásma embryotoxicity fluoxetinu začíná dávkami 10
-3

 a 10
-4

. 

Aby tento výsledek byl aplikovatelný i pro savce, a tedy i člověka, je nutné provést několik 

převážně matematických operací a extrapolací. 

Nejprve je třeba vysvětlit, proč jsou vlastně výsledky uváděny v řádových 

koncentracích. Pokoušíme se stanovit odhad počátku pásma embryotoxicity pro člověka a je 

tedy nutné vzít v potaz i variabilitu lidského organismu a metabolismu. Co pro jednoho 

člověka je dávka hraničící s předávkováním, může být pro druhého teprve počátek 

terapeuticky účinné dávky. Efektivní dávkování závisí na celé řadě faktorů – věk, pohlaví, 

tělesné složení (např. podíl tukové tkáně) zdravotní stav, další souběžně braná léčiva, 

environmentální a socioekonomické faktory a mnoho jiných. Odhad dávky je vztahován 

nejčastěji k váze člověka (tímto způsobem je zohledněna tělesná konstituce pacienta) a 

udáván v mg/kg váhy. Například jestliže jeden pacient bere dávku například 10mg a druhý 

15mg denně, obě tyto dávky se nacházejí v rozmezí jednoho dávkového řádu. Rozdíl jednoho 

řádu by nastal, kdyby druhý pacient bral desetinásobek dávky prvního (tedy v našem příkladu 

100mg), rozdíl dvou řádů by byl při dávce stonásobné (1000mg) a tak dále. Dávkové řády 

jsou tedy brány jako významný ukazatel, zohledňující onu váhovou variabilitu, a do jednoho 

dávkového řádu se často vměstná celá populace. 

Abychom z kuřecího zárodku mohli výsledek aplikovat na zárodek savčí (tedy i lidský), 

je nutno přepočítat výsledek podle vzorce  

 

logDm= logDch + K 

 

kde logDm označuje logaritmus dávky (mg/kg) u savců, logDch logaritmus dávky 

(mg/embryo) u kuřete a K je konstanta rovna 4. Tento vzorec vznikl matematickou 

extrapolací a byl poprvé publikován Jelínkem (1977, in Peterka et al., 1992). Bere v potaz 

pouze rozdíly v decimálních řádech (a tedy ne jejich mantisy) a to z toho důvodu, že byl 

opakovanými pokusy a pozorováními zjištěn nejlépe pozorovatelný a zároveň statisticky 

významný rozdíl právě v decimálních řádech. Menší rozdíly tedy nebyly prokázány jako 

užitečnější a přesnější v rámci této experimentální metody. 
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V praxi to znamená, že výslednou koncentraci, zjištěnou metodou CHEST, je nutno 

ještě o dva řády snížit, jelikož se v embryu aplikovaná dávka stokrát naředí. Pomocí tohoto 

přepočtu je tedy možno stanovovat odhad počátku pásma embryotoxicity u testovaných látek. 

 

V případě fluoxetinu byla za maximální terapeutickou brána dávka 80mg/den 

(Suchopár, 2009), tzn. řádově 1mg/kg váhy pacientky, což odpovídá koncentraci 10
-6

. Po 

přepočtu vychází počátek pásma embryotoxicity mezi 10
-6

 a 10
-5

 (viz obrázek 9). I přesto, že 

pásmo bezpečnosti tvoří necelý jeden řád, terapeutické a embryotoxické pásmo se 

nepřekrývají a fluoxetin je tedy možné považovat za relativně bezpečný.  

 

Obr.9.: Odhad pásma bezpečnosti fluoxetinu. Černá šipka označuje 

maximální terapeutickou dávku, čárkovaná šipka pak počátek 

embryotoxického pásma. 

 

Vzhledem k tomu, že mezi indikace fluoxetinu patří i mentální bulimie, může být váha 

pacientky velmi malá, nehledě na nedostatkem živin vyčerpaný a oslabený organismus, který 

může mít narušenou schopnost účinně metabolizovat. Přitom běžná dávka při tomto 

onemocnění je 60-80mg (Suchopár, 2009), teoreticky se tak koncentrace v těle takovýchto 

žen může vyšplhat i poněkud výše. 

 

U Olanzapinu byla považována maximální denní dávka olanzapinu 20mg/den 

(Suchopár, 2009), což je řádově zhruba 0,2mg/kg váhy matky. To zhruba odpovídá 

koncentraci 10
-7

. Ani v nejvyšších testovaných dávkách jsme nepozorovali signifikantní 

embryotoxický efekt. Pásmo bezpečnosti olanzapinu je široké minimálně 5 řádů a tak je 

možné prohlásit olanzapin za opravdu bezpečný. 
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Obr.10.: Odhad pásma bezpečnosti olanzapinu. Černá šipka označuje 

maximální terapeutickou dávku, čárkovaná šipka pak počátek 

embryotoxického pásma. 

 

V literatuře se uvádí zmínky o kardiotoxicitě psychofarmak. Grigoriadis et al. (2013) 

uvádí zvýšené riziko kardiovaskulárních malformací a defektů srdečního septa. Několik studií 

popisuje prodloužení QT intervalu na EKG (elektrokadriogramu) u antidepresiv typu SSRI 

(Dubnov-Raz et al., 2008; Dubnov, 2005). K srdečním arytmiím a prodloužení QT intervalu, 

speciálně pak způsobeným tricyklickými antidepresivy, mají větší sklon ženy, pravděpodobně 

díky mezipohlavním rozdílům v iontových kanálech (Peters a Gold, 2004). QT interval 

označuje úsek na EKG (viz obrázek 11). 

 

 

Obr.11.: Segmenty a intervaly na elektrokardiogramu (EKG) (převzato a 

upraveno z www.web.squ.edu.om) 

 

Vlna P odpovídá depolarizaci síní. Interval PQ (PR, pokud chybí kmit Q) se měří od 

intervalu P do začátku komorového komplexu a představuje dobu, za kterou proběhne vzruch 

od sinusového uzlu až k pracovnímu myokardu komor, tedy do komorové svaloviny. QRS 

http://www.web.squ.edu.om/
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komorový komplex reprezentuje stah komorové svaloviny srdce. Po kontrakci komor 

následuje fáze plateau (ST), kdy nedochází k žádným elektrickým změnám. T vlna 

reprezentuje repolarizaci komor. A konečně QT interval, který se měří od začátku 

komorového QRS komplexu po konec vlny T, odpovídá celkové době trvání depolarizace a 

repolarizace komorové svaloviny. Prodloužený interval QT způsobuje zvýšené riziko arytmií, 

nejtěžší formy se na EKG projevují jako tzv torzády (z francouzštiny torsade de pointes – 

tanec bodů) (Hampton, 2013). 

Mnoho dalších psychofarmak může způsobovat vývojové srdeční problémy. Peterka et 

al. (1992) uvádí srdeční defekty a arytmie u starších generací antidepresiv a antipsychotik - 

diazepamu, nortryptilinu, imipraminu, maprotilinu a meprobamatu. Lee et al (2003) uvádí 

case report bradykardie a hypotenze po podání olanzapinu. Experimentální studie Deeny 

Ababneh et al. (2012) uvádí bradykardii a srdeční blokádu u 13denních krysích embryí při 

dávce 6μM, což je dávka přesahující maximální terapeutickou dávku u člověka. 

Vysoká mortalita zárodků v našem testování fluoxetinu byla způsobena zástavou srdce, 

což ukazuje na jeho pravděpodobný účinek na tep, převodní systém srdeční a kardiotoxicitu 

celkově. To je i v souladu s literaturou, která uvádí prolongaci QT intervalu a výskyt 

kardiovaskulárních malformací. Sadler (2011) nabízí možné vysvětlení vztahu SSRI a 

srdečních defektů. Serotonin totiž figuruje nejen jako neurotransmiter, ale i jako signální 

molekula v embryogenezi, ovlivňující buněčnou proliferaci, migraci, diferenciaci a smrt. 

Může tak hrát důležitou roli po celou dobu vývoje srdce a ovlivnění jeho hladiny pomocí 

látek, které inhibují jeho zpětné vychytávání, může narušit některé z vývojových procesů.  

U člověka začíná srdce zárodku tepat od 21. embryonálního dne. V té době matka ještě 

nemusí o svém těhotenství ani vědět a hrozí nebezpečí, že užíváním škodlivých látek 

nenávratně poškodí plod, naruší některé jeho vývojové procesy, či způsobí potrat plodu. 

Nehledě na to, že více než 50% těhotenství je neplánovaných a je zde tudíž reálné riziko 

užívání psychofarmak během prvního trimestru nevědomého těhotenství (Einarson, 2005). 

Řada studií potvrzuje zvýšené riziko potratu u matek, užívající antidepresiva (Broy a Bérard, 

2010; Hemels et al., 2005; Kjaersgaard et al., 2013; Nakhai-Pour et al., 2010). 

Nezodpovězenou otázkou pak zůstává, kolik takových případů nenahlášených spontánních 

abortů v populaci reálně je. 

Užívání psychofarmak v těhotenství tedy není bez rizika. Farmakologická léčba 

představuje riziko embryotoxicity, vzniku různých malformací nebo spontánního abortu. 

Neléčená psychická nemoc může být však škodlivá nejen pro matku, ale i pro plod – stres a 

emocionální vypětí, s tím často spojené kouření či pití alkoholu může vést k vývojovým 
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poruchám, menší porodní váze a v neposlední řadě také negativnímu vztahu k těhotenství a 

dítěti samotnému. Je tedy na uvážení odborníků a lékařů, aby zvolili vhodný typ léčby, 

adekvátní závažnosti pacientčiny choroby.  
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6 ZÁVĚRY 
 

1. Bylo zjištěno, že začátek pásma embryotoxicity fluoxetinu se pohybuje v rozmezí 

dávek 10
-5

 a 10
-6

. Hlavním embryotoxickým projevem byla srdeční zástava, v dávkách 10
-2

 a 

10
-3

, po aplikaci fluoxetinu ve 3. a 4. embryonálním dni. Odhad pásma bezpečnosti pro savce, 

tedy i člověka, byl stanoven na jeden dávkový řád. 

 

2. Testování olanzapinu metodou CHEST neprokázalo statisticky signifikantní 

embryotoxické účinky ani v nejvyšších koncentracích. Odhad pásma bezpečnosti pro savce, 

tedy i člověka, byl stanoven minimálně na 5 dávkových řádů. 
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8 PŘÍLOHY 
 

 

 

Obr. 12.: Inkubátor Gallenkamp Plus II Incubator. 

 

 

Obr. 13.: Uspořádání vajec v mřížkách v inkubátoru (převzato z Petrušková 2013). 
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Obr. 14.: Aplikace pod stereoskopickým mikroskopem Leica MZ 6. (převzato 

z Petrušková 2013) 

 

 

 

Obr. 15.: Kuřecí zárodek ve třetím embryonálním dni (převzato z Janíková 2011). 

 

 


