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1. DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ 
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5 - HT  - 5 - hydroxytryptamin, serotonin 

AD - Antidepresiva 

AISLP - Automatizovaný informační systém léčivých přípravků 

AP - Angina pectoris 

ASEX - Arizona Sexual Functioning Scale (dotazník k monitorování sex. 

dysfunkcí použ. v USA) 

BMI - Body mass index, index tělesné hmotnosti 

BP - Bipolární porucha 

CMP - Cévní mozková příhoda 

CNS - Centrální nervový systém 

DNRI - Dopamine and noradrenaline reuptake inhibitors, inhibitory zpětného 

vychytávání dopaminu a noradrenalinu 

DP - Depresivní porucha 

DUR - Drug utilisation review, studie spotřeby léčiv 

ECT - Elektrokonvulzivní terapie 

EMEA - European Medicines Agency, Evropská léková agentura 

ER - Extended release, prodloužené uvolňování 

GABA - Gama-aminomáselná kyselina 

GIT - Gastrointestinální trakt 

HVLP - Hromadně vyráběný léčivý přípravek 

IČZ - Identifikační číslo zařízení 

ICHS - Ischemická choroba srdeční 

IMAO - Inhibitory monoaminooxidázy 

KVS - Kardiovaskulární systém 

LI - Lékové interakce 

NARI - Selective noradrenaline reuptake inhibitor, blokátory zpětného 

vychytávání NA 

NaSSA - Noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresiva 

NDMDA - National Depressive and Manic-Depressive Association, národní 

asociace pro depresivní a maniodepresivní poruchu (USA) 

NSAID - Non – steroidal anti – inflammatory drug, nesteroidní protizánětlivá 

analgetika 

NÚ - Nežádoucí účinky 
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PMDD - Premenstrual Dysphoric Disorder, Premenstruační dysforická 

porucha 

REM - Rapid eye movement, fáze spánku doprovázená rychlými pohyby očí 

RIMA - Reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy typu A 

SARI - Serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání 

SD - Sexuální dysfunkce 

SNRI - Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, Inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

SR - Sustained release, prodloužené uvolňování 

SSRI - Selective serotonin reuptake inhibitor, selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu 

TCA - Tricyklická antidepresiva 

TTC - Tetracyklin 

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna 

WHO - World Health Organization, Světová zdravotnická organizace 
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2.1. ÚVOD 

Deprese je jedno z nejčastějších onemocnění se stále stoupajícím výskytem, ale 

relativně snadno diagnostikovatelné a dobře léčitelné. Projevuje se především patologicky 

skleslou náladou provázenou snížením aktivity a energie. U deprese je významné riziko 

chronicity a suicidia. Deprese zhoršuje prognózu chronických somatických onemocnění, 

snižuje kvalitu života, působí ekonomické ztráty pacientovi i celé společnosti, nadměrnou 

spotřebu zdravotní péče, invaliditu a nejvíce ztrát pracovní schopnosti ze všech nemocí. 

I při vysokém výskytu deprese v populaci zůstávají depresivní epizody stále velmi často 

nediagnostikovány a neléčeny. Celosvětově onemocní depresí asi 100 milionů lidí každý 

rok. Podle některých studií je pouze polovina depresí rozpoznána, z nich je pouze polovina 

nějak léčena, a z toho pouze jedna čtvrtina je léčena adekvátním preparátem v adekvátní 

dávce a po dostatečně dlouhou dobu. Optimální terapie má významný vliv na kvalitu 

života a přináší nemalé socioekonomické úspory. Pouze 10-20 % všech depresivních osob 

nezareaguje na podání AD (antidepresivum) dostatečným zlepšením stavu. Správná léčba 

zahrnuje nejen nasazení AD, ale i psychoterapii, edukaci a hlavně přístup vzbuzující 

důvěru pacienta. Terapeutická účinnost jednotlivých AD je podobná, rozdíly mohou být ve 

výskytu a intenzitě nežádoucích účinků. V současnosti jsou na našem trhu dostupná starší 

TCA, která jsou v praxi od 60. let. Léčbou první volby jsou v současné době látky typu 

SSRI, které působí nejen u depresí, ale i u často přítomných úzkostných poruch. 

Terapeutická hodnota SSRI je ekvivalentní TCA u velké části nemocných s depresivní 

chorobou, přičemž jsou zde významně nižší rizika léčby. Dalšími používanými léčivy jsou 

novější atypická AD, jejichž spotřeba také roste. Stále přibývá i nových cenově 

dostupnějších generických přípravků. Vývoj a obecné doporučené postupy směřují 

k látkám se specifičtějším účinkem a lepší bezpečností a snášenlivostí. 

Ve své teoretické části jsem se snažila shrnout nové poznatky a doporučené postupy 

v léčbě depresivních onemocnění.  

V praktické části jsem zjišťovala spotřebu antidepresiv vydaných na recepty 

v lékárně v letech 2003 - 2005. Dále jsem zjišťovala rozdíly v preskripci jednotlivých 

odborností. Spotřebu jsme tak mohli hodnotit z více pohledů. Použila jsem data z lékárny 

Pharmcentrum Budějovická, která je součástí nestátního zdravotnického zařízení 

Centromed a.s. na Antala Staška 80 v Praze 4. V lékárně pracuje v současné době 37 

zaměstnanců. Provoz zdravotnického zařízení tehdy spadajícího pod OÚNZ byl zahájen 

v roce 1983. 
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3.1. DEPRESE 

V povědomí laické veřejnosti i velké části lékařů panuje představa, že deprese je 

chorobně smutná nálada (to v lepším případě), nebo nedostatek vůle a ochoty se „vzchopit“ 

a únik před povinnostmi. Depresivní porucha je však závažné onemocnění, které zasahuje 

všechny řídící systémy a jejich cestou pak i systémy řízené. Je významným nezávislým 

rizikovým faktorem pro řadu KVS onemocnění a zásadním způsobem zhoršuje průběh 

mnoha chronických nemocí (diabetes mellitus, stavy po CMP, poruchy pohybového 

aparátu, roztroušená skleróza, aj.). 

Celoživotní prevalence depresivní poruchy se pohybuje mezi 15-17 %, což znamená, 

že každý šestý člověk se nejméně jednou za život dostane do zdravotní situace, která si 

zasluhuje odborný přístup a odborné řešení. Depresivní pacienti „unikající“ správné 

diagnóze nejen trpí, ale také enormně ekonomicky zatěžují zdravotní systémy 

redundantními vyšetřeními, dlouhodobou pracovní neschopností, a to jsou ještě ponechány 

stranou meziosobní problémy vznikající jak v privátní sféře, tak ve vztazích zdravotník – 

pacient.[1]  

 

3.1.1. Psychologické aspekty depresí 

V etiologii depresí má významné místo rodinné prostředí. Neuspokojení základních 

potřeb dítěte, nedostatečný pocit bezpečí a jistoty vedou později v životě k tomu, že člověk 

příliš citlivě reaguje na různé situace a události. Zdá se, že velkou důležitost má ztráta 

rodiče (úmrtí, rozvod), ale může to být i vážné onemocnění rodiče nebo i samotného 

pacienta v dětském věku, případně nepřiměřené nároky spojené s nedostatkem pochvaly, 

ocenění, emoční podpory. Výsledkem je snížené sebevědomí a sebehodnocení, které jsou 

predisponujícími faktory ke vzniku depresí v zátěžových situacích. 

Bezprostředním vyvolávajícím momentem deprese mohou být různé životní události, 

přičemž jejich společným jmenovatelem je nejčastěji pocit ztráty. Ztráta, kterou depresivní 

člověk prožívá, může být nejen reálná, ale i symbolická. Nejčastěji se týká ztráty osoby 

(smrt blízké osoby, odloučení, rozvod), ztráty sociálního postavení nebo prestiže 

(selhávání v profesionální oblasti, kariéře, selhávání v mezilidských vztazích), ztráty 

jistoty a bezpečí (ekonomický pád, nedostatek materiálního zabezpečení, nezaměstnanost, 

snížený pocit vlastních schopností, nezávislosti). Důležitým faktorem je také negativní 

změna ve vnímání vlastního těla – sem patří pocit ztráty fyzických schopností při tělesných 
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onemocněních, traumatech, ale také reakce na změny v průběhu stárnutí. V oblasti 

symbolických ztrát jsou to nenaplněné sny a představy, nesplněná přání, nerealizované 

ambice apod. Bez ohledu na různé příčiny se depresivní stavy projevují především 

v oblasti psychiky a chování.  

Psychopatologický obraz deprese se dá charakterizovat tzv. negativní kognitivní 

triádou. Negativní pohled na sebe je zapříčiněný pacientovými pocity méněcennosti 

a neschopnosti. Všechna, i domnělá selhání, přičítá sobě, svým tělesným a duševním 

vadám. Proto se sám nemůže akceptovat, mít se dostatečně rád, ale nemůže ani připustit, že 

by ho měl rád někdo jiný. Negativní pohled na svět znamená, že okolí na něj klade 

nadměrné požadavky, které nemůže splnit, a žije s pocitem trvalé porážky a frustrace. 

Všechny požadavky a úkoly představují jen nové selhání a zklamání. Negativní pohled 

na budoucnost je představa, že současné utrpení bude pokračovat i v budoucnosti, před 

pacientem je jen hora dalších selhání. Život je proto bezcenný, budoucnost neexistuje. 

Depresivní pacient s takovýmto viděním potom nejčastěji rezignuje, stává se 

apatickým, bez zájmu o okolí. Jindy dává najevo podráždění, hněv nebo agresivitu, čímž 

ve svém okolí vyvolává podobné protireakce, které ho utvrzují v patologickém vnímání 

sebe i okolí, a deprese se prohlubuje. Narušují se tak partnerské vztahy a vztahy 

v zaměstnání a postupně se dostává do sociální izolace. 

Ambulance lékaře je často posledním místem, kde se snaží najít pomoc. Přichází sem 

jako malý, bezvýznamný, nedůležitý. Protože se cítí být špatným a stydí se za sebe má 

strach, aby nebyl odmítnut. Proto raději zakrývá svoje skutečné pocity a myšlenky a svěří 

se s nimi až tehdy, když zjistí, že ho lékař bezvýhradně akceptuje. Od lékaře to vyžaduje 

vlídnost, trpělivost, naučit se mlčet při referování pacienta (i při nekonečných popisech 

tělesných obtíží) a podporovat ho při vyjadřování pocitů a názorů, i když s nimi 

nevyjadřuje souhlas.[2]  

3.1.2. Patogeneze depresivních onemocnění 

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

stále nejasná a většina laboratorních nálezů je pozitivních pouze při akutní exacerbaci 

choroby. Dnes je již zcela zřejmé, že depresivní poruchy jsou spojeny s neurochemickými 

změnami, není však zcela jasné, zda je jejich role etiologická nebo zda pouze doprovázejí 

určité znaky či příznaky.[3] Z hlediska etiologie jsou zvažovány příčiny genetické, vlivy 

prostředí, faktory endokrinní a biochemické.[4] 
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Obecně je uznáváno, že deprese je spojena s deficitem neuromediátorů (zejména 

serotoninu, NA a dopaminu) v mozku a s následnou patologickou změnou citlivosti 

mozkových receptorů pro tyto působky.[3] Nervový impulz vede k uvolnění asi pětkrát 

vyššího počtu molekul neurotransmiterů do synaptické štěrbiny, než je zapotřebí k přenosu 

vzruchu. Kolem 80 % nevyužitých molekul se vychytá zpět do presynaptického zakončení, 

aby mohlo být znovu využito. Jestliže léčivo tomuto zpětnému vychytávání zabrání, zvýší 

se biologická dostupnost neurotransmiterů pro vazbu na postsynaptických receptorech 

pětkrát. Po injekční aplikaci thymoleptika dojde k inhibici zpětného vychytávání do 

několika minut. Přesto se příznivý klinický účinek dostavuje až za 10 - 20 dnů. Je tomu tak 

proto, že hlavním předpokládaným patogenetickým článkem deprese je zvýšené množství 

a zvýšená senzitivita receptorů neurotransmiterů (up regulace). Dlouhodobá zvýšená 

koncentrace neurotransmiterů v synaptické štěrbině pomalu a jen postupně vede ke snížení 

jejich počtu a senzitivity. Tento proces je složitý a může trvat déle než 10 dnů. Lze to 

vysvětlit jako snahu o zachování homeostázy - při velkém množství neurotransmiterů stačí 

málo receptorů, a naopak, když je nedostatek neurotransmiterů, je třeba vytvořit více 

receptorů, aby se to málo mohlo funkčně uplatnit.[5]  

Dle další hypotézy mají deprese příčinu hormonální. Produkce kortizolu je regulována 

hypofýzou. U depresivních lidí je však jeho produkce změněna. U zdravých lidí se kortizol 

uvolňuje ve větších dávkách ráno a v průběhu dne pak sekrece klesá, zatímco u některých 

depresivních lidí se uvolňuje po celý den stejnoměrně. Neví se přesně, zda toto vede 

k depresím, nebo je to jejich důsledek, každopádně však kortizol ovlivňuje hladinu 

neurotransmiterů v mozku.[6] 

3.1.3. Klinický obraz 

Depresí označujeme patologicky smutnou náladu neodpovídající okolnostem 

provázenou snížením aktivity a nedostatkem energie. [3] Nálada se jen málo mění den ze 

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

pacient po předčasném probuzení pociťuje intenzivní úzkost, má obavy z nového dne, jeho 

pocity neschopnosti a selhání dosahují největší intenzity. Tento stav bývá provázen 

ochromením vůle, pro nemocného je obtížné přimět se vstát a zahájit každodenní činnost; i 

na drobné úkony typu ranní hygieny spotřebuje značné množství energie a cítí se vyčerpán. 

Někteří jedinci, zejména ti, u nichž se deprese rozvinula po nepříznivé životní události či 

nadměrném stresu, prožívají pesima nálady naopak ve večerních hodinách před usnutím. 

V závislosti na tíži stavu se v různé míře objevují i další symptomy. Jedním z počátečních 
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příznaků bývá zhoršení koncentrace pozornosti, nemocný se rychle unaví, nevydrží se 

koncentrovat po delší dobu, dělá chyby i při rutinních úkonech. Hrubé narušení 

koncentrace může vést k výpadkům paměti, které jsou pro pacienta subjektivně obzvláště 

nepříjemné. Při vystupňování této poruchy, kdy je již narušena pozornost ve všech svých 

složkách a narušení dosahuje vysoké intenzity, hovoříme o aprosexii, tj. úplné 

neschopnosti soustředění. Pacientovi se zhoršuje schopnost radovat se a příjemně prožívat 

pozitivní události – anhedonie, ztrácí zájem o okolní dění – apatie. [3] Součástí 

depresivního obrazu je také změna psychomotorického tempa. Někdy se projevuje 

agitovaností, drobným neklidem a neúčelnými pohyby, častější však bývá inhibice. Řeč je 

zpomalená, nemocný odpovídá s latencí, myšlení je pomalé, chudne mimika a gestikulace. 

Deprese může být provázena plačtivostí (lakrimozita), úzkostí (anxieta), podrážděností 

(iritabilita). 

Nezřídka se přidávají tzv. somatické symptomy deprese. [3] Ztrácí se chuť k jídlu, 

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

změně spánkového režimu, většinou ve smyslu hyposomnie. Typická je pozdní insomnie, 

při závažnějším stupni poruchy může však dojít k narušení spánku ve všech jeho složkách. 

U některých nemocných je naopak hypersomnie. Objevuje se svírání na hrudi (někdy 

imitující IM) nebo v oblasti žaludku. Při výskytu dalších somatických symptomů (např. 

algického syndromu - bolesti kloubů, zad, hlavy) nebo jejich dominanci uvažujeme 

o komorbiditě, např. se somatizační poruchou. Někteří jedinci se dostávají do 

hypochondrického rozpoložení, zhoršuje se sebevědomí, nemocný ztrácí důvěru sám 

v sebe.  

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

se objevují tzv. vágní suicidiální úvahy, kdy pacienta láká představa, že by se již ráno 

neprobudil; nepomýšlí ale zatím sám na aktivní ukončení života. [3] Závažnějším projevem 

jsou již konkrétní představy smrti, suicidiální úvahy, které často vyúsťují do promýšlení 

možné realizace sebevraždy. Pro některé pacienty je uklidňující, že mají pro případ 

dramaticky špatného stavu přesný plán na ukončení utrpení, a toto vědomí je paradoxně 

odvrátí od okamžité realizace. Rozhodně však na to nelze spoléhat, neboť u většiny 

depresivních je konkrétní plán suicidia velmi alarmujícím signálem a měl by být indikací 

alespoň k zajištění trvalého pozorování rodinou. Dalším stupněm suicidiálního vývoje je 

opatření „sebevražedných pomůcek“, tj. např. shromáždění dostatečné zásoby léků, koupě 

zbraně ap. Takové suicidiální tendence jsou již jasnou indikací k hospitalizaci, stejně jako 

poslední stadium, tj. realizovaný suicidiální pokus. Depresivní nemocní mají třicetkrát 
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vyšší riziko sebevraždy než běžná populace, podle různých studií stojí afektivní porucha 

v pozadí dokonce až u 70-80 % dokonaných sebevražd.[3] 

Těžká depresivní fáze může být také provázena tzv. psychotickými příznaky. 

Nejčastěji se u této diagnózy vyskytují bludy, halucinace a stupor. Zastoupení jednotlivých 

příznaků i jejich intenzita je velmi individuální.  

3.1.4. Průběh depresivní epizody 

Deprese se obvykle rozvíjí dny až týdny, k časným prodromům patří poruchy 

spánku, úzkost a pokles zájmů. Průměrná délka trvání depresivní epizody je 4 - 6 měsíců, 

u neléčené epizody se uvádí 6 - 12 měsíců, jsou však značné individuální rozdíly. Až 50 % 

pacientů po proběhlé depresivní fázi časem prodělá relaps. Pojmem relaps označujeme 

znovupropuknutí téže (nedoléčené) depresivní fáze. Rozvoj nové epizody v období remise 

nazýváme recidivou. První epizoda unipolární deprese se může objevit v jakémkoliv věku. 

Pro bipolární afektivní poruchu je nejrizikovějším obdobím věk kolem 20ti let. Značná část 

poruch nálady se periodicky opakuje. Provokačním momentem jednotlivých epizod bývají 

často zátěžové situace.[3] 

3.1.5. Bipolární porucha a její diagnostika 

Bipolární porucha (BP - dříve maniodepresivní psychóza) je epizodické, často 

celoživotní psychické onemocnění s velmi variabilním průběhem. Její obraz se výrazně liší 

jak mezi jednotlivými pacienty, kteří jí trpí, tak i u konkrétního pacienta v průběhu 

jednotlivých epizod, případně v průběhu jeho života. Tato nemoc má většinou zásadní, 

mnohdy devastující vliv jak na nemocného, tak na jeho rodinu.[7]  

Mánie je představována trvale elevovanou náladou s řadou dalších výrazných 

příznaků s těžkým psychosociálním narušením. Hypománie odpovídá mírnější manické 

epizodě bez závažnější psychosociální alterace. Ve smíšené epizodě jsou přítomny 

příznaky jak manické, tak depresivní epizody (současně nebo se rychle střídající) po dobu 

minimálně 2 týdnů. Obraz depresivní epizody v rámci BP se často liší od unipolární 

depresivní poruchy. Depresivní smíšená epizoda je charakterizována neodklonitelnou 

dysforií a podrážděností, extrémní únavností, urychleným myšlením a úzkostí. Často jsou 

přítomny panické ataky, suicidiální nutkavé myšlenky a impulzy. Hyperthymní 

temperament představuje dlouhodobé osobnostní nastavení, jedinci s tímto laděním jsou 

pokládáni za velmi společenské a často socioekonomicky úspěšné. Jejich rizikové chování 

je však často přivádí do problémů se zákonem, ve vztazích či zaměstnání.[7] 
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V průzkumu Národní asociace pro depresivní a maniodepresivní poruchu v USA 

bylo zjištěno, že většina pacientů (60 %) s BP vyhledává spontánně léčbu z důvodu 

přítomné deprese, nikoliv z důvodu hypománie nebo mánie. Dalšími důvody byly úzkostné 

příznaky, problémy se spánkem a abúzus návykových látek. Pacienti velmi zřídka 

vyhledávali léčbu z důvodu přítomné hypománie, pokud se jednalo o příznaky mánie, 

intervence pocházely většinou od rodiny nebo policie. V uvedeném průzkumu bylo rovněž 

zjištěno, že psychiatři v první linii často zanedbávali dotazování na přítomnost výkyvů 

nálady, hypománie a mánie v anamnéze. Z tohoto důvodu docházelo často k absenci 

správné diagnózy BP.[8] 

Častá chybná diagnostika a malá pozornost věnovaná poruchám bipolárního spektra 

vede ke značnému opoždění stanovení adekvátní diagnózy BP. Z přehledu NDMDA 

publikovaného v roce 1994 vyplývá, že k platné diagnóze BP došlo u 34 % pacientů až po 

10 letech trvání nemoci.[9] Pozdní diagnóza vede k závažným dopadům. Pacientům na 

jednu stranu není poskytnuta adekvátní léčba vedoucí ke zmírnění příznaků, na druhou 

stranu mohou být podrobeni léčebným postupům, které mohou zhoršovat příznaky nebo 

další průběh BP. Tito pacienti jsou většinou chybně vedeni pod diagnózou periodické 

depresivní poruchy a jsou jim intermitentně nebo trvale podávána AD. Léčba AD, 

především z okruhu TCA, může vést k provokaci hypo/manických epizod a k akceleraci 

cyklování fází BP se vznikem rychlého cyklování epizod. Navíc neléčené příznaky 

choroby vedou k chování ovlivněnému nemocí, které vede k destrukci vztahů a pracovního 

uplatnění.[7] 

 
 

3.2. KLASIFIKACE DEPRESIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Zjednodušeno a zkráceno dle WHO[2] 

3.2.1. Manická epizoda (F.30) 

Manická epizoda je stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností 

a zvýšenou aktivitou. Duševní činnost, myšlení i řeč jsou zrychlené, postižený působí 

nezdolným dojmem a má velké sebevědomí. Dopouští se různých excesů (v sexuální sféře, 

konzumu alkoholu), bezhlavě nakupuje a utrácí, spřádá ohromné plány, jejichž plnění často 

nedokončí, ale může jimi způsobit značné škody. Někdy může působit dojmem dobrého 

společníka, jeho nekritičnost a prchavost jeho myšlení však mohou posléze vyvolat 
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v ostatních lidech negativní reakci, která může u nemocného vyprovokovat i agresivní 

chování.[10] Mánie je protipólem deprese. Vyskytuje se buď samostatně, nebo jako součást 

bipolárních poruch. 

3.2.2. Bipolární afektivní porucha (F.31) 

Bipolární afektivní porucha – u této porucha se objevují jak cykly deprese, tak cykly 

mánie nebo povznesené nálady. Někdy dochází ke zvratu v náladě náhle a velmi rychle, ale 

častěji jsou přechody postupné. V mezidobí mezi jednotlivými fázemi je člověk zpravidla 

zcela bez potíží. Fáze se objevují individuálně v různé frekvenci. Většinou převažují 

deprese, které jsou v poměru k mániím 7:1.[11] 

3.2.3. Depresivní epizoda (F.32) 

Mírná depresivní epizoda (výkon běžné práce a aktivit s lehkými obtížemi) 

Depresivní epizoda střední intenzity (výkon běžné práce a aktivit se značnými 

obtížemi) 

Těžká depresivní epizoda bez psychotických příznaků (neschopnost pokračovat 

v aktivitách, pokud ano, tak velmi omezeně, vždy je přítomen somatický syndrom) 

Těžká depresivní porucha s psychotickými příznaky (přítomny bludy, halucinace 

nebo depresivní stupor – těžká psychomotorická retardace, bludy často hypochondrické) 

 

Depresivní epizoda se projevuje depresivní náladou, depresivním myšlením, 

snížením aktivity a tělesnými příznaky. Může se objevit v životě jednou nebo opakovaně. 

Rozvoji epizody může předcházet stresující životní událost, může se také objevit bez vnější 

příčiny. Podle intenzity se dělí na formu mírnou, středně těžkou a těžkou.[12] 

3.2.4. Periodická depresivní porucha (F.32) 

Periodická depresivní porucha, nynější epizoda mírná (se somatickými příznaky 

nebo bez nich) 

Periodická depresivní porucha, nynější epizoda střední (se somatickými příznaky 

nebo bez nich) 

Periodická deprese, nynější epizoda těžká (se somatickými příznaky nebo bez 

nich) 
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Periodická depresivní porucha je charakterizována opakovanými epizodami deprese bez 

samostatných epizod mánie, možné jsou však krátké epizody hypománie. Jednotlivé fáze 

trvají od 3 do 12 měsíců.[12] 

 

3.2.5. Perzistentní porucha nálady (F.34) 

Cyklothymie 

Dysthymie 

Perzistentní porucha nálady je charakterizována trvalou poruchou nálady v rámci 

osobnostních rysů. Patří mezi méně závažné typy deprese. Porucha obvykle začíná v rané 

dospělosti. Příznaky však trvají dlouhou dobu, často i léta. Dělí se na cyklothymii (trvalá 

nestálost nálady se střídáním mírné deprese a mírné elevace) a dysthymii (chronická 

subdepresivní nálada). Jednou z hlavních charakteristik této poruchy je neschopnost cítit 

radost, nedostatek energie k překonávání každodenních nesnází a rezignace na prožívání 

příjemných aktivit.[12] Dysthymici mohou mít období, kdy se cítí dobře, ale po většinu času 

jsou skleslí, z ničeho nemají pravou radost a potěšení. U dětí a mladistvých může být 

naopak podrážděnost. Pro diagnózu je důležitá doba trvání poruchy – u dospělých alespoň 

2 roky, u dětí a mladistvých 1 rok.[13] 

 

Vlastní typologie deprese si všímá jednak průběhu (periodicky opakované depresivní 

epizody), jednak intenzity, ale i dalších klinických charakteristik vyplývajících 

z primárních depresivních příznaků a podílů jednotlivých symptomů a syndromů. [2] 

Převažující somatické příznaky jsou typické pro tzv. larvované a vitální deprese, 

projevující se převážně jen somatickými příznaky s typickou, často výraznou diurnální 

závislostí (rané pesimum obtíží), nebo je depresivní symptomatika vystupňována do 

bludů – převážně mikromanických – či melancholických příznaků.  

Rovněž věková období se projevují některými zvláštnostmi.[2] V dětství 

a v adolescenci je deprese nahrazena vzhledem k vývojovým psychologickým faktorům 

(dítěti chybí do 8-9 let představa smrti) změnami motorickými a zejména tělesnými 

příznaky, jež mohou napodobovat virové infekční onemocnění, mít podobu poruch 

chování, které se vyskytují pouze fázicky apod. Často dítě selhává ve škole, protože 

deprese způsobí neschopnost učit se. Dostane špatnou známku, je za ni trestáno a na trest 

reaguje pláčem a smutkem. Učitelé a rodiče zde mohou často zaměňovat příčinu za 

následek.[2] 
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3.3.  ANTIDEPRESIVA 

Základní dělení antidepresiv vychází především z hlavního mechanismu účinku 

těchto látek[3]. Velkou skupinou jsou antidepresiva, která inhibují zpětné vychytávání 

monoaminů ze štěrbiny do presynaptické části v synaptických spojeních CNS (inhibitory 

zpětného vychytávání monoaminů). Další skupina látek přímo ovlivňuje receptory 

(blokátory α2 adrenoreceptorů, 5-HT1A agonisté). Dalším zástupcem dostupným v praxi je 

látka zamezující enzymatické biodegradaci neurotransmiterů (RIMA - moclobemid) a látka 

paradoxně zvyšující zpětné vychytávání serotoninu (tianeptin). 

3.3.1. Další indikace antidepresiv 

Antidepresiva lze kromě depresí, což je jejich hlavní indikace, použít také k léčbě 

panické úzkostné poruchy, nespavosti, únavového syndromu.[14] Jako hypnotika u poruch 

spánku rezistentních na jiná farmaka mohou být podávána hypnosedativně působící 

antidepresiva (např. amitriptylin, dosulepin, mianserin).[4] 

Některá AD ze skupiny SSRI jsou účinná u bulimia nervosa, anorexia nervosa 

a patologického hráčství.[5] 

AD jsou též obsažena ve směrnicích pro profylaktickou léčbu migrény. Amitriptylin 

vykazuje dobrou účinnost u chronické tenze hlavy a mirtazapin má také slibný léčebný 

profil k léčbě této choroby. Kvůli jejich NÚ je však třeba je užívat s opatrností.[12] Je 

prokázáno, že dlouhodobější léčba SSRI vede k ústupu migrény, i když se bolesti hlavy 

mohou zpočátku zhoršit.[14] 

Rostoucí význam mají thymoleptika při terapii chronických algických syndromů, ať 

už je jejich organická příčina známa či nikoliv. Účinnost je přesvědčivě doložena u 

amitriptylinu (gabapentinu a karbamazepinu) při postherpetické neuralgii a diabetické 

neuropatii. Novější SSRI prokazují analgetickou účinnost jen sporadicky, a to hlavně při 

bolesti spojené s komorbidní depresí. Lepší účinnost vykazují SNRI (venlafaxin). Ve všech 

studiích vykázala AD vyšší analgetickou účinnost než placebo.[15] Analgetický účinek 

thymoleptik nastupuje do 5 dnů po podávání polovičních dávek, než které jsou nutné 

k léčbě deprese. Nejedná se pouze o doplňkovou léčbu zmírňující depresi u pacienta 

trpícího bolestmi, ale o přímý analgetický účinek se zásahem na úrovni míchy, kde aktivují 

adrenergní a serotoninové descendentní dráhy míšní, které brzdí nociceptivní 

neurotransmisi.[5] 
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Rozdíly v působení jednotlivých AD na různé neurotransmiterové systémy jsou 

z větší části odpovědné za profil jejich účinků na lidskou sexualitu. Pro léčbu ženských 

sexuálních dysfunkcí zatím nebyly stanoveny žádné doporučené závazné postupy, těžiště 

spočívá především v psychoterapii a párové sexoterapii.[16] Velmi slibně se jeví v terapii 

sexuálních dysfunkcí u žen AD s tzv. prosexuálním efektem, bupropion, moklobemid 

a trazodon, která zlepšují především sexuální apetenci a sexuální vzrušivost, ovlivňují 

orgastickou schopnost. Jejich vliv na poruchy lubrikace, dyspareunie a vaginizmus nebyl 

zkoumán.[17] Dřívější vysvětlení, že jde o efekt léčby deprese, kdy se zlepšením 

onemocnění dochází i ke zlepšení sexuální apetence, zvrátily výsledky studií na 

nedepresivních ženách. Trojan a Kollan podávali moklobemid 24 zdravým ženám v dávce 

300-600 mg. Dle škály ASEX došlo k výraznému zlepšení celkového skóre a zvýšení 

sexuální apetence.[18] Efekt bupropionu v léčbě poruch libida a orgasmu u žen byl zkoumán 

ve třech placebem kontrolovaných studiích.[19] Ve všech studiích byl v denních dávkách 

150-450 mg účinnější než placebo. Bylo prokázáno zlepšení v oblasti libida a snadnosti 

sexuálního vzrušení, méně již ovlivňoval schopnost orgasmu. U bupropionu 

a moklobemidu se jejich kladný efekt na sexuální funkce připisuje vzestupu hladin 

dopaminu. Trazodon je AD se zdvojeným serotoninovým působením (blokuje 5-HT2 

receptory a mírně inhibuje zpětné vychytávání serotoninu) a navíc má efekt alfalytický. 

Řada psychiatrů i sexuologů udala dobré zkušenosti s jejich podáváním, i když potvrzení 

jejich účinnosti bude třeba prokázat v dalších kontrolovaných studiích.[17] 

 

3.3.2. Antidepresiva I. generace 

Obecně jsou to látky, které zvyšují koncentraci biogenních aminů (noradrenalinu, 

serotoninu, dopaminu) v limbické oblasti CNS. Ovlivňují i celou řadu dalších receptorů, 

včetně muskarinových, histaminergních a α1 adrenergních, což znamená, že mohou 

vyvolávat celou řadu nežádoucích účinků. [3] Toto široké ovlivnění různých receptorových 

systémů je u jednotlivých léčiv rozdílně vyjádřené, a z tohoto důvodu mají jednotlivá 

léčiva různý vliv na psychomotoriku, dynamogenii a úzkost. Antidepresivní účinek 

nastupuje 10. až 20. den terapie.[5] 

U starších pacientů je rizikem anticholinergního působení těchto látek vyvolání 

deliriózních stavů. Tato skupina nemocných také často trpí přidruženými KVS 

chorobami a zde může I. generace AD vyvolat závažné komplikace (srdeční arytmie, 

posturální hypotenze), neboť tyto látky působí jako antiarytmika třídy Ia a jsou blokátory 
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α1 adrenergních receptorů.[3] Zdá se, že ortostatická hypotenze není závislá na dávce, proto 

její snižování nemá žádoucí efekt. Častá tachykardie je spíše subjektivně nepříjemná než 

klinicky závažná.[14] Dnes považujeme za prokázané, že podávání TCA je spojeno s vyšší 

mortalitou nemocných trpících kardiovaskulárními chorobami (zejména ICHS) a depresí 

než léčba SSRI.[3] Vzhledem ke zmíněným kardiotoxickým účinkům se doporučuje 

u pacientů starších 40 let a u všech osob s KVS onemocněním před jejich nasazením 

provést EKG vyšetření.[14] Pro riziko kardiotoxicity, které je nejvíce vyjádřeno 

u amitriptylinu, imipraminu a dosulepinu (prodloužení QT intervalu, riziko arytmií a náhlé 

srdeční zástavy) je nelze kombinovat s antiarytmiky.  

U mužů s hypertrofií prostaty mohou vyvolat močovou retenci. Relativní kontraindi-

kací jsou pro výskyt NÚ (zejména sedace nebo poruchy akomodace) u nemocného nároky 

zaměstnání (řidiči, práce u stroje, učitelé). Mezi nežádoucí jevy patří též ovlivnění CNS 

(indukce deliriózních stavů, významné snížení záchvatového prahu).[20] Časté jsou (třeba 

jen diskrétní) dezorientace, ale i závažná deliria, která ohrožují především staré lidi, u 

nichž byla dávka thymoleptika již od počátku léčby příliš vysoká nebo byla příliš rychle 

zvyšována. Delirium samotné má dobrou prognózu, pokud je podávání thymoleptika 

přerušeno a lze použít physostigmin a nootropní léčiva.[5] Anticholinergní NÚ, které jsou 

nejvíce vyjádřeny u amitriptylinu, imipraminu a dosulepinu, jsou adaptivní a obvykle do 

několika dnů (max. 2 týdnů) ustoupí.[13] 

 K určitým nevýhodám AD I. generace patří také relativně velké terapeutické 

rozmezí dávkování, interakce s alkoholem, častá nutnost vystavení pracovní neschopnosti a 

vysoké riziko letálního průběhu při intoxikaci.[3] V ambulantním podání nejsou vhodné 

u pacientů s rizikem suicidia vzhledem k malému rozdílu mezi terapeutickou a smrtící 

dávkou.  

Oproti SSRI mají menší nežádoucí vliv na sexuální funkce. Serotoninergní NÚ jsou 

mírnější než u SSRI. 

Pro výrazné anticholinergní účinky mohou být vybraná TCA užívány jako adjuvantní 

léky pro potlačení hypercholinergní aktivity u Parkinsonovy nemoci.[4] Lze je použít též 

k léčbě panické úzkostné poruchy, je však třeba mít na paměti, že na začátku terapie někdy 

může na přechodnou dobu dojít ke zhoršení příznaků. 

3.3.2.1. Dosulepin  

Dosulepin je nejužívanější zástupce této skupiny u nás s rychle nastupujícím 

efektem, se silným anxiolytickým účinkem. Svého času byl nejúspěšnějším 
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československým originálním psychofarmakem, jehož autorem byl dr. Miroslav Protiva.[21] 

Podává se v jedné denní dávce na noc. Efekt je na počátku léčby převážně sedativní, lze se 

tak u nemocných trpících nespavostí vyhnout podávání hypnotik. Může být určen i pro 

terapii úzkostných stavů u ambulantních nemocných v nižším dávkování (několikrát 

denně).[3] 

Více než 45 % pacientů hospitalizovaných pro infarkt myokardu má v anamnéze 

depresi. Deprese je považována za nezávislý rizikový faktor vyšší mortality a morbidity po 

infarktu myokardu. V British Medical Journal byla publikována studie, ve které autoři 

zjišťovali, zda užívání AD v anamnéze je rizikovým faktorem vzniku ICHS, a snažili se 

určit nejrizikovější podskupinu AD a nejrizikovější účinnou látku. Do studie bylo zařazeno 

933 pacientů s ICHS a 5 516 kontrol. Výsledky ukázaly, že nejrizikovější skupinou jsou 

(i poté, co byly vzaty v úvahu další rizikové faktory, jako diabetes, hypertenze, kouření, 

BMI) TCA. Jako nejrizikovější účinná látka se projevil dosulepin, přičemž riziko stoupalo 

s dávkou (frekvencí preskripcí).[22] 

3.3.2.2. Imipramin  

Účinek imipraminu lze očekávat při plynule stoupající dávce po 4-6 týdnech. Tato 

látka nevykazuje takový sedativní efekt.[3] Používá se též k terapii enurézy u dětí.  

3.3.2.3. Klomipramin  

Klomipramin se svou silnou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu blíží SSRI. 

Oproti imipraminu má klomipramin rychlejší nástup účinku. Látka je dostupná pro 

intravenózní podání. Indikací jsou kromě depresivních stavů také enuresis nocturna, 

panická porucha a obsedantně-kompulzivní porucha. Terapeutický efekt lze očekávat 

kolem 3. týdne léčby.[3] 

3.3.2.4. Amitriptylin 

Má podobný účinek jako imipramin, ale na rozdíl od něj výrazněji tlumí. Je určen 

spíše pro léčbu depresí spojených s výskytem úzkosti, agitovaností a přítomností insomnie. 

Větší část dávky je podávána na noc. 

3.3.2.5. Dibenzepin 

Dibenzepin je „širokospektré“ účinné antidepresivum, většinou dobře snášené. 
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3.3.2.6. Nortriptylin 

Nortriptylin má lehce stimulující účinek. Velmi užitečná je kombinace nortriptylinu 

s amitriptylinem, přičemž nortriptylin se podává ráno a amitriptylin večer. Za těchto 

okolností není zpravidla třeba podávat hypnotika a pacient nebývá přes den ospalý. [23] 

3.3.3. Antidepresiva II. generace  

AD II. generace jsou pacienty lépe snášena, neboť vykazují méně nežádoucích 

anticholinergních účinků, působí pouze na noradrenergní a serotoninergní systém, 

neovlivňují histaminové a α-adrenergní receptory. Použít je lze i u pacientů s kongestivním 

glaukomem, hypertrofií prostaty a ICHS. Podobně jako I. generace AD mají po zavedení 

III. generace poněkud menší význam. [3] 

3.3.3.1. Maprotilin  

Maprotilin působí inhibici zpětného vychytávání NA, působí méně anticholinergně 

a antihistaminergně. Lze jej s výhodou použít v léčbě pacientů s těžšími somatickými 

onemocněními, dle údajů však jeho anxiolytický účinek patří mezi slabší. 

3.3.4. Antidepresiva III. generace  

AD III. generace jsou v nepsychiatrické praxi velmi osvědčenou skupinou, která je 

zastoupena zejména SSRI a nověji NARI. Oproti předchozím generacím jsou mnohem 

bezpečnější při předávkování (suicidiální pokus), mají poměrně malé riziko přesmyku do 

mánie, nepůsobí výrazně sedativně, nezvyšují tělesnou hmotnost, nepotencují účinek 

alkoholu a mají pro svůj dostatečně dlouhý vylučovací poločas jednoduché schéma 

dávkování (jedenkrát denně ráno, bez ohledu na příjem potravy). [3] Pokud přesto požití AD 

vyvolá sedaci nebo ospalost (fluvoxamin), je lépe jej podávat na noc, naopak působí-li na 

nemocného excitačně nebo vyvolává nespavost (fluoxetin), je lépe zvolit ranní dávkování 

nebo kombinaci s benzodiazepiny či hypnotiky.[3] Citalopram, sertralin a paroxetin 

výraznější vliv na psychomotoriku nemají.[5] 

Všechny SSRI je sice možné od počátku léčby podávat v plné obvyklé dávce bez 

nutnosti postupné titrace, ale výjimku tvoří nemocní rizikoví pro výskyt NÚ a také pacienti 

s doprovodnými symptomy úzkosti, u nichž by dávkování mělo být pozvolné („start low, 

go slow“), neboť rychlé obsazení serotoninových receptorů často vyprovokuje nebo násobí 

úzkost.[3] U většiny nemocných postačuje podávat tzv. minimální účinnou denní dávku, 
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nedosáhneme-li dostatečného terapeutického úspěchu a pacient nemá závažnější nežádoucí 

příznaky, denní dávku zvýšíme. Výsledkem je lepší spolupráce pacienta při léčbě. 

Terapeutické účinky jednotlivých SSRI se zásadně neliší, individuální nemocní však 

mohou reagovat rozdílně. Pro praxi to znamená, že při neúspěchu nebo špatné toleranci 

jednoho SSRI může být výhodné převést pacienta na jiné SSRI. Metaanalýzy konstatují 

srovnatelnou účinnost SSRI a TCA v léčbě lehké a středně těžké deprese, pouze v případě 

hospitalizovaných pacientů s těžkou depresivní poruchou udávají nižší účinnost SSRI 

oproti TCA.[13] 

Indikační oblast SSRI tvoří deprese nejrůznější etiologie provázené anxietou 

a suicidiálními úvahami.[3] Dalšími možnými indikacemi SSRI jsou bulimia nervosa, 

sociální fobie, posttraumatické stresové poruchy, patologické hráčství (gambling) 

a premenstruační dysforické poruchy.  

Ve srovnání s TCA jsou SSRI méně riziková, a proto jsou vhodná i v ambulantní 

léčbě pacientů vyššího věku, zejména s kardiologickými a neurologickými komorbiditami 

Jejich lepší snášenlivost zaručuje jak lepší compliance, tak dlouhodobě lepší kvalitu života 

pacientů. Účinnost SSRI byla v léčbě deprese i úzkostných poruch dostatečně a opakovaně 

prokázána. Nezhoršují kognitivní funkce, jsou bezpečná jak v krátkodobé, tak dlouhodobé 

léčbě.[13] 

SSRI jsou v současné době považovány za léky první volby při léčbě deprese 

v primární péči. Jestliže zavedení psychofarmak do léčby depresí znamenalo přesun 

pacientů do ambulantní péče, znamená rozšíření SSRI další krok v tom, že mnoho 

nemocných zůstává při terapii v pracovním procesu. [3]  

 

3.3.4.1. Nežádoucí účinky SSRI 

SSRI mají převážně serotoninergní NÚ, dochází k nim u 6 -30 % pacientů.[13] Ve 

velkých skupinách je četnost i intenzita NÚ podobná u všech SSRI. 

Nauzea, vomitus, průjem. Hned po prvních dávkách SSRI vlivem zvýšení koncentrace 

serotoninu v synaptické štěrbině a aktivace 5HT3 receptorů může dojít k dočasné nauzee, 

vomitu a průjmu. K prevenci těchto obtíží může pomoci užívání léku při jídle, dočasné 

podání antiemetik nebo velmi pozvolná titrace dávky.  

Afektivní tenze. Přibližně u 10 – 25 % nemocných dochází k aktivaci 5HT2 receptorů 

s následkem vzniku dočasné afektivní tenze, někdy i anxiozity, cefalgie a mírného tremoru, 

někdy insomnie. U 10 – 50 % nemocných lze očekávat přechodné snížení chuti k jídlu. 
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Hyponatrémie. SSRI mohou snižovat hladinu natria, zejména při současné terapii 

diuretiky (asi u 20 % pacientů) Obvykle jde o lehkou a přechodnou hyponatrémii, při 

závažném průběhu však může být důvodem k přerušení léčby. 

Mánie. Riziko přesmyku do mánie při léčbě hrozí především v případě němé, dosud 

nevyjádřené nebo nerozpoznané bipolární poruchy. Pacienta musíme v tomto ohledu a 

zejména v počátku léčby sledovat. U monopolární deprese se frekvence přesmyku do 

mánie po AD neliší od placeba. 

Serotoninový syndrom. Vzniká vlivem nadměrného zvýšení hladiny serotoninu. 

Nastupuje v průběhu 24 hodin od nepřiměřeného zvýšení dávky nebo nevhodné LI. 

Příznaky: zmatenost, agitovanost, průjem, pocení, tachykardie, myoklonus, hyperreflexie 

a hyperpyrexie. Hypertenze, kóma, záchvaty a smrt jsou výjimečné. Při včasné diagnóze 

obvykle stačí vysadit SSRI a příznaky vymizí do 24 hodin.  

Rizika pro vznik serotoninového syndromu: 

• Současné užívání AD a neselektivních IMAO. Tato kombinace je přísně 

zakázaná pro riziko fatálních komplikací. Před nasazením AD je třeba dodržet 

minimálně 2 týdenní přestávku od ukončení léčby IMAO a po ukončení léčby 

AD lze nasadit IMAO nejdříve za týden. 

• Nadměrné zvýšení dávky SSRI nebo rychlá změna ze SSRI s dlouhým na SSRI 

s krátkým poločasem (symptomy bývají méně závažné). 

Syndrom z náhlého vysazení SSRI. Jde o relativně málo závažnou komplikaci léčby, ale 

může způsobit výraznou subjektivní nepohodu – závratě, parestézie, úzkost, diarrhoea, 

únava, nejistá chůze, cefalea, insomnie, podrážděnost, nauzea nebo zvracení, tremor, 

zrakové poruchy. Příznaky mohou být snadno zaměněny za relaps duševní poruchy. Na 

možnost vzniku syndromu z vysazení musíme myslet při náhlém ukončení léčby nebo 

výrazném snížení dávky SSRI po nejméně jednoměsíčním podávání (např. pacient přestane 

lék užívat nebo sníží dávku, zapomene nebo ztratí léky). Riziko hrozí zejména u látek 

s krátkým poločasem (fluvoxamin, paroxetin, sertralin), které je nutno snižovat pozvolna. 

Příznaky vzniknou během 1 – 7 dní po vysazení nebo snížení dávek SSRI a trvají od 48 

hodin do 10 dnů. Rychle odezní po navrácení původní léčebné dávky. 

Sexuální dysfunkce (SD). SD je jedním z nejčastějších důvodů vysazení SSRI medikace. 

Diagnostika farmakogenní SD u AD je obtížná, neboť sexuální dysfunkce je druhým 

nejčastějším somatickým příznakem deprese po poruchách spánku. Prevalence SD při 

léčbě SSRI se udává 58%. Nejčastěji jde o opoždění orgasmu nebo ejakulace nebo jejich 

úplné vymizení (serotoninergní efekt), jiné dysfunce jsou vzácné. Ve skupině SSRI lze SD 
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nejčastěji očekávat u paroxetinu, nejméně častá je pak u sertralinu, případně 

u fluvoxaminu. SSRI jako skupina vyvolávají víc SD než TCA, při cíleném dotazu byl 

jejich výskyt skoro třikrát vyšší po sertralinu než po amitriptylinu. Bupropion, nefazodon, 

trazodon a mirtazapin mají na SD minimální vliv. Čekání na ústup SD bez redukce dávek 

AD obvykle nebývá úspěšné, i když se uvádí, že tolerance se vytvoří asi u 10 % pacientů. 

Redukce dávky AD může být úspěšná, ale nese riziko zhoršení deprese. Lze využít 

doplňkovou farmakoterapii, jako nejúčinnější se jeví sildenafil (působí v této indikaci 

příznivě také u žen). Při sexuálních potížích po SSRI je vhodné nemocné převést na AD 

s menším vlivem na sexuální funkce. 

Apatický syndrom. V případě dlouhodobého úspěšného podávání SSRI byl popsán 

v několika případech tzv. apatický syndrom, který je někdy mylně považován za relaps 

deprese. Projevuje se ztrátou motivace, pasivitou, pocity prázdnoty. Jeho součástí na rozdíl 

od deprese není smutek, plačtivost, pocity bezcennosti, bezvýchodnosti nebo sebevražedné 

úmysly. Někdy pomůže snížení dávky, zvýšení vede spíše ke zhoršení stavu. Jindy je nutné 

přidat psychostimulancia nebo dopaminergní preparáty.[13] 

3.3.4.2. Interakce 

SSRI mají vysokou afinitu k bílkovinám krevní plazmy, na což je nutno pamatovat 

při kombinované léčbě jinými léky soutěžícími o tuto vazbu, kdy by mohlo docházet 

k výrazným změnám koncentrací volných, a tedy účinných frakcí.[4] Při biotransformaci 

SSRI jsou rozdíly ve vzniku bioaktivních metabolitů. Také proto se někdy velmi výrazně 

liší délky jejich působení. SSRI jsou kompetitivní inhibitory cytochromoxidázového 

systému cytochromu P-450, tím mohou působit alteraci metabolizace jednak vlastní, 

jednak dalších případně podávaných léků metabolizovaných stejnou cestou. Přitom 

jednotlivé SSRI nemají stejnou afinitu ke všem izoenzymům P-450, pro které u lidí navíc 

platí genetický polymorfizmus, takže u 10 – 20 % populace se můžeme setkat se změnami 

v zastoupení některého z izoenzymů. Z výše uvedených důvodů, a také proto, že u člověka 

s chybějícím některým z izoenzymů cytochromu P-450 přebírají biodegradační úlohu 

s různou intenzitou jiné metabolizační cesty, se možný předpoklad LI SSRI s jinými léčivy 

stává málo přehledným, a proto obtížnějším.[4] 

Některá SSRI mohou výrazně zvyšovat (dva až čtyřikrát, v některých případech i 

vícekrát) plazmatické hladiny TCA. Tento efekt se projevuje i po mnoha dnech i týdnech 

po ukončení podávání SSRI. Výjimečně (při pečlivém monitorování hladin TCA) lze této 
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interakce využít terapeuticky k překonání rezistence na léčbu. Mimo to s sebou SSRI nesou 

riziko řady farmakokinetických interakcí pro inhibici CYP450.  

SSRI zvyšují gastrotoxicitu nesteroidních protizánětlivých léků a zvyšují pravděpo-

dobnost krvácení do horní části trávicího ústrojí. Přesný mechanismus této LI není znám. 

Při současném podávání NSAID a SSRI je třeba pravidelně sledovat pacienta s důrazem na 

krvácení do GITU.[24]  

Na léčbu SSRI bývají rezistentní pacienti s neléčenou hypotyreózou (i subklinickou). 

Také substituce estrogenem u postmenopauzálních žen významně ovlivňuje účinnost SSRI. 

Pravděpodobnost, že ženám v menopauze s hormonální substitucí pomohou SSRI, je 

čtyřikrát vyšší, než jestliže hormony neužívají.[13] 

 

EMEA a její vědecká komise pokračují v přehodnocení skupiny léčiv ze skupiny SSRI 

a SNRI, protože již byla shromážděna řada údajů z členských států a od držitelů registrace, 

a jejich zhodnocení zatím přineslo důležité závěry. [25] Ne všechna léčiva ze skupin SSRI 

a SNRI jsou schválena v celé EU pro léčbu depresivních a úzkostných poruch u dětí 

a adolescentů. Obecně by tato léčiva neměla být u dětí a dospívajících podávána, protože 

klinické studie naznačují pro tuto věkovou skupinu zvýšené riziko sebevražedných pokusů 

a myšlenek. 

3.3.4.3. Fluvoxamin 

Fluvoxamin je AD, které bylo na našem trhu první, vykazuje mírné sedativní účinky 

a jako jediné ze skupiny SSRI se podává večer (eventuálně rozděleně do dvou denních 

dávek). Vhodný je u pacientů trpících současně úzkostí nebo chronickou bolestí. Jeho užití 

poněkud omezuje častá nutnost titrovat dávku. Proto bude nepsychiatr raději u svých 

pacientů volit jiné zástupce této skupiny. Nejrychleji ze SSRI snižuje výskyt suicidiálních 

tendencí. Méně výhodný je u pacientů, kde případný útlum negativně ovlivňuje pracovní 

výkonnost (řidiči motorových vozidel).[3] 

3.3.4.4. Fluoxetin 

Fluoxetin je lehce aktivujícím AD, hodí se k léčbě depresí nejrůznější etiologie, 

může vyvolávat přechodně insomnii a zvýšit psychickou tenzi.[3] Pro vytvoření 

stabilizovaného stavu koncentrace fluoxetinu v plazmě je nutný delší čas související 

s vylučovacím poločasem, jde průměrně o 2 až 4 týdny, zatímco u ostatních SSRI je 

potřeba 1-2 týdny. Při dlouhodobém podávání fluoxetinu vzrůstá jeho eliminační poločas 
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na 6 dnů a jeho hlavního metabolitu norfluoxetinu až na 19 dnů. Kompletní vyloučení léku 

z těla lze tedy očekávat až s odstupem několika týdnů! K pozitivním stránkám této 

vlastnosti patří, že pacientem opominutá dávka nesníží výrazně plazmatickou koncentraci 

léku. Nevýhodou se dlouhý eliminační poločas stává v okamžiku, kdy z nějakého důvodu 

hodláme fluoxetin zaměnit za jiné AD (nejčastěji pro NÚ nebo nízkou účinnost). V tomto 

případě je nezbytné vyčkat 4-6 týdnů, než zahájíme léčbu jiným AD. Obecně proto není 

fluoxetin vhodným lékem 1.volby u potenciálně komplikovaných pacientů (tj. nemocných 

se somatickou komorbiditou a polyfarmakoterapií, u jedinců citlivých na NÚ apod.).[3] 

Fluoxetin je prvním a zatím jediným lékem, který byl schválen k terapii premenstru-

ální dysforické poruchy. Ve srovnání s placebem byl fluoxetin výrazně účinnější ve 

zlepšení nálady, fyzické a sociální aktivity. Doporučenou úvodní dávkou je 20 mg denně. 

Je odhadováno, že PMDD postihuje 3 až 5 % menstruujících žen a postižení je spojeno 

s poruchami nálady, které začínají týden až 14 dní před počátkem menstruace a končí až 

několik dní po začátku menstruačního krvácení.[26] 

3.3.4.5. Sertralin 

Sertralin je mohutným inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu, inhibice 

zpětného vychytávání NA a dopaminu je velmi slabá. Nemá afinitu k muskarinovým, 

histaminovým, GABAergním a benzodiazepinovým receptorům. Nástup účinku je 1-2 

týdny po zahájení léčby. Nepůsobí sedativně, tudíž po počátečních 3 dnech léčby je možné 

řízení motorových vozidel. Svým antidepresivním účinkem se vyrovná I. a II. generaci 

AD. Je prokázáno, že snižuje sebevražednost. Podává se v jedné ranní dávce. Recentní 

studie prokázaly efektivitu a bezpečnost sertralinu v léčbě nemocných trpících 

kardiovaskulárními chorobami (akutní IM, CMP), což se následně projevuje i na snížení 

další morbidity a mortality léčených pacientů.[3] 

U 15 až 23 % pacientů s akutními koronárními syndromy se vyskytuje velká deprese, 

která je nezávislým rizikovým faktorem morbidity i mortality. Přesto zatím neexistuje 

studie, která by ověřovala bezpečnost a účinnost AD u pacientů s nestabilní ICHS. 

V Journal of American Association byla publikována studie, v níž se autoři zabývali 

účinností a bezpečností léčby sertralinem u pacientů hospitalizovaných pro IM nebo 

nestabilní AP, kteří měli zároveň známky velké deprese. Šlo o randomizovanou dvojitě 

slepou, placebem kontrolovanou studii, do které bylo zařazeno celkem 369 pacientů. 

Primárním ukazatelem bezpečnosti byla míra nežádoucích změn v ejekční frakci levé 

komory, dále byly posuzovány výskyt nežádoucích kardiovaskulárních příhod a skóre 
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Hamiltonovy škály deprese (HAM-D) a škály CGI-I (Clinical global impression 

improvement scale). Studie podle autorů prokázala, že sertralin představuje účinné 

a bezpečné léčivo pro terapii rekurentní deprese u pacientů, kteří bezprostředně prodělali 

IM, či osoby s nestabilní AP [27]. 

3.3.4.6. Citalopram 

Citalopram je nejselektivnější inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Má velmi 

málo vedlejších účinků, a proto i kontraindikací. Vhodný je u nemocných, kde nepřevažuje 

útlum a neklid, poněvadž neovlivňuje psychomotoriku. Výhodný je u somaticky 

nemocných a u starých nebo velmi starých osob. Už do 24 hodin po nasazení zmírňuje 

nebo odstraňuje patologický pláč a svízelnou afektivní labilitu u pacientů s vaskulárním 

postižením CNS (např. po CMP). Mechanismus účinku je vzhledem k rychlému nástupu 

odlišný od antidepresivního. Dávka během udržovací léčby by se měla rovnat účinné dávce 

ve fázi akutní léčby. 

3.3.4.7. Escitalopram 

Escitalopram je určitou novinkou mezi SSRI, protože se jedná o čistou S-formu 

citalopramu, která je jeho jediným účinným stereoizomerem (R-citalopram je 

farmakologicky a behaviorálně prakticky neúčinný, a navíc se ukazuje, že snižuje vlastní 

efekt S-citalopramu).[3] Nemá žádnou nebo jen nízkou afinitu k receptorům serotoninovým 

5-HT1A, 5-HT-2, dopaminovým D1, D2, adrenergním α1, α2, β, histaminovým H1, 

cholinergním muskarinovým, benzodiazepinovým a opioidním. Jeho použití je prakticky 

shodné s racemickou směsí citalopramu. Escitalopram 10 mg je ekvivalentní 20 mg 

racemátu. Doporučená denní dávka činí 10 mg. V případě potřeby lze po minimálně 

jednom týdnu léčby denní dávku zvýšit na 20 mg. [3] 

3.3.4.8. Paroxetin 

Lék má nízkou afinitu k muskarinovým cholinergním receptorům a na rozdíl od TCA 

nízkou afinitu k α1-, α2-, β-adrenergním receptorům a dále k dopaminovým (D2), různým 

5-HT1, 5-HT2 a histaminovým (H1) receptorům. Látka je ze všech SSRI zatížena 

nejmenším rizikem přesmyku pacientů do mánie.[3] 

3.3.4.9. Trazodon 

Trazodon je řazen mezi tzv. SARI, jde o AD s duálním serotoninovým působením. 

Jeho působení je charakterizováno antagonistickým efektem vůči receptorům 5-HT2a 
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a 5-HT2c a slabou inhibicí zpětného vychytávání serotoninu. Současně vykazuje silné 

antihistaminové a α1-adrenolytické působení.[3] Látka působí nejen antidepresivně, ale 

i anxiolyticky, sedativně a hypnoticky, přičemž zlepšuje architekturu spánku, zkracuje 

dobu usínání, prodlužuje celkovou dobu a hloubku spánku, nezkracuje REM fázi. 

V poslední době se též předepisuje v nižších dávkách k potlačení nespavosti u pacientů 

léčených pro depresi jinými preparáty.[28]  

Obecně má nízký výskyt NÚ. Mezi možné NÚ patří ospalost, závratě, nervozita, 

únava, cefalgie a nespavost, nauzea, zácpa, xerostomie, porucha akomodace, ortostatická 

hypotenze. Zřídka dochází také k priapismu, což je velmi bolestivé a je to nutné řešit jako 

akutní urologickou příhodu. Výhodou je minimální výskyt SD. Je k dispozici v tabletách 

s řízeným uvolňováním (AC), které jsou lépe tolerovány. Tato forma snižuje hlavně riziko 

ortostatické hypotenze.[14]  

Trazodon má malý interakční potenciál. Pro riziko serotoninového syndromu by 

neměl být podáván s IMAO, SSRI, klomipraminem, buspironem, třezalkou a dalšími 

serotoninergními farmaky.[3] 

Antidepresivní účinnost trazodonu byla prokázána v řadě kontrolovaných klinických 

studií. Hlavními charakteristikami jsou dobrý bezpečnostní profil při dlouhodobé terapii 

a rychlý nástup účinku, často pozorovaný již během prvního týdne léčby, především co se 

týče kontroly úzkosti a poruch spánku. Je srovnatelně účinný u unipolární i bipolární 

deprese. Novou indikací je léčba agitovanosti u pacientů s demencí. Nejeví se však jako 

účinný v léčbě panické poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy.[12] 

Novější zástupce této skupiny - nefazodon - není na našem trhu v současné době 

dostupný. Byl stažen pro závažné NÚ i v zahraničí.  

3.3.4.10. Reboxetin 

Náleží mezi specifické inhibitory zpětného vychytávání NA (NARI). Má spolehlivě 

prokázanou antidepresivní účinnost a málo NÚ. Je vhodný zvláště pro léčbu utlumených 

depresí, protože má spíše stimulující účinky.[3] Je obvykle dobře snášen a nemá mnoho 

farmakokinetických interakcí.[14] V současné době není dostupný na našem trhu. 

 

3.3.5. Antidepresiva IV. generace 

Zahrnují látky inhibující zpětné vychytávání serotoninu a NA (SNRI, dualistická 

AD), mezi které patří venlafaxin a milnacipran. Tato generace AD nepůsobí 
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antihistaminově a jejich předností oproti SSRI je slabá inhibice cytochromu P450. Z této 

vlastnosti vyplývá nižší výskyt farmakokinetických interakcí s jinými léčivy 

metabolizovanými stejným cytochromoxidázovým systémem. Tato nejnovější skupina je 

dosud na trhu jen relativně krátce, a proto i v nepsychiatrické praxi málo zavedená. 

Odlišný mechanismus účinků může být výhodou u nemocných rezistentních na léčbu 

SSRI.[3] 

Předností těchto léčiv je rychlejší nástup účinku, nižší vazba na plazmatické 

bílkoviny, terapeutický efekt i u části farmakorezistentních depresí. Mají však vyšší výskyt 

NÚ než SSRI, ale nižší než TCA.[5]  

3.3.5.1. Venlafaxin 

Venlafaxin patří mezi SNRI skupinu a tím je charakterizován i jeho mechanismus 

účinku. Po terapeutické stránce to znamená, že ovlivňuje jednak vlastní depresivní náladu, 

jednak příznivě ovlivňuje utlumenou psychomotoriku. Podle některých klinických nálezů 

to může vést také k rychlejšímu nástupu antidepresivního účinku. [3]  

Je indikován nejen při léčbě depresí, ale také generalizované úzkostné poruchy. 

Předběžná data ukazují jeho účinnost i u dalších úzkostných poruch a chronického 

algického syndromu.Významné je též, že tento preparát byl shledán účinným u podstatné 

části depresivních pacientů léčených neúspěšně jinými AD včetně 

IMAO a elektrokonvulzemi.[14] Lze pokládat za dostatečně prokázané, že jeho účinek 

nastupuje rychleji než účinek SSRI, po podávání vyšších dávek má pravděpodobně i vyšší 

antidepresivní účinek, avšak za vyšší frekvence a intenzity NÚ. [5] 

Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou, obdobně jako u SSRI, nauzea a bolesti hlavy. 

Během léčby je též třeba kontrolovat krevní tlak, protože u některých pacientů dochází se 

vzrůstající dávkou venlafaxinu ke zvyšování jeho diastolických hodnot. U některých 

pacientů mohou vyšší dávky potencovat anxietu. Venlafaxin neovlivňuje vodivost 

myokardu a není sdružen se změnami tělesné hmotnosti. [14] Může způsobit svědivost kůže, 

o které je nutno ihned informovat lékaře, protože by se tak mohla ohlašovat vážná 

alergická reakce.[6]  

Neovlivňuje cytochromový systém P-450. Nověji je k dispozici i LF s prodlouženým 

uvolňováním (ER-extended release) zajišťující stabilní koncentraci účinné látky v plazmě. 

Lze tedy podávat v jedné denní dávce.[3] 
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3.3.5.2. Milnacipran 

Kromě svého žádaného duálního účinku nevykazuje ovlivnění cholinergních 

(muskarinových), histaminových a α1 adrenergních receptorů. Nemá afinitu k D1, D2, 

benzodiazepinovým a opioidním receptorům.[3] Ve srovnání s venlafaxinem o něco 

intenzivněji blokuje zpětné vychytávání NA oproti serotoninu. Nesmí být kombinován 

s digoxinem.[14] K výhodám patří, že přípravek je vylučován převážně ledvinami. 

Tubulární sekrecí se v nezměněné podobě vyloučí 90 % užité dávky. Porucha jaterních 

funkcí u pacientů tedy neovlivňuje farmakokinetické parametry. Má dobrý vliv na úpravu 

spánku (zkracuje latenci nástupu, snižuje počet nočních probouzení, prodlužuje latenci 

paradoxního spánku a celkovou dobu spánku). Doporučená denní dávka je rozdělena do 

dvou dávek.[3] 

3.3.5.3. Bupropion 

Bupropion je AD dostupné ve formě s prodlouženým působením (SR – sustained 

release). Jeho mechanismem účinku je dosud ne zcela vysvětlené zvyšování koncentrací 

dopaminu a NA v centrálních synapsích mozku (inhibice zpětného vychytání monoaminů 

je slabá), přičemž látka neovlivňuje jiné neurotransmiterové systémy.[3] Léčbu zahajujeme 

jednou tabletou podanou nejlépe v ranních hodinách. Po několika dnech přidáme druhou 

tabletu v odpoledních hodinách.  

Nejčastější vedlejší účinky na počátku léčby jsou bolesti hlavy, zvýšená úzkost, 

nespavost, pocení, GIT dyskomfort. Bupropion nemá anticholinergní účinky, nezpůsobuje 

ortostatickou hypotenzi ani změny vodivosti myokardu. Váhově je neutrální. Existují údaje 

o určitém epileptogenním potenciálu, neměl by být podáván u stavů predisponujících ke 

vzniku epileptických paroxysmů. Nemá se kombinovat s jinými látkami, které snižují 

záchvatový práh, mají dopaminergní účinky, nebo narušují jeho metabolismus v játrech. 

Při předávkování je relativně bezpečný. Vzhledem ke svému dopaminergnímu působení 

může u pacientů s psychotickým onemocněním vést k exacerbaci bludů či halucinací. Ze 

stejného důvodu je naopak vhodný u depresivních pacientů s Parkinsonovou chorobou 

nebo k léčbě dětské hyperaktivity s poruchou pozornosti.[14] Některé novější studie 

prokazují, že léčba bupropionem, na rozdíl od látek typu SSRI, pozitivně ovlivňuje 

sexuální funkce nemocných.[3] Kromě léčby depresivních poruch je jeho indikací odvykání 

kouření (pod firemním názvem Zyban), protože byl prokázán jeho pozitivní 

„anticravingový“ účinek. 
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3.3.6. Jiné inhibitory zpětného vychytávání monoaminů 

Inhibitorem zpětného vychytávání monoaminů (ale i GABA a L-glutamátu) je 

fytofarmakum extrakt z třezalky tečkované (hypericum perforatum).[13] Přestože je třezalka 

používána v tradiční medicíně již po staletí, není mechanizmus jejího působení stále zcela 

objasněn. Nyní je zřejmé, že farmakologicky aktivní složky extraktu z čerstvých rostlin 

ovlivňují různým způsobem CNS. Dochází k inhibici zpětného vychytávání serotoninu, 

NA a dopaminu, stimulaci GABA receptorů a slabé inhibici MAO. Za nejdůležitější účinné 

látky jsou z této směsi substancí považovány hypericin, hyperforin a flavonoidy. V obsahu 

těchto látek se jednotlivé, na trhu dostupné preparáty podstatně liší.[29] 

Rostlinu a extrakty je možné použít vnitřně k léčbě lehkých a středně těžkých 

depresivních epizod nebo psychovegetativních potíží, jako jsou napětí, úzkost, strach, 

klimakterické obtíže atd. [29] V Německu byla provedena studie, jejíž výsledky naznačily, 

že třezalka nepomáhá zmírnit pouze psychické a psychologické projevy, ale také pomáhá 

zkvalitnit sexuální život. 76 % účastnic zaznamenalo statisticky významné zmírnění nebo 

vymizení symptomů po 12 týdnech léčby.[30] Zevně se využívá jejích antimikrobiálních 

účinků při léčbě drobných ran popálenin a kožních ulcerací.  

Preparát silně indukuje CYP4503A4 a snižuje tak plazmatické koncentrace substrátů 

tohoto enzymu. Nejpočetnější interakce byly zjištěny mezi třezalkou a SSRI (99 %), 

cyklosporinem (27 %), digoxinem (21 %), indinavirem, warfarinem (16 %), orálními 

kontraceptivy, IMAO a theofylinem (14 %).[31] Dlouhý biologický poločas a změny 

v metabolizmu mnoha léků užívaných současně s třezalkou mohou být riskantní především 

v období kolem chirurgického zákroku. Terapie třezalkou by se měla přerušit nejméně 5 

dní před operací. Je nezbytné aby se vyvarovali užívání třezalky zejména pacienti čekající 

na transplantaci nebo pacienti, kterým budou podávána po operaci orální antikoagulan-

cia.[32] V důsledku různého kvantitativního a kvalitativního zastoupení jednotlivých složek 

v přípravcích a výrobcích obsahujících třezalku je stupeň enzymové indukce 

nepředvídatelný.[29] I když chybí údaje o schopnosti třezalky inhibovat in vivo MAO, je 

vhodné vyhnout se potravinám s vysokým obsahem tyraminu (kyselé zelí, uzené potraviny, 

sýr).[33] Vzhledem ke sčítání NÚ se nesmí kombinovat s preparáty zvyšujícími koncentraci 

serotoninu a katecholaminů (IMAO, SSRI, psychostimulancia).[14]  

Mezi nejčastější vedlejší účinky patří závratě, střevní obtíže a mírné zpomalení 

síňokomorového vedení a fotosenzitivita. Za fotosenzitivitu je zodpovědná sloučenina 

hypericin. Je tedy vhodné vyvarovat se současnému užívání jiných fotosenzitivních látek 
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(piroxikam, TTC).[34] Obecně ale bývá třezalka dobře tolerována a incidence NÚ 

spojených s jejím podáváním je nízká. 

V léčbě mírné a středně těžké depresivní poruchy je účinnější než placebo a účinek je 

srovnatelný s AD (antidepresivní účinek extraktu třezalky se standardizovaným obsahem 

hypericinu je podobný jako účinek imipraminu podávaného v obvyklých terapeutických 

dávkách). K dosažení terapeutického účinku je nutno jej podávat v dostatečné dávce 

několikrát denně. U těžké depresivní poruchy není účinnější než placebo.[ 13]  

3.3.7. Látky zvyšující zpětné vychytávání serotoninu 

Tianeptin je chemickou strukturou tricyklické AD. Jeho podávání vyvolává zvýšení 

zpětného vychytávání serotoninu, čímž se vymyká mechanismem svého účinku ostatním 

AD, a nelze ho tedy přiřadit k thymoleptikům. Bývá řazen do skupiny tzv. stimulantů 

zpětného vychytávání serotoninu (SRE- serotonin reuptake enhancer). Dosažené snížení 

koncentrace serotoninu v synapsích CNS může blokovat působení stresu a mimo jiné se 

ukázalo, že léčba tianeptinem zabraňuje poškození hipokampu kortikosteroidy.[3] Avšak 

i přes tato zjištění byl jeho klinicky dobře prokázaný antidepresivní účinek (obdobný 

SSRI) překvapením a interpretace mechanismu účinku je značně obtížná a zatím do značné 

míry jen spekulativní: všechna AD totiž koncentraci monoaminů, především serotoninu, 

v synaptické štěrbině zvyšují, zatímco tianeptin ji prokazatelně snižuje.[3] Soudí se, že jeho 

antidepresivní působení souvisí s tlumením aktivity osy hypothalamus-hypofýza-kůra 

nadledvin. Četné aspekty patogeneze depresí se dnes totiž vysvětlují hypersekrecí hormonu 

uvolňujícího adrenokortikotropin.[5] Profilem svého terapeutického účinku je přibližně 

uprostřed mezi sedativními a aktivujícími AD a díky příznivým účinkům na obsedantně- 

kompulzivní symptomy je blízko SSRI. Má jen zanedbatelné anticholinergní účinky, 

nezvyšuje tělesnou hmotnost a nevede k prolaktinémii. Jeho použití u somatických 

nemocných je vhodné, zejména u nemocných trpících srdečními a oběhovými chorobami, 

protože jeho podávání není spojeno s KVS NÚ. Je málo toxický a předávkování zpravidla 

nekončí fatálně, mimo jiné díky krátkému biologickému poločasu.[3] 

Uplatňuje se především u anxiozně-depresivních syndromů. Je obvykle dobře 

snášen.[14]  
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3.3.8. Antidepresiva přímo ovlivňující receptory (Blokátory α2-

-adrenoreceptorů) 

I zde vycházíme z předpokladu, že deprese je způsobena nedostatečným uvolňová-

ním neuromediátorů v oblastech mozku regulujících náladu. K tomuto jevu může dojít také 

např. při zvýšení počtu a senzitivity presynaptických α2 adrenergních receptorů. Blokáda 

těchto receptorů na noradrenergních neuronech vede ke zvýšení syntézy a uvolňování NA, 

blokáda α2 adrenergních receptorů na serotoninergních neuronech vede ke zvýšenému 

uvolňování serotoninu. Současně tyto látky blokují i postsynaptické 5-HT2a/2c a 5-HT3. 

Tyto látky se označují názvem noradrenergní a specificky serotoninergní AD (NaSSA).[3] 

3.3.8.1. Mianserin 

Má dobré sedativní a hypnotické účinky. Blokádou presynaptických α-adrenergních 

receptorů zvyšuje obrat NA v mozku. Je předchůdcem mirtazapinu, má obdobný účinek 

i klinické vlastnosti. Na rozdíl od amitriptylinu však neomezuje zpětné vychytávání NA na 

periferii. Je vhodný pro ambulantní a somaticky nemocné depresivní pacienty. Denní 

dávka je podávána nejlépe na noc.[3] 

3.3.8.2. Mirtazapin 

Mirtazapin je aktivní antagonista presynaptických α2 receptorů, zvyšuje noradre-

nergní a serotoninergní neurotransmisi a podporuje uvolňování serotoninu (je zařazován do 

tzv. NaSSA). Antihistaminová H1-aktivita způsobuje jeho sedativní vlastnosti a také 

zvýšení chuti k jídlu. Minimální je anticholinergní účinek a v terapeutických dávkách 

nemá vliv na KVS aparát.[3] Má příznivý vliv na sexuální funkce, brání vzniku nauzey. Je 

vhodným lékem pro léčbu agitovaných depresí s anxietou, nespavostí, podváhou, kde 

sexuální život je vysoko na žebříčku životních hodnot nebo tam, kde jiná AD narušila 

sex.[14] 

NÚ je popisováno velké množství na různé orgánové systémy. Patří mezi ně 

především útlum v denních hodinách, který obvykle při pokračující léčbě ustupuje, zácpa, 

sucho v ústech. Přírůstek tělesné hmotnosti může u některých pacientů činit i několik 

kilogramů. Asi u 15 % léčených dochází k mírnému zvýšení hladiny sérových lipidů. 

Klinické studie přípravku Remeron hovoří o vzácném výskytu útlumu kostní dřeně.[35] 

Pokud pacienti užívající mirtazapin zaznamenají příznaky jako jsou horečka, bolest v krku, 

stomatitida nebo jiné známky infekce, měli by se poradit se svým lékařem.[6] Obecně však 

nejsou doporučována rutinní laboratorní vyšetření.  
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Mirtazapin potencuje účinek všech látek působících tlumivě na CNS včetně alkoholu 

a benzodiazepinů, u pacientů se mohou zhoršit motorické i kognitivní schopnosti. Zcela 

jasnou KI je podání IMAO, a to ješte 14 dnů po vysazení mirtazapinu – mohlo by dojít 

k neurotoxickým účinkům, hypertenzní krizi a konvulzím.[36] Cytochrom P-450 významně 

neovlivňuje. 

Praktickou inovací jsou rychle rozpustné tablety (Remeron Soltab), které může 

pacient požít, aniž by potřeboval tekutinu na zapití. Má jednoduché dávkování, užívá se 

jednou denně na noc. Změny dávek by neměly být častěji než po 1 - 2 týdnech.[36] 

 

Velmi důležitá je volba dávky thymoleptika. Přibližně 10 – 15 % nemocných je na 

terapii thymoleptiky rezistentních a je pravděpodobné, že vedle špatné compliance je 

častou příčinou nedostatečná plazmatická koncentrace thymoleptika nebo jeho účinného 

metabolitu (zpravidla demethylovaného derivátu). Protože vztah mezi dávkou 

a plazmatickou koncentrací je interindividuálně velmi variabilní, je u některých pacientů 

třeba monitorovat plazmatické hladiny thymoleptika a podle nich upravit velikost dávky, 

zvláště při farmakorezistenci nebo příznacích intoxikace. Thymoleptika III. generace lze 

podávat v jediné denní dávce vzhledem k jejich dlouhému poločasu, monitorování 

plazmatických koncentrací těchto léčiv se provádí jen výjimečně. 

Velmi nebezpečné jsou LI mezi thymoleptiky a IMAO – jde o farmakologicky 

inkompatibilní kombinaci. Mezi léčbou thymoleptikem a IMAO musí být nejméně 

čtrnáctidenní přestávka.[5] 

3.3.9. Inhibitory monoaminooxidázy 

Mechanismus účinku této skupiny AD je odlišný od předchozích. Primárním 

účinkem, který vede (podobně jako u inhibitorů zpětného vychytávání) až ke změnám 

v genové expresi, je blokáda enzymů, které odbourávají monoaminy – monoaminooxidáz 

(MAO). Inhibitory MAO zabraňují degradaci neuromediátorů, tím se zvyšuje jejich 

dostupnost v presynaptických zakončeních, což vede ke zvýšení synaptického přenosu. 

Inhibitory MAO jsou psychofarmaka, jejichž první generace pocházející ze 60. let 

(fenelzin, isocarboxasid, nialamid a tranylcypromin), již není na našem trhu dostupná. 

Dominující nevýhodou byla nutnost dodržování diety bez tyraminu, přičemž porušení 

mohlo vést ke vzniku hypertermie a hypertenzní krize.[3] Tyramin je biogenní amin, který 

vzniká z aminokyseliny tyrozinu. Je metabolizován stejnou cestou jako katecholaminy.[10] 

Potraviny s vyšším obsahem tyraminu jsou např. kuřecí játra, zvěřina, banány, některé 
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druhy vína (např. chianti) a piva a aromatické sýry (camembert, niva, rocquefort).[5] Druhá 

generace IMAO zahrnuje látky selektivně působící na enzym MAO-A nebo MAO-B. 

V současnosti se používá reverzibilní inhibitor MAO-A (RIMA) moclobemid. 

Moclobemid zabraňuje degradaci NA, serotoninu i dopaminu. Přitom tyramin jej 

vytěsní z vazby na enzym, takže při nadbytku tyraminu nedojde k rozvoji hypertenzní krize 

a pacient nemusí dodržovat přísná dietní omezení. Má podobné terapeutické působení 

i indikace jako SSRI. Je vhodný u lehčí a středně těžké formy deprese s útlumem 

a anhedonií, dysthymie, sociální fóbie, panické poruchy. Bývá dobře snášen.[14]  

I u RIMA je třeba se vyvarovat současného podávání léků se sympatomimetickými 

a serotoninergními účinky. Pacient podrobující se stomatologickému zákroku nesmí dostat 

anestetikum s vazokonstrikční látkou. Nesmíme přitom zapomenout na lokální 

dekongestiva a léky používané při alergiích či nachlazení nebo rýmě, které obsahují 

pseudoefedrin, fenylefrin nebo fenylpropanol. Nevhodná jsou i některá analgetika např. 

meperidin, fenylpiperidin, naopak kyselina acetylosalicylová je bezpečná. Tato 

komedikace by mohla vést k rozvoji hypertenzní krize či serotoninového syndromu.[14] 

Kombinace IMAO s thymoleptiky (ostatními AD) se pokládá za kontraindikovanou 

vzhledem k možným nepříjemným a někdy i velmi závažným NÚ. Mohlo by dojít 

k rozvoji hypertenzní krize nebo kolísání tlaku. Pouze někteří autoři tuto kombinaci 

připouštějí, a to u hospitalizovaných nemocných s těžkou depresí rezistentních na jinou 

terapii.[5]  

Teprve v posledních letech dochází k renesanci IMAO, když se ukázalo, že přinášejí 

zvláště pro staré nemocné méně rizik než TCA, především pokud jde o kardiotoxicitu. 

Vhodným léčivem zejména pro starší pacienty je také proto, že zlepšuje kognitivní 

funkce.[23] Vzhledem k tomu, že aktivita monoaminooxidáz s věkem roste, jsou IMAO 

v jistém smyslu brzdou procesu stárnutí. Klinicky významný inhibiční efekt na MAO-A 

má také standardizovaný extrakt z třezalky.[5] 
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Tabulka 1: Klasifikace AD dle Vinaře[23] 

. Thymoleptika (AD I. generace) Imipramin 
 Amitriptylin 
 Nortriptylin 
 Dosulepin 
 Clomipramin 
Thymoleptika (AD II. generace) Maprotilin 
 Mianserin 
 Trazodon 
Thymoleptika (AD III. generace) Citalopram 
 Sertralin 
 Fluoxetin 
 Fluvoxamin 
 Paroxetin 
Ostatní thymoleptika Venlafaxin 
 Milnacipran 
 Mirtazapin 
 Bupropion 
 Tianeptin 
Inhibitory aminoxidáz Moclobemid 
 Hypericum 

extractum siccum 
standardisatum 
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3.4. STRATEGIE TERAPIE DEPRESIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

Obecně platí, že léčba depresí psychofarmaky musí být soustavná a pravidelná. 

Pacient by měl pokud možno užívat AD denně, což by mělo zajistit dosažení vyrovnané 

koncentrace AD v organismu. Efekt terapie lze očekávat u jednotlivých AD s různě 

dlouhou latencí, výjimečně již po 3 dnech, ale většinou až po 2-4 týdnech, z čehož 

vyplývá, že by pacient během prvního měsíce léčby neměl mít AD vysazené nebo 

změněné. Neobjeví-li se léčebná odpověď po 2-3 týdnech, lze dávkování zvýšit. 

U nemocných s organickým postižením mozku je vždy nutné mít na paměti zásadu 

iniciálně nižší dávky AD a jeho opatrné pomalé zvyšování („start low, go slow“).[3] 

3.4.1. Nefarmakologická léčba deprese 

3.4.1.1. Specifická psychoterapie (PT) 

Je zaměřena přímo na léčbu deprese. Jde o krátkodobé systematické postupy, při 

nichž trvá léčba 12-16 týdnů.[13] Důkazy podložené psychoterapeutické metody – 

interpersonální PT, kognitivně behaviorální PT a krátká dynamická PT – jsou u většiny 

pacientů v akutní fázy léčby lehké a středně těžké deprese srovnatelně účinné jako 

farmakoterapie. Měly by být rovnocenně uváženy při první volbě léčby, zejména pak 

u pacientů, kteří tento druh léčby upřednostňují. Není-li znatelné žádné zlepšení po 6-8 

týdnech léčby nebo není-li dosaženo remise do 12 týdnů, je doporučeno nasazení AD. 

Kombinace psychoterapie a medikamentózní léčby by měla být zvážena u pacientů, kteří 

léčebně nedostatečně odpověděli na samotnou léčbu AD nebo psychoterapii. Význam 

psychoterapie v dlouhodobé léčbě deprese není dostatečně prozkoumán. Studie posledních 

let potvrzují, že nejlepších léčebných výsledků u deprese je dosahováno při kombinaci 

farmakoterapie a PT.[13] Ačkoli léčba léky může být úhelným kamenem uzdravení, pacient 

téměř vždy potřebuje nějaký typ edukativní a psychosociální intervence, jakož i více 

specializované formy psychoterapie, pokud je indikována. Působení psychoterapie má totiž 

také svůj somatický korelát, lokalizovaný v CNS na odlišných místech, než působí AD, 

takže psychoterapeuticko–psychofarmakologická léčba zasahuje komplexněji a účinněji, 

než každá její složka samostatně. Psychoterapie však především může ovlivnit 

psychosociální faktory, které by při sebeúčinnější farmakoterapii byly spolehlivou 

a mocnou překážkou úzdravy. Na některé z nich lze v psychoterapii získat dodatečný 

náhled, některé jsou i ovlivnitelné.[1]  
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Časopis Psychiatric Services publikoval zajímavou studii, ve které autoři kvantifikují 

přínos psychoterapie v kombinované terapii velké deprese. Ve studii byla srovnávána 

účinnost a nákladová efektivita kombinace psychodynamické psychoterapie 

a clomipraminu s podáváním samotného clomipraminu. Clomipramin je AD I. generace 

s nejspecifičtějším zpětným vychytáváním serotoninu v této skupině. Zjistilo se, že celkové 

náklady byly u pacientů s kombinovanou terapií nižší, protože méně pacientů bylo nutno 

hospitalizovat a pacienti zameškali méně pracovních dní. Hodnota ušetřených prostředků 

převyšovala náklady na prováděnou psychoterapii. Studie prokázala, že z hlediska 

nákladové efektivity (cost-effectivity) je u pacientů s velkou depresí kombinace AD 

s doplňkovou psychodynamickou psychoterapií výhodnější než samotná farmakoterapie.[37] 

3.4.1.2. Podpůrná psychoterapie  

Měla by být součástí léčby každého pacienta. Provádí ji ošetřující lékař. Základní 

prostředky jsou laskavost, naslouchání, porozumění, podpora a povzbuzování, realistické 

cíle a informování pacienta o léčbě a očekávaném vývoji. Podpůrná PT zvyšuje 

compliance pacienta s léčbou, sama o sobě však k léčbě deprese nestačí.[13] 

3.4.1.3. Placebo reaktoři 

Na placebo odpoví asi třetina léčených pacientů. Placebo samo o sobě může přinést 

zlepšení v akutní fázi. Tzv. „placebo reaktoři“ vykazují nepřiměřeně rychlé zlepšení při 

léčbě akutní fáze AD vzhledem k jeho očekávanému nástupu účinku. Podle četných studií 

zlepšení díky placebo efektu nepřetrvává dlouhodobě a i pro skupinu placebo reaktorů tak 

platí stejné zásady dlouhodobé farmakoterapie deprese.[13] 

3.4.1.4. Jiné biologické metody léčby depresí 

K dalším biologickým postupům léčby depresí různých typů a závažností patří 

elektrokonvulzivní terapie, repetitivní transkraniální magnetická stimulace prefrontálního 

kortexu, spánková deprivace a léčba jasným světlem – fototerapie. Za prokázaný je také 

považován efekt tělesného cvičení.[38] Řada studií provedených u zdravých dobrovolníků 

prokazuje příznivý efekt pravidelného aerobního cvičení, zejména ústup příznaků úzkosti 

a deprese a na druhé straně lepší zvládání stresových situací a vzestup sebevědomí. Existují 

také jasné důkazy, že pravidelné cvičení má léčebný účinek u psychiatrických pacientů 

trpících depresivními poruchami. Neurobiologickým podkladem těchto účinků je působení 

na regulaci některých receptorů jak v serotoninovém, tak v dopaminovém systému; 
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pravidelné cvičení v nich vyvolává podobné změny, jako AD.[1] Pro rezistentní formy 

depresivních poruch je již ve světě s dobrými výsledky používaná stimulace vagového 

nervu a ojediněle jsou užívány neurochirurgické stereotaktické výkony.[38] 

3.4.2. Farmakologická léčba 

Antidepresivní terapie zásadním způsobem zkracuje epizodu deprese. Katamnestické 

studie sice ukazují, že stav léčených a neléčených depresivních nemocných se po roce od 

objevení deprese v podstatě neliší, a tedy že epizody deprese odeznívají i spontánně. To 

však platí pouze o klinických příznacích deprese, nikoliv o kvalitě života nemocných, která 

je u neléčených podstatně horší. Nemocného lze málokdy jednoduše a snadno přesvědčit, 

že mu pomohou léky. Stačí, dosáhne-li lékař souhlasu s tím, že to nemocný „aspoň zkusí“. 

Ani to však není snadné, protože pacientovi nelze slíbit zlepšení stavu dříve než za 2-3 

týdny. Hlavním cílem je tedy navázání kontaktu s pacientem a získání důvěry.[5] Léčebná 

strategie u lehké, středně těžké a těžké deprese se neliší. 

3.4.2.1. Akutní fáze deprese – akutní léčba 

Jde o období do odeznění akutních příznaků nemoci, čili dosažení remise – trvá 

zpravidla několik týdnů až měsíců – podle zvolené terapie a tíže deprese.[13] 

Akutní léčba deprese (6-8 týdnů). V ideálním případě pacient užívá farmakoterapii, 

snáší případné NÚ a očekává pozitivní efekt léčby. Lékař by si měl být vědom relativně 

zvýšeného rizika suicidia, které bývá spojováno s nárůstem energie po zahájení terapie 

AD, a to zejména těmi, které nějakým způsobem interagují s noradrenergním systémem 

(např. TCA). Léčba by měla být vedena doporučenou denní dávkou AD a v případě 

přítomnosti anxiety se doporučuje léčba látkami typu SSRI zahajovat dávkou nižší (nejlépe 

polovinou doporučené denní dávky) a postupně zvyšovat do dosažení plného dávkování. 

Tato část léčby patří k období, kdy největší množství nemocných léčbu přerušuje, a to 

zejména z důvodů NÚ a nesnášenlivosti léčby. Na místě je vždy dobrá informovanost 

a plynulý rozvoj terapeutického vztahu s nemocným.[38]  

Cílem akutní etapy léčby je plné potlačení symptomů a dosažení remise. Při léčbě 

lehkých forem depresivní poruchy může být při preferenci pacientem užita farmakoterapie. 

Léčba AD by měla být užita při léčbě středně těžkých a těžkých forem onemocnění. 

Kombinace antidepresivní léčby s antipsychotiky nebo elektrokonvulzivní terapií by měla 

být užita při léčbě těžkých depresivních epizod s psychotickými příznaky.  
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Účinnost antidepresivní léčby je srovnatelná jak mezi skupinami, tak v rámci 

jednotlivých skupin. Výběr AD souvisí s profilem jeho NÚ, bezpečnosti a snášenlivosti 

nemocnými, případně preferencí pacienta.[39] 

 

3.4.2.2. Profylaktické období – udržovací léčba, thymoprofylaxe 

Indikacemi k udržovací léčbě jsou: 

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

rokem) 

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

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

rodinná zátěž nebo je pacient starší než 50 let 

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

• jde o přání pacienta 

V udržovací léčbě se mají používat stejné dávky AD jako při léčbě vlastní depresivní fáze. 

S opatrností se lze pokusit o postupné snížení dávky.[13] 

Období pokračovací a udržovací léčby deprese jsou zatížena vysokým rizikem 

relapsu (60-80 % relabuje do 1 roku, 97 % do 5 let). V dlouhodobých sledováních pacientů 

bylo zjištěno, že po vysazení léčby se deprese vrací až u 80 % pacientů.[40] Přítomnost 

reziduálních příznaků bez dosažení plné remise znamená zvýšené riziko relapsu a tehdy by 

se mělo v podávání medikace dále pokračovat. Způsobem, jak předejít opakování epizod 

onemocnění, je v indikovaných případech podávání udržovací (profylaktické) léčby. 

I v této fázi bychom měli pokračovat původní, útočnou dávkou, při které bylo dosaženo 

zlepšení stavu nemocného. Ani přes usilovný výzkum v této oblasti neznáme přesnou 

odpověď, jak dlouho by měla taková léčba trvat a někdy se hovoří i o jejím celoživotním 

trvání. Prozatím je doporučováno po první epizodě léčbu vést 9 měsíců od chvíle dosažení 

remise. Dva roky jsou doporučeny po druhé epizodě onemocnění nebo v případě, že 

předcházel vážný suicidiální pokus nebo je přítomna pozitivní rodinná zátěž depresivní 

poruchy nebo je nemocný ve věku 65 let a starší nebo je remise neúplná nebo existují 

známky rezistence k léčbě. Pokud proběhly 3 epizody onemocnění, měla by léčba trvat 5 

let. K celoživotnímu podávání bychom měli přistoupit po 4. epizodě DP. Spolupráce 

nemocného souvisí zejména se snášenlivostí NÚ a jednoduchým schématem podávání při 

akutní léčbě. Význam těchto vlastností AD se násobí v dlouhodobé terapii. Ve většině 

případů může nemocný, pokud ji dobře toleruje, pokračovat v již zavedné léčbě akutní při 
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zachování stejných dávek. NÚ, které mohou pacienta obtěžovat při dlouhodobé terapii, 

jsou zejména nárůst tělesné hmotnosti, útlum, ale také sexuální dysfunkce, o kterých 

pacient spontánně nehovoří. Někdy je třeba myslet i na to, že nemocní, kteří lék užívají po 

dlouhou dobu a již nepociťují žádné příznaky, si jej občas zapomenou vzít, a tudíž je lépe 

volit látky s delším poločasem.[38] 

 

3.4.3. Začátek léčby 

Před nasazením léčby se musí jasně rozlišit mezi unipolární a bipolární afektivní 

poruchou. Dále je nutno odlišit i jiné mentální poruchy, jejichž symptomem může deprese 

být, např. schizoafektivní porucha.[13] 

Pro úspěch léčby je zásadní poučit pacienta o principu a délce léčby, stanovit reálné 

cíle, upozornit na možné NÚ a zdůraznit jejich přechodnost. S poučením o NÚ na sexuální 

funkci se doporučuje nespěchat a vyčkat dosažení remise. 

Léčba zpravidla začíná poloviční dávkou dávky obvyklé pro léčbu, po několika dnech 

(individuálně) při dobré snášenlivosti se zvýšuje na obvyklou dávku. Při výskytu NÚ se 

prodloužuje interval užívání poloviční dávky, event. se dávka podle možnosti na čas sníží 

a pak se pomalu stoupá až k dávce obvyklé. Podávání SSRI lze zahájit s ohledem na tíži 

deprese a riziko z časového prodlení přímo dávkou účinnou (tj. obvyklou dávkou).[13] 

Zhruba 2/3 nemocných s depresí trpí také úzkostí. Úzkost zvyšuje utrpení depresivního 

pacienta a zvyšuje riziko sebevraždy. Po nasazení některých SSRI se paradoxně může hned 

po začátku užívání projevit nežádoucí afektivní tenze, vedoucí k dočasnému zhoršení 

úzkosti. SSRI sice mají spolehlivé anxiolytické účinky, ale k těm dochází až po 2-3 týdenní 

latenci. V případě masivní komorbidní úzkosti je proto vhodná počáteční kombinace SSRI 

s benzodiazepiny (např. alprazolam, lorazepam, clonazepam). Jejich podávání by mělo být 

omezeno na max. 6–8 týdnů. Při nespavosti lze přidat v úvodu léčby hypnotika (zolpidem), 

při neklidu a nespavosti rezistentní na hypnotikum lze nasadit tiaprid. AD samo po 1-2 

týdnech zlepšuje usínání a kvalitu spánku a hypnotika je možno postupně vysazovat. 

3.4.4. Neúspěch prvního léčebného pokusu 

U 2/3 léčených dojde k dostatečné odpovědi na léčbu (tj. alespoň 50 % zlepšení 

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

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

následující možnosti v pokračování léčby.[13] 
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3.4.4.1. Zvýšení dávky 

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

v dávce 40-80 mg může být úspěšný u non-respondentů na 20 mg). Je však skutečností, že 

v ambulantních podmínkách jsme limitováni obavami ze snášenlivosti vyšších dávek 

a tlaku a netrpělivosti nemocného a jeho okolí.[13] 

3.4.4.2. Změna antidepresivní léčby 

Účinnost AD lze spolehlivě hodnotit až po době 3-4 týdnů a pokud je splněna 

i podmínka optimalizace dávky (podávání minimálně doporučené denní dávky) při její 

současné toleranci, patří k nejčastěji používané strategii v léčbě deprese výměna AD za 

druhé.[38] Výhodou takového postupu je minimalizace polypragmazie, prevence případných 

lékových interakcí a v konečném důsledku i zvýšení pacientovy adherence k léčbě. 

Neúčinné AD může být nahrazeno lékem ze stejné skupiny nebo ze skupiny odlišné 

se zcela jiným mechanismem účinku. AD náležící k jedné skupině nikdy nemají totožné 

farmakologické vlastnosti nebo chemickou konfiguraci, a je tedy pravděpodobné, že 

mohou vykazovat odlišnou účinnost i schopnost indukovat NÚ. Jak se ukazuje, je strategie 

výměny AD v rámci skupiny TCA méně efektivní na rozdíl od záměny mezi AD typu 

SSRI.[38] Převádění AD z krátkého na dlouhý vylučovací poločas ale může být spojeno 

s rizikem vzniku syndromu z vysazení – např. při převádění ze sertralinu na fluoxetin se 

podávají oba léky současně po dobu 7 dnů. Při převádění AD s dlouhým na krátký poločas 

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

sertralin se sertralin nasadí až za tři dny po ukončení léčby fluoxetinem, tři dny se podává 

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

převést na SSRI přímo ze dne na den.[13] Doporučit však lze spíše změnu selhávajícího AD 

za léčbu lékem s jiným mechanismem účinku (př. SSRI zaměnit za SNRI nebo NaSSA 

nebo DNRI). Při každé takové změně léčby je nezbytně nutné uvážit případné lékové 

interakce, které mohou nastat! Obecně není nutné terapii přerušovat, navíc abruptivní 

přerušení léčby není ve všech případech vhodné z důvodu prevence syndromu z vysazení. 

U většiny přípravků lze dávku původního AD pozvolna snižovat a postupně zahájit 

podávání druhého preparátu.[38] 

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

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

hlavně pro vysoké nebezpečí rozvoje serotoninového syndromu při synergickém 

působení AD.[13] 
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3.4.5. Ukončení léčby AD 

V případě relapsu při zavedené pokračovací léčbě se doporučuje jako první krok 

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

doporučuje opětovné nasazení AD, které bylo podáváno v předchozí léčbě.[13] 

Abychom předešli rekurenci deprese, je vhodné účinné AD vysazovat až po 6-9 

měsíčním bezpříznakovém období. Na rozhodnutí vysazovat medikaci by se měl podílet i 

pacient. Pokud se tento zdráhá léky vysadit, lze podávání prodloužit (o dalších 3-6 

měsíců), ale lékař by měl s pacientem probrat obavy, které ho k takovému rozhodnutí 

vedou. Užíval-li nemocný terapeutickou dávku 3 měsíce a déle, mají se všechna AD 

vysazovat postupně během 8-12 týdenní periody.[38] 

SSRI je třeba vysazovat postupně, po dobu nejméně 1 týdne, raději však déle. 

Výjimkou je fluoxetin, jehož dlouhodobý poločas vede sám o sobě k pozvolnému poklesu 

hladiny a riziko vzniku syndromu z vysazení je velmi nízké. Větší riziko vzniku syndromu 

z vysazení hrozí u AD s krátkým poločasem. Výhodné je před ukončením léčby převést 

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

i během postupného vysazování léku, jsou obvykle mírné a postačí opětovné dočasné 

zvýšení dávky a pomalejší postupné vysazování.[13] Syndrom z vysazení SSRI je 

nejčastější po paroxetinu, fluvoxaminu. Mezi faktory ovlivňující jeho výskyt 

u jednotlivých látek patří zejména jejich anticholinergní působení, krátký vylučovací 

poločas a autoinhibice vlastního odbourávání. Podkladem je náhlý vzrůst aktivity 

serotoninových receptorů po prudce vzniklém deficitu serotoninu v neuronální synapsi. 

Návrat depresivních symptomů během období snižování obvykle znamená, že porucha 

ještě zcela neodezněla, a pacient by se měl vrátit k plné terapeutické dávce.[38] 

3.4.6. Léčba dysthymie 

Přes poměrně mírné obtíže znamená tato porucha mnohaletou, někdy celoživotní 

zátěž, a tím i nezanedbatelnou psychosociální a fyzickou újmu postiženého.[13] Volbou při 

léčbě dysthymie je podávání AD nebo amisulpridu (atypické neuroleptikum) nebo 

specifická psychoterapie. Strategie podávání AD ze skupiny SSRI se neliší od léčby 

depresivní epizody, pouze délka léčby je vzhledem k chronicitě poruchy mnohaletá až 

celoživotní. Přestože psychoterapie byla po dlouhá léta považována za léčebnou doménu 

u dysthymie, její účinnost byla prokázána pouze u interpersonální psychoterapie 
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a u kognitivně behaviorální terapie. Rozhodnutí o zahájení léčby u dysthymického pacienta 

je individuální, závislé na jeho preferencích. 

3.4.7. Farmakoterapie depresivní epizody bipolární afektivní poruchy 

Léčbu lze dělit na akutní s cílem dosažení plné remise a adekvátního fungování, na 

kterou navazuje pokračovací léčba s cílem zabránit relapsu a přesmyku, a udržovací léčba 

(profylaktická) s cílem prevence rozvoje nových epizod.[41] V každé fázi BP by měl být 

podáván stabilizátor nálady, který má antimanický a/nebo antidepresivní účinek, 

neindukuje manické či depresivní epizody a má účinek profylaktický. Mezi stabilizátory 

nálady se zařazují: lithium, valproáty, karbamazepin a v různé míře atypická 

antipsychotika. 

V současné době je dostupných několik doporučených postupů léčby, které se 

shodují na následujících léčebných krocích v terapii depresivní epizody BP: 

1. léčba lithiem nebo lamotriginem nebo AD (preferenčně ze skupiny SSRI) nebo 

atypickým antipsychotikem (olanzapin, quetiapin) 

2. při neúčinnosti dvojkombinace nebo záměna léků prvního kroku 

3. při neúčinnosti trojkombinace lithium (lamotrigin) a AD a atypické antipsychoti-

kum (olanzapin, quetiapin) 

4. při neúčinnosti jiné kombinace psychofarmak nebo ECT[41] 

3.4.7.1. Zásady pro farmakoterapii depresivní epizody 

1. Podávání samotného AD bez současného podávání stabilizátoru nálady se 

nedoporučuje. 

2. Z AD jsou vhodná především SSRI, bupropion a venlafaxin, za riziková z hlediska 

přesmyku do hypo/mánie se pokládají TCA a IMAO. 

3. K vysazení AD by mělo dojít co nejdříve po dosažení remise, vyjma pacientů, 

u kterých vysazení AD v minulosti vedlo k časnému relapsu depresivní epizody BP.  

3.4.7.2. Psychoterapeutické přístupy 

Primárními cíly psychoterapeutické léčby jsou snížení reziduální symptomatologie 

a psychické nepohody, zlepšení psychosociálního fungování mezi epizodami a snížení 

frekvence a závažnosti budoucích epizod. Psychoterapie je důležitým doplňkem léčby BP. 

V akutní fázi neovlivní výsledky farmakoterapie, avšak krizová intervence a podpůrná 
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psychoterapie mohou pomoci pacientovi a rodině překonat ambivalenci k lékům 

a hospitalizaci.[7] 

Interpersonální terapie a léčba sociálních rytmů. Bylo zjištěno, že pacienti s BP 

jsou méně emočně labilní, pokud udržují pravidelné vzorce denní aktivity včetně spánku, 

jídla a tělesné a sociální aktivity. Toto zjištění vedlo k vytvoření formalizovaného 

psychoterapeutického přístupu nazývaného interpersonální terapie a terapie sociálních 

rytmů. Při kombinaci s farmakoterapií významě zlepšuje životní styl a snižuje počet 

relapsů. 

Dalšími přístupy jsou „Léčba zaměřená na rodinu“, „Monitorování prodromálních 

symptomů“ a „Kognitivně behaviorální terapie“.[7] 

3.4.8. Vybrané doporučené léčebné postupy depresivní poruchy dle 

České psychiatrické společnosti JEP 

Prakticky každý předpis léku se odehrává v psychoterapeutickém rámci, v němž 

vztah lékař-pacient hraje dominantní úlohu. Vhodné utváření vztahu hraje také významnou 

roli v získání spolupráce nemocného a jeho rodinných příslušníků, která je podmínkou pro 

úspěšné ambulantní léčení. K vydanému předpisu nedílně patří také poučení o případných 

NÚ, ale také o postoji, s jakým přijmout informace poskytnuté výrobcem v příbalovém 

letáku.  

Při výběru AD se řídíme několika základními zásadami:[42] 

• Pokud pacient v minulosti reagoval dobře na určitý lék, měl by být tento 

použit znovu. Podobným způsobem je možné postupovat v případě pozitivní 

terapeutické reakce u přímých příbuzných.  

• Jde-li o první epizodu onemocnění, staršího nemocného nebo o pacienta 

s tělesnou komorbiditou, jsou dnes považovány za léčbu první volby SSRI. 

U starších pacientů kontrolujeme v průběhu léčby parametry vnitřního pro-

středí. 

• U nemocných s výraznou úzkostnou složkou nebo nespavostí bývá také 

výhodné užít kombinované léčby AD s anxiolytiky nebo hypnotiky. Vhodná 

AD s výraznějšími sedativními účinky jsou mirtazapin a trazodon. 

• Pacient by měl lék užívat denně s tím , že zlepšení stavu lze očekávat za 2-3 

týdny po zahájení léčby. 
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• NÚ se mohou objevit v úvodu terapie, ale obvykle vymizí v průběhu 7-10 

dní. 

• Účinné AD je vhodné vysazovat až po 6-9 měsíčním bezpříznakovém období. 

• Užíval-li nemocný terapeutickou dávku 3 měsíce a déle, mají se všechna AD 

vysazovat postupně. Náhlé vysazení TCA může způsobit syndrom z vysazení 

(závratě, pocení, chřipkovité potíže, nauzeu, třes, cefalgie atd.) a cholinergní 

rebound fenomén, proto by mělo vysazování být pozvolné (o 25% dávky 

každý týden). Syndrom z vysazení SSRI je nejčastější po paroxetinu 

a výjimečně jej způsobuje odnětí citalopramu a sertralinu, minimální poten-

ciál má v tomto ohledu fluoxetin. [42] 

Obrázek 1: Výběr základního léčebného přístupu pro léčbu depresivní poruchy, doporučení 

České psychiatrické společnosti JEP [38] 
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Obrázek 2: Algoritmus farmakoterapie deprese (bez psychotických příznaku) dle České 

psychiatrické společnosti JEP [38] 
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3.4.9. Přídatná psychofarmakologická léčba deprese 

3.4.9.1. Anxiolytika 

Většina kontrolovaných studií ukazuje, že benzodiazepiny kromě některých ze 

skupiny triazolobenzodiazepinů (př. alprazolam) v léčbě mírných depresí, jsou méně 

účinné, než standardní AD.[38] Anxiolytika jsou sama o sobě jen velmi málo účinná v léčbě 

středně těžkých a těžkých depresí a je považováno za chybu, léčíme-li takovou depresi jen 

těmito preparáty. U každého individuálního pacienta musíme však pečlivě vyvažovat profit 

takové léčby a být obezřetní s ohledem na sedaci, psychomotorický útlum, kognitivní 

narušení, potencování ostatních depresogenních látek, rozvoj závislosti a syndrom 

z vysazení. Benzodiazepiny by neměly být podávány pacientům, v jejichž anamnestických 

údajích nalézáme údaje o předchozím abúzu alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek. 

Trvání léčby by mělo být časově omezené. Krátkodobě a střednědobě působící 

benzodiazepiny mají vyšší riziko vzniku rebound fenoménu i syndromu z vysazení 

a vzniku závislosti ve srovnání s dlouhodobě působícími látkami. Lze tedy konstatovat, že 

především u nepsychotických depresí a zejména jejich úzkostných forem je vhodné již od 

počátku léčbu AD kombinovat s anxiolytikem, které urychlí nástup antidepresivního 

účinku a kromě toho potlačí iniciální tenzi a nespavost. Jejich podávání dle možností 

omezujeme na krátké období při akutní léčbě. V praxi se nejčastěji pro své silné 

anxiolytické působení používá zejména alprazolam, diazepam, bromazepam a klonazepam. 

Vhodnými benzodiazepinovými preparáty pro kombinaci s SSRI jsou oxazepam 

a lorazepam, protože nejsou substráty pro izoenzym cytochromu P-450 3A3/4, inhibovaný 

hlavně fluvoxaminem, fluoxetinem, slaběji sertralinem, minimálně paroxetinem 

a citalopramem. Z benzodiazepinů by neměly být administrovány současně 

s fluvoxaminem, fluoxetinem a sertralinem především alprazolam, midazolam 

a bromazepam.[38] 

3.4.9.2. Hypnotika 

Hypnotikum jsou ordinována tehdy, jestliže mezi hlavní příznaky deprese patří také 

některá z forem insomnie (což je velmi časté) a AD dosud nezačala plně účinkovat. [38] Lze 

použít benzodiazepiny (nejčastěji midazolam) i nebenzodiazepinová hypnotika III. 

generace (zolpidem, zopiclon). Nebenzodiazepinová hypnotika postupně vytlačují 

benzodiazepiny, protože mají krátký eliminační poločas, nižší riziko vzniku závislosti, 
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nenarušují paměť, nepotlačují REM, spánek jimi navozený se nejvíce podobá 

fyziologickému a neinteragují závažně s alkoholem.[38] 

3.4.9.3. Thymoprofylaktika 

Thymoprofylaktika je souhrnný název pro dnes již velmi různorodou skupinu 

psychofarmak, která svým účinkem snižují až eliminují frekvenci a intenzitu manických, 

depresivních a smíšených epizod afektivních a schizoafektivních poruch při dlouhodobém 

profylaktickém podávání. [38] Současně vykazují antimanický a antidepresivní efekt při 

léčbě akutních epizod afektivních poruch, aniž by při jejich podávání docházelo ke 

změnám nálady směrem k jejímu opačnému pólu.  

Na tomto poli je zkoumána celá řada látek a kromě prokázaného efektu lithia, 

karbamazepinu, kyseliny valproové byla klinicky zkoušena i nová antiepileptika 

(lamotrigin, gabapentin, topiramat), kalciové blokátory (např. nimodipin) a také celkem 

úspěšně atypická antipsychotika (olanzapin, sulpirid, amisulpirid, risperidon, quetiapin).  

Jak je patrné, v thymoprofylaktické indikaci jsou hojně používána antiepileptika, 

jejichž nejčastější indikací je bipolární afektivní porucha a rekurentní (periodická) 

depresivní porucha. [38] Ke standardně užívaným látkám patří karbamazepin, kyselina 

valproová a její soli. Je však nutné upozornit, že péče o pacienty, u kterých je indikována 

tymoprofylaktická léčba, by měla zůstávat až na ojedinělé případy v kompetenci 

psychiatra, podobně jako léčba nemocných s komplikovaným klinickým obrazem (např. 

symptomy více duševních poruch nebo vážnější somatickou komorbiditou). 

Pokud je nemocný léčen neurologem a současně psychiatrem, je na místě 

oboustranná obezřetnost při jakýchkoliv manipulacích s farmakologickou léčbou 

a zejména při rozhodování o jejím ukončení. Antiepileptika mohou být podávána jak 

z důvodů neurologického onemocnění, tak právě v indikaci thymoprofylaxe a ukončení 

léčby může pro nemocného znamenat relaps či recidivu afektivní poruchy. Vzájemná 

komunikace zúčastněných lékařů je nezbytná a pozitivně významným způsobem ovlivní 

celkový průběh léčby.[38] 

3.4.9.4. Antipsychotika 

Těžké depresivní epizody mohou být spojeny s bludy a /nebo halucinacemi, které 

mohou nebo nemusí odpovídat náladě. Pacienti s psychotickými symptomy při depresích 

odpovídají na kombinovanou léčbu AD a antipsychotiky lépe než při použití jednoho 

každého zvlášť.[38] Doporučením je tedy použít kombinaci ihned od zahájení terapie. 
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Atypická antipsychotika (amisulpirid, ziprasidon, olanzapin, quetiapin a risperidon) lze 

doporučit před použitím klasických preparátů (haloperidol, flufenazin, chlorpromazin) 

a klozapinu, zvláště kvůli spektru jejich NÚ. Obvyklé dávkování u depresivních pacientů 

je nižší než u nemocných schizofrenií. Opatrnosti je třeba při kombinaci látek ovlivňujících 

EKG parametr QT interval s TCA (zvýšení rizika vzniku lékově indukované arytmie 

obzvláště u starších pacientů). 

Antipsychotika v léčbě afektivních poruch je nutné zmínit také v souvislosti s tím, 

jak se do popředí zájmu dostávají dysthymie. Svým dlouhým trváním závažně narušují 

kvalitu života i celkový zdravotní stav nemocných. Léčba dysthymie je obdobná jako 

u depresivní poruchy, účinná jsou různá AD (zejména SSRI) a nejvíce kontrolovaných 

údajů máme o amisulpiridu.[38] 
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3.5. SPOTŘEBA LÉČIV 

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

a užití léku ve společnosti se speciálním zřetelem k medicínským, sociálním 

a ekonomickým vztahům.[43] Spotřeba léčiv může vyjadřovat expozici léků ve vztahu 

k určité populační skupině, v určitém časovém období a v určitém socioekonomickém 

prostředí. 

Spotřebu léčiv lze vyjádřit pomocí: 

• ceny 

• hmotnosti účinné látky 

• počtu jednotlivých lékových forem, počtu dávek 

• počtu receptorů 

• počtu nemocných užívajících lék 

• definovaných denních dávek 

Vyjádření spotřeby výše uvedenými způsoby je spojeno s různými nevýhodami. 

Nejvýhodnější je sledovat spotřebu léku v definovaných denních dávkách. Tento postup 

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

i spotřebu v jednotlivých skupinách léčiv a neomezuje se, jako předešlé, na jednu účinnou 

látku či dokonce na jednu lékovou formu. Aby bylo možné sledovat spotřebu v určitých 

skupinách, vyvíjí se vedle DDD systému také anatomicko-terapeuticko-chemický 

klasifikační systém léčiv (ATC systém léčiv), který se pokouší standardně zařazovat léčiva 

podle jejich vlastností. ATC systém umožňuje třídění léčiv na základě nejčastěji užívané 

indikace podle chemických a terapeutických vlastností a podle toho, jaký anatomický 

systém ovlivňují. ATC klasifikace přiřazuje každé léčivé látce kód, který má 5 úrovní. 

Přidělení kódu je relativně snadné, pokud je lék určen pouze pro jednu indikaci. Problém 

nastane v případě, kdy je lék určen pro léčbu při více diagnózách nebo ovlivňuje více 

anatomických oblastí. ATC třídění je v současnosti zabudováno do databází pojišťoven 

a tedy i do lékárenských informačních systémů a do AISLP, a podle něho jsou seřazeny 

léky v číselnících VZP.[43] 
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3.5.1. Definovaná denní dávka (DDD - defined daily dosage) 

Definovaná denní dávka je administrativní jednotka, kterou není možno použít 

v terapeutické praxi.[44] Je určena komisí WHO pro lékovou statistiku na základě 

literárních informací o léčivu. DDD je dohodnutá jednotka, představuje udržovací 

terapeutickou dávku pro hlavní indikaci pro dospělého. 

3.5.2. Výpočet spotřeby v DDD 

1) Výpočet absolutní spotřeby v DDD 

• určení počtu předepsaných balení za určité časové období „t“ - A 

• výpočet počtu DDD v jednom balení - B 

• výpočet celkového počtu DDD v předepsaných baleních - A x B 

• výpočet spotřeby za časovou jednotku - A x B/t 

2) Výpočet relativní spotřeby 

Hodnota relativní spotřeby se získá přepočtem na velikost kohorty-

-denominátoru, která může být, a nebo je danému léku exponována. Způsob výpočtu 

relativní spotřeby závisí na typu denominátoru. Denominátorem může být velikost 

kohorty jednotlivců či kohorty nemocných v ústavní péči. Kohorta jednotlivců je 

skupina lidí, kteří mohou být bez časového omezení léčeni sledovaným lékem. Mohou 

to být např. nemocní navštěvující lékaře, nemocní registrovaní u lékaře, pojištěnci 

určité pojišťovny aj. Souhrnně je kohorta jednotlivců využívána při sledování 

ambulantní spotřeby nebo při sledování spotřeby na určitém územním celku. 

 

Spotřeba se vyjadřuje počtem DDD/1 000 subjektů (občané určitého území aj.) za 

den nebo jinou časovou jednotku. V ústavní péči se relativní spotřeba vyjadřuje počtem 

DDD na 100 lůžkodnů hospitalizovaných nemocných. 

Nevýhoda DDD/ATC systému je, že léčiva nemohou být v každém případě 

uspokojivě zařazena pouze do jedné ATC skupiny, ani jim nemůže být přiřazena pouze 

jedna hodnota DDD.[43] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4.1. METODIKA 

Naším cílem bylo kvantifikovat stav, respektive vývoj spotřeby všech AD vydaných 

v období od 1.1.2003 do 31.12.2005 v lékárně Pharmcentrum Budějovická. Zjištěná data 

představují počet expedovaných DDD konkrétních léčivých přípravků, resp. léčivých látek. 

Jedná se tedy o studii spotřeby léků typu DUR (Drug Utilisation Review).  

Lékárna Pharmcentrum Budějovická patří mezi největší pražské privátní lékárny, 

jejím provozovatelem je společnost Centromed, a.s. Nachází se v budově velké polikliniky 

v Praze 4, v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. Poliklinika Budějovická je tradiční 

zdravotnické zařízení, které bylo vybudované v 80. letech minulého století. Pacientům 

poskytuje širokou nabídku ambulantních služeb a nemá žádnou lůžkovou část. Lékárna 

zajišťuje lékárenskou péči pro celou polikliniku, v současné době v ní pracuje 37 

zaměstnanců. 

Základním informačním zdrojem pro naši práci byl používaný lékárenský program 

Farmis® konkrétně databáze všech expedičních případů. Léčivé látky, léčivé přípravky, 

DDD byly vybírány pomocí databáze AISLP, vždy aktuálně vzhledem ke sledovanému 

období. 

Pro vlastní klasifikaci léků byla použita metodologie DDD/ATC. ATC systém 

umožňuje určitou standardní klasifikaci léčiv s cílem využití pro sledování spotřeby. 

Systém DDD umožňuje sledovat spotřebu různých skupin léčiv nebo lékových forem 

současně. Hodnoty DDD a počty DDD v 1 balení přípravku u jednotlivých skupin AD byly 

převzaty z AISLP. 

Na základě zjištěných ročních obratů všech vydávaných AD jsme jednoduchým 

výpočtem získali spotřebu všech používaných léčivých látek vyjádřenou jako počet 

vydaných DDD za kalendářní rok. 

Naším dalším cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly v preskripci lékařů různých 

skupin. Konkrétně nás zajímalo, jak se liší preskripce lékařů různých odborností. Dále 

jsme zkusili zjistit, zda se liší struktura předepisovaných AD ve vztahu k věku 

předepisujícího lékaře. Uvedené jevy jsme se rozhodli zkoumat na vzorku 20 lékařů, kteří 

předepisují v lékárně Budějovická největší množství antidepresiv. Postup byl následující: 

Vybrali jsme osm HVLP, u kterých jsme očekávali, že budou mít největší obrat, a zároveň 

jsme chtěli těmito osmi přípravky pokrýt hlavní skupiny AD (viz. příloha č. 1, 2). 

Konkrétně to byl z I. generace AD (TCA) přípravek Anafranil 25®, Amitriptylin®, 

Prothiaden 25® a ze III. generace (SSRI) Deprex®, Citalec 20®, Seropram®, Zoloft 50® a 
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Cipralex®. U každého z těchto HVLP jsme vybrali všechny lékaře, kteří předepisovali 

tento přípravek v řádově větším množství než ostatní lékaři. U každého z osmi přípravků 

jsme tak získali skupinu zhruba 20 lékařů, v našem případě spíše IČZ. Jelikož často stejné 

IČZ figurovalo u více přípravků, získali jsme nakonec tabulku 60 lékařů ( IČZ), kteří 

předepisovali alespoň jeden z těchto přípravků ve výrazně větším množství než ostatní 

lékaři. U každého z těchto 60 lékařů jsme sečetli celkový počet předepsaných balení 8 

vybraných HVLP antidepresiv za rok 2003, a prvních 20 lékařů z této skupiny jsme 

označili jako lékaře s největší preskripcí AD v lékárně Budějovická. 

U této vybrané skupiny 20 lékařů jsme následně sledovali všechny antidepresivní 

přípravky, které byly vydány na recepty od těchto lékařů v lékárně Budějovická v letech 

2003 - 2005. Z těchto 20 lékařů bylo celkem 11 psychiatrů, 4 neurologové, 4 praktičtí 

lékaři a 1 internista. Tyto lékaře jsme pro přehlednost setřídili do 3 skupin: 

1) Vybraní psychiatři 

2) Vybraní neurologové 

3) Ostatní vybraní lékaři 

 

V dalším kroku nás zajímalo i věkové zařazení těchto lékařů. Bohužel nebylo možné 

zjistit věk u všech 20 lékařů, protože za některými IČZ se skrývala celá skupina lékařů 

různého věku používající stejné razítko i ordinaci; nakonec jsme zjistili věk u 16 lékařů. 

Lékaře jsme rozdělili na „starší“ a „mladší“, kdy hraničním věkem pro nás bylo 55 let. 

Skupinu neurologů jsme do průzkumu vůbec nezařadili. Nakonec jsme tedy získali 

skupiny:  

1) Vybraní mladší psychiatři (3 lékaři). 

2) Vybraní starší psychiatři (4 lékaři). 

3) Vybraní mladší ostatní lékaři (2 lékaři). 

4) Vybraní starší ostatní lékaři (3 lékaři). 
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4.2.  SPOTŘEBA ANTIDEPRESIV V LÉKÁRNĚ BUDĚJOVICKÁ 

V LETECH 2003 - 2005 

4.2.1. Antidepresiva I. generace 

Tabulka 2: Spotřeba AD I. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 

2003 2004 2005
Imipramin        3 800 3 875 3 163
Klomipramin   12 825 12 720 10 725
Dibenzepin      0 0 0
Amitriptylin     8 943 9 169 7 434
Nortriptylin      1 083 950 0
Dosulepin        21 188 17 823 17 033  

Graf 1: Spotřeba AD I. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Z grafu je patrná klesající spotřeba všech zástupců TCA. Spotřeba imipraminu, je ve 

všech třech letech zhruba stále stejně nízká. Toto léčivo je na trhu dostupné jako 

Melipramin®. DDD je 100 mg imipraminu. Klomipramin je po dosulepinu druhým 

nejpředepisovanějším zástupcem TCA. V ČR je registrován pod názvem Anafranil®, DDD 

odpovídá 100 mg klomipraminu. Z grafu vidíme, že amitriptylin je na třetím místě 

z hlediska spotřeby. Ta těsně kopíruje spotřebu klomipraminu a také se od roku 2003 

mírně snižuje. Amitriptylin je registrován jako Amitriptylin-slovakofarma®. DDD 

odpovídá 75 mg účinné látky. Nortriptylin je předepisován v rámci TCA nejméně. Je 

obsažen v přípravku Nortrilen®, DDD je 75 mg nortriptylinu. Oranžový sloupec 

dosulepinu v grafu dominuje. Dosulepin je již tradiční účinná látka a je také předepisován 
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nejvíce. V ČR je registrován pod názvem Prothiaden®. Jedna DDD odpovídá 150 mg 

dosulepinu. Antidepresiva I. generace nemají preskripční omezení. 

Graf 2: Srovnání spotřeby AD I. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Ze srovnání souhrnné spotřeby antidepresiv I. generace je patrné, že zdaleka 

nejčastěji předepisovaným AD je dosulepin, následován klomipraminem a amitriptylinem. 

Ostatní látky jsou předepisovány ve výrazně nižším množství. 

4.2.2. Antidepresiva II. generace 

Tabulka 3: Spotřeba AD II. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 

2003 2004 2005
Maprotilin     3 975 3 238 2 220  
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Graf 3: Spotřeba AD II. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Spotřeba maprotilinu má trvale klesající charakter s minimem v roce 2005 kdy bylo 

vydáno 2220 DDD. Maprotilin je obsažen v přípravcích Ludiomil® a Maprotibene®. DDD 

je 100 mg maprotilinu. Maprotilin nemá preskripční omezení. 

 

4.2.3. Antidepresiva III. generace 

Tabulka 4: Spotřeba AD III. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 

2003 2004 2005
Fluoxetin                 56 598 48 622 45 214
Citalopram              141 616 151 743 170 234
Paroxetin                 26 170 37 330 42 960
Sertralin                   60 338 93 930 121 982
Fluvoxamin             20 490 17 310 15 735
Escitalopram           13 272 46 872 50 260
Trazodon                 21 623 18 685 19 960
Reboxetin                150 300 60  
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Graf 4: Spotřeba AD III. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Přestože téměř všechny přípravky v této skupině vykazují zřetelný růst, při pohledu 

na graf je vidět mírný pokles spotřeby fluoxetinu. Fluoxetin je obsažen např. v přípravcích 

Deprex®, Portal®, Prozac®, Apo-fluoxetine® a dalších. DDD odpovídá 20 mg fluoxetinu. 

Z grafu je dále patrná plynule rostoucí spotřeba citalopramu. Jedná se o velmi oblíbené a 

široce používané AD. Citalopram je obsažen hlavně v přípravcích Seropram®, Citalec®, 

Apo-citalopram®, Cita®, Citalon® a dalších. DDD odpovídá 20 mg citalopramu. Při 

pohledu na sloupec paroxetinu je patrná rostoucí tendence spotřeby paroxetinu ve 

sledovaném období. Paroxetin je obsažen v přípravcích Seroxat®, Apo-parox®, Remood®, 

Paroxetin ratiopharm® a Parolex®. DDD je 20 mg paroxetinu. Z grafu je patrný též výrazný 

růst spotřeby sertralinu. Mezi známé přípravky obsahující sertralin patří Zoloft®, Serlift®, 

Asentra®, Apo-sertral®. DDD je 50 mg sertralinu. Fluvoxamin svojí spotřebou těsně 

následuje trazodon. Jeho spotřeba není velká a má mírně klesající charakter v těchto letech. 

Je obsažen pouze v přípravku Fevarin®. DDD je 100 mg fluvoxaminu. Escitalopram je 

účinná látka nově registrovaná v roce 2003 pod názvem Cipralex®. V roce 2004 došlo 

k velkému nárůstu jeho spotřeby, která v roce 2005 ještě stoupala. Escitalopram se tak 

rychle zařadil mezi oblíbená AD. DDD je 10 mg escitalopramu. Trazodon je registrován 

od roku 2002. Jedná se o poměrně nové AD, jeho spotřeba se během námi sledovaného 

období výrazně nemění. Je registrován jako Trittico AC® a DDD je 300 mg trazodonu. 

Reboxetin obsažený v přípravku Edronax® patří k nejméně předepisovaným AD jak v této 
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skupině, tak i obecně. DDD je 8 mg edronaxu. U edronaxu končí registrace. AD III. 

generace nemají preskripční omezení.  

Graf 5: Srovnání spotřeby AD III. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 

2005. 
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V grafu vidíme jednoznačně dominující citalopram. Pokud bychom do spotřeby 

citalopramu zahrnuli i escitalopram, který je jeho izomerem, dostaneme 47 % podíl této 

látky. To představuje skoro polovinu preskripce v rámci III. generace AD. Citalopram tedy 

představuje nejrozšířenější AD vůbec. Hned za citalopramem následuje sertralin. Nižší je 

spotřeba fluoxetinu, paroxetinu a escitalopramu. 

4.2.4. Antidepresiva IV. generace 

Tabulka 5: Spotřeba AD IV. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 

2003 2004 2005
Bupropion 1 283 3 848 2 925
Venlafaxin    11 025 17 535 30 870
Milnacipran  462 469 420  
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Graf 6: Spotřeba AD IV. generace v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Bupropion je v ČR registrován od roku 2001. Zvláštností je, že firma má bupropion 

registrovaný pod názvem Wellbutrin SR® jako antidepresivum a po názvem Zyban® slouží 

jako podpůrný prostředek pro léčbu závislosti na nikotinu[35]. My jsme sledovali pouze 

Wellbutrin SR®. Maximum spotřeby vidíme v roce 2004, během roku 2005 pak jeho 

spotřeba mírně poklesla. DDD odpovídá 300 mg bupropionu. V tomto grafu dominuje 

sloupec venlafaxinu. Jeho spotřeba prudce stoupá s maximem v roce 2005. Je obsažen 

v přípravcích Efectin ER® a Velaxin®. DDD odpovídá 100 mg venlafaxinu. Spotřeba 

milnacipranu ve sledovaných letech téměř nekolísá, je stále velmi nízká. Milnacipran je na 

trhu k dispozici pouze v přípravku Ixel® a jeho DDD je 100 mg. Na všechna AD v této 

skupině se vztahuje preskripční omezení. Na úhradu VZP je může předepisovat pouze 

psychiatr, neurolog a sexuolog. 

4.2.5. Látky zvyšující zpětné vychytávání serotoninu 

Tabulka 6: Spotřeba AD zvyšujících zpětné vychytávání serotoninu v DDD v lékárně 

Budějovická v letech 2003 - 2005 

2003 2004 2005
Tianeptin    7 450 6 430 6 960  
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Graf 7: Spotřeba AD zvyšujících zpětné vychytávání serotoninu v DDD v lékárně 

Budějovická v letech 2003 - 2005 
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Jediným zástupcem této skupiny je tianeptin. Jeho spotřeba v letech 2003 - 2005 

pouze mírně kolísá. Jediný přípravek na našem trhu obsahující tianeptin je Coaxil®. DDD 

je 37,5 mg. Přípravek Coaxil® nemá preskripční omezení. 

4.2.6. AD přímo ovlivňující receptory 

Tabulka 7: Spotřeba AD přímo ovlivňující receptory v DDD v lékárně Budějovická v letech 

2003 - 2005 

2003 2004 2005
Mianserin      4 862 4 988 4 765
Mirtazapin     9 285 9 675 36 630  
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Graf 8: Spotřeba AD přímo ovlivňující receptory v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 

- 2005 
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Spotřeba mianserinu zůstává zhruba na stejné úrovní po celé sledované období. Tato 

účinná látka je obsažena v přípravku Miabene® a Lerivon®. DDD mianserinu je 60 mg. Na 

mianserin se nevztahuje žádné preskripční omezení. U mirtazapinu byla zaznamenána 

prudce se zvyšující spotřeba v roce 2005. Přípravky dostupné na trhu s obsahem 

mirtazapinu jsou Esprital®, Remeron soltab®, Mirzaten® a Mirtazapin Teva®. DDD 

odpovídá 30 mg mirtazapinu. Na úhradu pojišťovnou může mirtazapin předepisovat 

psychiatr, neurolog a sexuolog. 

Tabulka 8: Spotřeba IMAO v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005 

2003 2004 2005
Moklobemid     9 765 8 625 8 235  



 67

Graf 9: Spotřeba IMAO v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005 
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Z grafu je patrné, že spotřeba moklobemidu se od roku 2003 velmi zvolna snižuje. 

Moclobemid je účinnou látkou přípravku Aurorix® a Apo-moclobemid®. DDD odpovídá 

300 mg moclobemidu. Moklobemid mohou na úhradu pojišťovny psát psychiatři, 

neurologové, sexuologové. Preskripční omezení je u tohoto léčiva rozšířeno ještě na 

odbornosti geriatr a internista. 

 

4.2.7. Srovnání spotřeby jednotlivých skupin AD v letech 2003 - 2005 

v DDD v lékárně Budějovická 
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Graf 10: Srovnání spotřeby jednotlivých skupin AD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 

-2005. 
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4.2.8. Srovnání celkové spotřeby s daty o spotřebě antidepresiv VZP 

v letech 2003 - 2005 

Graf 11: Spotřeba Antidepresiv dle VZP vyjádřená v DDD v letech 2003 - 2005 
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Graf 12: Spotřeba AD v lékárně Budějovická v DDD v letech 2003 - 2005 
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Detail spodní části grafu na další straně. 
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Graf 13: Spotřeba AD v lékárně Budějovická v DDD v letech 2003 - 2005, detail spodní části 

grafu. 
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4.2.9. Srovnání spotřeby AD předepsaných vybranými psychiatry, 

neurology a ostatními odbornostmi v DDD v lékárně Budějovická 

v letech 2003 - 2005 
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Graf 14: Srovnání spotřeby AD v DDD v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005 dle 

odbornosti předepisujícího lékaře. 
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Graf 15: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými psychiatry v lékárně 

Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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Graf 16: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými neurology v lékárně 

Budějovická v roce 2003 - 2005. 
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Graf 17: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými lékaři ostatních odborností 

v lékárně Budějovická v letech 2003 - 2005. 
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4.2.10. Srovnání spotřeby AD v DDD v lékárně Budějovická v závislosti 

na věku předepisujícího lékaře  

Graf 18: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými lékaři v závislosti na věku 

(hranice 55 let) v lékárně Budějovická v roce 2003. 
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Graf 19: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými lékaři v závislosti na věku 

(hranice 55 let) v lékárně Budějovická v roce 2004. 
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Graf 20: Srovnání spotřeby AD v DDD předepsaných vybranými lékaři v závislosti na věku 

(hranice 55 let) v lékárně Budějovická v roce 2005. 
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5.  DISKUSE 
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Náplní práce jsou antidepresiva, konkrétně sledování jejich spotřeby na úrovni 

lékárny. Myslíme si, že téma deprese a její léčby je v dnešní době velmi aktuální. Svědčí 

o tom nejenom poznatky uveřejněné v teoretické části, ale i výsledky naší práce, které 

ukazují, že preskripce antidepresiv stále významně stoupá.  

V této práci jsme se snažili zachytit spotřebu AD v podmínkách lékárny. Zajímalo 

nás jak zastoupení jednotlivých účinných látek, tak celková spotřeba a trendy jednotlivých 

látek. Spotřebu AD jsme sledovali na úrovni výdeje v pražské privátní lékárně. Lékárna 

Pharmcentrum Budějovická, ve které pracuji od svého absolvování v roce 2005 je pro tento 

účel dle našeho uvážení dobře použitelná. Lékárna patří mezi jednu z největších veřejných 

lékáren v Praze, má zhruba 38 zaměstnanců. Nezvyklá velikost pracoviště nám poskytla 

jistotu velkého obratu AD a tím i velkou vypovídací hodnotu získaných dat. Lékárna je 

situována ve velké poliklinice, která funguje pouze jako ambulantní zdravotnické zařízení. 

Získaná data tedy představují léky vydané přímo pacientům a nejsou zkreslena např. 

dodávkami do lůžkových zařízení. Celá poliklinika se nachází v těsné blízkosti stanice 

metra Budějovická, lékárna je snadno dostupná široké veřejnosti a tak je zřejmé, že 

klientelu lékárny netvoří jenom návštěvníci polikliniky. Ze sebraných dat vidíme, že řada 

lékařů, kteří předepisují značné objemy AD vydávané v lékárně Budějovická sídlí ve 

značné vzdálenosti od lékárny, v některých případech doslova na druhém konci Prahy.  

Pro sběr dat jsme použili výhradně databázi expedičních případů používaného 

lékárenského softwaru Farmis®. Jedná se o aplikaci, která stejně jako naprostá většina 

jiných používaných lékárenských programů pracuje v systému MS-DOS a bohužel tedy 

nebylo možné získat z této aplikace využitelná data v elektronické podobě. Všechny 

souhrnné údaje bylo nutné přečíst z obrazovky a přepsat do naší databáze. 

Zajímala nás data ze tří po sobě jdoucích let 2003 - 2005. Údaje z roku 2002 nebylo 

možné ze systému Farmis® jednoduchým způsobem získat a rok 2006 nebyl v době 

zpracování této práce ještě úplný. Zpracovávat údaje z delšího časového období by bylo 

pro naší práci asi přínosnější, ale při použitém systému sběru dat také velmi časově 

náročné. Kromě celkových ročních obratů celkem 117 předepisovaných přípravků jsme se 

snažili odhalit rozdíly v preskripci lékařů příslušících do různých skupin. Konkrétně nás 

zajímalo, jak se liší struktura AD předepisovaných specialisty a praktickými lékaři; 

zajímalo nás také, jestli má struktura spotřeby jednotlivých AD nějakou souvislost s věkem 

předepisujícího lékaře. Mechanismem podrobně popsaným v praktické části jsme si vybrali 

celkem 20 lékařů, kteří předepisují největší objemy AD vydávaných v lékárně 

Budějovická a u těchto 20 IČZ jsme zjistili obraty všech 117 přípravků. Za tři roky to 
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představuje celkem 7 020 údajů. V našem výběru se ocitlo celkem 11 psychiatrů, 4 

neurologové , 4 praktičtí lékaři a 1 internista. Kdybychom zařadili do našeho výběru větší 

soubor lékařů, dostalo by se do sledované skupiny pravděpodobně i více praktických 

lékařů a výsledky by měly větší vypovídací hodnotu. Zvýšením počtu lékařů by se ale už 

výrazně nezvýšil objem podrobně sledovaných AD, který činil v roce 2003 74 % všech 

vydaných DDD a i v následujících letech neklesl pod 68 % všech vydaných DDD, viz graf 

č.14. Naopak bychom sledovali lékaře kteří ordinují již ve značné vzdálenosti od lékárny a 

pacienti, kteří si vyzvedávají léky v lékárně Budějovická již nepředstavují reprezentativní 

vzorek, ale třeba jeho mladší, resp. mobilnější část.  

Spotřebu AD jsme sledovali v ročních intervalech. Pro naše výsledky byla stěžejní 

preskripce lékařů polikliniky a při sledování kratších úseků by pak výsledek mohl být 

významně zkreslen např. hromadnými dovolenými v letním období, jednotnými termíny 

jarních prázdnin, obdobími oprav polikliniky atd. Pro podrobné sledování v kratších 

časových úsecích by byl nezbytný soubor většího počtu předepisujících lékařů.  

Při sběru dat jsme použili soupis všech přípravků a účinných látek třídění dle ATC. 

Spotřebu jednotlivých látek jsme pak vyjádřili jako počet DDD vydaných za rok. Tento 

postup umožňuje sledovat a srovnávat spotřebu jak v čase, tak i spotřebu v jednotlivých 

skupinách léčiv a neomezuje se na jednu účinnou látku či dokonce na jednu lékovou 

formu. 

V teoretické části své práce jsme zvolili rozdělení AD podle novější publikace: 

Anders, Uhrová, Roth: Depresivní porucha v neurologické praxi, rok vydání 2005. 

Klasický způsob dělení AD, který používá např. Vinař[23] jsem jenom stručně nastínila. 

Moderní třídění se zdá být logické vzhledem k mechanismu účinku jednotlivých látek. 

Mezi oběma pohledy na rozdělení AD existují značné rozdíly (viz teoretická část této 

práce), které je nutné respektovat při interpretaci dat. 

 

Z námi sebraných údajů o spotřebě AD je patrné, že v průběhu sledovaného období 

celková spotřeba AD stoupá. Tento fakt je v souladu s dostupnými údaji o spotřebě AD 

získaných z VZP – viz graf č 11. Nárůst je zřejmě způsoben zvyšující se incidencí deprese 

v důsledku dnešního způsobu života a skutečností, že deprese nebyla v minulosti chápána 

jako nemoc a nebyla správně diagnostikována. Kromě vyššího záchytu onemocnění má 

jistě vliv i dostupnost novějších preparátů (nejen SSRI), které jsou méně toxické než starší 

preparáty. Výše uvedené skutečnosti jsou zcela v pořádku, protože depresi není možno 
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podceňovat či zlehčovat. Výrazně zhoršuje kvalitu života a vůbec celkový stav organismu 

a navíc v některých případech je nutno pomýšlet na riziko sebevraždy. 

Spotřeba vývojově nejstarších AD I. generace - TCA postupně klesá. Je to dáno 

jejich toxicitou a špatnou snášenlivostí. Ve skupině TCA byl nejvíce oblíben dosulepin, 

dále klomipramin, amitriptylin, imipramin a nakonec nortriptylin. Dosulepin je v ČR velmi 

dobře zavedený, představuje českou specialitu týmu doktora Protivy. Svého času patřil 

mezi nejúspěšnější československé originální psychofarmakum. Je výhodný pro svůj 

anxiolytický a hypnotický účinek. AD I. generace by měla být postupně stále více 

vytlačována novějšími bezpečnějšími preparáty s méně významnými NÚ. Stále mají ale 

svůj význam při nedostatečné terapeutické odpovědi na zástupce ostatních skupin. 

Z grafu č.10 je zřejmé, že jejich podíl na celkové spotřebě AD stále rychle klesá, z 11 % 

v roce 2003 na 6 % v roce 2005. To koresponduje s faktem, že TCA už nejsou odbornými 

společnostmi doporučována jako lék první volby a svými nežádoucími účinky jsou značně 

nebezpečná, především pro seniory. 

AD nejvíce vydávaná v lékárně Budějovická jsou dnes jednoznačně SSRI. Jejich 

účinnost je srovnatelná s TCA a jsou mnohem lépe snášena. Jsou vhodná i pro kardiaky, je 

tu malé riziko přesmyku do mánie, nepůsobí výrazně sedativně, nepotencují účinek 

alkoholu. Jejich zvyšující se spotřeba je v souladu s obecnými doporučeními, v současné 

době představují léky 1. volby v terapii depresí. 

Dle námi zjištěných údajů je nejoblíbenějším zástupcem citalopram, dále sertralin a 

fluoxetin. Plynule stoupá spotřeba relativně nového escitalopramu, v roce 2005 je již 

předepisován více než fluoxetin. Tato látka je efektivní již v nízké dávce a má tedy i méně 

nežádoucích účinků. Spolu s citalopramem dominují v celkové spotřebě AD III. generace 

v letech 2003 - 2005 – dohromady s podílem 47 %. Nejméně používanými AD III. 

generace jsou fluvoxamin a trazodon, jejichž spotřeba se udržuje zhruba ve stejné hodnotě. 

Antidepresiva dalších skupin se používají v mnohem menší míře. Jejich zastoupení i 

celková spotřeba však stále zvolna roste. U AD IV. generace můžeme sledovat mírně 

rostoucí spotřebu bupropionu a výrazně rostoucí spotřebu venlafaxinu. Venlafaxin má 

velmi dobrou účinnost u pacientů léčených neúspěšně jinými AD včetně IMAO a dokonce 

i elektrokonvulzí. Indikován je i u úzkostných poruch a chronického algického syndromu. 

Má rychlejší nástup účinku, podstatně nižší výskyt interakcí, ale vyšší výskyt nežádoucích 

účinků než SSRI. 
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Spotřeba tianeptinu v lékárně Budějovická vykazuje setrvalý stav. Tato látka je 

obvykle dobře snášena. Má velmi dobře prokázanou účinnost, která je obdobná účinnosti 

SSRI. Dobře se uplatňuje především u anxiózně depresivních syndromů.  

Ve skupině látek přímo ovlivňujících receptory je patrný strmý nárůst spotřeby 

mirtazapinu. Tento lék neovlivňuje významně jaterní cytochromoxidázový systém P-450, 

proto není zatížen tolika interakcemi jako SSRI. Je vhodný pro léčbu agitovaných depresí 

doprovázených anxietou a nespavostí. Vhodný je též u pacientů s podváhou, nebo tam kde 

sexuální život stojí vysoko na žebříčku hodnot. Za nárůstem jeho spotřeby lze nejspíše 

hledat razantní pokles ceny přípravku po zavedení generických preparátů.  

Ze skupiny IMAO je používán jediný zástupce - moklobemid. Zajímavé je, že 

ačkoliv jsou zřejmé některé jeho výhody oproti jiným látkám, jeho spotřeba stále mírně 

klesá. Nižší frekvenci předepisování lze pravděpodobně vysvětlit přetrvávajícími obavami 

z klinicky závažných interakcí tohoto léčiva, které omezují možnost kombinování s jinými 

psychofarmaky. 

Spotřebu přípravku Jarsin®, který je jediným registrovaným lékem ze skupiny 

rostlinných antidepresiv jsme nesledovali. Tento lék je možno koupit i bez lékařského 

předpisu a naše výsledky by neměly výpovědní hodnotu, protože bychom nemohli sledovat 

ostatní volně prodejné preparáty obsahující extrakt z třezalky, kterých je na trhu značné 

množství. 

 

V další části naší práce jsme zkoumali, zda se liší preskripce AD u lékařů různých 

odborností. Jak jsme již uvedli výše, vznikla nám skupina psychiatrů, neurologů a 

ostatních lékařů, do které jsme zařadili praktické lékaře a internistu. Z výsledků uvedených 

v grafech č. 15 až 17 je zřejmé, že mezi psychiatry a neurology na straně jedné a ostatními 

lékaři na straně druhé existují velké rozdíly. Především na celou řadu modernějších a tedy i 

nákladnějších účinných látek se vztahují přísná preskripční omezení, a tak jsou tyto léky 

pro jiné lékaře než specialisty nedostupné. Dále je však patrné, že podíl TCA na celkové 

preskripci AD u praktických lékařů, který v roce 2003 tvořil 42 % , neodpovídá novým 

terapeutickým doporučením. Je uklidňující, že tento podíl v následujících letech i u těchto 

lékařů významně klesá až na 24 % v roce 2005. 

V dalším kroku jsme ještě rozdělili skupinu psychiatrů a ostatních lékařů podle věku 

na starší a mladší. Údaje o věku byly vcelku bez problémů získány od lékařů formou 

krátkého a úsměvného telefonického rozhovoru. Drobným problémem se ukázalo, že 

v některých případech se pod stejným IČZ střídá nebo za 3 sledované roky již vystřídalo 
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několik lékařů. Tato IČZ jsme z našeho průzkumu vyřadili. Velkým překvapením pro nás 

byl vysoký věkový průměr sledovaných lékařů. Věkové rozpětí sahalo od 40 do 80 let! 

Průměrný věk 16 zahrnutých lékařů je 56 let. Z těchto 16 lékařů nás nezajímali 

neurologové, takže jsme nakonec získali skupiny: Vybraní mladší psychiatři (3 lékaři), 

Vybraní starší psychiatři (4 lékaři), Vybraní mladší ostatní lékaři (2 lékaři) a Vybraní starší 

ostatní lékaři (3 lékaři). Je zřejmé, že tak malý počet zástupců ve skupině nemůže zcela 

zajistit vypovídací hodnotu získaných dat. Přesto si myslíme, že má jistý smysl porovnávat 

tyto skromné skupiny s tím, že tato data nelze jednoduše vztáhnout na celou společnost.  

Z grafů č. 18, 19 a 20 je zřejmé, že mezi staršími a mladšími psychiatry v letech 

2003 - 2005 neexistují výrazné rozdíly. Zcela jiná je však situace mezi ostatními 

odbornostmi. Ve všech sledovaných letech byl podíl preskripce AD. I. generace zhruba 4 x 

větší u starších lékařů než u lékařů mladších. Podíl TCA v roce 2003: 63 % starší/ 17 % 

mladší, v roce 2004 44 % starší/ 11 % mladší a v roce 2005 39% starší a 10 % mladší. 

Zastoupení nepreferované skupiny antidepresiv I. generace u obou skupin shodně klesá na 

úkor doporučovaných SSRI. Naše věkové rozdělení však naznačuje, že za vysokým 

podílem TCA u praktických lékařů by mohli stát především praktičtí lékaři vyšších 

věkových skupin. 

 

Výsledky naší práce ukazují, že výběr správného antidepresiva je v dnešní době 

velmi aktuální otázka a do budoucna ještě získá na významu. Pro léčbu jsou stále 

dostupnější moderní účinné látky, a je velmi důležité, aby se všichni lékaři naučili s těmito 

látkami pracovat. Léčba deprese samozřejmě není jen otázkou správné farmakoterapie. 

Neméně důležitá je i dobře vedená psychoterapie, která může mít na pacienta dokonce 

větší dlouhodobější efekt. Bylo by docela zajímavé prozkoumat, zda je stoupající množství 

vydaných antidepresiv podepřeno i nárůstem v objemu a kvalitě uskutečněných 

psychoterapeutických sezeních.  
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6. SOUHRN 
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Náplní práce je studium spotřeby léků na úrovni lékárny. Cílem bylo kvantifikovat 

stav, respektive vývoj spotřeby antidepresiv vydaných v letech 2003 - 2005 v lékárně 

Pharmcentrum Budějovická v Praze 4. 

V teoretické části práce jsme krátce shrnuli nejnovější poznatky a doporučení pro 

léčbu depresí. Jsou zde také uvedeny klíčové vlastnosti účinných látek používaných při 

farmakoterapii depresivních onemocnění. 

V druhé části práce jsme použili data o roční spotřebě jednotlivých přípravků získaná 

z lékárenského programu a pomocí systému DDD/ATC jsme vypočítali celkovou spotřebu 

jednotlivých léčiv. Snažili jsme se také zjistit, zda existují rozdíly v preskripci lékařů 

různých odborností, případně i různého věku.  

V letech 2003 - 2005 spotřeba antidepresiv v lékárně Budějovická neustále stoupala. 

Odpovídá to i údajům zveřejněným VZP. Výrazně rostoucí skupinou jsou antidepresiva III. 

generace – SSRI. Z této skupiny je nejvíce preferovanou látkou Citalopram. Až na výjimky 

vykazuje spotřeba látek z novějších generací rovněž trvalý růst. Tyto trendy jsou v souladu 

s doporučeními odborných lékařských společností. Nezanedbatelnou část preskripce lékařů 

však stále tvoří skupina tricyklických antidepresiv I. generace. Ta však vzhledem 

k nežádoucím účinkům již nejsou lékem první volby. Podíl TCA na celkové spotřebě ve 

sledovaných letech značně klesá z 11 % v roce 2003 až na 6 % v roce 2005. Naše výsledky 

však naznačují, že podíl TCA na preskripci praktických lékařů, zvláště vyšších věkových 

skupin, zcela neodpovídá stávajícím doporučením pro farmakoterapii depresivních 

onemocnění.  
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7. SUMMARY 
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The subject of this thesis is the research of medicine consumption in the selected 

pharmacy. We focused on the quantification of medication consumption between years 

2003 - 2005 in Pharmcentrum Budějovická, Prague 4. 

In theoretical part of our thesis we summarized the recent knowledge and the best 

recommendation for the curing of depression. Key attributes of the active principles used at 

pharmacotherapy of depressions are mentioned as well. 

In the following part we worked with the figures of single medicine annual 

consumptions gained from the pharmacy software. Using the DDD/ATC system we have 

computed the total consumption of each individual medicine. We also tried to learn 

whether there are any differences in prescriptions of various doctors according to their 

expertise or age. 

The consumption of antidepressants in Pharmcentrum Budějovická in the years 2003 

– 2005 had been permanently increasing. It corresponds with the numbers published by the 

VZP (General Medical Insurance Company). There is the significantly growing 

consumption of so called 3rd generation antidepressants (SSRI) with the most preferred 

substance Citalopram. With only minor exceptions the consumption of substances of the 

other new generations has been also increasing. Such trend complies with the 

recommendations of specialists.  

However, the tricycle antidepressants of so called 1st generation - outdated for its 

adverse effects - still represent the significant part of prescription. During the years in view 

the share of TCA on the total consumption has been considerably decreasing from 11 % in 

2003 to 6 % in 2005. Our outcomes indicate that especially the share of TCA on the 

prescriptions of elder general practitioners does not comply with the current 

recommendations for pharmacotherapy of depressive diseases. 
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