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Úvod
Psychiatrická společnost ČLS JEP jako první u nás vytvořila v roce 1998 doporučené postupy psychiatrické klinické 
praxe, které revidovala v roce 2005 a v roce 2010 (http://www.ceskapsychiatrie.cz/images/stories/deni_v_
oboru/blok-algoritmy-format-2.8..05_08_10_09_31_00.pdf). Nyní jsme připravili čtvrté, inovované vydání. 
Při jejich vypracovávání jsme stavěli na prvních třech verzích doporučení a snažili se dodržet doporučení 
skupiny AGREE Collaboration, která publikovala doporučení pro vypracování a kritéria pro posouzení kvality 
jednotlivých standardů (http://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/10/AGREE-II-Users-Manual-and-
23-item-Instrument_2009_UPDATE_2013.pdf). Při formulaci našich doporučení jsme vycházeli ze zásad medicíny 
založené na důkazech (www.nrc.cz). Hodnocení síly důkazů a doporučení jsme se dále přiblížili evropským 
a národním trendům a řídili jsme se pravidly Národního referenčního centra (viz. níže uvedené tabulky). 

Kvalita vědeckého důkazu doporučení 

I Nejvyšší úroveň evidence
Primární výstup RCT

 Meta-analýza nejlepších RCT

II Střední úroveň evidence
Randomizované studie menšího rozsahu či významu

 Předdefi nované sekundární poznatky významných RCT

III Nižší úroveň evidence
Prospektivní případové studie se skupinou souběžných nebo retrospektivních kontrol

 Následně provedené analýzy významných RCT

IV Neurčená úroveň evidence
Méně významné nekontrolované případové studie

 Všeobecná odborná shoda (konsensus) i přes neexistující důkazy

Síla doporučení 

A – Nejvyšší doporučení na podkladě meta-analýz nejlepších RCT a výsledků RCT s adekvátní velikostí 
vzorku 

 
B – Střední doporučení na podkladě RCT menšího rozsahu či významu  

C – Nižší stupeň doporučení na podkladě prospektivních, retrospektivních a případových studií se 
skupinou souběžných nebo retrospektivních kontrol  

D – Velmi nízká až neurčená úroveň doporučení na podkladě všeobecné shody (konsensu) nebo 
tzv. doporučení expertů

Naše doporučení jsou léčebná, nikoliv diagnostická. V tomto směru odkazujeme na u nás nejčastěji používaný 
systém MKN 10, včetně jeho kritérií pro výzkum (WHO 1993). Náklady spojené s publikací a honoráře autorům 
i redakční radě byly uhrazeny z fondů Psychiatrické společnosti. 

Redakční rada byla ustanovena v roce 2012 po dohodě s Psychoterapeutickou společnosti ČLS JEP ve složení 
J. Raboch, P. Uhlíková, P. Hellerová, M. Anders a M. Šusta. Technickou podporu měla na starosti D. Kamarádová 
z PCO Guarant International s.r.o. 

Literární servis zajistil Ústav vědeckých informací 1. LF UK a knihovna Psychiatrické kliniky. Autoři jednotlivých 
kapitol měli k dispozici následující zdroje informací: OVID – Biological Abstracts, EBM Reviews, EMBASE, 
MEDLINE, BIBLIOMEDICA, rozhraní EBSCOhost (PsycInfo, PsycArticles, Academic Search Complete), rozhraní 
PROQUEST Central, SCOPUS, WEB OF KNOWLEDGE. 
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Redakční rada vytipovala 13 okruhů, jak obecnějších, tak speciálně terapeutických podle diagnóz. Pro každý 
okruh pak jmenovala pracovní skupinu odborníků zastupujících obě společnosti – dva nebo více autorů 
a jednoho vedoucího editora. První verze textů byla oponována zkušenými recenzenty jmenovanými výborem 
Psychiatrické společnosti. Upravená doporučení byla ve formě sympozií a posterů na celostátním sjezdu 
Psychiatrické společnosti v Ostravě v říjnu 2013 předložena členům naší společnosti k diskusi a k připomínkám. 
Po dalších úpravách pracovní skupinou konečné texty schválila redakční rada v dubnu 2014. 

Většinou se jedná o inovované postupy již dříve zpracované. Rozšířili jsme ale oblast dětské psychiatrie 
a staronově se zabýváme i aktuálně rychle se rozvíjející biologickou léčbou duševních poruch. Ve spolupráci 
s internisty jsme připravili i materiál týkající se léčby metabolického syndromu.

Doufáme, že i čtvrtá verze doporučených postupů v psychiatrii přispěje k dalšímu rozvoji našeho oboru 
i ke kvalitnějšímu rozhodování v běžné praxi. Plně si však uvědomujeme, že tyto materiály nikdy nedokáží 
nahradit konkrétní klinickou úvahu nad individuálním případem, do které se promítají jak naše teoretické 
znalosti a klinická zkušenost, tak přání pacienta i aktuální místní možnosti.

Praha 22. 4. 2014

Za redakční radu
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 
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AP = antipsychotikum
BZD = benzodiazepiny
NP příznaky = neuropsychiatrické příznaky
SSRI = selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
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Odkaz č. 1
Donepezil: Inhibitor mozkových acetylcholinesteráz. Podání 1x denně per os 5 mg, po 1-2 měsících zvyšujeme 
na 1x denně 10 mg. Provedena řada placebem kontrolovaných, randomizovaných, double blind studií 
s velkými soubory pacientů, prokázána účinnost u lehkých a středních, ale také u pokročilejších demencí – 
evidence A. [1,2,3,4,6,8,12,15,16,17,18]. Rovněž účinná kombinace s memantinem – evidence A.[8]. 
Hospitalizace: 5% | Relaps: 10% | Remise: 50% | Reakce: 8% | Neúčinné: 40%
IV

Odkaz č. 2
Galantamin: Inhibitor mozkových acetylcholinesteráz a allosterický modulátor nikotinových receptorů. 
Podání per os 2x denně nebo u retardované formy 1x denně, titrace – první měsíc 8 mg/den, druhý měsíc 
16 mg/den a dále 24 mg/den. Provedena řada placebem kontrolovaných, randomizovaných, double-
blind studií s dostatečně velkými soubory pacientů u lehkých až středních forem demence – evidence A. 
[2,4,5.6.8,9,12,14,15,16,18].
Hospitalizace: 5% | Relaps: 10% | Remise: 50% | Reakce: 12% | Neúčinné: 40%
IV

Odkaz č. 3
Rivastigmin v perorální formě: Inhibitor mozkových acetyl- i butyrylcholinesteráz. Dávkuje se první měsíc 
2x1,5 mg/den, druhý měsíc 2x3,0 mg/den, třetí měsíc 2x4,5 mg/den a dále pak 2x6,0 mg/den. Má častější 
gastrointestinální nežádoucí účinky. Řada klinických placebem kontrolovaných, randomizovaných, double-
blind studií s velkými soubory pacientů prokázala účinnost u lehkých až středních forem demence – evidence 
A. Dobré ovlivnění poruch chování. [2,4,6,8,12,15,16,17,18]. 
Hospitalizace: 5% | Relaps: 10% | Remise: 50% | Reakce: 15% | Neúčinné: 40%
IV
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Odkaz č. 4
Rivastigmin patch (náplasťová forma): Výhody oproti perorální formě – rychlá titrace (první měsíc obsahuje 
jednodenní náplast přibližně 5 mg a od druhého měsíce přibližně 10 mg rivastigminu), podstatně menší 
výskyt nežádoucích účinků, zvláště gastrointestinálních. Stálejší plazmatická hladina látky. Klinické placebem 
kontrolované, randomizované, dvojitě slepé studie prokázaly klinickou účinnost u lehkých až středních forem 
demence – evidence A. [19,20].
Hospitalizace: 5% | Relaps: 10% | Remise: 50% | Reakce: 8% | Neúčinné: 40 %
IV

Odkaz č. 5
Memantin: Slabší inhibitor N-metyl-D-aspartátových glutamátergních receptorů. Je v perorálních formách 
– kapky a tablety. Užívá se 1x až 2x denně, denní dávka je první týden 5 mg, druhý10 mg, třetí 15 mg a dále 
20 mg denně. Nežádoucí účinky jsou minimální – někdy může dojít k excitaci pacienta, zcela výjimečně 
se mohou objevit halucinace. Dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie na velkých 
souborech prokázaly klinickou účinnost u středně těžkých až těžkých forem alzheimerovských demencí – 
evidence A. [2,4,6,8,12,15,16,18]. 
Hospitalizace: 5% | Relaps: 15% | Remise: 50% | Reakce: 5% | Neúčinné: 40%
IV

Odkaz č. 6
EGb 761 (extractum ginkgo biloba):Obsahuje asi 60 účinných látek. Hlavní působení je antioxidační, 
antiagregační (inhibice faktoru agregujícího trombocyty), zlepšení oxidativního metabolizmu glukózy. Dle 
klinických studií je látka účinná v léčbě alzheimerovsklých demencí, ale účinnost je menší než u inhibitorů 
mozkových cholinesteráz a memantinu. EGb 761 lze doporučit tam, kde při vysoké hodnotě testu MMSE 
nesnášejí postižení inhibitory cholinesteráz nebo na ně nereagují. Jinak se EGb761 používá jako přídatná 
medikace [8,10,11,17] – síla důkazu B.
Hospitalizace: 15% | Relaps: 25% | Remise: 40% | Reakce: 4% | Neúčinné: 50%
IV

Odkaz č. 7
Nicergolin: Látka odvozená od ergotových alkalopidů, nootropní farmakon s účinky zlepšujícími mozkovou 
mikrocirkulaci, glukózový oxidativní metabolizmus a v menší míře i acetylcholinergní transmisi. Vhodná 
aditivní látka k inhibitorům acetylcholinesteráz a k memantinu, avšak nedostatečná k samostatnému 
podávání. [6,8].
Hospitalizace: 20% | Relaps: 25% | Remise: 30% | Reakce: 5% | Neúčinné: 50%
IV

Odkaz č. 8
Omega 3 nenasycené mastné kyseliny: Tyto látky se významně podílejí na stavbě stěny neuronů, i na řadě 
přenosů informací. Tyto kyseliny slouží jako prekurzory některých významných látek, např. prostaglandinů. 
Kontrolované klinické studie však neukázaly významný efekt monoterapie, proto doporučujeme jako 
přídatnou terapii k inhibitorům acetylcholinestzerát i k memantinu. [7]. 
Hospitalizace: 30% | Relaps: 30% | Remise: 20% | Reakce: 2% | Neúčinné: 55%
IV

Odkaz č. 9
Nootropnní farmaka (piracetam, pyritinol)nesplnila očekávání a v léčbě Alzheimerovy choroby se ukázala 
jako neúčinná farmaka, jejichž podání je v této indikaci neracionální [6,8,18]. 
Hospitalizace: 30% | Relaps: 30% | Remise: 20% | Reakce: 3% | Neúčinné: 60%
IV

Doplňující komentář

V současnosti nedovedeme léčit Alzheimerovu chorobu kauzálně, používané léky především oddalují 
těžká stadia demence a zlepšují kvalitu života nemocných. Léky volby č. 1 u lehkých až středních forem 
demence na podkladě Alzheimerovy choroby jsou v současnosti inhibitory mozkových cholinesteráz (acetyl- 
i butyrylcholinesteráz) – kognitiva. Do této skupiny náleží donepezil, galantamin a rivastigmin.Je metodou 
volby, kterým inhibitorem začneme, při malé účinnosti nebo intoleranci můžeme jednotlivé inhibitory vyměnit. 
Zdravotní pojišťovny ČR hradí kognitiva v rozmezí testu MMSE 25-13 bodů. Jsou však účinná i u pacientů 
vyššími hodnotami MMSE, i u těžších demencí. Absolutní kontraindikace použití inhibitorů acetylcholinesteráz 
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je aktivní gastroduodenální vředová choroba a těžší převodní srdeční poruchy. Nejčastější nežádoucí úpčinky 
jsou gastrointestinální – nechutenství, dyspepsie, nauzea. U středních a těžkých (nikoli terminálních) demencí 
je používán mírný inhibitor N-metyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů memantin. Ten je hrazen našimi 
zdravotními pojišťovnami v rozmezí 17-6 bodů testu MMSE, u pacientů netolerujících AChE-I 19-6 b. Působí 
neuroprotektivně a zlepšuje učení mechanizmem dlouhodobé potenciace. Jak použití kognitiv, tak memantinu 
má sílu důkazu A. Inhibitory cholinesteráz a memantin se mohou vzájemně kombinovat – síla důkazu A. 
V případě, že lidé s lehkou demencí nesnášejí inhibitory mozkových cholinesteráz, můžeme použít jako lék 
první volby EGb 761 (extractum gingko biloba). Tento lék můžeme použít i jako augmentaci při užití inhibitorů 
cholinesteráz a/nebo memantinu – síla důkazu je B. Ostatní augmentační přípravky mají sílu důkazu C – G. Jsou 
to např. nicergolin, scavengery volných radikálů (E-vitamin, CoQ10 aj.), selegilin, ergotové alkaloidy, infuze 
Cerebrolysinu, omega3-nenasycené mastné kyseliny. Podávání nootropik nepřineslo u Alzheimerovy choroby 
očekávané efekty, a proto nelze nootropika v léčbě alzheimerovských demencí doporučit.
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Odkaz č. 1
Kyselina acetylosalicylová: Má antiagregační vlastnosti, zamezuje tvorbě trombů v mozkových tepnách, 
působí proti trombembolickým příhodám. Běžně používaný postup.(7) 
III

Odkaz č. 2
Další antiagregancia – clopidogrel, ticlopidin – brání trombembolickým příhodám, zamezují tvorbě tromb 
v mozkových tepnách. Scházejí sofi stikované klinické studie, ale potvrzeno zkušenostmi.
IV

Odkaz č. 3
Antikoagulancia – sulodexid, warfarin: Užívané k léčbě cévních mozkových příhod, účinné i u vaskulárních 
demencí. Dlouholetá klinická zkušenost, ale scházejí sofi stikované kontrolované studie.
IV

Odkaz č. 4
Extractum ginkgo biloba EGb 761: Obsahuje látky s účinky antioxidačními, antiagregačními aj. Více klinických 
studií vč. randomizovaných placebem kontrolovaných prokázalo střední efekt, ale studie v některých 
případech nebyly metodicky čisté. Doporučená dávka 240 mg/den. (2)
II
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Odkaz č. 5
Vazoaktivní a reologicky aktivní látky – nicergolin, pentoxifyllin, vinpocetin, nimodipin – hojně používané, 
ale s malým nebo zcela sporným efektem. (4,9)
III

Odkaz č. 6
Inhibitory mozkových acetylcholinesteráz – donepezil, rivastigmin, galantamin: Látky vykázaly průměrné 
až dobré efekty v randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích, ačkoli jsou určeny 
primárně pro léčbu Alzheimerovy choroby. U vaskulárních demencí nejsou hrazeny zdrav. pojišovnami. 
Vhodné užití u smíšených alzheimerovsko-vaskulárních demencí. (1,3,5,6,8,11)
I

Odkaz č. 7
Memantin – látka určená pro léčbu Alzheimerovy choroby, u vaskulárních demencí není hrazena zdrav. 
pojišovnami. Klin. studie prokázaly signifi kantní, ale mírné zlepšení kognitivních funkcí.(10).
I

Závěrečný komentář

Vaskulární demence vzniká na podkladě cerebrovaskulárního onemocnění. V prvé řadě je nutno 
léčit všechny chorobné stavy, vedoucí ke vzniku nebo zhoršení tohoto onemocnění. Tam náleží např. 
hypertenze, diabetes mellitus, obezita, hypercholesterolémie a hypertriglyceridémie (poruchy, jejichž 
kombinace je obvykle označována jako metabolický syndrom), arterioskleróza. Velký význam mají 
genetické faktory a způsob života. Je nutno léčit akutní cévní mozkové příhody. Terapeuticky jsou 
používána antikoagulancia (sulodexid, warfarin, nízkomolekulární hepariny), antiagreganica (kys. 
acetylosalicylová, clopidogrel, ticlopidin), dále látky zlepšující reologické vlastnosti krve (propentofyllin) 
– tam i přes nadměrné užívání efekty nebyly dostatečně prokázány (podobně naftydrofuril, vinpocetin). 
Extraktum ginkgo biloba – EGb 761 aj. má především antioxidační, ale také antikoagulační vlastnosti, 
zlepšuje mozkovou mikrocirkulaci a náleží k často užívaným farmakům k léčbě vaskulárních demencí. 
Více studií prokázalo efekt, studie však většinou nebyly metodicky čisté nebo nebyly používány čisté 
soubory probandů. Určitý efekt na zlepšení mozkové miokrocirkulace a tím i příznaků demence má také 
nicergolin. Nootropní farmaka neprokázala dostatečný efekt, i když jsou hojně používána. Inhibitory 
mozkových cholinesteráz (acetyl – i butyrylcholinesteráz), používané pro terapii Alzheimerovy choroby, 
prokázaly příznivé efekty u vaskulárních demencí, především na složku kognitivních funkcí. Zdravotní 
pojišťovny ČR je však v této indikaci nehradí, lze je použít za podmínek, kdy si je pacienti hradí sami. 
Obdobně je tomu i s memantinem. 

Důležité je, že jednotlivé postupy se kombinují. Jsou léčeny základní choroby vedoucí k cerebrovaskulárnímu 
onemocnění, k tomu jsou podávána antiagregancia nebo antikoagulancia, velmi často s extrakty gingka 
biloba. Inhibitory mozkových cholinesteráz bychom měli podávat především tehdy, když je přítomna 
neurodegenerativní (alzheimerovská) složka.
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Odkaz č. 1
12ti týdenní dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie u 26 pacientů s FTD prokázala pozitivní efekt 
trazodonu (300 mg/den) na behaviorální příznaky (iritabilitu, agitovanost, depresivitu a poruchy příjmu 
potravy). Nedošlo ke změně kognitivních funkcí (hodnoceno MMSE) (1). Další zhruba dvouleté otevřené 
sledování potvrdilo přetrvávající efekt trazodonu na behaviorální příznaky a dobrou toleranci (2).
II

Odkaz č. 2
SSRI vedly ke zlepšení behaviorálních příznaků (stereotypního chování, desinhibice, depresivní symptomatiky, 
agitovanosti, úzkosti či bažení po sladkém jídle) (3)(4)(5). 
III
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Odkaz č. 3
U IChE je efekt sporný. Některá sledování zaznamenala pozitivní efekt na chování (6). U některých pacientů 
vedly IChE naopak ke zhoršení chování (7). Vzhledem k obtížné diferenciální diagnostice mezi FTD a AN 
(častá neamnestická prezentace AN) a zároveň potenciálnímu efektu IChE u FTD je terapeutický pokus s jejich 
podáním možný (8). Pokud po 3-6 měsících neprokážeme efekt, preparát vysazujeme. 
III

Odkaz č. 4
Galantamin zlepšil řečové funkce u primární progresivní afázie (dvojitě slepá randomizovaná studie u 36 
pacientů s primární progresivní afázií vs. behaviorální formou FTD) (9). 
II

Odkaz č. 5
Teoretický předpoklad účinku má memantin, toto ukázaly některé otevřené studie a sledování (10). 26ti 
týdenní randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie u 81 pacientů s behaviorální variantou 
FTD či sémantickou demencí (39 pacientů memantin, 42 placebo) však efekt memantinu u FTD nepotvrdila 
(11). 
I

Závěrečný komentář

Pro léčbu frontotemporální demence (FTD) není jednoznačné doporučení (12). Vychází se z pravidel léčby 
Alzheimerovy nemoci (AN), z výsledků menších randomizovaných studií, sledování, klinických zkušeností 
a teoretických předpokladů. Základem léčby je psychosociální terapie (viz příslušná kapitola). Farmakoterapie 
je symptomatická, cílená především na poruchy chování. Indikované jsou inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu (trazodon, SSRI). V případě psychotické produkce či přetrvávání závažných behaviorálních symptomů 
pak atypická antipsychotika s uvědoměním si rizika vzniku vedlejších účinků. Výběr dalších psychofarmak (jiná 
antidepresiva, antikonvulziva, klasická antipsychotika atd.) záleží na konkrétním klinickém obraze a volbě 
lékaře. Kognitiva by u FTD neměla být rutinně podávána, v indikaci FTD nemají úhradu pojišťovnou. 
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Odkaz č. 1
Tiaprid – látka náleží mezi antipsychotika 2. generace, substituované benzamidy. Blokuje D2/D3 receptory. 
Má minimální antipsychotický efekt, ale dobře tlumí neklidy v rámci přidružených delirií při demenci 
i agitovanost s asociovanými poruchami chování i spánku pacientů s demencí. Je dobrá snášenlivost, poměrně 
málo nežádoucích účinků. [1].
I

Odkaz č. 2
Melperon – butyrofenonový derivát, blížící se svými efekty antipsychotikům 2. generace. Dobře snášený 
přípravek, méně často vyvolává extrapyramidové i jiné nežádoucí účinky než antipsychotika 1. generace. Má 
větší antipsychotický potenciál než tiaprid. Užití 3x denně nebo pouze na noc, obv. dávka 3x25-3x50 mg/den, 
ev. 25-50 mg/noc. []. 
IV

Odkaz č. 3
Haloperidol – antipsychotikum 1. generace. I při dobrém antipsychotickém efektu a efektu tlumení 
neklidu vyvolává závažné nežádoucí příznaky – extrapyramidové, kolapsy aj. Proto má být používán pouze 
k jednorázovému ztlumení těžkého neklidu, který nereaguje na jiná antipsychotika. [7].
I

Odkaz č. 4
Risperidon – antipsychotikum 2 generace. V malých dávkách do 2 mg/24 hod. tlumí neklid i přidružené 
psychotické příznaky a deliria u demencí. Je však zvýšené nebezpečí vzniku cévních mozkových příhod. [3,8]. 
I

Odkaz č. 5
Olanzapin – antipsychotikum 2 generace. U lidí trpících demencí velmi dobrý efekt na neklidy i přidružené 
psychotické příznaky v dávce 5-10 mg/den, nikoli vyšší. Zvyšuje tělesnou hmotnost a glykémii, proto se 
nepoužívá u obézních lidí a diabetiků. Zvyšuje nebezpečí vzniku cévních mozkových příhod. [8].
I

Odkaz č. 6
Quetiapin – antipsychotikum 2 generace. Je dobrá snášenlivost, minimálně vyvolává extrapyramidové 
příznaky. Proto preferenčně užíván u lidí s Parkinsonovou chorobou nebo parkinsonským syndromem (včetně 
demencí s Lewyho tělísky). V placebem kontrolovaných studiích účinný v dávce 200 mg/den, nikoli 100 mg/
den. [9].
I

Odkaz č. 7
Aripiprazol:Užíván off label hlavně při výskytu psychotických příznaků u Alzheimerovy choroby 
a u agitovanosti. Střední efektivita, málo nežádoucích účinků léčby, ale jako class efekt zvýšená mortalita. [5]
I
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Odkaz č. 8
Další antipsychotika 2 a 3 generace – ziprasidon, clozapin, zotepin aj.: U těchto látek je zatím málo klinických 
zkušeností a především málo klinických studií. Příznivé efekty na přidružené psychotické příznaky a neklidy 
pacientů s demencí, ale jejich podání je spojeno se zvýšeným rizikem cévních mozkových příhod (class effect). 
Použití výjimečné, tam, kde nezaberou jiné látky. [8]. 
IV

Odkaz č. 9
Inhibitory mozkových acetylcholinesteráz: Při používání těchto látek dochází kromě lepšení kognitivních 
funkcí a aktivit denního života také k zlepšení behaviorálních a psychotických příznaků demence včetně 
neklidů a psychotických příznaků. Efekty jsou podstatně slabší než po podání antipsychotik, ale jsou šetřeny 
kognitivní funkce. [4].
I

Odkaz č. 10
Memantin: Tato látka zlepšuje u pacientů s těžšími demencemi, obzvláště s Alzheimerovou chorobou kromě 
kognitivních funkcí a aktivit denního života i behaviorální a psychologické příznaky demence. Toto zlepšení 
je však menší než zlepšení předchozích dvou funkcí. [6]. 
I

Odkaz č. 11
Escitalopram, citalopram: Efekt srovnatelný s risperidonem, pomalejší nástup účinku, ale podstatně lepší 
tolerance. [2]
II

Odkaz č. 12
Další látky – benzodiazepiny, stabilizátory nálady: Benzodiazepiny jsou používány především 
k jednorázovému použití ke ztlumení neklidu nebo deliria pacienta s demencí tam, kde selžou 
antipsychotika. Jako účinná látka se ukazuje lorazepam, který však t.č. není u nás k dispozici, obvykle se 
používá diazepam k jednorázové i.m. nebo pomalé i.v. aplikaci 10-20 mg. Stabilizátory nálady neprokázaly 
význačnější efekty. [8].
III

Závěrečný komentář

U pacientů trpících demencí se může vyskytnout neklid několika typů: Nejčastější je agitovanost – neklid, který 
může mít různé projevy, někdy může být mírný, ale dlouhotrvající, jindy silný, včetně agresivního chování. Je to 
nejčastější typ neklidu pacientů s demencemi. Druhý typ neklidu je v rámci přidružených psychotických příznaků 
u demence (poruch vnímání typu halucinací/iluzí, poruch myšlení typu bludů,misinterpretací). Třetím typem 
neklidu u demencí je neklid v rámci přidružených delirií, která se vyskytují zvláště často u demencí s Lewyho tělísky, 
zatím co u jiných typů demencí, např. u čisté Alzheimerovy choroby, může výskyt delirií znamenat somatickou 
komorbiditu, nevhodnou léčbu (polypragmázie), dehydrataci a podobně. Hlavními léčivy pro neklid pacientů 
s demencí jsou antipsychotika (neuroleptika). U agitovanosti se zpravidla podává jako farmakon první volby 
substituovaný benzamid tiaprid, který produkuje málo nežádoucích efektů, především extrapyramidových, 
ale má malý antipsychotický potenciál. Při neúspěchu tiapridu přecházíme na melperon, antipsychotikum 1. 
generace, které se však blíží antipsychotikům 2. generace (je možná i opačná sekvence podání). Při neúčinnosti 
melperonu přecházíme na antipsychotika 2. generace – quetiapin (má malé extrapyramidové účinky, proto 
preferujeme u parkinsonských demencí a demencí s Lewyho tělísky), risperidon nebo olanzapin (pozor, u těchto 
dvou farmak byl zjištěn vyšší výskyt cévních mozkových příhod u lidí vyššího věku). Pokud by ani tato léčiva 
nebyla úspěšná, zkoušíme další atypická antipsychotika – aripiprazol, ziprasidon, paliperidon. Jiná alternativa 
je escitalopram/citalopram u agitovanosti. Při nezvladatelném neklidu podáme jednorázově haloperidol, nebo 
benzodiazepiny. Při neklidu v rámci přidružených psychotických příznaků začínáme atypickými antipsychotiky 
quetiapinem, event. olanzapinem nebo risperidonem, a při jejich neúspěchu přecházíme na jiná.
Antipsychotika 2. generace jsou u demencí off-label. 
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Odkaz č. 1
Multicentrická, jednoduše slepá, randomizovaná studie u 201 pacientů (115 aktivní léčba, 86 kontrol 
s běžnou péčí) prokázala efekt kognitivně-stimulační terapie. Terapie probíhala v sezeních 45 minut 2x týdně 
po dobu 7 týdnů. Došlo ke zlepšení kognitivních funkcí a kvality života (1). Pilotní studie u 35 pacientů, 
kteří pokračovali v „udržovací“ kognitivně-stimulační terapii (1x týdně po dobu 16 týdnů) ukázala přetrvání 
pozitivního kognitivního efektu léčby oproti skupině pacientů, kteří v léčbě nepokračovali (2).
II

Odkaz č. 2
Meta-analýza 23 randomizovaných a pseudorandomizovaných studií prokázala efekt nefarmakologických 
intervencí cílených na pečovatele v redukci frekvence a tíže neuropsychiatrických symptomů demence 
a v redukci negativních reakcí pečovatele. Úspěšná intervence čítala přibližně 9-12 sezení, probíhala 
individuálně a zahrnovala vícečetné komponenty aplikované po dobu 3-6 měsíců (3).
I

Odkaz č. 3
Systematický přehled nefarmakologických přístupů v léčbě neuropsychiatrických příznaků demence ukázal, 
že pozitivní vliv na problémové chování má zejména behaviorální terapie, různé typy edukace pečujících 
a kognitivně-stimulační terapie (4).
II

Závěrečný komentář

Psychosociální terapie je nedílnou součástí komplexní péče o pacienty s demencí a jejich pečující (5, 6). Má 
pozitivní vliv na kognici, neuropsychiatrické (NP) příznaky, denní aktivity, kvalitu života nemocného i pečujících. 
Oddaluje či odstraňuje potřebu institucionalizace (7). Je metodou volby u NP příznaků s účinností ve všech 
stadiích demence. Jednoznačný efekt byl prokázán u individualizovaných přístupů k pečujícím. U jednotlivých 
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psychoterapeutických technik nejsou důkazy efektu dostačivé (s výjimkou kognitivně-stimulační a behaviorální 
terapie), vychází se z výsledků menších studií, metaanalýz, klinických zkušeností (8). 

V časných stadiích demence cílíme terapii přímo na pacienta, preferujeme zároveň možnost práce s pečujícím 
(rodinným/profesionálním). Od středního stadia je přítomnost pečujícího nutná, v jeho režii je dohled nad 
prováděnými aktivitami či vedení aktivit. 

Základní terapie probíhá v několika krocích: 
I. Edukace – poskytnutí srozumitelných informací o příznacích nemoci, možnostech diagnostiky a léčby, 
prognóze; způsob a rozsah podávání informací vždy přizpůsobujeme osobnostní a intelektové kapacitě 
edukovaného
II. Podpora – pomoc přijmout situaci a adaptovat se na ni, přizpůsobit plány do budoucna, vytvořit příznivější 
náhled na realitu, zajistit odpočinek; poskytnout prostor pro vyjádření emocí, umožnit kontakt i v případě 
institucionalizace/úmrtí nemocného
III. Poradenství – informace o právní problematice, sociálních službách, svépomocných skupinách, kontakty 
při potřebě akutní pomoci
IV. Řešení konkrétních problémů – nácvik řešení NP příznaků, ztráty soběstačnosti aj.

U každého pacienta s demencí sestavujeme plán léčby (viz graf). Vycházíme z obecných doporučeních a plán 
individualizujeme ve spolupráci s pečujícím/pacientem, zohledňujeme konkrétní informace (preference, 
možnosti, předem vyslovená přání). V pravidelných intervalech (cca 1x/3 měsíce) nebo při změně stavu plán 
hodnotíme a přizpůsobujeme novým okolnostem. 
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Odkaz č. 1
Asi 50% pacientů závislých na alkoholu rozvine příznaky odvykacího stavu. Příznaky odvykacího stavu lze 
rozdělit do tří skupin: kognitivně-behaviorální, gastro-intestinální a ovlivňující autonomní nervový systém. 
II

Odkaz č. 2
Delirium tremens je nejzávažnějším průběhovým stavem odvykacího stavu při závislosti na alkoholu. Jde 
o život ohrožující stav, vyžadující komplexní medicínskou, nikoliv jen psychiatrickou péči. U rozvinutého 
deliria tremens je nutná zejména intenzivní metabolická péče. 
II

Odkaz č. 3
V léčbě akutního alkoholového odvykacího stavu jsou používány benzodiazepiny jako lék první volby. 
Dávkování je individuální v závislosti na závažnosti odvykacího stavu. Krátkodobě působící benzodiazepiny 
se doporučují u starších pacientů, u pacientů se somatickými komorbiditami a u pacientů s rizikem 
závažného průběhu odvykacího stavu (delirium trements v anamnéze, příznaky křečí apod.) Další informace 
v závěrečném komentáři (a). 
I

Odkaz č. 4
Výběr vhodného terapeutického postupu je závislý na výsledku psychiatrického/psychologického 
(adiktologického) vyšetření, zahrnujícího rovněž vyšetření biologických markerů a abúzu alkoholu. 
IV

Odkaz č. 5
Rozhodnutí o způsobu léčby závislosti na alkoholu vychází z posouzení stavu konkrétního pacienta 
a zahrnuje jak terapeutické postupy směřující k abstinenci (u rozvinutých závislostí), tak i terapeutické 
postupy směřujícímu ke snižování konzumace alkoholu (kontrolovanému užívání v počátečních stádiích 
závislosti na alkoholu). 
II

Odkaz č. 6
Léčba směřující k abstinenci zahrnuje farmakoterapeutické a psychoterapeutické postupy, které jsou 
kombinovány s ohledem na individuální stav pacienta. Psychoterapeutické postupy slouží ke zlepšení 
compliance a udržení/zvýšení motivace k léčbě; farmakoterapie je zaměřena zejména na zvládání cravingu 
a udržení abstinence. 
II

Odkaz č. 7
U pacientů závislých na alkoholu se doporučuje spolupráce s blízkými osobami, eventuálně jejich aktivní 
zapojení do léčby. 
IV

Odkaz č. 8
Naltrexon a acamprosat jsou používány při léčbě cravingu u pacientů závislých na alkoholu. Naltrexon je 
používán rovněž ke snižování konzumace alkoholu, acamprosat je přednostně používán při léčbě pacientů 
směřujících k plné abstinenci. Další informace v závěrečném komentáři (b). 
I

Odkaz č. 9
Disulfi ram je používán k udržení plné abstinence při léčbě pacientů závislých na alkoholu s vysokým rizikem 
relapsu a současně s dostatečnou compliance – vzhledem k rizikům této léčby. 
III

Odkaz č. 10
Výběr vhodného psychoterapeutického postupu je závislý na pacientově motivaci a ev. schopnosti začlenění 
do psychoterapeutické skupiny, která je s výhodou používána u pacientů se závislostí na alkoholu. Jedním 
z nejpoužívanějších postupů s vysokou mírou kvality důkazu jsou krátké intervence použitelné zejména 
v úvodních a omezeně i v rozvinutých fázích závislosti na alkoholu. Další informace v závěrečném komentáři (c). 
IV
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Odkaz č. 11
K udržení abstinence u pacientů závislých na alkoholu jsou používány postupy prevence relapsu. 
I

Odkaz č. 12
U pacientů v počátečních stádiích závislosti na alkoholu se zachovalou schopností kontroly je možné 
využít postupů směřujících ke snižování konzumace alkoholu (kontrolovanému užívání) s farmakologickou 
podporou (nalmefen) a tím k výraznému snižování rizik spojených s vysokou konzumací alkoholu. 
I

Odkaz č. 13
Závažné psychotické poruchy vyžadujích léčbu jsou nejčastěji způsobeny stimulačními návykovými látkami. 
V případě toxické psychózy obvykle halucinace mizí do 2 dnů, bludy pomaleji. Nezbytný je měsíc abstinence 
od stimulantů k odlišení od jiných psychiatrických komorbidit. Pacienty obávající se antipsychotické medikace 
raději doporučíme k hospitalizaci.
II

Odkaz č. 14
Mezi efektivní metody léčby pacientů závislých na opioidech lze řadit substituční léčbu – nejčastěji 
s využitím metadonu a buprenorfi nu, resp. buprenorfi nu v kombinaci s naloxonem – používanou současně 
s podpůrnými nefarmakologickými postupy (psychosociální podporou). Substituční léčba zvyšuje u pacientů 
retenci a snižuje u nich užívání ilegálních opioidů signifi kantně více, než programy bez substituce. Dávkování 
substitučních látek je individuální, následná suportivní terapie alespoň 6 měsíců.
I

Odkaz č. 15
K léčbě závislostí na návykových látkách jsou používány rovněž nefarmakologické postupy zahrnující různé 
formy individuální a skupinové psychoterapie, motivačního tréninku a postupů prevence relapsu, včetně 
zapojení blízkých osob do léčby. 
IV-expertní názory, klinická zkušenost

Odkaz č. 16
Naltrexon je používán při léčbě cravingu u pacientů závislých na opioidech. 
III

Odkaz č. 17
Léčbu závažného akutního odvykacího stavu u pacientů se závislostí na návykových látkách zahrnuje 
farmakologické i nefarmakologické postupy, realizované většinou během hospitalizace. Farmakologie 
odvykacího stavu využívá krátkodobou substituci s využitím benzodiazepinů a opioidů. 
I

Odkaz č. 18
Méně závažné odvykací stavy u spolupracujících pacientů závislých na návykových látkách je možné řešit 
ambulantně při využití technik psychosociální intervence, ev. s podpůrnou farmakoterapií. 
IV

Závěrečný komentář

Některé z odkazů vyžadují doplňující komentář, jehož uvedení přímo v odkazu by ovlivnilo sílu důkazu, 
přestože v klinické praxi se jedná o významné alternativní postupy. Uvádíme je proto zde. 
(a) Při léčbě akutního odvykacího stavu (syndromu z odnětí, či vysazení alkoholu) v rámci hospitalizace je 
alternativou k léčbě benzodiazepiny podávání klometiazolu, se kterým jsou dlouhodobé pozitivní klinické 
zkušenosti, síla důkazu ale odpovídá stupni II. 
(b) Anticravingový účinek při závislosti na alkoholu má i nalmefen, který má navíc výhodný farmakologický 
profi l. I v tomto případě je však síla důkazu II.
(c) Psychoterapeutický přístup by měl respektovat práci s emocemi a rovněž práci s traumaty a to jak v případě 
individuální, tak skupinové psychoterapie. Zvláště významná je tato poznámka opět u léčby duálních poruch. 
(d) Při prevenci relapsu má klíčovou úlohu rovněž následná péče ve smyslu integrované léčby zaměřené 
na zotavení. Jedná se například o asertivní komunitní léčbu, asistované a podporované bydlení nebo zaměstnání 
apod. Význam následné péče stoupá se závažností syndromu závislosti a závažností komorbidit. 
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Odkaz č. 1
Volba antipsychotika (AP) musí být vždy přísně individualizovaná a to s ohledem na účinnost, tolerabilitu, 
profi l nežádoucích účinků, formu aplikace a případné další komorbidity pacienta. Při dodržování léčebného 
režimu, mají antipsychotika první a druhé generace (AP1G a AP2G) v perorální i dlouhodobě působící 
injekční formě (LAI) v průměru srovnatelnou účinnost při redukci psychotických příznaků, liší se však profi lem 
nežádoucích účinků a adherencí pacientů a proto je nelze považovat za terapeuticky zaměnitelné (1,2,3).
I

Odkaz č. 2
Doporučená volba jednotlivých AP (v abecedním pořadí) pro akutní léčbu opakovaných epizod schizofrenie: 
amisulprid, aripiprazol, haloperidol, klozapin, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon, sertindol, 
ziprasidon a zotepin. Některá AP2G (amisulprid, klozapin, olanzapin a risperidon (v abecedním pořadí) však 
mohou být v určitých případech účinnější oproti jiným AP2G či AP1G) (1,4,8,9). 
I

Odkaz č. 3
Pacienti s první epizodou schizofrenie vykazují větší odpověď na léčbu a současně vyšší náchylnost 
k nežádoucím účinkům AP ve srovnání s pacienty s chronickým proběhem schizofrenie. Měli by být 
proto léčeni nižšími denními dávkami AP. Pro vyšší riziko neurologických nežádoucích účinků by měli být 
preferenčně léčeni AP2G. Pro vysoké riziko nonadherence u iniciálních stádií schizofrenie lze doporučit 
nasazení LAI-AP. Klozapin není doporučen pro léčbu pacientů s první epizodou schizofrenie (1,2). 
I

Odkaz č. 4
Doporučená volba jednotlivých AP (v abecedním pořadí) pro akutní léčbu první epizody schizofrenie: 
amisulprid, aripiprazol, haloperidol, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon, sertindol, ziprasidon 
a zotepin. Doporučené denní dávky AP: obecně se lze orientovat dle SPC. Denní dávky AP1G by se měly 
pohybovat v rozmezí 300 až 940 mg chlorpromazinových ekvivalentů. U AP2G takto jednoznačné doporučení 
neexistuje, řešení představuje stanovování plazmatických hladin (1,4,6).
I

Odkaz č. 5
Doba záměny antipsychotik: Při žádné či alespoň minimální terapeutické odpovědi byl mělo být AP podáváno 
po dobu minimálně 3 a maximálně 6 týdnů. Při částečné terapeutické odpovědi by první AP mělo být 
ponecháno po dobu 4 až 10 týdnů a druhé AP po dobu 5 až 11 týdnů před nasazením klozapinu. Optimální 
formou převodu antipsychotik je strategie zkřížené titrace či vzájemného překrytí a postupné snižování 
dávky původního AP (2,3,4).
I

Odkaz č. 6
Klozapin je možné nasadit až jako třetí antipsychotickou volbu při neúčinnosti předchozích dvou 
terapeutických pokusů. U farmakorezistentní schizofrenie je klozapin AP první volby. Je doporučeno 
pravidelné monitorování bílého krevního obrazu po dobu prvních 18 týdnů a poté jednou měsíčně. 
S výhodou se jeví monitorování plazmatické koncentrace klozapinu. Při intoleranci klozapinu je preferován 
převod na olanzapin a/nebo risperidon (4).
I

Odkaz č. 7
Kombinace antipsychotik: i když je monoterapie AP preferovanou strategií léčby schizofrenie, 
u farmakorezistentní formy lze zvážit kombinaci AP. Je třeba vycházet z farmakodynamických 
i farmakokinetických interakcí, zvýšeně monitorovat případné nežádoucí účinky. Kombinace klozapinu 
s amisulpridem či risperidonem je účinnější oproti monoterapii (2,4). 
II

Odkaz č. 8
Augmentace antipsychotik: klozapin + lamotrigin, AP + valproát: snížení agresivity a hostility, AP + 
topiramát: snížení tělesné hmotnosti, AP + antidepresiva (zejména mirtazapin): zmírnění negativních 
příznaků schizofrenie, AP + elektrokonvulzivní léčba, AP + repetitivní transkraniální magnetická stimulace: 
zmírnění sluchových halucinací a negativních příznaků schizofrenie (4). 
II
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Odkaz č. 9
Léčba negativních příznaků schizofrenie: AP2G jsou účinnější zejména v léčbě primárních negativních 
příznaků oproti AP1G. Amisulprid a olanzapin, respektive quetiapin a ziprasidon či kombinace AP 
a mirtazapinu mají prokázanou účinnost na negativní příznaky. Alternativu představuje i vysokofrekvenční 
repetitivní transkraniální magnetická stimulace (4).
I

Odkaz č. 10
Léčba kognitivních příznaků: AP mají jen mírný efekt na příznaky kognitivního defi citu schizofrenie. I přes 
omezené důkazy AP2G by měla být preferována před AP1G (3,4). 
I

Odkaz č. 11
Léčba agitovanosti: AP1G a benzodiazepiny vykazují srovnatelnou účinnost na agresivitu a agitovanost. 
U psychoticky motivované agresivity je lze užít v kombinaci. Intramuskulární formy AP2G (aripiprazol, 
olanzapin, ziprasidon) jsou srovnatelně účinné s haloperidolem za nižší incidence neurologických 
nežádoucích účinků. Současná vzájemná kombinace perorální a parenterální aplikace olanzapinu 
a benzodiazepinů (BZD) je vysoce riziková. Kombinace klozapinu a parenterálně aplikovaných (BZD) může 
rovněž vést k útlumu dechového centra (2,3,4). 
I

Odkaz č. 12
Léčba katatonních příznaků: elektrokonvulzivní léčba je považována za strategii první volby. Při neúspěchu či 
její alternativou mohou být vysoké dávky BZD (4). 
II

Odkaz č. 13
Na akutní léčbu navazuje stabilizační (6-12 měsíců) a udržovací léčba s cílem udržení remise, prevence relapse 
a dosažení úzdravy, která zahrnuje zlepšení funkčních schopností a kvality života (3,2,5). AP2G jsou účinnější 
v prevenci relapsů než AP1G (8). Při přetrvávajících příznacích viz odkaz 10-12. Alternativou perorálního 
podání AP jsou LAI-A, a to na základě osobní preference pacienta anebo rizika nonadherence. LAI-AP jsou 
významně účinnější než perorální AP v prevenci relapsu (7,10). Trvání léčby: 1-2 roky po 1.epizodě, 2-5 roků 
po opakované epizodě a celoživotně po několika epizodách (5).
I

Odkaz č. 14
Nežádoucí účinky (NÚ) jednotlivých AP souvisí s jejich farmakologickým profi lem.
Volba AP je dána individuální náchylností k jednotlivým NÚ. K neurologickým NÚ náchylné děti a starší 
populace (2). U parkinsonismu je účinná redukce dávky, vysazení nebo změna AP a přídatná léčba 
anticholinergiky, u tardivní dyskinéze je nejúčinnější klozapin, u akatízie je možné podávat beta-blokázory, 
benzodiazepiny, anticholinergní enbo anihistaminové látky (5). Tardivní dyskinéze je častější u AP1G než 
AP2G (5). 
II

Odkaz č. 15
K metabolickým NÚ jsou náchylní nemocní s pozitivní rodinnou nebo osobní anamnézou metabolických 
poruch (obezita, vysoký TK, lipidové abnormity a abnormity glukózového metabolismu)(2). Řešení 
metabolických NÚ zahrnuje psychosociální intervence (dietní programy, behaviorální terapie), změnu AP 
(na aripiprazol nebo ziprasidon) a přídatnou terapii látkami na léčbu obezity a farmakoterapeutickým 
řešením metabolických poruch (antilipidemika, diabetika). NÚ spojené s prolaktinémií lze objektivizovat 
stanovením prolaktinémie (5,2). 
II

Odkaz č. 16
Obvyklým postupem při relapsu je úprava dávky (3) a kontrola adherence(6). Pokud nezvládneme 
relaps tímto postupem, užíváme stejný postup jako při akutní léčbě. U prokázané nonadherence nebo 
nonadherenci v anamnéze preferujeme nasazení LAI-AP (6). 
III
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Odkaz č. 17
Krizová intervence (11) – zlepšení klinického stavu, větší spokojenost s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení 
opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě. Kognitivně behaviorální 
intervence s přechodným efektem akcelerují remisi akutní fáze schizofrenie rychlejším ústupem příznaků 
(PANSS, PSYRATS) oproti běžné léčbě či podpůrnému poradenství (1). 
I

Odkaz č. 18
Rodinná terapie (12) – snížení frekvence relapsů a přijetí k hospitalizací. Kognitivní remediace komplexní (1) 
– zlepšení kognitivních a sociálních funkcí. Kognitivně behaviorální terapie – zmírnění intenzity pozitivních 
a negativních symptomů (13). Psychoedukace (14) – redukce relapsu, znovupřijetí k hospitalizaci, zvýšení 
compliance. Asertivní komunitní léčba (15) – snížení frekvence relapsu, potřeby hospitalizace, stabilizace 
bydlení, zaměstnání, zvýš.spokojenosti. Podporované zaměstnání (16) – zvýšení zaměstnanosti. 
I

Odkaz č. 19
Podpůrná psychodynamická psychoterapie (17) – zmírnění symptomů a zlepšení sociálních funkcí. Skupinová 
psychoterapie (18) – zlepšení sociálních funkcí, zmírnění symptomů. 
II

Závěrečný komentář

V současné době se zdůrazňují preference nemocného, cílem je dosažení úzdravy včetně zvýšení a udržení 
funkčních schopností a kvality života. V každé fázi léčby je nutná, kromě farmakoterapie, psychosociální 
intervence. V akutní léčbě klademe důraz hlavně na účinnost, při dlouhodobé na snášenlivost. Monitorování 
nežádoucích účinků zahrnuje hodnocení tělesného stavu. Při propuštění zajistíme následnou péči, nejčastěji 
formou ambulantní. Psychoterapie a psychosociální intervence se soustřeďují zejména na farmakorezistentní 
symptomy, kognitivní defi city, opakované relapsy, poruchy v sociálních rolích a dovednostech, nespolupráci při 
léčbě, problémy v zaměstnanosti a narušené interpersonální vztahy. Každý typ intervence je indikován v určité 
fázi vývoje poruchy. Nejvýraznější efekt psychoterapie a psychosociální intervence, přetrvávající až 12 měsíců, 
byl shledán v oblasti poruch myšlení, negativních symptomů, spolupráce při léčbě a frekvence relapsů, a to 
spíše v chronických fázích onemocnění (19).
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Odkaz č. 1
Prodromální schizofrenní příznaky mohou být akutní (dny – týdny) nebo chronické (měsíce – roky). [17, 18]
IV

Odkaz č. 2
Diferenciální diagnóza: schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha,indukovaná porucha s bludy, depresivní 
a bipolárníafektivní porucha, pervazivní poruchy, posttraumatická stresová porucha, obsedantně kompulzívní 
porucha [17, 18].
IV

Odkaz č. 3
Pozitivní příznaky (bludy, halucinace), negativní (autismus, ambivalence), dezorganizované chování 
(dezorganizovaná řeč, kognitivní dysfunkce, bizarní motorické projevy, afektivní útlum, ztráta komunikace 
[17]. V akutní fázi výskyt pozitivních symptomů, po 6 měsících převaha negativních s určitými známkami 
defektu. 75 % pacientů má neurovývojové poruchy v oblasti motorické, řečové a sociální. Komplexní 
bludy chybí. Časté jsou elementární sluchové halucinace, nepřiléhavé afekty a deteriorace předchozích 
psychosociálních funkcí. [17, 18]
IV

Odkaz č. 4
Aripiprazol – V kontrolované 6týdenní studii bylo pozorováno výrazné klinické zlepšení a dobrá tolerance 
[1]. Při rychlém zvýšení dávky se mohou objevit extrapyramidové příznaky nebo příznaky psychomotorického 
útlumu [2]. Doporučená dávka dle FDA pro léčbu dětské schizofrenie je 2-30 mg/den ve 2-3 dávkách [3]. 
I
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Odkaz č. 5
Quetiapine – 12 týdenní studie, které se účastnilo 56 dětí a adolescentů ve věku 12-17 let, 39 dětí studii 
dokončilo, 17 skončilo předčasně, zejména pro somnolenci a únavu. Dávkování léku bylo 25- 800 mg/den. Byl 
pozorován mírný vzestup hmotnosti 0,5-5,5 kg. U 9 pacientů byla zjištěna posturální tachykardie [6]. Celkem 
3 kontrované klinické studie, 3 studie otevřené v jedné zachycen výrazný vzestup hmotnosti, pozitivní 
stanovisko FDA [7]. 
I

Odkaz č. 6
Risperidone – V multicentrické placebem kontrolované dvojitě slepé studii (160 dětí a adolescentů) se 
60 – 70 % pacientů zlepšilo, nižší dávkování (1 – 3 mg), při vyšším dávkování (4 – 6 mg) byly pozorovány 
časté extrapyramidové příznaky a zvýšení hladiny prolaktinu, u několika pacientů se vyskytla galaktorhea 
a vzestup hmotnosti 1,9 – 7,2 kg [5]. Celkový počet provedený kontrolovaných studií je sedm. Při vyšším 
dávkování stoupá výrazně výskyt nežádoucích příznaků. 
I

Odkaz č. 7
Ziprasidon – Nejsou k dispozici dvojitě slepé placebem kontrolované studie. V osmitýdenní otevřené studii, 40 
pacientů, při dávkování 117 +/- 49,2 mg, bylo významné potenciální riziko rozvoje mánie a mírné prodloužení 
QTc, eventuelně sedace nebo akatizie [6].
III-ostatní studie korelační, případové

Odkaz č. 8
Olanzapin se jeví jako klinicky vysoce efektivní, přesto není považován za lék první volby vzhledem 
k metabol. účinkům, zejména výraznému vzestupu hmotnosti [8, 12].Do r. 2012 bylo provedeno 9 
kontrolovaných s placebem a komparátory [9]. Olanzapin byl účinný ve studii za dvojitě slepých podmínek, 
oproti placebu.(107 pacientů adolescentního věku,) Také při srovnání risperidonu, olanzapinu a haloperidolu, 
byla obě atypická neuroleptika lepší než haloperidol. [10]. Dávkování Olanzapinu 9,6+-5,4 mg/den. 
I

Odkaz č. 9
Klozapin – ve srovnávací studii s haloperidolem lepší ve všech škálách psychot. symptomatiky. Po klozapinu 
přerušila studii pro epi záchvaty a neutropenii ¼ pacientů [11]. 66% zlepšených na klozapinu, na olanzapinu 
33%. V několika studiích neutropenie úspěšně upravena aplikací lithia [14]. Další nežádoucí účinky: 
hypersalivace, zvýšené riziko epi záchvatů, výjimečně akutní pankreatitis [15]. Klozapin má být aplikován 
po dvou neúspěšných antipsychoticích [6]
I

Odkaz č. 10
V dětské a dorostové psychiatrii se v léčbě osvědčila také typická antipsychotika, v našich podmínkách 
zejména haloperidol. Nicméně se ukázalo, že při nižší účinnosti vykazuje haloperidol více nežádoucích účinků 
než atypická neuroleptika s výjimkou olanzapinu a klozapinu. Průměrná denní dávka haloperidolu je 0,02 – 
0,12 mg/kg/den [7].
I

Odkaz č. 11
Adekvátní terapeutický pokus trvá 4 – 6 týdnů a je užita dostatečná dávka léku. 
Nežádoucí účinky: 1) extrapyramidové příznaky: akutní dystonie, parkinsonismus (bradykineze, tremor, 
rigidita), akatizie, dyskineze z vysazení, tardivní dyskineze. 2) sedace: ortostatická hypotenze. 3) sexuální 
dysfunkce. 4) vzestup hmotnosti, zvýšení hodnot jaterních testů, vzestup glykémie. 5) agranulocytóza. 6) 
riziko epi. záchvatu. 7) zvýšení hladiny prolaktinu. 8) prodloužení QTc intervalu [17, 18]
IV

Odkaz č. 12
Aripiprazol byl použit v kombinaci s klozapinem tam, kde byl samotný klozapin neúspěšný, 
u farmakoresistentních pacientů. Otevřená studie 15 dětí. Dávka augmentace aripiprazolem byla 5 – 15mg. 
Bylo pozorováno zřetelné zlepšení stavu a snížení nezbytné dávky klozapinu [4].
III
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Odkaz č. 13
Paliperidone ER s pozvolným uvolňováním byl podáván v dávce 3, 6, 12 mg v dvojitě slepé 6týdenní studii 201 
adolescentům ve věku 12-17 roků. Bezpečná a dobře tolerovaná dávka byla od 1,5 mg do 12 mg/24 hod, kdy 
došlo k výraznému ovlivnění symptomů schizofrenie a neobjevily se žádné nežádoucí účinky. [13, 16].
II

Odkaz č. 14
Lithium podáváme od 12 let za standardních podmínek s příslušnými laboratorními odběry. Dostatečná 
hladina 0,3 – 0,6 mmol/l
II

Závěrečný komentář

Schizofrenní onemocnění s časným začátkem (schizofrenie dětského a dorostového věku) představuje závažné 
onemocnění s nutností dlouhodobé léčby a se závažnou prognózou u části pacientů. Vyžaduje včasnou 
diagnostiku, léčbu prodromálních příznaků atypickými neuroleptiky v nízkých dávkách, systematické užití 
výše uvedených neuroleptik, eventuelní antidepresivní léčbu. Preferována je monoterapie, v řadě případů 
je však nutné použít kombinace antipsychotik, často je užíván risperidon, quetiapin, olanzapin eventuelně 
haloperidol, u pacientů farmakorezistentních klozapin. Kontrolované studie kombinovaných terapeutických 
postupů nejsou k dispozici. Prognóza je příznivá u menšího počtu pacientů, než u pacientů v dospělém věku. 
Důležitý je terapeutický vztah mezi pacientem a lékařem, dobrá a komplexní spolupráce s rodinou, podrobná 
edukace rodiny o problematice pacienta, monitorování nežádoucích účinků léku a spontánních změn v chování 
pacienta (depresivní stavy, suicidální tendence a pokusy), akutní zhoršení způsobené přerušením užívání léků 
apod. Stále je nutné zvažovat diferenciálně diagnostické otázky, zejména ve vztahu k bipolární poruše a poruše 
schizoafektivní. Je nutné podporovat sebevědomí pacienta a postupně jej zapojovat do činností, o které má 
zájem. I u dětí a adolescentů je možné užít depotní neuroleptika ve stejných indikacích jako u dospělých. 
Ve školním prostředí je nutné dbát o sociální pozici dítěte a respektovat rudimentární negativní příznaky 
a konzultovat problematiku s učiteli, připravit individuální výukový plán ve spolupráci s PPP. Při dodržení 
těchto pravidel a dobré spolupráci rodiny je v některých případech prognóza překvapivě dobrá. Na základní 
charakteristiky osobnosti po proběhlé schizofrenní atace je třeba pomýšlet i při budoucím studijním zařazení 
pacienta. Tito adolescenti většinou preferují klidné, spíše individuální zaměstnání a studijní obory v oblasti 
humanitních věd, literatury apod. Je nepochybně třeba sledovat complianci pacientů a počítat s tím, že většina 
léků je indikována offl able (informovaný souhlas pacienta a zákonného zástupce). Ve většině případů je nutná 
hospitalizace na pedopsychiatrickém oddělení eventuálně i bez souhlasu pacienta. 

Reference

1. Findling R. I., Robb A., Nyilas M., et all. A multiple – center randomized, double blind, placebo-controlled 
study of oral aripiprazole for treatment of adolescents with shizophrenia. Am. J. Psychiatry 2008; 165(11): 
1432- 41.

2. Johnsen E. and Jørgensen H. A.: Effectivness of second generation antipsychotic: A systematic review of 
randomized trials. BMC Psychiatry 2008 Apr 25;8:31.

3.  Fraguas D, Correll CU, Merchán-Naranjo J, Rapado-Castro M, Parellada M, Moreno C, Arango C.: 
Effi cacy and safety of second-generation antipsychotics in children and adolescents with psychotic and 
bipolar spectrum disorders: comprehensive review of prospective head-to-head and placebo-controlled 
comparisons. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Aug; 21(8):621-45.

4.  Bachmann C J, Lehr D., Theisen FM,et all Aripiprazole as an adcunct to clozapine therapy in adolescents 
with early-onset schizophrenia: a retrospective chart rewiew. Pharmacopsychiatry 2009; 42(4): 153 – 7.

5.  Stich L., Frazier J. A. Meclellan J et all. Double-blind comparison of fi rst and second generation 
antipsychotics in early onset schizophrenia, schizoafective disorders TEOS study. Am J Psychiatry 165: 11, 
2008 1420- 3l.

6.  Maloney A. E.,Yakutis L. J, Frazier J. A.: Empirical evidence for psychopharmacologic treatment in early-
onset psychosis and schizophrenia. Child Adolesc. Psychiatric Clin N Am 2012; 21: 885-909.

7.  Astra Zeneca Quetepine fumarate (Seroquel) cpompared to placebo in treatment of adolescent patients 
with schizophrenia in Clinical- trials.gov Internet Bethesda, Available at http//clinicaltrials.gov/ct2/show 
atd str 906.

8.  Maloney AE, Sikich L.: Olanzapine aproved for the accute treatment of schizofrenia or manie miíxed 
episodes assocated with bipolar disorder in adolescent patients. Neuropschiatr Dis.Treat.2010; 6: 749- 66.



55

8. Schizofrenie u dětí a dospívajících 
Ivo Paclt

9. Kryzhanovskaya L, Schulz SC, McDougle C et al. Olanzapine versus placebo in adolescents with 
schizophrenia: A 6-week, randomized, double blind, placebo controlled trial. J. Am. Acad. Child Adolesc. 
Psychiatry 2009, 48(1):60-70.

10. Sikich L., Hanner RM,Bashford et al. A pilot study risdperidone, olanzapine and haloperidol in psychiatrix 
youth: a double – blind randomiozed 8 week trial. Neuropsychopharmacology 2004; l33- l45.

11. Kumra S.,Frannzier J. A., Jacobsen L. et al: Childohood – onset schizofrenia: a double blind clozapine 
-haloperidol comparison. Arch. gen. Psychiatry 1996; 53:1000- 7. 

12. Shaw P., Sporn A., Gogtary N. et al.:Childhood onset schizophrenia: double blind randomized clozapine- 
olanzapine comparison. Arch. gen.psychiatry 2006; 63(7): 721- 30.

13. Singh J, Robb A, Vijapurkar U et al.: A randomized, double-blind study of paliperidon extended-release in 
treatment of acute schizofrenia in adolescents. Biol Psychiatry. 2011 Dec 15; 70(12):1179-87.

14. Sporn A., Gottay N.,Ortie Aguayo R. et al.:Clozapine induced neutropenia in chidren. Management with 
lithium carbonate. J Child Adolesc Psychopharmacol 2003; 13(3): 401- 4.

15. Webonier P. M.,Hriser P.,Remschmidt H.: Pancreatitis followed by pericardial effect in an adolwscent 
treated with clozapine J.Clin. Psychophatmacol 2003; 23(1): 102-3.

16. Younis IR, Laughren TP, Wang Y, Mathis M, Gobburu JV: An integrated approach for establishing dosing 
recommendations: paliperidone for the treatment of adolescent schizofrenia. J Clin Psychophramacol. 
2013 Apr;33(2):152-6.

17. APPA 1997: Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with 
schizophrenia. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
2001 Jul;40(7 Suppl): 4S-23S.

18. Malá E. Schizofrenie v dětství a adolescenci. Grada 2005, 196 stran.



56

9. Deprese u dospělých
Jiří Raboch, Martin Anders, Miroslav Sekot

9. Deprese u dospělých

Jiří Raboch, Martin Anders, Miroslav Sekot

AD – antidepresiva
AP2G – antipsychotika druhé generace (atypická)
DBS – hluboká stimulace mozku (deep brain stimulation)
DNRI – inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu
EKT – elektrokonvulzivní terapie
MASSA- melatoninergní a specifi cky serotoninergní antidepresiva
MST – magnetická záchvatová terapie (magnetic seizure therapy)
NaRI – inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu
NaSSA – noradrenergní a specifi cky serotonergní antidepresiva,
RIMA – reverzibilní inhibitory monoaminoxidázy typu A
rTMS – repetitivní transkraniální magnetická stimulace
SARI – serotoninoví antagonisté a inhibitory zpětného vychytávání, 
SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotninu a noradrenalinu
SRE – stimulanty zpětného vychytávání serotoninu (serotonin reuptake enhancer)
SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
TCA – tricyklická antidepresiva
tDCS – transkra niální stimulace přímým proudem (transcranial direct current stimulation)
VNS – stimulace nervus vagus (vagus nerve stimulation)
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Odkaz č. 1
Při léčbě akutních lehkých forem depresivní poruchy může být při preferenci pacientem užita 
farmakoterapie. Léčba antidepresivy by měla užita vždy při léčbě středně těžkých a těžkých forem 
onemocnění, a to i je-li plánována elektrokonvulzivní léčba (Anders et al. 2010; APA 2010).
I

Odkaz č. 2
Vzhledem k porovnatelné účinnosti se iniciální výběr antidepresiva řídí profi lem nežádoucích účinků, 
bezpečností, snášenlivostí, farmakologickými vlastnosti, příp. předchozí účinností, cenou a preferencí 
pacienta. U většiny pacientů je optimální zahájit SSRI, SNRI, mirtazapinem, bupropionem nebo trazodonem. 
Dávky titrujeme do plné terapeutické dávky s ohledem na věk, komorbidity, konkomitantní léčbu a vedlejší 
účinky. Léčbu lehkých epizod u jedinců preferujících doplňkovou nebo alternativní terapii lze vést extrakty 
třezalky tečkované (APA 2010).
I
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Odkaz č. 3
Všechny další intervence doplňující primární léčbu antidepresivy jsou označovány jako přídatná léčba 
a zahrnují postupy farmakologické i nefarmakologické. Cílem je urychlit odpověď na primární antidepresivní 
léčbu, zmírnit anxietu nebo insomnii, případně redukovat depresivní symptomy do dosažení plné remise 
(Anders et al. 2010). 
II

Odkaz č. 4
Anxiolytika sama nejsou účinná v léčbě středně těžkých a těžkých depresivních poruch. Indikována jsou 
u přítomné anxiety zvyšující riziko suicidia (Katz et al.,2011), k redukci poruch spánku (Richey a Krystal, 2011), 
psychomotorické agitovanosti, potlačení aktivace způsobené antidepresivy (Sinclair et al., 2009), nutnosti 
akcelerace pozitivní léčebné odpovědi (Papakostas et al., 2010). Trvání léčby by mělo být časově omezené na 4-6 
týdnů, není průkaz dlouhodobější účinnosti. Ukončení léčby vždy postupně za 2-4 týdny (Anders et al., 2010).
I

Odkaz č. 5
Preferujeme hypnotika III.generace, která jsou účinná v léčbě insomnie u depresivních nemocných, ale 
není zřejmé, zda se podílejí i na potlačení hlavních příznaků depresivní poruchy. Abruptní přerušení léčby 
zolpidemem nevede k vyvolání rebound insomnie obvyklé při podávání benziodiazepinových hypnotik (Fava 
et al., 2011a; Fava et al., 2011b). Při léčbě uvedenými hypnotiky je nutné zhodnotit a vést po celou dobu 
léčby v patrnosti riziko vzniku závislosti a indukce deliriózních stavů nebo halucinací (Hajak et al.,2003; Tůma 
et al., 2002). 
II

Odkaz č. 6
Psychotické symptomy odpovídají na kombinovanou léčbu antidepresivy a antipsychotiky výrazněji a rychleji 
než při použití jednoho každého zvlášť. U psychotických depresivních epizod užijeme kombinaci ihned při 
zahájení terapie anebo volíme EKT. Atypickým antipsychotikům dáme přednost před použitím klasických 
preparátů, zvláště kvůli spektru jejich nežádoucích účinků (Anders et al., 2010). Antipsychotika lze užít i při 
léčbě rezistentních forem depresivních poruch (Nelson a Papakostas, 2009).
I

Odkaz č. 7
Zohlednit riziko suicidia, sledovat nárůst energie nebo vznik aktivačního syndromu v iniciální etapě; upevňovat 
terapeutický vztah; spolupracovat a prohlubovat kontakt s rodinnými příslušníky, omezit pacientovu izolaci, 
pomáhat v rozvíjení aktivity; opakovaně edukovat pacienta i jeho příbuzné o nemoci a její léčbě; pacienta 
kontrolovat jednou týdně po dobu 1. měsíce léčby (v indikovaných případech zpočátku léčby i denně), každé 2 
týdny ve 2. měsíci léčby; umožnit případný kontakt i mimo plánované návštěvy (Anders et al., 2010).
II

Odkaz č. 8
EKT je nejúčinnější léčba depresivních poruch se 70-90% pozitivní odpovědí na léčbu. První volbou je 
u depresivních poruch závažné intenzity, psychotických, katatonních, s výraznou psychomotorickou retardací, 
odmítáním tekutin a potravy, u vysokého suicidálního rizika, při potřebě rychlého terapeutického efektu 
nebo při předchozím efektu EKT. Aplikujeme2-3týdně celkem 6-12x (Charlson et al., 2012). TCA a venlafaxin 
zvyšují efekt EKT (FDA 2011; Sackeim et al., 2009). 
I

Odkaz č. 9
Vysokofrekvenční rTMS dorsolaterálního prefrontálního kortexu -nemocnými dobře tolerovaná metoda 
využívající neinvazivní elektrické stimulace kortikálních neuronů pomocí intenzivního magnetického pole. 
Nejde o metodu první volby, metaanalýzy ukazují na malý nebo střední terapeutický efekt a schopnost 
potenciace účinku antidepresiv. Metoda může být účinná i při selhání EKT (APA 2010; Schutter 2009; Schutter 
2010; Slotema et al., 2010; Allan et al., 2011).
I

Odkaz č. 10
Nová technologie využívající centrálního účinku efektu stimulace levého nervus vagus. Nejde o metodu 
léčby první volby a aplikaceje určena pro nemocné trpící depresivními poruchami rezistentními na léčbu 
antidepresivy anebo EKT. Dosavadní evidence o její účinnosti není jednoznačná (APA 2010).
II
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Odkaz č. 11
Úplná nebo částečná spánková deprivace může odstranit depresivní potíže ještě týž den, kdy byla použita. 
Spánková deprivace může dočasně zlepšit depresivní symptomy, dosažený efekt je však jen přechodný 
a většina nemocných relabuje po znovuzavedení běžného spánkového režimu. Spánková deprivace urychluje 
nástup účinku antidepresiv nebo léčby jasným světlem a může mít adjuvantní účinek v průběhu léčby 
(Švestka 2008; APA 2010).
II

Odkaz č. 12
Léčba jasným světlem a léčba antidepresivy SSRI patří mezi metody první volby v léčbě sezónní afektivní 
poruchy i depresivních epizod s nesezóním vzorcem výskytu (APA 2010). Léčba jasným světlem může být 
použita jako adjuvantní léčba při aplikaci antidepresiv nebo spánkové deprivaci. Jde o metodu s nízkým 
rizikem a malými náklady (Anders et al., 2010; APA 2010).
II

Odkaz č. 13
Tělesného cvičení (každodenního aerobního cvičebního programu po dobu 14 dní) redukuje v některých 
studiích symptomy depresivní poruchy (Herring et al., 2012; APA 2010). Bude nutné doplnit naše znalosti 
dalšími kontrolovanými studiemi a zkvalitnit jejich design (Mead et al., 2008). 
II

Odkaz č. 14
Hluboká mozková stimulace se ukázala jako nadějná rezistentních nemocných trpících depresivní poruchou 
(Kupfer et al., 2012)
I

Odkaz č. 15
Hlavním úkolem této etapy léčby je udržení plné remise a psychosociální adaptace v průběhu následujících 
měsíců u pacientů, kteří jsou léčeni antidepresivy. Optimálních výsledků dosáhneme podáváním stejného 
antidepresiva ve stejné dávce jako v akutní etapě. Užití elektrokonvulzivní terapie v pokračovací etapě léčby 
může být vhodné u těch nemocných, kteří nedosáhli plné remise (APA 2010).
I

Odkaz č. 16
Hlavním úkolem udržovací léčby je zabránit recidivě. V rámci udržovací léčby podáváme shodné 
antidepresivum i dávku, jako v akutní a pokračovací etapě léčby (APA 2010).
I

Odkaz č. 17
Velmi důrazně se profylaktická léčba doporučuje po prodělání tří a více epizod. Důrazně se doporučuje 
u nemocných se dvěma prodělanými těžkými epizodami deprese a bipolární afektivní poruchou v rodinné 
anamnéze, recidivou poruchy do jednoho roku od vysazení předchozí úspěšné léčby, přítomností 
rekurentních těžkých depresivních epizod v rodinné anamnéze (=výskyt zřetelných projevů začátkem před 
20. nebo po 60. roce života nebo pokud obě epizody proběhly v posledních 3 letech a byly závažné, náhlé 
nebo život ohrožující (APA 2010).
I

Odkaz č. 18
Magnetická záchvatová terapie (MST) je výzkumnou metodou, kdy je využit přístroj pro rTMS k vyvolání 
generalizovaného záchvatu.Podmínky provedení se shodují s EKT, ale technika je doprovázena tolerancí, 
nižším výskytem vedlejších a kognitivních nežádoucích účinků (Deng et al., 2011) 
II

Odkaz č. 19
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) je výzkumnou metodou, při které jsou stimulovány 
kortikální oblasti. Efekt byl prokázán v několika studiích (Kalu et al., 2012). Lze využít při akutní i udržovací 
léčbě (1x á 1-2 týdny) (Martin e t al., 2013).
II
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Závěrečný komentář

Pokračovat v terapii dávkami antidepresiv (AD) nebo kombinací psychofarmak, které byly účinné v akutní 
etapě léčby (APA 2010) po dobu 6-9 měsíců od dosažení remise (APA 2010) po první epizodě; po 2. epizodě 
2 roky; po 3. pět let a při 4 a více doporučujeme celoživotní léčbu. K 2letému podávání přistupujem také 
v případě, že 1.epizodě předcházel vážný suicidální pokus ev. je přítomna pozitivní rodinná zátěž depresivní 
poruchy či nemocný je věku 65 let a starší a/nebo remise je neúplná a/nebo jsou známky rezistence k léčbě. 

Účinnost AD lze spolehlivě hodnotit až 4 – 6 týden. Prvním krokem při neúčinnosti je zvýšení dávky (APA 2010). 
Výměna AD za jiné je obecnou strategií při selhání léčby. U depresivních bez odpovědi na léčbu je vhodné volit 
AD s jiným mechanismem účinku nebo zaměnit za lék ze stejné skupiny (SSRI). Při každé změně léčby je nutné 
uvážit režim postupného vysazení a případné lékové interakce, které mohou nastat. Většinou dávku původního 
AD pozvolna snižujeme a postupně zahájíme podávání druhého preparátu, nehrozí-li farmakologické 
interakce. Při inkompatibilitě, je nezbytné předchozí léčbu vysadit a po uplynutí vymývací periody zahájit 
novou léčbu. Při selhání 2 a více monoterapií lze přistoupit ke kombinaci AD (Anders et al., 2010; APA 2010). 
Náhlé vysazení AD může způsobit syndrom z vysazení (APA 2010) (závratě, pocení, chřipkovité potíže, nauzeu, 
vomitus, nechutentsví, parestézie, ataxii, třes, zvýšenou iritabilitu, akatizii, insomnii a děsivé sny, senzorickou 
hypersenzitivitu, cefalgie, únavnost, nesoustředivost, agresivitu a suicidální úvahy) a cholinergní rebound 
fenomén, proto by mělo vysazování být pozvolné (o 25 %/týden). Příznaky vymizí do 24 hodin po opětovném 
nasazení, neléčené trvají 7 – 14 dní. Prevencí je postupné vysazování preparátů (snižování o 20 – 30 % dávky 
každých 6 – 8 týdnů) (Anders et al., 2010). 
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Odkaz č. 1
Metaanalýza 10 studií u 1240 pacientů prokázalo srovnatelnou účinnost různých psychoterapie ve strovnání 
sléčbou antidepresivy u lehčích depresí. (11)
I

Odkaz č. 2
Kognitivně behaviorální terapie, prokázala u mírnějších depresí svoji efektivitu jako 
samostatná léčba, u středně těžkých depresivních epizod jako adjuvantní léčba k standardní 
farmakoterapii(4,12,16,19,21,36,38). 
I

Odkaz č. 3
Psychoanalytická psychoterapie je přístupem, který pracuje s podvědomím a rannými traumaty. 
Randomizovaná studie, provedená u 326 pacientů, prokázala, že pacienti s depresí léčeni psychoanalytickou 
psychoterapií, dosahují trvalejší remise až po několika letech lěcby (8,15,24). 
II

Odkaz č. 4
Je psychoterapie vycházející původně z psychoanalytických základů. Je však časově ohraničenější, kromě 
redukce symptomů směřuje i k osobnostním změnám a změnám v oblasti interpersonálních vztahů. (6,27) 
II

Odkaz č. 5
Humanistické nedirektivní suportivní psychoterapie mají nižší účinnost ve srovnání s ostatními terapeutickými 
postupy v krátkodobém sledování. V delším časovým odstupem se však tyto rozdíly zmenšují. (9,10) 
II

Odkaz č. 6
Gestalt terapie jedním z přístupů zacílených na terapeutický proces, směřující k osobnostním změnám 
pacientů, zejména pak k hledání souvislostí mezi somatickými příznaky a emočním prožíváním. O Gestalt 
terapii existuje jedna otevřená studie, kdy bylo s pozitivním výsledkem léčeno 6 pacientů s vertebrogením 
algickým syndromem s komorbidní depresí. (13,29)
II

Odkaz č. 7
Interpersonální terapie je přístup cíleny na terapeutický proces vedoucí ke změnám v oblasti mezilidských 
vztahů. Studie prokázala, že interpersonální psychoterapie má dobrý profylaktický efekt na ženy s rekurentní 
afektivní poruchou v remisi.(5,14,23)
II

Odkaz č. 8
Metaanalýza 8 mi randomizovaných studií potvrdila srovnatelný účinek manželské terapie na depresivní 
poruchu ve srovnání s individuální psychoterapií a vedla k výraznější redukci depresivních příznaků oproti 
pacientům neléčeným(2,33). 
I

Odkaz č. 9
Efekt párové terapie ve srovnání s farmakoterapií antidepresivy prokázala již Leffova studie z roku 2000. 
Párová terapie se ukázala být efektivnější při stejném objemu vynaložených nákladů. (25,37)
I

Odkaz č. 10
Při psychiatrické hospitalizaci jsou upřednosťovány skupinové psychoterapie různého typu (dynamická 
terapie,kognitivně behaviorální terapie, interpersonální terapie (15,22). 
IV
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Odkaz č. 11
Psychoterapie v denním stacionáři může probíhat různými formami (skupinová, individuální, rodinná nebo 
párová)Multicentrická randomizovaná studie prokázala srovnatelně pozitivní terapeutický efekt u pacientů 
hospitalizovaných a pacientů v denním stacionáři. U pacientů léčených formou denního stacionáře bylo 
zjištěno lepší sociální fungování. (22,34)
I

Odkaz č. 12
Motivované pacienty po odeznění akutních příznaků deprese lze zařadit do dynamicky orientovaných skupin 
(20,39)
IV

Odkaz č. 13
Skupinově vedená kognitivně bahaviorální terapie má za cíl naučit pacienta zvládat depresivní projevy 
myšlení, chování a prožívání (7,20,36)
I

Odkaz č. 14
V psychoterapii deprese se podílí úspěšně i interpersonální skupinově vedená psychoterapie, která může 
pacientovi poskytnout náhled na maladaptivní interperonální chování a vést k pozitivní změně(20) 
Interpersonálně orientované skupinové terapie mohou být prospěšné i osob postižených společnou stresovou 
situací. Citovaná studie byla provedena v rozvojové zemi postižené vysokou incidencí HIV infekce.(3,28,32)
I

Odkaz č. 15
V posledních letech byla zkoumána on-line terapie deprese ve srovnání se standardní léčbou. V meyerově 
studii z roku 2009 tato terapie prokázala účinnost v redukci příznaků symptomů deprese a zlepšení sociálního 
fungování. (31) 
I

Závěrečný komentář 

V psychoterapii depresivní poruchy je zásadním faktorem motivace pacienta docházet na individuální či skupinová 
psychoterapetická sezení. U nemotivovaných pacientů či u pacientů, kteří nejsou do psychoterapie vhodní 
(organičtí pacienti, pacienti s nižšími intelektovými schoponostmi) využíváme podpůrné psychoterapeutické 
metody. Dalším rozhodujícím faktorem je osobnost terapeuta, která často je důležitějším faktorem nežli 
aplikovaná psychoterapeutická metoda. Skupinové psychoterapie jsem oddělil zvlášt, neboť zde jsou důležité 
faktor jako je skupinová koheze či dynamika, které jsou společné pro všechny skupinové psychoterapeutické 
směry. 
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Odkaz č. 1
V léčbě mírné deprese u dětí a adolescentů se doporučuje podpůrná psychoterapie v délce 2-3 měsíce (4-8 
sezení) až do remise. Farmakoterapie není doporučována jako iniciální léčba (Birmaher, 2007; Brent, 2009; 
Group Health Cooperative, 1997-2012; NICE, 2012).
I

Odkaz č. 2
Skupinová KBT a interpersonální terapie může zlepšit symptomy u mírné až střední deprese, avšak nemohou 
zabránit relapsu (March, 2007; Hughes, 2007). 
II

Odkaz č. 3
U lehké deprese by měla být dlouhodobě prováděna non-direktivní supportivní terapie (skupinová 
kognitivně behaviorálni terapie). Pokud léčba není úspěšná do 2–3 měsiců,měl by být použit postup platný 
pro léčbu středně těžké až těžké deprese. (NICE, 2005, 2012).
IV

Odkaz č. 4
U dětí a adolescentů se středně těžkou až těžkou depresí (MDD) je doporučena krátká psychoterapie (4–6 
sezení) a současně nebo následně je možné připojit farmakologickou léčbu (NICE 2012; BESt Cincinnati 
hospital, 2010; Brent, 2009; Birmaher, 2007).
III

Odkaz č. 5
Lékem první volby je fl uoxetin. Fluoxetin má ze všech SSRI/SNRI nejvíce příznivý profi l při hodnoceni poměru 
potenciálniho rizika a prospěchu léčby (Kratochvil, 2006). Byl prvním antidepresivem schváleným pro léčbu 
deprese u dětí a adolescentů od 8 let (FDA 2009). Efekt fl uoxetinu u deprese dětí a mladistvých byl potvrzen 
ve třech nezávislých, randomizovaných studiích s placebem (Emslie, 1997, 2002; March, 2007).
I

Odkaz č. 6
Použití sertralinu a citalopramu se opírá o limitované důkazy tří kontrolovaných studií a názory expertů 
(Wagner, 2003; Wagner, 2004; Knorring, 2006; Shirazi, 2005). Hazell (2009) v metaanalýze SSRI však uvádí, 
že efekt se signifi kantně nelišil od placeba. Antidepresivum volíme podle rizika – sertralin preferujeme 
u dětí pod 12 let (ověřeno u OCD) a rizikových dětí a adolescentů s kardiopatií (neprodlužuje QT interval). 
Citalopram preferujeme u dětí a adolescentů s tikovými a psychotickými poruchami (parciální dopaminergní 
efekt sertralinu). 
II

Odkaz č. 7
Escitalopram je schválen pro léčbu deprese u adolescentů od 12 let (FDA 2009). Jeho účinnost byla zkoumána 
ve dvou randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích u dětí a adolescentů s depresí 
(MDD). Signifi kantní efekt byl prokázán pouze ve skupině adolescentů (Wagner, 2006; Emslie, 2009). 
I

Odkaz č. 8
Venlafaxin, mirtazapin a bupropion jsou doporučovány jako léky třetí linie. Venlafaxin byl účinný 
v randomizované kontrolované studii pouze u adolescentů, ne u dětí (Emslie, 2007). Mirtazapin prokázal 
efekt u adolescentů v otevřené studii (Haapasalo-Pesu, 2004). Bupropion byl účinný v menší, otevřené studii 
u adolescentů (Glod, 2003).
II

Odkaz č. 9
Augmentace léčby SSRI atypickým antipsychotikem (risperidon, quetiapin) je vhodná u závažných případů 
(Group Health Cooperative, 1997-2012). Jen málo studií však ověřovalo účinnost augmentace při léčbě 
antidepresivy u adolescentů s farmakorezistentní depresí (Olver, 2003; Pathak, 2005,Geller, 1996). K dispozici 
máme limitovaná data ohledně účinnosti elektrokonvulzivní terapie a lithia u dětí a adolescentů s refrakterní 
depresí (Hazell, 2009). 
III
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Závěrečný komentář

Při přípravě algoritmu léčby deprese u dětí a adolescentů jsme vycházeli ze zahraničních vodítek. Základní 
léčebný přístup se ve všech guidelinech shoduje: v léčbě mírné až středně těžké deprese je doporučována 
samostatná psychoterapie. Pokud léčba není úspěšná do 2-3 měsíců, přechází do postupu pro léčbu středně 
těžké až těžké deprese, kde se k psychoterapii současně nebo následně připojuje farmakoterapie. Lékem první 
volby je fl uoxetin, který je schválený FDA pro léčbu deprese u dětí a adolescentů od 8 let. Protože existují 
drobné rozdíly v doporučovaném pořadí u preparátů druhé linie, opíráme se o nedávné rewiew (Carandang, 
2011) a vodítka BESTs Cincinnati hospital (2010), kde je doporučováno, aby sertralin, citalopram a escitalopram 
byly považovány společně za druhou volbu léčby. Doporučujeme individuální výběr jednotlivých preparátů 
s ohledem na jejich profi l nežádoucích účinků a schválenou indikaci. Pro použití léků třetí volby a augmentaci 
antidepresiv u závažných případů deprese existují pouze limitovaná data. Monitoring symptomů (suicidální 
chování, sebepoškozování, hostilita, agitovanost, panické ataky, impulzivita, akathizie, insomnie, iritabilita 
a hypomanie) je doporučen týden před zahájením léčby antidepresivy. Podle doporučení FDA by měla být 
kontrola pacientů se sledováním uvedených příznaků prováděna v prvních 4 týdnech léčby 1× týdně a v dalších 
8 týdnech každý druhý týden (NICE, 2005, 2012). Pro léky bez indikace (off-label léčba) je nutné zdůvodnit 
jejich použití a uvést, že nabízenou léčbu je možné přijmout nebo odmítnout. Pro zvolenou léčbu je vhodné 
získat písemný souhlas rodiče, případně i pacienta. Úvodní dávka je doporučována v poloviční hodnotě denní 
dávky určené pro dospělé. Navyšování je možné během 2-4 týdnů k dávce pro dospělé. Po dosažení remise 
pokračujeme v medikaci po dobu 6 -12 měsíců. Vysazení medikace probíhá během 6–12 týdnů s ohledem 
na možné nežádoucí účinky z vysazení (NICE, 2010). 
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ARI – aripiprazol
ECT – elektrokonvulzivní terapie
HAL – haloperidol
CHLP – chlorprothixen
IMAO – inhibitory monoaminooxidázy
KAR – karbamazepin
KBT – kognitivně behaviorální terapie
KLO – klozapin
Li – lithium
LTG – lamotrigin
OFC – kombinace olanzapin + fl uoxetin
OLA – olanzapin
PAL – paliperidon
QUE – quetiapin
RIMA – reverzibilní inhibitory monoaminoxidázy typu A
RIS – risperidon
SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
TCA – tricyklická antidepresiva
VAL – valproát
VENL – venlafaxin
ZIP – ziprasidon
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Odkaz č. 1
Li, VAL a atypická antipsychotika (RIS, OLA, ZIP, QUE, PAL, ARI) jsou signifi kantně účinná v léčbě mánie 
v porovnání s placebem. Pro zvládnutí akutní mánie pro Li doporučená iniciální dávka 900mg pro die 
a dosažená by měla být účinná sérová hladina 1,0 – 1,2 mmol/l. Atypická antipsychotika mají rychlejší nástup 
antimanického účinku než Li. OLA, ZIP a ARI jsou dostupné v injekční formě.
I

Odkaz č. 2
Podpůrná psychoterapie a KBT jsou účinné v léčbě hypománie.
IV-expertní názory, klinická zkušenost

Odkaz č. 3
Benzodiazepiny jsou prokazatelně účinnou přídatnou medikací při agitovanosti pro svůj tlumivý efekt.
I

Odkaz č. 4
Kombinace Li s VAL a Li nebo VAL s atypickým antipsychotikem (RIS, OLA, QUE, ARI) je signifi kantně lepší než 
monoterapie Li nebo VAL.
I

Odkaz č. 5
Po minimálně čtyřech změnách léčebného postupu je vhodné přikombinovat elektrokonvulzivní terapii.
IV-expertní názory, klinická zkušenost

Odkaz č. 6
Typická antipsychotika (HAL, CHLP) jsou signifi kantně účinná v léčbě mánie v porovnání s placebem.
Vzhledem k jejich profi lu nežádoucích účinků a bezpečnosti podávání se nedoporučují jako léky první volby. 
I

Odkaz č. 7
KAR je signifi kantně účinný v léčbě mánie v porovnání s placebem. Vzhledem k jeho profi lu nežádoucích 
účinků a bezpečnosti podávání se nedoporučuje jako lék první volby. Kombinace Li s KAR je srovnětelně 
účinná s kombinací Li s HAL nebo s kombinací Li s CHLP.
Kombinace typického antipsychotika s Li, VAL nebo KAR byla signifi kantně účinnější než monoterapie 
typickým antipsychotikem.
I

Odkaz č. 8
Trojkombinace uvedených preparátů jsou další možností k dosažení terapeutického efektu.
IV

Odkaz č. 9
Přikombinování KLO u refrakterních mánií vedlo ke zlepšení klinické symptomatiky.
III

Odkaz č. 10
Při diagnostikování smíšené epizody je třeba vysadit všechna podávaná antidepresiva. VAL, KAR, OLA, RIS, ZIP 
a ARI jsou signitikantně účinnější v léčbě smíšené epizody než placebo.
I

Odkaz č. 11
Kombinace Li s VAL, kombinace Li s atypickým antipsychotikem (OLA, RIS) a kombinace VAL s atypickým 
antipsychotikem (OLA, RIS) je signifi kantně lepší než monoterapie Li nebo VAL a měla rychlejší nástup 
účinku. OLA a RIS jsou signifi kantně účinné i jako přídatná léčba smíšené epizody.
I

Odkaz č. 12
QUE, OFC, OLA a Li jsou signifi kantně účinné v léčbě depresivní epizody oproti placebu. Signifi kantně vyššího 
počtu remisí bylo u QUE dosaženo dávkou 600mg pro die.
I
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Odkaz č. 13
Podpůrná psychoterapie a KBT jsou účinné v léčbě depresivní epizody. Zlepšují adherenci pacienta k léčbě, 
redukují množství relapsů v následujícím období a prodlužují čas do relapsu.
I

Odkaz č. 14
LTG je účinný signifi kantně v léčbě depresivní epizody. Kombinace OLA s antidepresivem typu SSRI je 
signifi kantně účinná v léčbě depresivní epizody. Kombinace Li nebo VAL s paroxetinem byla signifi kantně 
účinná v léčbě depresivní epizody.
I

Odkaz č. 15
ECT je vhodná zejména u těžké depresivní epizody a nebo u depresivní epizody s psychotickými příznaky.
IV

Odkaz č. 16
Zvýšenou pozornost vyžaduje léčba depresivní epizody VENL, TCA, IMAO a RIMA, protože mají větší potenciál 
k přesmyku pacienta do opačné epizody bipolární poruchy.
IV

Odkaz č. 17
Antidepresiva jsou účinná v léčbě depresivní poruchy, mají však vyšší riziko přesmyku do opačné epizody 
a riziko zvýšení frekvence epizod,
IV

Závěrečný komentář

K léčbě akutní mánie se nedoporučuje monoterapie gabapentinem, topiramatem, LTG, verapamilem, 
tiagabinem a kombinacemi RIS s KAR a OLA s KAR. 

K léčbě akutní deprese se nedoporučuje monoterapie gabapentinem a ARI.

Léčba jakékoliv epizody bipolární poruchy by měla být přísně individualizovaná s ohledem na diagnostický 
závěr, potenciální rizikové faktory pacienta, snášenlivost a bezpečnost podávané léčby a spektrum nežádoucích 
vedlejších účinků.

Psychoterapie sama o sobě není prokazatelně účinná u bipolární poruchy. Nejvyšší účinnost v léčbě má 
kombinace farmakoterapie a psychoterapie. 
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Odkaz č. 1
Li je účinější v prevenci manické epizody než epizody depresivní. Doporučená hodnota lithémie v udržovací léčbě 
je výše než 0,5 mmol/l. VAL je v udržovací léčbě srovnatelný s OLA. OLA je účinnější v prevenci manické epizody 
než Li. QUE je účinný v prevenci manické epizody. ARI je signifi kantně účinný v prevenci manické epizody.
I

Odkaz č. 2
Psychoedukace snižuje množství relapsů, zvyšuje citlivost k časným varovným příznakům onemocnění, 
pomáhá řešit problémy s nadužíváním psychotropních látek, snižuje expresivitu projevu a tím konfl ikty 
s pacientem. Psychoterapie snižuje mnosžtví relapsů a recidiv, residuální symptomatiku, zlepšuje 
interpersonální fungování, zlepšuje sociální a pracovní adaptaci, zlepšuje adherenci k léčbě, zlepšuje 
komorbidity. 
I

Odkaz č. 3
Kombinace Li nebo VAL s OLA, QUE nebo ARI byla účinnější než monoterapie Li nebo VAL. ZIP je 
signifi kantně účinný v prevenci manické epizody jako přídatná medikace. RIS (dlouhodobě účinná injekce) 
byl účinný v prevenci relapsu manické epizody jako přídatná medikace.
I

Odkaz č. 4
KAR se nejčastěji užívá jako náhrada Li při jeho intoleranci. Účinnost v prevenci manických a depresivních 
epizod je podobná jako u Li. RIS ve formě dlouhodobě působících injekcí signifi kantně snižuje výskyt relapsů 
epizod v porovnání s placebem.
IV

Odkaz č. 5
KLO je účinný jako přídatná léčba. Přídatná léčba topiramátem, gabapentinem a oxkarbazepinem je také 
účinná v prevenci relapsu. Omega-3 mastné kyseliny prodlužují dobu remise.
III

Odkaz č. 6
QUE je signifi kantně účinný v prevenci relapsu v porovnání s placebem.
I

Odkaz č. 7
Psychoedukace snižuje množství relapsů, zvyšuje citlivost k časným varovným příznakům onemocnění, 
pomáhá řešit problémy s nadužíváním psychotropních látek, snižuje expresivitu projevu a tím konfl ikty 
s pacientem. Psychoterapie snižuje mnosžtví relapsů a recidiv, residuální symptomatiku, zlepšuje 
interpersonální fungování, zlepšuje sociální a pracovní adaptaci, zlepšuje adherenci k léčbě, zlepšuje 
komorbidity. 
I

Odkaz č. 8
Li je účinné v prevenci depresivní epizody. Doporučená hodnota lithémie v udržovací léčbě je výše než 0,5 mmol/l. 
I

Odkaz č. 9
LTG je signifi kantně účinnější než placebo v prodloužení času do intervence pro depresivní epizodu.
I

Odkaz č. 10
Kombinace Li nebo VAL s OLA, QUE, RIS nebo ARI má signifi kantně méně relapsů než monoterapie Li nebo 
VAL.
IV

Odkaz č. 11
KAR se nejčastěji užívá jako náhrada Li při jeho intoleranci. Účinnost v prevenci manických a depresivních 
epizod je podobná jako u Li. Antidepresiva jsou signifi kantně účinná v prevenci depresivní epizody 
v porovnání s placebem.
IV
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Závěrečný komentář

K udržovací léčbě se nedoporučuje přídání fl upentixolu nebo monoterapie gabapentinem, topiramatem 
a nebo antidepresivy.

Udržovací léčba nezačíná až úzdravou pacienta, ale organicky vychází již z procesu nastavení medikace v rámci 
komplexní léčby v akutní fázi onemocnění. Nastavení udržovaní léčby by mělo být přísně individuálníéčba 
s ohledem na diagnostický závěr, potenciální rizikové faktory pacienta, snášenlivost a bezpečnost podávané 
léčby a spektrum nežádoucích vedlejších účinků.

Nejvyšší účinnost v léčbě má kombinace farmakoterapie a psychoterapie. 
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a) Sociální fobie
b) Panická porucha
c) Generalizovaná úzkostná porucha
d) Obsedantně kompulzivní porucha
e) Posttraumatická stresová porucha
f) Psychoterapie úzkostných a neurotických poruch



98

12. Úzkostné poruchy – a) Sociální fobie
Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek

a) Sociální fobie

Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek

 



99

12. Úzkostné poruchy – a) Sociální fobie
Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek

 



100

12. Úzkostné poruchy – a) Sociální fobie
Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek



101

12. Úzkostné poruchy – a) Sociální fobie
Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek



102

12. Úzkostné poruchy – a) Sociální fobie
Ján Praško, Luboš Janů, Petr Junek

Odkaz č. 1
Základním projevem sociální fobie je silný a trvalý strach z jedné nebo více sociálních situací a výrazné 
systematické vyhýbání se těmto situacím (I). Toto vyhýbání sice vede k bezprostřednímu snížení úzkosti, ale 
za cenu ochuzení života. Pacienti obvykle vědí, že jejich strach je nadměrný, neodůvodněný a nedůstojný. 
Roční prevalence sociální fobie Evropě je 1,6% až 2,5% celoživotní pak 5,1% – 6,5 %(II).

Odkaz č. 2
Léčba se zpravidla „šije na míru“ pacientovým potřebám (IV). Faktory, které se při tom berou v úvahu, 
zahrnují závažnost sociální fobie, míru vyhýbavého chování, anamnézu, předchozí léčby, ochotu 
spolupracovat a komorbidní onemocnění (IV). Zásadním cílem léčby by mělo být snížení úzkosti při zvládání 
sociálních situací natolik, aby pacienta porucha neomezovala. Dalšími důležitým cílem je předcházení relapsu 
a recidivy poruchy při dlouhodobé léčbě (IV). 

Odkaz č. 3
U lehké a středně těžké sociální fobie (většina pacientů) pokud možno, preferovat psychoterapii (II), zejména 
kognitivně behaviorální terapii (I) a interpersonální psychoterapii (I) nebo jiný přístup (IV). Vhodný je jak 
individuální, tak skupinový program (I).

Odkaz č. 4
Alternativou je podávání paroxetinu(I), fl uvoxaminu (I), sertralinu (I), escitalopramu (I), fl uoxetinu (II), 
citalopramu (II), moclobemidu (II). Začínáme podávat nízkou dávku antidepresiva, zpravidla v prvním týdnu 
poloviční (IV). Po týdnu zvyšujeme na plnou dávku. I při farmakoterapii je na místě psychoterapie, protože její 
efekt je dlouhodobější (I). U těžké formy sociální fobie a při komorbiditě je vhodné podávání antidepresiv již 
jako první volba,podobně při nedostupnosti specifi cké psychoterapie (IV). Vhodná je kombinace s psychoterapii 

Odkaz č. 5
Plnou lékovou odpověď můžeme čekat do 8 – 12 týdnů, ovšem pokud není žádné zlepšení do 6-8 týdne, 
zpravidla se preparát vyměňuje. Přidání benzodiazepínů (diazepam (I) nebo lépe vysoce potentní 
benzodiazepiny: alprazolam (I), clonazepam (I) a bromazepamu (II) k antidepresivu je vhodné na přechodnou 
dobu u těžké sociální fobie, nejdéle však na 8 týdnů, než se dostaví účinek antidepresiv (II). Kombinace 
benzodiazepinů s psychoterapii není doporučována, protože snižuje účinek psychoterapie (II). 

Odkaz č. 6
U pacientů, kteří mají po antidepresivech i při nízkých dávkách výrazné nežádoucí účinky a musí léky 
vysazovat a specifi cká psychoterapie je nedostupná, je alternativou podávání benzodiazepinů: alprazolamu 
(I), clonazepam (I) nebo bromazepam (II), které je doporučováno po 8 týdnech začít postupně vysazovat 
v průběhu 2-4 měsíců (II). Benzodiazepiny jsou méně účinné při přídatné depresivní symptomatologii, 
zatímco více účinné při výrazných tělesných příznacích (II). Hrozí vznik závislosti a syndromu z vysazení (I). 

Odkaz č. 7
U specifi cké formy sociální fobie – strachu z vystupování je na místě podávání beta-blokátorů 45 minut před 
vystoupením (II). Pokud jsou nedostatečně účinné, je na místě podat benzodiazepiny (IV). Ovšem pak musíme 
počítat s tím, že dávka BZD, která umožní zklidnění vede zpravidla také k sedaci

Odkaz č. 8
Druhý krok: V současné době je nedostatek informací, jak pokračovat u pacientů, kteří neodpoví na první 
volbu. Doporučuje se změna antidepresiva za jiné SSRI nebo za venlafaxin (IV), gabapentin (II) nebo 
bupropion (II). Může pomoci přidání beta-blokátorů (II), benzodiazepinů, jako je alprazolam či clonazepam 
(I), gabapentinu (II) nebo buspironu (IV) na přechodnou dobu k antidepresivum. O postupech při selhání 
psychoterapie chybí studie, může být na místě změna psychoterapie (IV) nebo kombinace psychoterapie 
s farmakoterapii (IV)

Odkaz č. 9
Třetí krok: Jak pokračovat při selhání druhého kroku není jasné, můžeme se opřít pouze o doporučení 
autorit. Na místě může být kombinace dvou antidepresiv z jiných skupin (IV) nebo kombinace 
s antipsychotikem 2. generace (II)

Odkaz č. 10
Pokračovací léčba: Vhodné pokračování v léčbě antidepresivy ještě 12 – 18 měsíců (II), protože počet relapsů 
po vysazení medikace v prvním roce po dosažení remise dosahuje až 80% (II). U pacientů s opakovanými relapsy 
nebo s residuálními příznaky, s komorbidní depresí nebo OCD pokračovat v léčbě léta, někdy i celý život (IV)
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Odkaz č. 11
Komorbidita: Při komorbiditě s depresivní poruchou je první volbou podání antidepresiv nebo jejich 
kombinace s psychoterapii (IV). Při komorbiditě s další úzkostnou poruchou platí stejná pravidla jako 
v prvním kroku (IV). Při komorbiditě s poruchou osobnosti bývá léčba zdlouhavější, protože pacienti začínají 
léčbu zpravidla se závažnější symptomatologii, zejména rozsáhlejším vyhýbavých chováním (II) a protože je 
větší riziko relapsu (II). Při komorbiditě se závislostí na návykových látkách je potřebná souběžná léčba (IV) 

Odkaz č. 12
Doléčování a rehabilitace: Pokud je průběh sociální fobie závažnější, je přítomná komorbidita nebo po akutní 
léčbě přetrvávají významné residuální příznaky, je vhodná léčba v denním sanatorium eventuálně léčba 
formou hospitalizace (IV). Dlouhodobá psychoterapie je vhodná u rezistentních chronických forem nebo při 
přetrvávání residuální symptomatologie (IV).

Odkaz č. 13
Doplňující komentář: Součásti léčby je povzbuzování k provádění expozic sociálním situacím i v případě, že 
je pacient léčen farmaky (IV). Často je nutný nácvik sociálních dovednosti,, zejména pokud sociální fobie 
trvá od dětství (II). U řady pacientů, kde sociální fobie začala v prepubertálním věku, je vhodná dlouhodobá 
psychoterapie (IV). Jak medikace, tak krátkodobá psychoterapie sice odstraní sociální úzkost i vyhýbavé 
chování,, nestačí však na změnu hlubších postojů. 

Odkaz č. 14
Včasná léčba zamezuje druhotným sociálním problémům – izolaci, neschopnosti vyhledat zaměstnání, najít 
si partnera, fungovat mezi lidmi, snižuje pravděpodobnost rozvoje komorbidní deprese nebo závislosti 
na alkoholu (IV). Častá je iatrogenně vzniklá závislost na benzodiazepinech, které pak je potřeba velmi 
pozvolna vysazovat (II). Rezistence na léčbu je často spojena s komorbidní poruchou osobnosti, které je proto 
potřeba se terapeuticky věnovat (II).

Závěrečný komentář

Sociální fobie patří mezi velmi časté psychické poruchy. Zpravidla postiženého handicapuje od dětství. 
Většina postižených se domnívá, že jde o jejich povahový rys, takže se o léčbu vůbec neucházejí. Navíc 
setkání s psychiatrem či psychologem je situace, ze které mají strach. Léčbou volby je skupinová kognitivně 
behaviorální terapie, interpersonální psychoterapie nebo léčba antidepresivy. Léčba antidepresivy, zpravidla 
SSRI, vede k podstatně úlevě v úzkosti během 6-12 týdnů. I po odeznění příznaků je potřebné pokračovat 
v udržovací léčbě ještě 12-18 měsíců.
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Odkaz č. 1
Dominujícím projevem panické poruchy jsou opakované záchvaty masivní úzkosti, které nejsou omezeny 
na žádnou konkrétní situaci (II). Na panickou ataku často navazuje trvalý strach z dalšího záchvatu. Často 
se druhotně rozvíjí agorafobie. Jde zpravidla o chronickou poruchu spojenou s vážným utrpením pacienta 
a handicapy v životě. Celoživotní prevalence panické poruchy se pohybuje mezi 1,4 – 3,5 % populace, roční 
kolem 1% (II). Panická porucha se obvykle objevuje ve věku 15-24 let. Druhý vrchol je mezi 45-54 let. Je 
přibližně 2x častější u žen. 

Odkaz č. 2
Vlastní léčba může probíhat farmakoterapeuticky, zejména serotonergními antidepresivy (I) nebo 
psychoterapeuticky, zejména kognitivně behaviorální postupy (I). Podle meta-analýz jsou všechna SSRI, 
imipramin, clomipramin a venlafaxin významně účinnější než placebo (I). Medikace bývá krátkodobě 
účinnější v odstranění panických záchvatů, zatímco k redukci vyhýbavého chování je účinnější expoziční 
léčba (I). Z krátkodobého pohledu bývá léčba léky rychlejší, než psychoterapeutická intervence (I). Výsledky 
dosažené psychoterapii jsou trvalejší. 

Odkaz č. 3
Další přístupy, jako je psychodynamická, rodinná a skupinová psychoterapie mohou velmi pomoci 
v rehabilitaci, protože celková sociální situace pacientů může být napjatá. Krátká psychodynamické 
psychoterapie je účinná v kombinaci s psychofarmaky (I). Dlouhodobá psychoterapie je být indikována 
po odléčení akutní panické poruchy při práci na změně maladaptivních rysů osobnosti (II).

Odkaz č. 4
První volbou při léčbě lehké nebo středně těžké panické poruchy je buď farmakoterapie: citalopram 
(I), escitalopram (I), fl uoxetin (I), fl uvoxamin (I), paroxetin (I), sertralin (I) nebo venlafaxin (I); nebo 
psychoterapie: (KBT (I) nebo jiné (II) nebo u těžké panické poruchy kombinace léčby antidepresivy plus KBT (I) 
nebo antidepresiva plus dynamická psychoterapie (I). Dávka antidepresiv prvních 7-14 dnů má být poloviční 
nebo u citlivějších pacientů i čtvrtinová (I). Efekt lze očekávat po 4-6 týdnech, odeznění příznaků mezi 8-12 
týdnem. 

Odkaz č. 5
Přidání benzodiazepínů (diazepam (I) nebo lépe vysoce potentní benzodiazepiny: alprazolam (I), clonazepam 
(I) k antidepresivu je vhodné na přechodnou dobu u těžké panické poruchy, nejdéle však na 8 týdnů, než se 
dostaví účinek antidepresiv (IV). Kombinace benzodiazepinů s psychoterapii není doporučována, protože 
snižuje účinek psychoterapie (II).

Odkaz č. 6
U pacientů, kteří mají po antidepresivech i při nízkých dávkách výrazné nežádoucí účinky a musí 
léky vysazovat a specifi cká psychoterapie je nedostupná, je alternativou podávání vysokých dávek 
benzodiazepinů: alprazolamu (I), clonazepam (I) nebo bromazepam (II) či diazepam (I), které je 
doporučováno po 8 týdnech začít postupně vysazovat v průběhu 2-4 měsíců (IV). Benzodiazepiny jsou méně 
účinné při přídatné depresivní symptomatologii, zatímco více účinné při výrazných tělesných příznacích (II). 
Hrozí vznik závislosti a syndromu z vysazení.

Odkaz č. 7
O rezistenci se dá mluvit v případě, kdy příznaky přetrvávají i po 6-8 týdenní léčbě (IV). Rezistence může 
souviset s komorbidní poruchou, jako je deprese, úzkostná porucha, těžká agorafobie, tělesné onemocnění, 
porucha osobnosti (II). Důvodem neúčinnosti první administrované léčby mohou být také nežádoucí účinky 
medikace a někdy pro ně i sám manipuluje s dávkou léků. Dalšími důvody může být abusus návykových látek, 
nespolupráce, neadekvátní dávka léků (zejména poddávkování). 

Odkaz č. 8
Druhým krokem při farmakoterapii je augmentace nebo výměna léku. Empirická data, která by nám 
pomohla v rozhodnutí nejsou u panické poruchy k dispozici. Nejčastější strategií bývá přidání vysoce 
potentních benzodiazepinů. O výměně medikace uvažujeme, pokud byl první lék neúčinný i přes účinnou 
dávku a dostatečnou dobu podávání, tj. 6-8 týdnů, nebo tehdy, když pacient lék netoleruje. O účinnosti 
tohoto kroku chybí studie. Pokud vezmeme v úvahu údaje u depresivní poruchy, zdá se, že pokud je jedno 
SSRI málo účinné, druhé účinné být může (IV) 
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Odkaz č. 9
Při neúčinnosti léčby antidepresivem první volby tedy po 6-8 týdnech (IV) je možná záměna s dalším lékem 
první volby nebo přidání psychoterapie (I) nebo kombinace s vysoce potentními benzodiazepiny jako je 
alprazolam nebo clonazepam (I) nebo záměna na clomipramin (I) nebo imipramin (I) nebo moclobemid (I) 
nebo reboxetin (I) nebo trazodon (I) nebo mirtazapin (I). U tricyklických antidepresiv více pacientů předčasně 
ukončuje léčbu (II). 

Odkaz č. 10
Při neúspěchu prvních dvou kroků lze podávat mirtazapin (II), reboxetin (II), gabapentin (II) nebo valproát (II), nebo 
augmentovat pomocí antipsychotik druhé generace (IV) nebo kombinace tricyklického antidepresiva a SSRI (IV).

Odkaz č. 11
Pokračovací léčba: Vhodné pokračování v léčbě antidepresivy ještě 12 – 18 měsíců (II), jinak 35-85% pacientů 
relabuje i po úspěšné akutní léčbě (I). Po stejnou dobu je potřebné pokračovat u pokračovací, méně 
intenzivní psychoterapii (IV). Po vysazení benzodiazepinu relabuje až 80% pacientů, proto nejsou vhodné pro 
dlouhodobé užívání (II). Léky nevysazovat, dokud je přítomná reziduální symptomatologie nebo agorafobie 
či deprese. Vysazování antidepresiv trvá 1-2 měsíce (IV) benzodiazepinů 2-3 měsíce (IV).

Odkaz č. 12
Komorbidita: Při komorbiditě s další s úzkostných poruch je léčba podobná, jako při čisté panické poruše, 
volbou je KBT, SSRI nebo SNRI (II). Při komorbiditě s depresí jsou vhodná vždy antidepresiva, protože deprese 
zhoršuje spolupráci při psychoterapii (II). Při komorbiditě se závislosti na návykových látkách je nutná 
souběžná léčba obojího (IV)

Odkaz č. 13
Při komorbiditě s poruchou osobnosti je nutná dlouhodobá psychoterapeutická léčba (IV). Komorbidita 
s poruchou osobnosti může znamenat obtíže a někdy i rezistenci v léčbě. Je potřeba trpělivost a laskavou 
vstřícnost, ale přitom důslednost při vedení pacienta. Při komorbiditě s poruchou osobnosti je vždy lepší se 
vyhnout benzodiazepinům. Naproti tomu antidepresiva kromě úzkosti mohou ovlivnit i impulzivitu.

Odkaz č. 14
Doléčování a rehabilitace: U pacientů s těžším akutním obrazem, chronickým obrazem nebo při výrazné 
agorafobii je vhodná hospitalizační léčba, nebo pokud je pacient schopen dopravy intenzivní komplexní 
léčba formou docházky do denního sanatoria (IV). Následná rehabilitační a lázeňská léčba je vhodná 
u pacientů s těžkým nebo dlouhodobým průběhem onemocnění, kde zůstávají reziduální příznaky úzkosti 
a vyhýbavé chování (IV)

Odkaz č. 15
Doplňující komentář: Podání plné dávky antidepresiv na počátku léčby může indukovat výrazné zvýšení 
úzkosti a nárůst panických atak (II), proto je nutné velmi nízké dávkování první 1-2 týdny (IV). Smysl 
kombinované léčby psychoterapie a antidepresiv zatím nebyl přesvědčivě prokázán, protože kombinace 
nebývá účinnější než monoterapie (I), nicméně se doporučuje u závažnějších obrazů (IV). kombinace 
psychoterapie s benzodiazepiny není doporučována, protože snižuje účinnost psychoterapie (I) 

Odkaz č. 16
Kdy ukončit léčbu: Trvající remise 12-18 měsíců (bez panických záchvatů, anticipační úzkosti, agorafobie, 
bez postižení rolí v životě, dobré celkové zdraví), stabilní životní situace, pacient se cítí připraven (IV). 
Dlouhodobá profylaktická léčba může trvat celý život. Je na místě při opakovaném relapsu po pokračovací 
léčbě (IV), při residuální symptomatologii (IV) či celkové snížené adaptaci pacienta (IV). Komplikací může 
být iatrogenně vzniklá závislost na benzodiazepinech, která může ústit v depresivní stavy, celkové snížení 
zvládání zátěže

Závěrečný komentář

Z pohledu krátkodobé léčby máme několik rovnocenných terapeutických přístupů. Podávání antidepresiv, 
vysoce potentních anxiolytik nebo provádění kognitivně behaviorální terapie vede k rychlé redukci příznaků 
paniky. Vzhledem k potřebě následující pokračující léčby, jsou i v krátkodobé léčbě z medikace doporučovány 
spíše SSRI a venlafaxin před podáváním benzodiazepinů, které se pro pokračovací léčbu tolik nehodí pro riziko 
vzniku závislosti a syndromu z vysazení. U části pacientů také jejich efektivita v průběhu času klesá. Pokračující 
léčba by měla trvat alespoň 12-18 měsíců, až pak by se léky měly postupně vysazovat.
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Odkaz č. 1
Potřeba léčby je určena závažnosti a persistenci příznaků, přítomnosti komorbidní psychické nebo somatické 
nemoci, mírou postižení v životních rolích i anamnézou dobré léčebné odpovědi nebo naopak toleranci 
k určité léčbě. U mírných forem GAD pravděpodobný prospěch z podávání antidepresiv obtížně odlišit 
od účinku placeba (II). Lehké a středně těžké formy generalizované úzkostné poruchy mohou být léčeny 
psychoterapeuticky nebo farmakoterapeuticky (I). U závažných forem generalizované úzkostné poruchy je 
na místě kombinace obou přístupů (I). 

Odkaz č. 2
V léčbě lehké a středně těžké GAD escitalopram (I), paroxetin (I), sertralin (I) venlafaxin (I), duloxetin 
(I), bupropion (I), pregabalin (I), agomelatin (I), quetiapin (I); nebo psychoterapie: KBT (I) nebo jiné 
psychoterapeutické přístupy (II). U těžké GAD kombinace antidepresiv a KBT (I) nebo antidepresiva 
a skupinová či jiná psychoterapie (III). Efekt léčby očekávat za 4-6 týdnů, odeznění příznaků mezi 8-12 
týdnem. Z krátkodobého hlediska bývá zlepšení po farmakoterapii rychlejší. Remise je však stabilnější 
po léčbě psychoterapii (II). 

Odkaz č. 3
Přidání benzodiazepinů, jako je alprazolam (A) nebo clonazepam (A) k antidepresivu, je vhodné 
na přechodnou dobu u těžké generalizované úzkostné poruchy. Podávání benzodiazepinového anxiolytika 
by mělo trvat nejdéle 8 týdnů, než se dostaví účinek antidepresiv (I). Kombinace benzodiazepinů 
s psychoterapií není doporučována, protože snižuje účinek psychoterapie (II).

Odkaz č. 4
U pacientů s výraznými nežádoucí účinky po antidepresivech když specifi cká psychoterapie není dostupná, 
je alternativou podávání anxiolytik: alprazolamu (I), clonazepamu (I), diazepamu (I), které je doporučováno 
po 8 týdnech začít postupně vysazovat v průběhu 2 měsíců (II). Benzodiazepiny jsou méně účinné při přídatné 
depresivní symptomatologii, zatímco více účinné při výrazných tělesných příznacích (II). Hrozí vznik závislosti 
a syndromu z vysazení. Alternativou je podávání buspironu (II) či hydroxyzinu (II), jejich účinnost je však nižší. 

Odkaz č. 5
Při neúčinnosti první volby je možná záměna mezi přístupy první volby (II), kombinace psychoterapie 
s farmakoterapií (III); změna na mirtazapin (II), quetiapin (II), clomipramin (II), imipramin (II), nebo kombinace 
antidepresiva s anxiolytikem (I), olanzapinem (I), pregabalinem (I), beta-blokátorem (II)

Odkaz č. 6
Studie o účinnosti třetího kroku při neúspěchu druhého kroku chybí. Dá se doporučit buď změna na lék 
jiné lékové skupiny, nebo kombinace s intenzivní psychoterapií, popřípadě kombinace dvou léků různých 
lékových skupin uvedených výše (III).

Odkaz č. 7
Pokračovací léčba při úspěšné akutní léčbě antidepresivy by měla trvat nejméně 12-18 měsíců (II), pak 
postupně vysazovat 1-2 měsíce, podobně by měla trvat pokračovací psychoterapie (III). U pacientů 
s opakovanými relapsy nebo reziduální symptomatologii je na místě mnoholetá nebo celoživotní léčba (II)

Odkaz č. 8
Horší je průběh u pacientů s komorbidní depresi (II), vhodná rovnou kombinace léčby antidepresivy 
a psychoterapie (III). Komorbidní porucha osobnosti snižuje jak výsledek akutní léčby, tak dlouhodobě 
pravděpodobnost udržení remise (II), zpravidla je potřebná kontinuální léčba (III). 

Odkaz č. 9
U pacientů s těžším akutním obrazem, chronickým obrazem nebo při komorbidní depresi je vhodná 
hospitalizační léčba nebo pokud je dostupná a pacient je schopen dojíždět pak intenzivní komplexní 
léčba formou docházky do denního sanatoria (II) nebo formou dlouhodobé individuální psychoterapie 
(II). Následná rehabilitační a lázeňská léčba je vhodná u pacientů s těžkým nebo dlouhodobým průběhem 
onemocnění, kde zůstávají reziduální příznaky úzkosti a horší pracovní nebo sociální přizpůsobeni(III) nebo 
při komorbiditě (III)

Odkaz č. 10
Smysl kombinované léčby psychoterapie a antidepresiv zatím nebyl přesvědčivě prokázán, protože 
kombinace nebývá účinnější než monoterapie (I), nicméně se doporučuje u závažnějších obrazů (III). 
Kombinace psychoterapie s benzodiazepiny není doporučována, protože snižuje účinnost psychoterapie (II) 
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Odkaz č. 11
Smysl kombinované léčby psychoterapie a antidepresiv zatím nebyl přesvědčivě prokázán, protože 
kombinace nebývá účinnější než monoterapie (I), nicméně se doporučuje u závažnějších obrazů (III). 
Kombinace psychoterapie s benzodiazepiny není doporučována, protože snižuje účinnost psychoterapie (II) 

Odkaz č. 12
Léčbu je možné ukončit, pokud trvá remise 12-18 měsíců (bez nadměrných obav a starostí, bez vegetativních 
příznaků, bez postižení rolí v životě, dobré celkové zdraví), stabilní životní situace, pacient se cítí 
připraven (II). Dlouhodobá profylaktická léčba může trvat celý život. Je na místě při opakovaném relapsu 
po pokračovací léčbě (II), při residuální symptomatologii (III) či celkové snížené adaptaci pacienta (III)

Odkaz č. 13
Komplikací může být iatrogenně vzniklá závislost na benzodiazepinech, která může ústit v depresivní stavy 
(II), celkové snížení zvládání zátěže a chronicitu potíží (III) 

Závěrečný komentář

GAD je komplexní, chronická a zneschopňující psychická porucha. Postižení se nadměrně často zabývají 
obavami a starostmi z ohrožujících události. Tyto obavy jsou spojeny s úzkostí a tělesnými příznaky. Zmírnit 
je lze pomocí farmakoterapie nebo psychoterapie. Z léků jsou nejúčinnější SSRI a SNRI, pregabalin nebo 
agomelatin z psychoterapeutických přístupů kognitivně-behaviorální terapie, ovšem v kombinaci s léky lze 
očekávat zlepšení i při použiti jiných psychoterapeutických přístupů.
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Odkaz č. 1
OCD je charakterizována nutkavými myšlenkami (obsesemi), které způsobuji pacientovi nepohodu a tíseň, 
již zmírňuje nutkavým (kompulzemi či rituály) nebo vyhýbavým či zabezpečovacím chováním (I). Celoživotní 
prevalence OCD pohybuje mezi 1,9 a 2,5, roční pak mezi 1,1 – 1,8 (II). Vyskytuje se přibližně stejně u žen 
i mužů, pozdější studie zaznamenávají mírnou převahu žen v poměru 1,5:1, s průměrným věkem prvních 
symptomů 21,4 u žen a 19,6 let u mužů (II). Při diagnoze je potřeba zvážit komorbidní poruchy, včetně 
somatických a závislostí. 

Odkaz č. 2
Základní volby v léčbě OCD jsou KBT (I) a léčba serotonergními antidepresivy (I). Ke zlepšeni stavu dochází 
u 65–70 % pacientů, k remisi u kolem 40%. Léčbu rozdělujeme na (III):
1. Akutní fáze léčby (trváni cca 12 týdnů až 6 měsíců od počátku léčby). Cílem je léčba příznaků, odstraněni 

vyhýbavého chováni a zlepšeni adaptace v životních rolích.
2. Pokračovací fáze léčby (12–18 měsíců). Cílem je prevence relapsu, zmírněni reziduálních příznaků, zvýšeni 

odolnosti vůči stresu, prevence rozvoje komorbidních poruch.

Odkaz č. 3
První volbou při léčbě lehké nebo středně OCD je buď farmakoterapie: clomipramin (I), citalopram (I), 
escitalopram (I), fl uoxetin (I), fl uvoxamin (I), paroxetin (I), sertralin (I) nebo venlafaxin (I); (vhodné je 
podávání maximálních tolerovaných dávek (I); nebo psychoterapie: (KBT (I) nebo u těžké OCD kombinace 
léčby antidepresivy plus KBT (II). Kombinace léků s psychoterapii je však užitečná i u mírné OCD. Efekt (pokles 
o 25% v Y-BOCS) lze očekávat po 12 týdnech, příznaky však nadále mírně klesají i v průběhu dalšího roku 
podávání (I).

Odkaz č. 4
U přibližně 40–60 % pacientů nedochází k dostatečně redukci příznaků (I). Adekvátní léčba by měla 
představovat minimálně období 10–12 týdnů podávaní maximální tolerované dávky klomipraminu nebo SSRI, 
popřípadě minimálně 20–30 hodin expozic + zábrany odpovědi v KBT (I). Takto dlouhé intervaly jsou pro 
ověření účinnosti leku nutné, protože přibližně 20 % pacientů reaguje na antidepresivum až po 8-12 týdnech 
podávaní a stejný počet dokonce až na druhé zkoušené antidepresivum SSRI (I). 

Odkaz č. 5
Druhý krok může mít několik alternativ, které vyplývají z dostupnosti léčby. 
-  v případě žádného účinku po 12 týdnech plné dávky je na místě záměna antidepresiva (II) nebo změna na KBT (I)
-  v případě zjevného, ale nedostatečného účinku antidepresiva přidat KBT (I)
-  v případě zjevného nebo nedostatečného účinku KBT přidání antidepresiva (I)
-  v případě zjevného, ale nedostatečného účinku antidepresiva stoupnout na maximální dávky antidepresiva (II)
-  v případě zjevného, ale nedostatečného účinku KBT změnitKBT strategie (II) 

Odkaz č. 6
O refrakterní OCD hovoříme tehdy, pokud nedojde k významnému zlepšeni symptomatologie po adekvátní 
léčbě farmaky a KBT (IV). V případě zjevného, ale nedostatečného účinku po 12 týdnech 2. kroku je na místě 
augmentace haloperidolem (I), nebo antipsychotikem druhé generace: risperidon (I), olanzapin (I), quetiapin 
(II), amisulprid (II), aripiprazol (II), případně clonazepamem (II), mirtazapinem (I), či trazodonem (II). Další 
možností je intravenózní podávání clomipraminu (I) či kombinace dvou antidepresiv první volby (II).

Odkaz č. 7
Vhodné pokračování v léčbě antidepresivy ještě 12 – 18 měsíců (I), jinak 80% pacientů relabuje i po úspěšné 
akutní léčbě (I). Po stejnou dobu je potřebné pokračovat u pokračovací, méně intenzivní KBT (II). Léky 
nevysazovat, dokud je přítomná reziduální OCD symptomatologie nebo příznaky úzkosti či deprese (II). 
Vysazování antidepresiv trvá 1-3 měsíce (IV).

Odkaz č. 8
Kdy ukončit léčbu: Trvající remise 12-18 měsíců (bez obsesí a kompulzí, bez známek komorbidní poruchy, 
bez postižení rolí v životě, dobré celkové zdraví), stabilní životní situace, pacient se cítí připraven (IV). 
Dlouhodobá profylaktická léčba může trvat celý život. Je na místě při opakovaném relapsu po pokračovací 
léčbě (IV), při residuální symptomatologii (IV) či celkové snížené adaptaci pacienta (IV). Vzhledem k tomu, že 
většina SSRI má při vysazování příznaky z vysazení jejich velmi pozvolné vysazování. 
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Odkaz č. 9
Při komorbiditě s další s úzkostných poruch je léčba podobná, jako při čisté OCD, volbou je KBT, SSRI nebo 
SNRI (II). Při komorbiditě s depresí jsou vhodná vždy antidepresiva, protože deprese zhoršuje spolupráci při 
psychoterapii (II). Při komorbiditě se závislosti na návykových látkách je nutná souběžná léčba obojího (IV). 
Při komorbiditě s poruchou osobnosti je nutná dlouhodobá psychoterapeutická léčba (IV).

Odkaz č. 10
U pacientů s těžším akutním obrazem, chronickým obrazem nebo při komorbiditě s depresí či další úzkostnou 
poruchou je vhodná hospitalizační léčba nebo intenzivní komplexní léčba formou docházky do denního 
sanatoria (II). Následná rehabilitační a lázeňská léčba je vhodná u pacientů s těžkým nebo dlouhodobým 
průběhem onemocnění, kde zůstávají reziduální příznaky OCD, všeobecné úzkosti či vyhýbavé chování (IV).

Odkaz č. 11
Další možností: Při letité farmakorezistenci a rezistenci na KBT, splnění indikačních kritérii (minimálně 3 
neúspěšné léčby SRI v plné dávce včetně intravenózního podávání clomipraminu, použití augmentace a dvou 
léčeb KBT, vysoká závažnost onemocnění, invalidizující průběh) a přání pacienta je možná neurochirurgická 
operace: provádí se cingulotomie nebo capsulotomie (II). Další léčbou, která se ukázala jako úspěšná 
u pacientů s letitou farmakoresistenci je hluboká mozková stimulace (II)

Odkaz č. 12
Komentáře: Horší terapeutická odpověď bývá u pacientů s hromadícími rituály, s magickými obsesemi, 
u pacientů s nedostatečným náhledem a malou rezistenci k provádění kompulzí, s komorbidní depresí, další 
úzkostnou poruchou a poruchou osobnosti (II). Smysl kombinované léčby psychoterapie a antidepresiv je 
prokázán u středně těžké a těžké OCD, nikoliv u mírné (II). 

Závěrečný komentář

OCD je chronická a zneschopňující psychická porucha. Zmírnit příznaky je možné pomocí léčby antidepresivy 
nebo kognitivně behaviorální terapie. Z léků jsou nejúčinnější SSRI, clomipramin a SNRI, z psychoterapeutických 
přístupů kognitivně-behaviorální terapie. Při rezistenci na léčbu je vhodná kombinace těchto přístupů 
nebo augmentace antipsychotiky či dalšími léky. U těžkých letitých rezistentních forem je možné zvážit 
neurochirurgický zákrok.
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Odkaz č. 1
Posttraumatická stresová porucha se projevuje komplexem psychologických příznaků, které pramení ze 
zážitku mimořádné traumatické události. Traumatickou události je míněn mimořádně těžký zážitek, který by 
u většiny lidi vyvolal ochromení, šok, hrůzu nebo jinou formu extrémního stresu. Příznaky posttraumatické 
stresové poruchy lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:
- dotírající vzpomínky a sny,
- ztráta pozitivních emocí,
- vyhýbání se,
- zvýšená psychická a tělesná vzrušivost.
Roční prevalence PTSD v Evropě je 0,92% až 1,3%.. 

Odkaz č. 2
Léčba je cílena na dvě hlavní kategorie příznaků (IV): 
(1) jádrové příznaky PTSD, kam patří:
 • intruzivní znovu rozpomínání na trauma (noční můry, fl ashbacky)
 • vyhýbání se stimulům připomínajícím trauma
 • anhedonie, ztráta pozitivních emocí, depersonalizace
 • hyperarousal
(2) druhotné příznaky, kam patří narušené fungování v práci, rodině, volném čase, zhoršená tolerance 

ke stresu, vztahové problémy a komorbidní poruchy (deprese, závislost, jiné úzkostné poruchy).

Odkaz č. 3
U lehké a středně těžké PTSD bez komorbidity s jinou poruchou preferovat specifi ckou psychoterapii (KBT, 
krátká dynamická psychoterapie, EMRD, párová terapie) (vše I) nebo podpůrná psychoterapie (II). Pokud není 
dostupná je na prvním místě volba antidepresiva (I). Psychoterapie se zaměřuje zejména vlasní zpracování 
traumatické událostí, postojů k sobě a druhým, které z ní vyplývají a jejich následků v životě pacienta. 

Odkaz č. 4
Z psychofarmak při léčbě lehké nebo středně těžké PTSD je buď farmakoterapie: sertralin (I), citalopram 
(I) escitalopram (I), fl uoxetin (I), fl uvoxamin (II), paroxetin (I), nefazodon (II). První týden je vesměs 
doporučováno podávat poloviční základní dávky a až v druhém týdnu vystoupit na základní dávku. V dalších 
týdnech je pak dávka titrována až do výše, pokud ji pacient dobře snáší (IV). Pokračujeme pak v podávání 
léků v optimální dávce nejméně 8 až 12 týdnů (II).

Odkaz č. 5
U těžké PTSD kombinace léčby antidepresivy plus KBT (I) nebo antidepresiva plus dynamická psychoterapie 
(II). Efekt lze očekávat po 6-8 týdnech, odeznění příznaků mezi 8-12 týdnem (II). Někteří extrémně 
úzkostní pacienti mohou potřebovat přídatnou anxiolytickou medikaci v počátečních týdnech léčby, dokud 
antidepresiva nezačnou účinkovat (II). 

Odkaz č. 6
Druhý krok: Při nedostatečném ale přece jen zjevném účinku v prvním kroku je vhodná kombinace 
antidepresiva s psychoterapii (I) a/nebo augmentace antipsychotikem: risperidon (I), olanzapin (I), quetiapin 
(I); lithiem (II), carbamazepinem (II), valproátem (II), buspironem (II), clonidinem (II), propranololem (II) nebo 
lamotriginem (II). Při žádném účinku v prvním kroku je možná změna za jinou modalitu prvního kroku (IV).

Odkaz č. 7
Při částečné reakci (cca 30% symptomatologie) je vhodné augmentovat dalším lékem, volíme podle 
převažující symptomatologie (II):
- při poruchách spánku přidáváme na večer TCA nebo antipsychotikum 2. generace; 
- při hyperarousalu či impulzivitě tymoprofylaktika; 
- při výrazných tělesných příznacích buspiron či benzodiazepiny; 
- při fl ashbacích intruzivních myšlenkách nebo psychotických přídatných příznacích antipsychotikum 

2. generace. 
Každý z těchto přístupů trvá 8 – 12 týdnů s dosažením maximálních dávek, které pacient toleruje. 

Odkaz č. 8
Třetí krok: Při neúspěchu prvních dvou kroků lze zkusit podávat amitritpylin (I), imipramin (I), clomipramin (II) 
desipramin (II), doxepin (II). Při nedostatečné reakci můžeme v dalším postupu kombinovat dvě antidepresiva 
(pozor na interakce), nebo podávat trojkombinaci antidepresivum /antipsychotikum/tymoprofylaktikum či 
jinou (IV). 
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Odkaz č. 9
Vhodné pokračování v léčbě antidepresivy ještě 12 – 18 měsíců (IV), jinak až 70% pacientů relabuje 
i po úspěšné akutní léčbě (II). Po stejnou dobu je potřebné pokračovat u pokračovací, méně intenzivní 
psychoterapii (IV). Léky nevysazovat, dokud je přítomná reziduální symptomatologie, poruchy spánku, 
vyhýbavé chování, problémy v přizpůsobení v životě nebo deprese. Vysazování antidepresiv trvá 1-2 měsíce 
(IV). 

Odkaz č. 10
Po roční udržovací léčbě opět zvážíme pečlivě kvalitu dosažené remise (IV). Při vysazení léků dříve hrozí 
relaps či recidiva až u 50% pacientů (II). Pokud je pacient v plné remisi, je na místě postupně lék vysazovat. 
Vzhledem k tomu, že většina SSRI má při vysazování příznaky z vysazení (i když ty nejsou zdravotně 
nebezpečné, jenom nepříjemné), je vhodné vysazovat velmi pozvolna, ne rychleji než o polovinu nejnižší 
dávky za týden. U benzodiazepinů je to nejvýše 1/8 celkové dávky za týden (IV). 

Odkaz č. 11
Komorbidita: Při komorbiditě s další s úzkostných poruch je léčba podobná, jako při čisté PTSD, volbou je 
psychoterapie nebo antidepresiva (II). Při komorbiditě s depresí jsou vhodná vždy antidepresiva, protože 
deprese zhoršuje spolupráci při psychoterapii (II). Při komorbiditě se závislosti na návykových látkách je nutná 
souběžná léčba obojího (IV). Při komorbiditě s poruchou osobnosti je nutná dlouhodobá psychoterapeutická 
léčba (IV)

Odkaz č. 12
U řady pacientů zejména při polytraumatizaci, traumatizaci v dětském věku, nebo při adaptačních 
problémech a při komorbidní poruše osobnosti, je vhodná dlouhodobá psychoterapie (dynamická, KBT nebo 
jiná) (IV). Jak medikace, tak krátkodobá psychoterapie sice mohou snížit jádrové příznaky PTSD, nestačí 
však na změnu dlouhodobých maladaptivních postojů a očekávání. U pacientů s těžším akutním obrazem, 
chronickým obrazem nebo při výrazných adaptačních problémech je vhodná hospitalizační léčba nebo 
intenzivní komplexní léčba formou docházky na DS.

Odkaz č. 13
Následná rehabilitační a lázeňská léčba je vhodná u pacientů s těžkým nebo dlouhodobým průběhem 
onemocnění, kde zůstávají reziduální příznaky a vyhýbavé chování (IV). Benzodiazepiny nejsou 
doporučovány ani v akutní reakci na trauma, protože zvyšují incidenci následující PTSD (II) ani při léčbě 
rozvinuté PTSD (vysoké riziko rozvoje závislosti a komorbidity a abuse alkoholu), pokud se podávají, tak 
raději vysokopotentní, jako je alprazolam nebo clonazepam a po krátké období (IV).

Závěrečný komentář

Termín posttraumatická stresová porucha je používán pro úzkostnou poruchu, která se typicky rozvíjí 
po emočně těžké, stresující události, která svojí závažností přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a bývá 
traumatickou pro většinu lidí. Léčbou volby u PTSD je psychoterapie (zejména kognitivně behaviorální terapie, 
krátká dynamická terapie), a léčba antidepresivy (SSRI, TCA) nebo antikonvulzivy, v případě rezistence nebo 
přídatných psychotických rysů antipsychotiky.
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Odkaz č. 1
Dg.nástroj:psychiatrické/klinicko-psychologické vyšetření. Dif. dg.: klinicko-psychol.vyš.-komb. 
standardizované a projektivní techniky (MMPI-2,WAIS III a Rorschachův test).Hodnotíme: typické způsoby 
psych. a spol. života pacienta,zejména ale profi l jeho duševního fungování (kvalitu vnitřní/afektivní 
zkušenosti,kapacitu obranných vzorců a regulace,vytváření vnitřních reprezentací,atd); identitu (vědomí 
vnitřního konfl iktu,vytěsnění) vs poruchu identity (není konfl ikt,popření); a schopnosti verbalizace,vhledu 
a učení se v dyádě/ve skupině. 

Odkaz č. 2
Postup ukončen pro nenaplnění shody/vhodnosti/přístupnosti. Důvody: výsledek vyšetření, sociální patologie/
dominující porucha osobnosti: konstatujeme rentiérské motivy; převahu sekundárního zisku; nereálné 
cíle či nezájem pacienta o psychoterapii, příp.jiné závažné intervenující faktory zdravotní, demografi cké, 
kulturní, jazykové. Na základě vyšetření a uvedených faktorů nezahajujeme systematickou psychoterapii 
úzkosti,volíme psychoedukaci/informaci o důvodech ukončení postupu, event.o přiměřenější léčbě. 

Odkaz č. 3
Podpůrná psychoterapie s kombinací prvků KBT a PDT:při silně omezené introspekci;akutní 
traumatizaci;organicitě (např. porucha exekutivních funkcí);limitujících sociálních a somatických 
faktorech;ve vysokém věku spojeném s pasivitou.V rámci hospitalizace, frakcion.stac. i ambulantně, důraz 
na pečlivé stanovení fokusu.Cíl:postupná podpora pacientovy samostatnější práce s úzkostí a tím snížení 
pravděpodobnosti invalidizace/rozvoje sekundárních symptomů/resomatizace/četnosti hospitalizací/četnosti 
PN.Nedostatek reprezentativních studií. 

Odkaz č. 4
Krátkodobá-střednědobá ind./skup. psychoterapie (v řádu měsíců). Většinou ve formě ambulantní/denního 
stacionáře.Podmínka: shoda na délce,frekvenci a způsobu léčby.Cíl:výrazné ovlivnění/absence symptomů+ 
příp.informace o fungování osobnosti a způsobech vztažnosti pacienta.Prokázána vysoká účinnost KBT 
přístupů:homogenní skupiny dle dg.,velká dostupnost léčby,rychlý nástup účinků,sleduje se jejich trvání 
v čase.Účinnost PDT přístupů:méně reprez.studií,závislost na vhodném výběru léčebné strategie/sestavení 
psychoterapeutické skupiny. 

Odkaz č. 5
Dlouhodobá ind./skup. psychoterapie (v řádu desítek měsíců).Ve formě docházkové skupiny/individuálních 
sessí.Shoda na délce, frekvenci a PDTpřístupů:pac.se chce zabývat i smyslem vzniku symptomů.Cíl:výrazné 
ovlivnění/absence symptomů/dovednost sebeanalýzy (pouze u psychoanalýzy),včetně příp.změn ve způsobech 
vztažnosti/ve struktuře osobnosti (není již podmínkou) pacienta.S dobrými výsledky využívaná jak 
u lehčích,tak těžších (některé fobie) úzkostí.Studie prokázují vysokou účinnost (i dlouho po skončení PDT).

Závěrečný komentář

Psychoterapie je historicky základní účinnou léčbou úzkostných poruch. Změna v postoji k prožitku úzkosti 
a její redukce zahrnuje jak krátkodobou/fokální psychoterapii reakcí na traumatickou událost u víceméně 
psychicky zdravých osob, tak komplexnější psychoterapii úpornějších úzkostí. Hodnotíme za jakých podmínek 
a u jaké osobnostní výbavy se obtíže se zpracováváním úzkosti objevují a jaký je aktuální a převažující profi l 
duševního fungování pacienta (dle DSM-IV-TR; Psychodynamic Diagnostic Manual): při zachování důležitosti 
pacientova postoje následně formulujeme náš návrh léčby. Je-li potvrzena shoda, zahajujeme psychoterapii. Její 
forma a cíle vycházejí z výše uvedených nálezů, v rozsahu od účinné psychoterapie úzkostí až po limitovanou 
práci, vedoucí k zamezení rozvoje další patologie. Velmi krátkých psychoterapií úzkostí je v běžné praxi 
patrně nejvíce, ale z výzkumných/politických důvodů nejsou předmětem reprezentativních studií. Diskutuje se 
kombinace psychoterapie s farmakoterapií. Studie účinnosti: nejvíce odkazů je u KBT, zastoupené množstvím 
reprezentativních studií homogenních skupin širokého spektra pacientů,nejsou doložena výrazná omezení 
– věk,sociální statut,apod. U PDT a zejména u psychoanalýzy je četnost pozitivních studií účinnosti omezena 
délkou trvání léčby a nastavením podmínek zkoumání obtížně sjednotitelných dat. Přibývají studie srovnávající 
délku PDT,prokazuje se účinnost i krátkodobé PDT,čímž se zvyšuje její dostupnost. Závěr: cílem psychoterapií 
úzkosti je změna, ať je defi nována ve smyslu dosažení dovednosti ovlivnění/zvládání příznaků či dosažení 
dovednosti sebepoznání/sebeanalýzy. Dlouhodobé studie účinnosti dokládají jak uspokojivou redukci/vymizení 
symptomů držící v čase, tak i pozitivní změny vztažnosti a někdy i ve struktuře osobnosti pacienta. V posledních 
letech se relativně odlišné psychoterapeutické přístupy vzájemně obohacují. Výzkumné cíle jsou detailnější 
a zkoumány jsou jak kurativní aspekty přístupů, tak metody měření. 
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Odkaz č. 1
Prvním kontaktem pacientek bývají internetové chaty a svépomocné skupiny. Záleží na jejich organizaci 
a schopnosti adekvátně pacientky poslat dále k léčbě. Prokazatelná účinnost byla popsána u bulimia nervosa, 
u skupin podporovaných odborníky. Další nové technologie jsou aktuálně zkoumány pro využití v prevenci 
a časné detekci onemocnění. U dětí a dospívajících zachytí první příznaky rodina, případně škola.
III

Odkaz č. 2
Prvním kontaktem pro somatické následky patologického jídelního režimu bývá praktický lékař, nebo pediatr, 
internista, gastroenterolog, dermatolog, chirurg, neurolog, gynekolog, Centrum aplikované reprodukce, 
stomatolog. Ten by měl se na PPP ptát, pacientku monitorovat a při přetrvávajících obtížích zaslat 
k psychiatrickému vyšetření. Včasná detekce a léčba jsou pro průběh onemocnění zásadní. Problémem je, že 
postižení i jejich rodiče často adekvátní léčbu odmítají a onemocnění tají. V dětském a adolescentním věku je 
třeba rodiče edukovat
II

Odkaz č. 3
Vyšetření psychiatrem a psychologické vyšetření by mělo vést ke sdělení diagnózy, psychoedukaci, návrhu 
další adekvátní léčby a práci na motivaci k léčbě. Motivační rozhovor je nekonfrontační a měl by spolupráci 
pacientky posunout směrem k další adekvátní léčbě směřující jak úpravě hmotnosti, tak postojů k jídlu 
a k vlastnímu tělu.
II

Odkaz č. 4
Poruchy příjmu potravy začínají převážně v dětstkém a adolescentním věku. Ve většině případů jde o obvyklé 
poruchy příjmu potravy dle klasifi kace ICD-10. Existují však formy specifi cké pro dětský věk.
III

Odkaz č. 5
Hospitalizace na JIMP realimentace je často indikována u pacientek, kde chybí náhled a motivace k léčbě, při 
vážném ohrožení somatického stavu. Somaticky: hmotnost pod 85% standardní váhy, Puls <40min, TK<90/60 
(děti 80/50), dehydratace, hypotermie, hypokalémie, hypoglykémie, elektrolytická dysbalance, hrozba 
renálního, kardiálního nebo jaterního selhání. 
II

Odkaz č. 6
Hospitalizace často vyžaduje výživu sondou a výživu parenterální. Pacientka by měla co nejdříve začít 
i s perorálním částečným příjmem potravy. Nejvážnějším nežádoucím účinkem realimentace je refeeding 
syndrom, který je relativně málo častý, ale život ohrožující. Dochází k hypofosfatemii, hypomagnesemii, 
hypokalemii, glukózové intoleranci, nedostatku thiaminu a přetížení tekutinami, což může vést k srdečnímu 
selhání, srdečním arytmiím, svalové slabosti, respiračnímu selhání, metabolické acidóze, ataxii, záchvatům 
a encefalopatii. 
III

Odkaz č. 7
Psychiatricko-psychologickou péči pacientky (i jejich rodiče) často odmítají ze strachu ze stigmatizace. Je 
důležité nastavit péči adekvátní stavu pacientky (somatickému, psychickému i sociálnímu), její osobnostní 
zralosti a přítomnosti psychiatrické komorbidity. Nezbytná je interdisciplinární spolupráce mezi psychiatrem, 
psychology, praktickým lékařem a nutričními terapeuty. V dětském a adolescentním věku musí být vždy 
do péče zahrnuti rodiče.
III

Odkaz č. 8
Není-li pacientka v ohrožení života, je zprvu doporučena ambulantní léčba. Nejsou zatím dostupné 
kontrolované studie, které by dokazovaly přesvědčivě lepší výsledky některých behaviorálních 
realimentačních programů nad psychodynamicky orientovanými programy. Nutnost současné realimentace 
však je většinou kliniků akceptována do té míry, že její opomenutí je obtížně eticky akceptovatelné.     
III
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Odkaz č. 9
Medikace je indikována u pacientek s AN při vážné depresivní a OCD symptomatice (SSRI, mirtazapin) 
a hyperaktivitě (olanzapin), ale sama k nárůstu hmotnosti nevede. U BN a psychogenního přejídání jsou 
SSRI účinné ve snížení frekvence přejídání i zvracení. Účinek ale může být bez behaviorálních programů, 
zaměřených na změny patologického jídelního chování, pouze dočasný.     
I

Odkaz č. 10
Nejčastějším psychoterapeutickým přístupem je kognitivně behaviorální přístup, u adolescentních pacientek 
je prokázaná nejvyšší účinnost rodinné a vícerodinné terapie. 
I

Odkaz č. 11
Dalšími psychoterapeutickými metodami, zkoušenými v individuální i skupinové formě jsou interpersonální 
psychoterapie, kognitivní remediace a psychodynamická psychoterapie.
I

Odkaz č. 12
Psychiatrická hospitalizace je indikována při neúspěšné ambulantní léčbě, při výrazném a rychlém poklesu 
hmotnosti, při rozvoji somatických komplikací, při suicidálních tendencích, závažnějším sebepoškozování, při 
komorbidních psychiatrických nebo somatických diagnózách (poruchy osobnosti, závislosti na návykových 
látkách, diabetu). U dětí a adolescentů je hospitalizace indikovaná také při těžkých konfl iktech v rámci 
rodiny.
II

Odkaz č. 13
Denní stacionáře mohou poskytovat podobně intenzivní programy jako hospitalizace a zároveň udržují 
u pacientek kontakt s nukleární rodinou. Parciální hospitalizace je méně restriktivní. Indikována je při 
stabilizovaném somatickém stavu, u motivovaných pacientů, kteří jsou schopni pracovat ve skupinové 
psychoterapii.
II

Odkaz č. 14
Specializované jednotky mají strukturovaný komplexní program, zahrnující realimentaci kognitivně 
behaviorální i dynamické přístupy a rehabilitaci, který zabezpečuje multidisciplinární tým. Cílem terapie 
je normalizace hmotnosti a jídelního chování. Realimentace je založena především na postupném zvýšení 
příjmu potravy a nutričních přídavků (3800 kcal denně) a pravidelném jídelním režimu. Nasogastrická sonda 
je používána v individualizovaném programu tam, kde pacientky v režimu neprospívají. Má být zabezpečena 
týmem se znalostí realimentace PPP
III

Odkaz č. 15
Při náhlém zhoršení stavu (depresivní porucha), při sebepoškozování, nebezpečí suicidia je nutno často 
pacientku přijmout ve spádovém psychiatrickém zařízení a poté při motivaci k léčbě je možné domluvit 
překlad na specializované pracoviště.
III

Odkaz č. 16
Po vymizení symptomů a propuštění z hospitalizace, v rámci prevence relapsu je nutný doléčovací program. 
Relaps hrozí až v 50 procentech případů. Je nutné pracovat s identifi kací stresových faktorů a na zlepšení 
sebehodnocení, sebeakceptace (včetně zlepšení vnímání vlastního těla a adaptačních mechanismech). U dětí 
a adolescentů je třeba pokračovat v ambulantní péči, která zahrnuje práci s rodiči, potřebná je spolupráce 
vedle psychiatra a psychologa as praktickým dětským lékařem. Narůstající množství pacientů neodpovídá 
na nabízenou léčbu a tak vzniká potřeba redefi novat chronický průběh onemocnění. Empirická doporučení 
léčby těchto pacientů jsou založená na : 1. multidisciplinární spolupráci kohezivního a expertního týmu, 2. 
hledání v anamnéze intervencí, které ještě nebyly využity, 3. jasném stanovení cílů pro zachování somatické 
stability a postupů při jejím ohrožení, 4. empatickém, oceňujícím terapeutickém vztahu, který je zároveň 
jasný a pevný ve stanovení hranic a očekávání.
II
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Odkaz č. 17
Podle některých autorů lze nahradit aktivní léčbu léčbou paliativní, když aktivní léčbu pacientka dlouhodobě 
a opakovaně odmítá a lze předpokládat, že následkům neléčené nemoci na základě vlastních zkušeností 
plně rozumí a je plně kompetentní se pro odmítnutí aktivní léčby rozhodnout. Existují kazuistiky podložené 
právními i etickými konzultacemi. I když v odborné veřejnosti existují kontroverzní názory, tento termín 
původně ze somatické medicíny, je rozhodně nutné diskutovat a k podobným případům přistupovat 
individuálně a komplexně.
IV

Odkaz č. 18
Úzdrava je podmíněna normalizací (stabilizací u BN) hmotnosti, zlepšením sebehodnocení, normalizací 
jídelního chování i snížením zaujetí vlastního zevnějškem a jídlem
IV
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Odkaz č. 1
Nespavost u dětí je defi nována jako opakované obtíže s usnutím a udržením spánku, které udává dítě nebo 
rodiče a které ovlivňují svou závažností, chronicitou a frekvencí kvalitu života dítěte a rodiny. Potíže se 
objevují i při k věku adekvátní příležitosti a podmínkách ke spánku. U starších dětí trvání déle než 1 měsíc, 
u behaviorální insomnie nejméně 3 měsíce (1,2). 
IV

Odkaz č. 2
Základem pro směrování diferenciální diagnostiky je podrobná anamnéza a spánkový deník (2). Základní 
údaje: spánkový režim (čas a délka usínání, noční probouzení, délka spánku, asociace spojené s usínáním), 
denní projevy spánkové deprivace (hyperaktivita, nepozornost, změny nálady, školní prospěch, denní spavost)
(3). 
IV

Odkaz č. 3
Projevuje se při chybném nebo nedostatečném výchovném přístupů rodičů jako porucha spánku z naučených 
asociací při usínání (zejména u kojenců) a jako porucha spánku z nedostatku režimu (u batolat a předškolních 
dětí). Rodiče nevytvoří dítěti správný spánkový režim, důsledkem je prodloužené usínání a opakovaná noční 
probouzení (1,2).

Odkaz č. 4
Výskyt zejména u dospívajících – prostředí nevhodné pro spánek, nepravidelná doba spánku, denní spánek, 
ležení na lůžku mimo dobu spánku, nevhodné aktivity na lůžku, intenzivní psychická a fyzická činnost před 
spánkem, konzumace alkoholických a energetických nápojů, kávy, kouření, sledování televize, internetu 
ve večerních hodinách (1,2). 

Odkaz č. 5
Separační úzkost spojená s usínáním se objevuje v batolecím a předškolním věku jako fyziologický jev- 
součást vývojového období (3).

Odkaz č. 6
Výskyt u dospívajících. Viz primární insomnie v dospělosti.

Odkaz č. 7
Pravidelná doba uléhání a usínání. Naučit dítě usínat samostatně, bez přítomnosti rodičů od kojeneckého 
věku. Vhodné prostředí ke spánku. V ložnici dítěte nemá být televize ani počítač. Příprava na spánek 20-45 
minut zahrnuje sled uklidňujících a příjemných činností. Večeře 2 hodiny před spaním. Hodinu před spaním 
nemá být intenzivní fyzická, psychická aktivita, sledování televize. Žádné stimulační látky ve druhé polovině 
dne. Denně fyzická aktivita, přiměřená expozice dennímu světlu. Podporovat denní spánek do předškolního 
věku (4). 
IV

Odkaz č. 8
Behaviorální techniky jsou léčbou první volby. U malých dětí jsou založeny na operantním podmiňování 
(posilování žádoucího chování). U behaviorální insomnie je doporučována řada technik k navození 
samostatného usínání- nejúčinnější je metoda extinkce (vyhasínání odpovědi) a edukace rodiče o správném 
spánkovém režimu. Další účinné metody: postupná extinkce, postupná extinkce s přítomností rodiče, 
postupné posunování času usnutí s pozitivním večerním rituálem a programovaná probuzení (4,5). U primární 
insomnie postup jako u dospělých. 
II

Odkaz č. 9
Bylinné, volně prodejné prostředky (kozlík, heřmánek, kava, levandule) se podávají obvykle na žádost 
rodičů. U kozlíku a heřmánku byl patrný hypnogenní účinek bez nežádoucích vedlejších účinků. Účinnost 
a bezpečnost dlouhodobého podávání není však u většiny herbálních přípravků známa (4). 
III
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Odkaz č. 10
Ofi ciální doporučení farmakoterapie u dětí chybí. Žádný lék není pro terapii insomnie u dětí schválen. 
Farmakoterapie se používá v kombinaci s behaviorálními technikami nebo po vyčerpání ostatních možností. 
Volba léku (antihistaminika, benzodiazepiny, melatonin, antidepresiva) závisí na zkušenostech lékaře. Není 
dostatek informací o účinnosti, snášenlivosti a bezpečnostním profi lu léků používaných v praxi pro léčbu 
dětské insomnie. Použití má být krátkodobé (délka není určena) s monitorováním efektu a nežádoucích 
účinků (4,6). 
IV

Odkaz č. 11
Opakované hodnocení terapie, reálné cíle a očekávání rodičů. Přehodnocení diagnózy.

Odkaz č. 12
Úzkostná porucha se projevuje i denními příznaky. Insomnie se vyskytuje u 50-85% dětí. Může jít o separační 
úzkostnou poruchu, generalizovanou úzkostnou poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu (7). 

Odkaz č. 13
Insomnie se vyskytuje u neurovývojových onemocnění (porucha pozornosti s hyperaktivitou- ADHD, autismus, 
Touretteův syndrom), poruch chování (porucha opozičního vzdoru) a nálady (depresivní, úzkostná a bipolární 
porucha) (7). U dětí s ADHD je častější výskyt syndromu neklidných nohou (8), který se projevuje insomnií (viz 
odkaz 18). Insomnie u ADHD může být způsobena zpožděním fáze spánku (9)- viz odkaz 16. 
II

Odkaz č. 14
Alergická onemocnění (asthma bronchiale, atopická dermatitida), gastroesofageální refl ux, cystická fi bróza, 
renální selhání, onkologická onemocnění, revmatická onemocnění, epilepsie, genetické syndromy, slepota, 
všechna onemocnění spojená s bolestí (3). 

Odkaz č. 15
Psychofarmaka (metylfenidát a jiná stimulancia, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, inhibitory 
monoaminooxidázy, lithium), antikonvulziva (barbituráty a benzodiazepiny), antihistaminika, kodein, 
kortikosteroidy a nesteroidní antirevmatika, methylxantiny, beta blokátory, návykové látky včetně 
odvykacího stavu-viz primární insomnie u dospělých.

Odkaz č. 16
Výskyt u 7-10% dospívajících. Zpoždění usínání a probouzení je o více než 2 hodiny proti obvyklé době. Další 
příznak je zvýšená denní spavost. K stanovení diagnózy slouží spánkový deník a aktigrafi e (10).

Odkaz č. 17
U zpožděné fáze spánku je indikována terapie intenzivním osvitem (fototerapie) a terapie melatoninem. 
Používá se obvykle osvit 4-10 000 luxů po dobu 0,5 – 2 hodiny po probuzení. Optimální časování, trvání 
a intenzita fototerapie není přesně stanovena, stejně jako optimální čas podání melatoninu a jeho dávka. 
Používané dávky jsou v rozmezí 0,3- 5mg a doba podání mezi 1,5-6 hodinami před obvyklým časem usnutí 
(10).
II

Odkaz č. 18
Výskyt u 2% školních dětí, častější u dětí s ADHD (až 44%)(8). Diagnostika syndromu neklidných nohou (RLS) 
je založena na 4 klinických kritériích jako u dospělých a na údaji dítěte o dyskomfortu končetin. Pokud dítě 
neudává dyskomfort, je nutno splnění aspoň 2 ze 3 dalších kritérií: 1) porucha spánku vzhledem k věku 2) 
RLS u rodiče nebo sourozence 3) výskyt periodických pohybů končetinami ve spánku při polysomnografi ckém 
vyšetření (1,2).

Odkaz č. 19
Ofi ciální doporučení pro léčbu RLS u dětí neexistuje. Při hladině ferritinu pod 50 ug/l se i při normálním 
krevním obraze a hladině železa doporučuje suplementace železem, léčba by měla trvat nejméně 3-4 měsíce 
(11). 
IV
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Odkaz č. 20
Režimová opatření: pravidelný spánkový režim, dostatek spánku, omezení nápojů s kofeinem, relaxační 
techniky před usnutím, fyzická aktivita během dne. Pro léčbu RLS u dětí není žádný lék schválen. Při 
výrazných příznacích RLS byly u dětí použity dopaminergní léky (levodopa, ropirinol, pramipexol), 
clonazepam, gabapentin. Bezpečnost této léčby není v dětském věku ověřena. Přínos a rizika terapie musí 
být přísně zvážena (11). 
IV
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Odkaz č. 1
Vyšetření nemocného s podezřením na primární insomnii (1) má obecnou strukturu a navíc používá 
informace z dalších vyšetřovacích metod – spánkový deník (2) a hodnotící škály Epworthská škála spavosti (3, 
český překlad ve 2 a 4).
IV

Odkaz č. 2
K upřesněni diagnostiky lze použít i dalších specifi ckých škál např. Index závaznosti insomnie [5, česky 
překlad v 4], či škálu « Domněnky a postoje tykající se spánku » [6, česky překlad ve 7]. Použiti standardních 
psychometrických škál úzkosti či deprese pomůže posoudit přítomnost psychiatrické komorbidity. Doplňující 
vyšetřeni (aktigrafi e, laboratorní náběry) nejsou k diagnostice primární insomnie nezbytná, polysomnografi e 
je doporučovaná pouze v případě podezření na insomnii spojenou s jinou poruchou spánku (např. se 
spánkovou apnoí).
IV

Odkaz č. 3
Více typů insomnie může být přítomno zároveň (8). Diagnoza chronické insomnie znamená pečlivý rozbor 
příčin insomnie a širokou diferenciální diagnostiku (8, 9).
IV

Odkaz č. 4
Nadměrné teplo, přílišný chlad, hluk, vibrace, světlo, přítomnost dalších osob a zvířat, nevhodné lůžko atd.

Odkaz č. 5
Nepravidelná doba spánku, denní spánek, ležení na lůžku před dobou spánku, nevhodné aktivity 
na lůžku, intenzivní a kompetiční pohybová/sportovní činnost před spánkem, sledování vzrušujících TV 
a videoprogramů, interaktivní činnosti na internetu, dobrodružná četba, večerní pracovní činnost, pozdní 
příjem potravy, lačnění před spánkem, kouření atd.

Odkaz č. 6
Někteří pacienti se subjektivní stížnosti na nespavost mají nepravidelný rytmus spánku a bdění (např. 
v důsledku směnného provozu, sociálních aktivit) anebo rytmus sice pravidelný, ale obtížné akceptovatelný 
z sociálního hlediska (syndrom zpožděné fáze, syndrom předsunuté fáze). V těchto případech 
nediagnostikujeme insomnii, ale poruchu cirkadiálního rytmu (diferenciální diagnostika je velmi důležitá, 
neboť léčba těchto poruch je zcela odlišná).

Odkaz č. 7
Bolestivé stavy, cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, epilepsie, bolest hlavy, mozková poranění, 
neuropatie, neuromuskulární choroby, angina pectoris, městnavá srdeční slabost, arytmie, dyspnoe, CHOPN, 
žaludeční refl ux, vředová choroba gastroduodenální, cholecystopatie, dráždivý tračník, kolitida, močová 
inkontinence, hypertrofi e prostaty, enuresa, zánět močových cest, hypo/hyperthyreoza, cukrovka, revmatoidní 
artritida, osteoartroza, fi bromyalgie, Sjögrenův syndrom, kyfoskolioza, těhotenství, menopauza a další.

Odkaz č. 8
Poruchy nálady, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, postraumatická stresová porucha, 
obsedantně kompulsivní porucha, schizofrenie, schizoafektivní porucha, demence, porucha pozornosti 
s hyperaktivitou, porucha přizpůsobení.

Odkaz č. 9
Porucha dýchání ve spánku (zejm. obstrukční nebo centrální spánková apno a hypoventilace ve spánku), 
syndrom neklidných nohou, porucha s periodickými pohyby končetinami ve spánku, parasomnie (např 
porucha chování v REM spánku, porucha s nočními můrami), porucha s rytmickými pohyby (např. iactatio 
capitis nocturna), narkolepsie.

Odkaz č. 10
SSRI (fl uoxetin, paroxetin, sertralin, citalopram, escitalopram, fl uvoxamin), venlafaxin, duloxetin, 
inhibitory MAO, kofein, metylfenidát, pseudoefedrin, modafi nil, beta-blokátory, alfa agonisté, diuretika, 
hypolipidemika, teofylin, deriváty thyroxinu, dopa-agoniste + kortiokoidy. Odvykací stav: hypnotika, 
anxiolytika (barbituráty, BZD). Návykové látky (intoxikace a/nebo odvykací stav): amfetaminy, kokain, MDMA, 
opiáty, kanabis, alkohol, kofein, nikotin.
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Odkaz č. 11
Kriteria primární insomnie (1).
1.  Obtíž s iniciací a kontinuitou spánku nebo neosvěžující spánek po dobu nejméně 1 měsíce.
2.  způsobují klinicky významnou nepohodu nebo zhoršení ve společenské, profesní nebo další významné 

oblasti života.
3.  nevyskytuje se výlučně v průběhu jiné poruchy spánku.
4.  nevyskytuje se výlučně v průběhu jiné duševní choroby. 
5.  není způsobena účinkem chemické látky nebo celkovou somatickou chorobou
IV
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Odkaz č. 1
Spánková hygiena – soubor základních životosprávných opatření k usnadnění spánku (1,2,3, zkráceno dle 1):
• Pravidelná doba uléhání a zejména vstávání.
• Žádné stimulační látky ve druhé polovině dne.
• Vynechání a nebo radikální zkrácení spánku po obědě, vynechání spánku v jiné denní doby.
• Fyzická aktivita v denní době nikoliv před spaním.
• Expozice dennímu světlu.
• Na lůžku žádné další aktivity (TV, telefonování, práce, učení).
• Klidový režim před ulehnutím.
• Přiměřené prostředí pro spánek v ložnici.
• Přiměřeně střídmý příjem potravy v době před spánkem.
IV

Odkaz č. 2
Léčení primární insomnie může být farmakologické nebo psychoterapeutické a behaviorální (2,3), oba směry 
léčení je možné i kombinovat. Recentní kontrolovaná studie (4) prokázala, že krátkodobá kombinovaná 
léčba (KBT cílená na insomnii=KBT-I + agonista BZD), následovaná vysazením farmaka a pokračováním KBT-I 
samotné má nejlepší dlouhodobý výsledek. Kombinace KBT-I a BZD agonisty v iniciální fázi přináší rychlejší 
zlepšeni (ve srovnaní se samotnou KBT-I), ale dlouhodobé užívaní hypnotika je nežádoucí.
I

Odkaz č. 3
Bylo opakovaně prokázáno, že psychoterapeutické postupy při léčení primární insomnie (zejm. KBT-I) 
jsou velmi účinné. Vzhledem k omezené dostupnosti profesionální psychoterapie je doporučováno, aby 
jednoduchá psychoterapie a behaviorální léčení (obsahující např. edukaci, terapii kontroly podnětů, restrikci 
doby spánku, relaxaci) byly nemocnému aplikovány i méně školenými pracovníky (sestrou, nespecializovaným 
lékařem). Účinnost těchto postupů byla potvrzena klinickými studiemi (5,6).
II

Odkaz č. 4
KBT-I je multikomponentni terapeuticky přístup, jehož účinnost byla potvrzena řadou klinických studií 
(2,3,4,7,8). První intervencí je detailní edukace o vzniku, příčinách a udržujících faktorech poruchy 
a prezentace kognitivně-behaviorálního modelu insomnie. Je výhodné aplikovat psychometrické škály 
ke zhodnocení závažnosti poruchy a pro následné sledovaní vývoje a terapeutické efektivity. Další etapou 
je sledovaní spánkových parametrů pomocí spánkového deníku, poučeni o pravidlech spánkové hygieny, 
a následně aplikace spánkové restrikce.
I

Odkaz č. 5
Souběžně se spánkovou restrikcí zavedeme “kontrolu podnětů” (restrikce stimulujících podnětů před 
ulehnutím, doporučení vstát, pokud se nedaří usnout do 15-20 min., zákaz vykonávat v lůžku jiné činnosti 
než spánek a sex). Následuje kognitivní terapie, jejímž cílem je dekatastrofi zace insomnie a jejích důsledků 
a akceptace výkyvů kvality spánku. Kognitivní terapie snižuje úzkost vázanou na nespavost. Další součástí 
KBT-I je např. relaxace či tzv. “paradoxní záměr” (pacient se snaží nepodlehnout ospalosti a zůstat probuzen 
co nejdéle).
I

Odkaz č. 6
Účinek a bezpečnost 28denního podávání zolpidemu a zopiklonu jsou dokladovány studiemi. Dlouhodobé 
podávání bylo zkoušeno v omezené míře a je rizikové ze vzniku závislosti. Midazolam má také prokázanou 
účinnost a bezpečnost při podávání do 2 týdnů, pro nežádoucí účinky (amnestický efekt, rebond insomnie 
a anxiety) není lék první volby (2,3). 
I

Odkaz č. 7
Intermitentní podávání agonistů benzodiazepinového receptoru nebylo dokonale zkoumáno – zkoušení 
proběhlo pouze se zolpidemem (9). Tato metoda podávání hypnotika nevedla k závislosti, ale celkový 
hypnotický účinek byl menší. Podávání hypnotika po nočním probuzení není doporučováno pro možnost 
přetrvávání útlumu do následující periody bdělosti a pro možnost navození podmíněných probuzení 
z anticipace aplikace léku (2).
II



153

15. Primární insomnie dospělých – b) terapie
K. Šonka, K. Espa-Červená

Odkaz č. 8
Melatonin s prodlouženým uvolňováním – CR melatonin průkazně a bezpečně zlepšuje insomnii u pacientů 
nad 55 let při podávání až do 13 týdnů (10). Předpokládá se, že lze dosáhnout léčebného efektu i u některých 
dospělých mladších 55 let.
I

Odkaz č. 9
Trazodon, mirtazapin a amitriptyllin jsou antidepresiva (AD) se sedativním účinkem. Podávají se večer 
(trazodon 50-150 mg, mirtazapin 7,5-30 mg a amitriptyllin 12,5-50 mg). Jejich hypnotický účinek je prokázán 
jen u nemocných s insomnií a depresí, ale jejich obecné použití je doporučováno většinou autorů. Jejich 
sedativní účinek může však přetrvávat do následujícího dne. Nežádoucím účinkem mirtazapinu z hlediska 
spánku může být vyvolání nebo zhoršení syndromu neklidných nohou (3,11).
IV

Odkaz č. 10
Herbální a jiné volně prodejné léky pro spaní nemají prokázaný účinek, ale v některých případech mohou 
při léčbě nespavosti pomoci. Jejich bezpečnost nebyla hodnocena. Podávají se na žádost nemocného a jako 
samoléčba (12).
IV

Odkaz č. 11
Neúspěch všech farmakologických a psychoterapeutických a behaviorálních metod je důvodem 
k důslednějšímu prověření diagnózy a vyloučení jiných typů nespavosti, prověření dodržování spánkové 
hygieny. Ve zcela výjimečných případech je možno vyzkoušet gabapentin, tiagabin, pregabalin, quetiapin, 
olanzapin a benzodiazepiny, které nejsou registrovány jako hypnotika. Jejich účinek není však prověřen 
studiemi a mohou mít závažné nežádoucí účinky (3). 
IV
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Odkaz č. 1
Hraniční porucha osobnosti je nejčastější poruchou osobnosti v psychiatrické péči. Kolem 10% ambulantních 
psychiatrických pacientů, 15-20% hospitalizovaných a 30-60% všech léčených poruch osobnosti tvoří 
hraniční pacienti. Jde o velmi častou poruchu i v běžné populaci, která postihuje kolem 2-3% lidi. Častější 
je u žen (3:1), v rodinách vyšší prevalence poruch nálady, disociálních poruch a závislostí. Diskutuje se, zda 
je farmakoterapie u hraniční poruchy osobnosti, pokud není přítomná komorbidita s další poruchou, vůbec 
indikována (IV). 

Odkaz č. 2
První krokem je tedy rozhodnout zda je léčba indikována. Když je pacient sám sobě nebo okolí nebezpečný, 
je nutná detence, otázkou je, zda je možná systematičtější léčba. Pokud pacient léčbu odmítá a není sobě ani 
okolí nebezpečný, spolupráce bude špatná (III). Pokud je léčba indikována, je možné stanovit různé cíle (III):
• Krizová intervence při suicidálních tendencích, sebepoškozování, agresivním chování.
• Krátkodobá léčba aktuální specifi cké psychické poruchy 
• Dlouhodobá léčba poruchy osobnosti – modifi kace maladaptivních rysů osobnosti

Odkaz č. 3
Na počátku terapie je důležité stanovit rámce terapie (II) a dosáhnout s pacientem souhlasu o tom, co jsou 
problémy, které se v terapii budou řešit, co je cílem léčby, jakými prostředky tohoto cíle bude dosaženo, co 
od něj terapeut požaduje a co nabízí. Explicitní hranice terapie jsou něco, o co se v budoucnosti bude moci 
opřít. Pacient a klinik by měli dosáhnout souhlasu o cílech terapie a co se od koho očekává při dosahování 
těchto cílů (I). Léčbou volby u hraniční poruchy osobnosti je psychoterapie (I), psychofarmaka mají roli 
podpůrnou. 

Odkaz č. 4
Farmakoterapie je používána k léčbě akutních příznaků během období akutní dekompenzace. Některé 
léky však mohou ovlivnit také rysy temperamentu. Příznaky, které pacient vykazuje, se týkají tří základních 
okruhů, na které jsou zacílené farmakologické stratégie (II). Jde o:
• afektivní dysregulaci;
• nedostatečnou kontrolu impulzů;
• kognitivně-percepční příznaky.

Odkaz č. 5
-  Afektivní dysregulace (labilita nálady, nadměrný hněv, depresivní rozlady) – Iniciální léčba: SSRI (II), SNRI 

(II), antipsychotika 2.generace (II) a clozapin (I), jiná antidepresiva (IV) 
-  Impulzivní chování (impulzivita, sebepoškozování) – iniciální léčba: SSRI (II), antipsychotika 2. generace (II), 

clozapin (I)
-  Percepčních příznaků (podezřívavost, vztahovačnost, iluze, derealizace, depersonalizace, 

pseudohalucinace) – Iniciální léčba: antipsychotika (haloperidol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, 
quetiapin, ziprasidon) (II).

Odkaz č. 6
Při nedostatečném účinku v prvním kroku:
- Afektivní dysregulace: změnit antidepresivum nebo vyměnit za antipsychotikum (IV)
- Impulzivní chování: změnit antipsychotikum (IV)
Percepční příznaky: zvýšit dávku antipsychotika (IV)

Odkaz č. 7
Třetí krok (všechno úroveň IV):
Afektivní dysregulace: přidat – nízkou dávku antipsychotika (při hněvu), clonazepam (při úzkosti)
Impulzivní chování: alternativně – zvýšit dávku antipsychotika / lithium / valproát / carbamazepin
Percepční příznaky: přidat SSRI
Afektivní dysregulace: přidat alternativně – Lithium / carbamazepin / valproát / lamotrigine
Impulzivní chování: přidat atypické antipsychotikum
Percepční příznaky: clozapin
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Odkaz č. 8
Pokračovací léčba:
Při efektu léčby vhodné pokračování v léčbě stejným způsobem ještě nejméně 18 – 24 měsíců (IV), jinak až 
80% pacientů se dekompenzuje i po úspěšné akutní léčbě (III). Po stejnou dobu je potřebné pokračovat 
u pokračovací, méně intenzivní psychoterapii (I). Léky nevysazovat, dokud je přítomná reziduální 
symptomatologie, poruchy spánku, vyhýbavé chování, problémy v přizpůsobení v životě nebo deprese. 
Vysazování antidepresiv trvá 1-2 měsíce (IV)

Odkaz č. 9
Komorbidita: Celoživotní komorbidita s úzkostnými poruchami dosahuje až 90%. Při komorbiditě s další 
s úzkostných poruch je léčba podobná, jako při úzkostné poruše, volbou je psychoterapie nebo antidepresiva 
(II). Při komorbiditě s depresí jsou vhodná vždy antidepresiva, protože deprese zhoršuje spolupráci při 
psychoterapii (II). Při komorbiditě se závislosti na návykových látkách je nutná souběžná léčba obojího (II). Při 
komorbiditě s další poruchou osobnosti je přístup v léčbě stejný (IV)

Odkaz č. 10
Z benzodiazepinu je doporučován krátkodobě pří nadměrné úzkostné tenzi jen clonazepam a po krátké 
období (II), riziko návyku je zde vysoké. Rovněž je vyšší riziko ztrát kontroly nad svým chováním (III). Vždy 
sledovat suicidální rozlady, hodnotit je, případně pacienta hospitalizovat při ohrožení na životě – v tomto 
případě podávat antipsychotika, nejlépe clozapim nebo olanzapin (II)

Odkaz č. 11
U pacientů s těžším akutním obrazem, chronickým obrazem nebo při výrazných adaptačních problémech je 
vhodná hospitalizační léčba nebo intenzivní komplexní léčba formou docházky do denního sanatoria (II)

Odkaz č. 12
U většiny psychoterapeutických intervencí je kontraindikován současný aktivní abusus návykových látek, 
aplikovat nejprve adiktologickou léčbu nebo dialektickou behaviorální terapii – DBT (1).
I

Odkaz č. 13
U pacientů s výrazně sníženou kapacitou introspekce je doporučována podpůrná psychoterapie. 
IV

Odkaz č. 14
Psychodynamické přístupy: Mentalization based treatment – MBT (2) – rychlejší ústup intenzity symptomů, 
sebevražednosti a snížení počtu a délky hospitalizací s retencí efektu 5 let po ukončení léčby (3). Transference 
focused psychotherapy – TFP (4) – zlepšení symptomatiky, psychosociálních funkcí, osobnostní organizace, 
suicidality a výpadků z léčby. 
I

Odkaz č. 15
Kognitivně behaviorální přístupy: Dialektická behaviorální terapie – DBT (5) – snížení suicidality, 
sebepoškozujícícho jednání, zlosti, zĺepšení symptomatiky (6). Schema focused therapy -SFT (7) – zlepšení 
symptomatiky a kvality života. Systems training for emotional predictability and problem solving – STEPPS (8) 
– snížení impulzivity, negativní afektivity a zlepšení globálních funkcí. 
I

Odkaz č. 16
Skupinová psychoterapie (9) -zlepšení symptomatiky, snižení rehospitalizace, suicidálních pokusů, abúsu 
návykových látek. 
II

Závěrečný komentář

Hraniční porucha osobnosti v Mezinárodní klasifi kaci nemoci 10. revizi je řazena pod Emočně nestabilní 
poruchu osobnosti, zatímco v Americkém diagnostickém manuálu DSM-V je uváděna jako samostatná klinická 
jednotka.
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Pokrok v porozumění a léčbě hraniční poruchy osobnosti je obrovský. Nicméně zůstává ještě řada otevřených 
otázek, týkající se účinné léčby. Mnoho terapeutických přístupů má v současné době nedostatečné důkazy pro 
svojí účinnost. Účinnost v léčbě hraniční poruchy osobnosti byla prokázaná u některých přístupů dynamické 
psychoterapie (I), schéma terapie (I) kognitivně behaviorální terapie (I) a u komunitní léčby (II). Účinnost léků 
je vyšší při komorbiditě s afektivní poruchou nebo úzkostnou poruchou, všeobecně však není vysoká.

Psychoterapie je základní a kauzální léčba hraniční poruchy osobnosti. V přehledu uvádíme psychoterapeutické 
intervence, které byly doposud nejvíce ověřovány klinickými studiemi. Nejvíce je uplatňován psychodynamický 
a kognitivně behaviorální přístup. Efekt intervencí je nejvíce zřetelný v oblasti sebepoškozujícího chování, 
impulzivity, symptomatiky, v redukci relapsů a délky hospitalizace. Kromě výše uvedených intervencí se 
nověji ověřují další postupy: dynamická dekonstruktivní psychoterapie (DDP), trénink emoční inteligence (EI), 
kognitivně analytická terapie (CAT), rodinné intervence, terapeutické komunity a další. 
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Odkaz č. 1
Léčbou první volby je risperidon. Risperidon byl prvním atypickým antipsychotikem (AAP) registrovaným pro 
užití u dětí od 5 let s poruchami chování a agresivitou, a zůstává jediným AAP, které dosáhlo této registrace 
i v České republice. Těžiště důkazů o jeho účinnosti a bezpečnosti u dětského autismu (DA) tvoří dvě velké 
osmitýdenní randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie (RUPP Autism Network, 2002; Shea 
et al., 2004). 
I

Odkaz č. 2
Léčbou druhé volby je aripiprazol, který v této indikaci již dosáhl registraci pro užití u autistických dětí v USA. 
Existují dvě velké randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie (Marcus et al., 2009; Owen et 
al., 2009). Design i výsledky obou těchto osmitýdenních studií byly podobné studiím s risperidonem, nicméně 
vypočtená velikost efektu aripiprazolu (effect size, ES) 0,87 nedosáhla ES risperidonu ze studie RUPP Autism 
Network (ES=1,2) – viz odkaz 1.
I

Odkaz č. 3
Pro třetí krok je možné zvolit olanzapin, ziprasidon nebo valproát. K dispozici je zde nižší úroveň důkazů; 
buď malá dvojitě slepá studie v případě olanzapinu (Hollander et al., 2006), nebo menší nekontrolované 
studie v případě ziprasidonu (McDougle et al., 2002; Cohen et al., 2004), nebo rozporná evidence, jako 
v případě valproátu, kdy menší a kratší dvojitě slepá studie efekt nepotvrzuje (Hellings et al., 2005), zatímco 
větší a delší studie ano (Hollander et al., 2010). 
III

Odkaz č. 4
Existují důkazy, že u autismu jsou účinná jen serotoninergní antidepresiva (West et al., 2009). Vzhledem 
k bezpečnostnímu profi lu jsou preferována antidepresiva SSRI. Ačkoli Cochrane review upozorňuje, že 
omezené důkazy účinnosti existují pouze u dospělých (Williams et al., 2013), přesto autoři jiných review 
(West et al., 2009; Carrasco et al., 2012) a vodítek (Academy of Medicine Singapore, 2010) užití SSRI u dětí 
doporučují. Nejsilnější úroveň důkazů zde má fl uoxetin (Hollander et al., 2005), který doporučujeme jako lék 
první volby.
I

Odkaz č. 5
Klinické pediatrické studie existují ještě pro escitalopram (Owley et al., 2005) a citalopram (King et al., 2009). 
Důkazy účinnosti jsou rozporné, nicméně studie poskytují pozitivní data o bezpečnosti léků. V druhém kroku 
tedy doporučujeme záměnu fl uoxetinu za escitalopram nebo citalopram.
II

Odkaz č. 6
Při neúčinnosti dvou antidepresiv SSRI spočívá třetí krok v použití clomipraminu (Academy of Medicine 
Singapore, 2010). Je k dispozici několik menších dvojitě slepých i otevřených studií clomipraminu 
potvrzujících určitou účinnost. V přehledové studii Mc Dougle et al. (2000) ovšem také upozorňují na četné 
nežádoucí účinky včetně prolongace QT intervalu a možnosti vyvolání epileptického záchvatu. Monitorování 
EKG před nasazením léku a během léčby a přísné respektování kontraindikací je proto nezbytnou podmínkou 
terapie. 
II

Odkaz č. 7
Jednoznačnou volbou pro poruchy spánku je melatonin. K dispozici jsou randomizované dvojitě slepé studie 
oproti placebu (Wasdell et al., 2008; Wright et al., 2011), a to již od věku 2 let a do celkové doby podávání 
2 let. Práce se shodují ve významném ovlivnění spánkové latence a trvání spánku. Nežádoucí účinky byly 
podle systematického review a metaanalýzy žádné nebo minimální (Rossignol a Frye, 2011). Žádný jiný lék 
pro léčbu insomnie nedosáhl takové úrovně důkazů, aby jej bylo možné zařadit jako další krok do vodítek 
(Malow et al., 2012). 
I
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Odkaz č. 8
Lékem první volby je zde metylfenidát, a toto doporučení je ve shodě s doporučením systematického review 
a vodítek organizace Autism Speaks (Mahajan et al., 2012). Nejvýznamnější podporu metylfenidátu poskytla 
nedávná randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie v trvání 4 týdnů se získaným ES=0,54 
(RUPP Autism Network, 2005). ES zde byla nižší než u studií s čistou ADHD, kde se ES metylfenidátu pohybuje 
v rozmezí 0,8-1,0. 
I

Odkaz č. 9
Lékem druhé volby je atomoxetin. Důkazy se opírají o randomizovanou, dvojitě slepou, placebem 
kontrolovanou studii v trvání 8 týdnů, byť jen v některých parametrech rozdíly oproti placebu dosáhly 
významnosti (Hafterkamp et al., 2012). Hyperaktivita se zlepšila více než nepozornost. Celkově autoři 
konstatovali menší velikost efektu atomoxetinu oproti studiím s čistou ADHD, což je obdobné pozorování 
jako u metylfenidátu – viz odkaz č.8.
I

Odkaz č. 10
Ve třetí volbě v souladu s doporučeními systematického review a vodítek organizace Autism Speaks (Mahajan 
et al., 2012) doporučujeme užití risperidonu nebo aripiprazolu, a to zejména u pacientů, kde dominuje 
hyperaktivita, dráždivost, případně agitace nebo agresivita. 
IV

Závěrečný komentář

Na rozdíl od většiny jiných diagnóz nebylo možné při přípravě tohoto postupu systematicky využít zahraničních 
vodítek. Vodítka AACAP z roku 1999 jsou zastaralá (AACAP offi cial action, 1999) a v současnosti podstupují 
revizi. Existují parciální vodítka renomované organizace Autism Speaks pro ADHD symptomy u autismu 
(Mahajan et al., 2012) a pro insomnii u autismu (Malow et al., 2012), která jsme u relevantních kapitol vzali 
v úvahu. Rovněž jsme využili singapurských vodítek (Academy of Medicine Singapore – Ministry of Health 
Clinical Practice Guidelines Workgroup on Autism Spectrum Disorders, 2010). 

Při defi nování symptomových okruhů pro intervenci jsme vyšli z prací renomovaných autorů (Rapin, 1997; 
McDougle et al., 2006), které byly již obecně akceptovány odbornou veřejností. 

Reference
 
1. AACAP Offi cial Action. Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, 

and adults with autism and other pervasive developmental disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
1999;38(12 Suppl):32-54.

2. Academy of Medicine Singapore – Ministry of Health Clinical Practice Guidelines Workgroup on Autism 
Spectrum Disorders. Academy of Medicine Singapore – Ministry of Health Clinical Practice Guidelines: 
Autism spectrum disorders in pre-school children. Singapore Med J 2010;51:255-265.

3. Carrasco, M., Volkmar, F.R., Bloch, M.H. Pharmacologic treatment of repetitive behaviors in autism 
spectrum disorders: evidence of publication bias. Pediatrics 2012;129:e1301-e1310.

4. Cohen, S.A., Fitzgerald, B.J., Khan, S.R., et al. The effect of a switch to ziprasidone in an adult population 
with autistic disorder: chart review of naturalistic, open-label treatment. J Clin Psychiatry 2004;65:110-
113.

5. Hafterkamp, M., van de Loo-Neus, G., Minderaa, R.B., et al. A randomized double-blind study of 
atomoxetine versus placebo for attention-defi cit/hyperactivity disorder symptoms in children with autism 
spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012;51:733-741.

6. Hellings, J.A., Weckbaugh, M., Nickel, E.J., et al. A double-blind, placebo-controlled study of valproate 
for aggression in youth with pervasive developmental disorders. J Child Adolesc Psychopharmacol 
2005;15:682-692.

7. Hollander, E., Chaplin, W., Soorya, L., et al. Divalproex sodium vs placebo for the treatment of irritability 
in children and adolescents with autism spectrum disorders. Neuropsychopharmacology 2010;35:990-998.

8. Hollander, E., Phillips, A., Chaplin, E., et al. A placebo controlled crossover trial of liquid fl uoxetine on 
repetitive behaviors in childhood and adolescent autism. Neuropsychopharmacology 2005;30:582-589.

9. Hollander, E., Wasserman, S., Swanson, E.N., et al. A double-blind placebo controlled pilot study of 
olanzapine in childhood/adolescent pervasive developmental disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol 
2006;16:541-548.



167

17. Dětský autismus
Michal Hrdlička, Iva Dudová

10. King, B.H., Hollander, E., Sikich, L., et al. Lack of effi cacy of citalopram in children with autism spectrum 
disorders and high levels of repetitive behavior. Arch Gen Psychiatry 2009;66:583-590.

11. Mahajan, R., Bernal, M.P., Panzer, R., et al. Clinical practice pathways for evaluation and medication 
choice for attention-defi cit/hyperactivity disorder symptoms in autism spectrum disorders. Pediatrics 
2012;130:S125-S138.

12. Malow, B.A., Byars, K., Johnson, K., et al. A practice pathway for the identifi cation, evaluation, 
and management of insomnia in children and adolescents with autis spectrum disorders. Pediatrics 
2012;130:S106-S124

13. Marcus, R.N., Owen, R., Kamen, L., et al. A placebo-controlled, fi xed-dose study of aripiprazole in children 
and adolescents with irritability associated with autistic disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
2009;48:1110-1119.

14. McDougle, C.J., Kresch, L.E., Posey, D.J. Repetitive thoughts and behavior in pervasive developmental 
disorders: treatment with serotonin reuptake inhibitors. J Autism Dev Disord 2000;30:427-435.

15. McDougle, C.J., Kern, D.L., Posey, D.J. Case series: use of ziprasidone for maladaptive symptoms in youths 
with autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41:921-927.

16. McDougle, C.J., Stigler, K.A., Erickson, C.A., et al. Pharmacology of autism. Clin Neurosci Res 2006;6:179-
188.

17. Owen, R., Sikich, L., Marcus, R.N., et al. Aripiprazole in the treatment of irritability in children and 
adolescents with autistic disorder. Pediatrics 2009;124:1533-1540.

18. Owley, T., Walton, L., Salt, J., et al. An open-label trial of escitalopram in pervasive developmental 
disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005;44:343-348.

19. Rapin, I. Autism. N Engl J Med 1997;337:97-104.
20. Research Unit on Pediatric Psychopharmacology Autism Network. Risperidone in children with autism and 

serious behavioral problems. N Engl J Med 2002;347:314-321.
21. Research Unit on Pediatric Psychopharmacology Autism Network. Randomized, controlled, crossover 

trial of methylphenidate in pervasive developmental disorders with hyperactivity. Arch Gen Psychiatry 
2005;62:1266-1274.

22. Rossignol, D.A., Frye, R.E. Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. 
Dev Med Child Neurol 2011;53:783-792.

23. Shea, S., Turgay, A., Caroll, A., et al. Risperidone in the treatment of disruptive behavioral symptoms in 
children with autism and other pervasive developmental disorders. Pediatrics 2004;114:634-641.

24. Wasdell, M.B., Jan, J.E., Bomben, M.M., et al. A randomized, placebo-controlled trial of controlled release 
melatonin treatment of delayed sleep phase syndrome and impaired sleep maintenance in children with 
neurodevelopmental disabilities. J Pineal Res 2008;44:57-64.

25. West, L., Brunssen, S.H., Waldrop, J. Review of the evidence for treatment of children with selective 
serotonin reuptake inhibitors. J Spec Pediatr Nurs 2009;14:183-191.

26. Williams, K., Brignell, K., Randall, M., et al. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for autism 
spectrum disorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, Issue 8, Art. No.: CD004677.

27. Wright, B., Sims, D., Smart, S., et al. Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions 
and severe sleep problems not amenable to behavioral management strategies: a randomised controlled 
crossover trial. J Autism Dev Disord 2011;41:175-184.



168

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – a) komentáře A
Ivana Drtílková, Michal Hrdlička

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – 
a) komentáře A

Ivana Drtílková, Michal Hrdlička

ADHD – Attention Defi cit Hyperactivity Disorder
EMB – Evidence Base Medicine
ES – Effect Size
KV – kardiovaskulární
NF – Neurofeedback
PUFA – Polyunsaturated fatty acids
SPC – Summary of Product Characteristics (souhrn údajů o přípravku)
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Odkaz č. 1
Stimulancia doporučována jako terapie první volby, zvláště pokud se jedná o hyperkinetickou poruchu (HKP) 
bez komorbidit (AACAP, 2007; NICE, 2008). Metylfenidát (MPH) má nejvíce studií o účinnosti a bezpečnosti 
(MTA Cooperative Group, 1999; Schachar et al., 1997). U dětí, které nemohou užívat polední dávku ve škole, 
špatně snášejí standardní formu MPH, nebo kde je efekt standardní formy příliš krátký, je výhodné užít 
formu s prodlouženým účinkem (NICE, 2008; CADDRA, 2011), kterou postačuje podávat jednou denně ráno 
(Swanson et al., 2004).
I

Odkaz č. 2
Protože u nás není možné v druhém kroku zaměnit jedno stimulans za jiné stimulans, jak doporučuje 
většina vodítek (u nás je registrován pouze metylfenidát), je logickým druhým krokem záměna stimulancia 
za atomoxetin. Jeho plný účinek se dostavuje po 2 – 4 týdnech podávání (Michelson et al., 2001; Spencer et 
al., 2002). Odpověď na léčbu je však nižší než u pacientů bez anamnézy léčby stimulancii (45% versus 64%; 
Prasad a Steer, 2008)• 
I

Odkaz č. 3
V třetí volbě přicházejí na řadu antidepresiva. Nejvíce studovanými a dosud používanými tricyklickými 
antidepresivy v této indikaci jsou imipramin (Gualtieri a Evans, 1988) a nortriptylin (Wilens et al., 1993). 
Z novějších antidepresiv byly příznivé zkušenosti učiněny rovněž s bupropionem, který se noradrenergním 
a dopaminergním účinkem blíží stimulanciím (Barrickman et al., 1995; Conners et al., 1996). 
I

Odkaz č. 4
Atomoxetin, na rozdíl od stimulancií, nemá efekt jedné dávky ani nepůsobí euforii, nemá tedy návykový 
potenciál jako stimulancia. Nezhoršuje tiky (Allen et al., 2005) ani úzkost, kterou podle některých dat naopak 
významně zmírňuje (Geller et al., 2007). Je proto v reprezentativních publikovaných guidelines doporučován 
jako léčba první volby u jedinců s HKP/ADHD a současnou závislostí na návykových látkách, při komorbidní 
anxietě nebo tikové poruše (AACAP, 2007; NICE, 2008).
I

Odkaz č. 5
Metylfenidát již v monoterapii vede jak k ústupu hyperkinetické symptomatiky, tak u určitého procenta 
pacientů i k ústupu asociovaných poruch chování (Hinshaw et al., 1992; Klein et al., 1997, Aman et al., 2004). 
I

Odkaz č. 6
Přidání risperidonu (případně jiného atypického neuroleptika) k terapii metylfenidátem vychází jak z dvojitě 
slepé studie Aman et al., 2004), tak z vodítek sestavených panelem expertů vedených Kutcherem (2004). 
I

Odkaz č. 7
Risperidon byl významně úspěšný v monoterapii poruch chování, ať už samostatných, tak i asociovaných 
s hyperkinetickou poruchou (Aman et al.,2002; Aman et al., 2004). Naopak užití atomoxetinu v této indikaci 
vychází z názoru panelu expertů a není dosud podloženo empirickými daty (Remschmidt et al., 2005). 
I

Odkaz č. 8
Metylfenidát i atomoxetin mohou zvýšit krevní tlak a srdeční frekvenci. V obou případech SPC shodně 
doporučují před léčbou zhodnocení KV stavu a během léčby kontrolu krevního tlaku a srdeční frekvence 
každých 6 měsíců a při každé úpravě dávky. Při objevení se příznaků KV onemocnění podstoupit 
kardiologické vyšetření.  

Odkaz č. 9
Zatím většina dat přináší jen málo důkazů, že supplementace nenasycených mastných kyselin (PUFA) zlepšuje 
symptomy ADHD u dětí a adolescentů. Existují jen omezená, limitovaná data o vyšší účinnosti kombinace 
omega-3 a omega-6 suplementace (Gillies et al. 2012, Sonuga Barke et al. 2013)
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Závěrečný komentář

Vodítka léčby HKP vycházejí z mezinárodních vodítek (jejich přehled viz Seixas et al., 2012) a jsou rozdělena 
do dvou oddělených schémat. Schéma 1 se týká Poruchy aktivity a pozornosti, a zahrnuje dva odlišné postupy: 
první u nekomplikované formy poruchy, druhy u poruchy s komorbiditami a specifi ckými problémy. Schéma 2 
pojednává léčbu Hyperkinetické poruchy chování a představuje jediný postup. 

Ke schématu 1: Při formulaci léčebných postupů u Poruchy aktivity a pozornosti je možné vyjít z doporučených 
postupů léčby pro děti s AD/HD bez komorbidity podle DSM-IV. Oba klasifi kační systémy považují pro diagnózu 
za určující shodné symptomy, i když podle DSM-IV tyto symptomy mohou – ale také nemusejí – být přítomny vždy 
současně. Je nutná pouze modifi kace vzhledem k rozdílnému sortimentu registrovaných preparátů v příslušných 
zemích. V naší republice je možné volit formu metylfenidátu standardní (Ritalin), nebo s prodlouženým 
uvolňováním (Concerta). Individuální volba musí zohlednit compliance pacienta, aby bylo zajištěno spolehlivé 
zajištění lékem během dne.Jestliže rodiče léčbu stimulancii odmítají nebo jsou kontraindikována nebo jsou 
přítomny některé komorbidní poruchy (tiky, výrazná anxieta, riziko vzniku závislostí), měl by být u F90.0 použit 
atomoxetin.

Ke schématu 2: Pro léčbu hyperkinetické poruchy chování (podle MKN-10) lze podle názoru expertů pracovní 
skupiny Global ADHD Working Group (Remschmidt, 2005) aplikovat postup, který je ve standardech pro léčbu 
ADHD uváděn pro případy komorbidního výskytu ADHD s poruchami chování. Pokud však u hyperkinetické 
poruchy chování (podle MKN-10) nejsou poruchy chování příliš závažné (na příklad není přítomna závažná 
agresivita a disociální jednání) a behaviorální problémy splňují spíše kriteria pro poruchu opozičního vzdoru, 
lze také aplikovat doporučený postup léčby platný pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou (resp. pro AD/HD 
bez komorbidity), který může být úspěšný.

Reference

1. Allen, A.J., Kurlan, R.M., Gilbert, D.L., Coffey, B.J., Linder, S.L., et al.: Atomoxetine treatment in children 
and adolescents with ADHD and comorbid tic disorder. Neurology, 65, 2005, pp.1941 – 1949.

2. Aman, M.G., DeSmedt,G., Derivan, A., Lyons, B., Findling, R., et al.: Risperidone treatment of children 
with disruptive behavior symptoms and subaverage IQ: a double – blind placebo – controlled study. Am. J. 
Psychiatry, 159, 2002, s.1337 – 1346.

3. Aman, M.G., Binder, C., Turgay, A.: Risperidone effects in the presence/absence of psychostimulant 
medicine in children with ADHD, other disruptive behavior disorder and subaverage IQ. J. Child Adolesc 
Psychopharmacol., 14, 2004, s.243 – 254.

4. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP): Practice parameter for the assessment 
and treatment of children and adolescents with attention-defi cit/hyperactivity disorder. J. Am. Acad. 
Child Adolesc. Psychiatry, 46, 2007, s.894 – 921. 

5. Barrickman, L.L., Perry, P.J., Allen, A.J., Kuperman, S., Arndt, S.V., et al.: Bupropion versus 
methylphenidate in the treatment of attention-defi cit hyperactivity disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. 
Psychiatry, 34, 1995, s.649 – 657.

6. Canadian Attention Defi cit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA): Canadian ADHD Practice 
guidelines, Third Edition. Toronto, CADDRA 2011.

7. Conners, C.K., Casat, C.D., Gualtieri, C.T., Weller, E., Reader, M., et al.: Bupropion hydrochloride in 
attention defi cit disorder with hyperactivity. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 35, 1996, s.1314 – 
1321.

8. Geller, D., Donelly, C., Lopez, F., Rubin, R., Newcorn, J., et al.: Atomoxetine treatment for pediatric 
patients with attention-defi cit/hyperactivity disorder with comorbid anxiety disorder. J. Am. Acad. Child 
Adolesc. Psychiatry, 46, 2007, s.1119 – 1127. Gillies D, Sinn JK, Lad S, Leach MJ, Ross MJ: Polyunsaturated 
fatty acids (PUFA) for attention defi cit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. 
Cochrane Database SystRev 2012; 7:CD007986

9. Gualtieri, C.T., Evans, R.W.: Motor performance in hyperactive children treated with imipramine. Percept. 
Mot. Skills, 66, 1988, s.763 – 769.

10. Hinshaw, S., Heller, T., McHale, J.: Covert antisocial behavior in boys with attention – defi cit hyperactivity 
disorder: external validation and effects if methylphenidate. J. Consult. Clin. Psychol., 60, 1992, s.274 – 
281.

11. Klein, R.G., Abikoff, H., Klass, E., Ganeles, D., Seese, L.M., et al.: Clinical effi cacy of methylphenidate in 
conduct disorder with and without attention defi cit hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry, 54, 
1997, s.1073 – 1080.



173

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – a) komentáře A
Ivana Drtílková, Michal Hrdlička

12. Kutcher, S., Aman, M., Brooks, S.J., Buitelaar, J., van Daalen, E., et al.: International consensus statement 
on attention-defi cit/hyperactivity disorder (ADHD) and disruptive behaviour disorders (DBDs): clinical 
implications and treatment practice suggestions. Eur. Neuropsychopharmacol., 14, 2004, s.11 – 28.

13. Michelson, D., Faries, D., Wernicke, J., Kelsey, D., Kendrick, K., et al.: Atomoxetine in the treatment of 
children and adolescents with attention-defi cit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 108, 2001, s.83 – 91.

14. MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-
defi cit/hyperactivity disorder. Arch. Gen. Psychiatry, 56, 1999, s.1073-1086.

15. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE): Attention defi cit hyperactivity disorder. NICE 
clinical guideline 72. London, NICE 2008.

16. Prasad, S., Steer, C.: Switching from neurostimulant therapy to atomoxetine in children and adolescents 
with attention-defi cit/hyperactivity disorder. Pediatr. Drugs, 10, 2008, s.39 – 47. 

17. Remschmidt, H. by the Global ADHD Working Group: Global consensus on ADHD/HKD. Eur. Child Adolesc. 
Psychiatry, 14, 2005, č.3, s.127 – 137.

18. Seixas, M., Weiss, M., Muller, U.: Systematic review of national and international guidelines on attention-
defi cit hyperactivity disorder. J. Psychopharmacol., 26, 2012, s. 753 – 765.

19. Schachar, R., Tannock, R., Cunningham, C., Corkum, P.: Behavioral, situational, and temporal effects of 
treatment of ADHD with methylphenidate. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 36, 1997, s.754 – 763.

20. Sonuga-Barke E, Dittmann R, Simonoff E et al. European ADHD Guideline Group. Nonpharmacological 
Interventions for ADHD: Systematic Review and Meta-Analyses of Randomized Controlled Trials of 
Dietary and Psychological TreatmentsAm J Psychiatry 2013; 170:275–289 

21. Spencer, T., Heiligenstein, J.H., Biederman, J., Faries, D.E., Kratochvil, C.J., et al.: Results from 2 proof-
of-concept, placebo-controlled studies of atomoxetine in children with attention-defi cit/hyperactivity 
disorder. J. Clin. Psychiatry, 63, 2002, s.1140 – 1147.

22. Swanson, J.M., Wigal, S.B., Wigal, T., Sonuga- Barke, E., Greenhill, L.L., et al.: A comparison of once-daily 
extended -release methylfenidate formulations in children with attention-defi cit/hyperactivity disorder in 
the laboratory school (The Comacs study). Pediatrics, 113, 2004, s.206 – 216.

23. SPC Strattera.datum revize textu 3.5.2013, SPC Concerta,datum revize textu 6.9.2011
24. Wilens, T., Biederman, J., Geist, D.E., Steingard, R., Spencer, T.: Nortriptyline in the treatment of attention 

defi cit hyperactivity disorder: a chart review of 558 cases. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 32, 1993, 
s.343 – 349.



174

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – b) komentáře B
Ivo Paclt

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – 
b) komentáře B

Ivo Paclt



175

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – b) komentáře B
Ivo Paclt

 



176

18. HYPERKINETICKÉ PORUCHY (ADHD) U DĚTÍ – b) komentáře B
Ivo Paclt

Odkaz č. 1
Psychosociální intervence. Všechny jednotlivé příznaky uváděné dítětem a rodiči musí být diagnostikovány. 
Nejen farmakologická léčba, ale také některé typy psychosociální intervence jsou účinné a jsou součástí 
komplexního léčebného programu. Toto platí nejen pro ADHD/HKD bez komorbidity, ale i pro ADHD/HKD 
s příslušnými komorbiditami. 
IV

Odkaz č. 2
Kognitivní behaviorální intervence dítěte se zaměřením na dětského pacienta s ADHD/KHD.Bylo provedeno 
mnoho studií. Výsledky však byly negativní.
IV

Odkaz č. 3
Klinická behaviorální terapie zaměřená na rodiče a učitele (CIBT). Zahrnuje trénink rodičů nebo učitelů 
eventuelně obou paralelně a může rovněž zahrnovat CM program s jejich dětmi (Anastopoulos et al., 1993, 
DuPaul & Guevremont 1993). CIBT terapie probíhá většinou simultánně s rodiči i učiteli. Evaluace probíhá 
nejčastěji za 8-12 týdnů (Pelham et al., 1988). Hodnocení: nezávislé škálování rodičovskými posuzovacími 
škálami před a po léčbě. Anastopoulos et al., 1993 uvádějí 22% redukci rodičovských škál,max.účinnost 22%. 
IV

Odkaz č. 4
Letní terapeutické tábory probíhají aplikací KBT. léčba v rámci STP probíhá 8 týdnů. děti jsou ve skupinách 
po 12, rodičovské skupiny (viz. bod 2) rodiče i děti získávají intenzivní zkušenost, skupinové dynamiky. 
IV

Odkaz č. 5
Přímý management jednotlivých případů ADHD/KHD s ohledem na individuální potřeby v „reálných 
situacích“ (CM). Pozitivní výsledky doloženy pouze kazuisticky.
IV

Odkaz č. 6
Letní terapeutické tábory probíhají aplikací KBT. Léčba v rámci STP probíhá 8 týdnů. Děti jsou ve skupinách 
po 12, získávají intenzivní zkušenost, skupinové dynamiky. Pelham a Hoza 1996 vykazovali u 258 chlapců 
s ADHD a normální inteligencí ve věku 5-12 let velmi dobré výsledky v řadě posuzovacích škál hodnocených 
rodiči a učiteli. 
IV

Odkaz č. 7
Kombinovaná behaviorální a farmakologická léčba. Současná farmakologická a psychosociální léčba je dobře 
možná, vykazuje komplementární efekt a vede k redukci potřebných dávek stimulancií (Carlson et al., 1992, 
Pelham et al., 1980, MTA 1999). Nejčastěji bývá zdůrazňována vhodnost kombinace farmakoterapie a CIBT 
tréninku rodičů. 
II

Závěrečný komentář

Velikost efektu (ES) jednotlivých nefarmakologických postupů u ADHD (psychoterapie, kognitivní tréning, 
biofeedback…) zatím není dostatečně konzistentně podpořena důkazy dle EBM. Metaanalýza European 
guideline group (Sonuga-Barke,2013) demonstruje rozdílné výsledky v závislosti na metodě a kvalitě designu 
hodnocených studií. Při použití volnějších hodnotících kriterií, prokazují postupy většinou signifi kantní efekt, 
který však významně klesá při výběru publikací splňujících požadavky na randomizované, kontrolované, 
dvojitě slepé studie. Efekt neurofeedbacku u ADHD je rozdílně hodnocen odbornými společnostmi. Americká 
psychologická asociace (APA) považuje v současnosti biofeedback / neurofeedback u ADHD jako pravděpodobně 
účinný, Americká Pediatrická společnost v říjnu 2012 zařadila NF mezi nejúčinnější léčbu ADHD, zatímco dle 
metaanalýzy skupiny pro Evropské guideliny léčby ADHD (Sonuga-Barke et al. 2013,Lofthouse et al. 2012) se 
nedoporučuje zařadit NF mezi prokázaně účinnou a specifi ckou léčbu ADHD. Medical Policy Manual No 65, 
2013 vybraných států USA uvádí, že NF lze v současnosti považovat pouze za výzkumnou (investigational) 
metodu ve všech indikacích. Uvedené výsledky bohužel nepotvrdila komplexní metaanalýza Sonuga et al. 2013 
za použití dvojitě slepých metod.Evidence účinnosti behaviorálních intervencí je limitovaná na nezaslepené 
posuzování a platí tak jen pro část pacientů.
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Odkaz č. 1
AHDH u dětí i dospělých je ve většině případů komorbidní porucha (Biederman 1993). Nejčastěji se vyskytují 
poruchy nálady, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti a návykové nemoci (Kooij 2010). Doporučuje se 
postupovat tak, že závažné komorbidity by měly být léčeny nejprve, po jejich stabilizaci by se mělo provést 
nové diagnostické zhodnocení a v druhém kroku léčit i ADHD. U komorbidit, na jejichž vzniku se ADHD 
přímo podílí (návykové nemoci, úzkostné a depresivní poruchy) je vhodné léčit obě poruchy současně. 
II

Odkaz č. 2
Edukace je prvním krokem v jakékoli léčbě. U ADHD je vhodné edukovat nejen pacienta, ale i partnera 
nebo rodinu. Edukace se má týkat příznaků ADHD, komorbidních poruchy, etiologických faktorů, 
dědičnosti a terapeutických možností. Dosud neexistují kvalitní edukativní programy pro pacienty s ADHD 
a do budoucna je bude třeba vytvořit (Kooij 2010).
IV

Odkaz č. 3
Multivariační regresní metaanalýza (Castells 2011) prokázala efektivitu methylfenidátu ve všech formách- 
standardní i SR. Oba typy forem měly stejnou účinnost. Celkem bylo v metaanalýze vyšetřeno 2045 pacientů. 
55,9% bylo mužů středního věku 74,2% pacientů trpělo ADHD kombinovaného typu. Dávkování bylo 41,2-
82 mg na den. Výsledky se nelišily podle formy stimulancia (SR nebo IR). Se stoupající dávkou v případě 
neúčinnosti efektivita stoupala. Komorbidní poruchy, zejména drogové závislosti, účinnost léčby snižovaly. 
I

Odkaz č. 4
Účinnost atomoxetinu byla u dospělých opakovaně prokázána v RCT různé délky (Michelson 2003, Young 
2011, Brown 2011). Kromě toho prokázal účinnost v otevřené studii v dlouhodobé léčbě až 4 roky (Adler 
2008). Používané dávky se pohybovaly mezi 40-100mg/d. Efect-size atomoxetinu je udávána nižší než ES 
stimulantů - 0,4 vs. 0,54 (Bitter 2012) ve studiích pod 12 týdnů. Po 24 týdnech ES atomoxetinu narostla 
na 0,57 (Young 2011). Některé z těchto studií (Michelson 2001,Adler 2008) byly sponzorovány výrobcem 
atomoxetinu fi rmou Eli Lilly. 
I

Odkaz č. 5
Stimulanty i atomoxetin zvyšují krevní tlak a srdeční frekvenci (Wilens 2005, Nissen 2006, www.fda.gov 2012), 
což je u dospělých poněkud závažnější než u dětí a krevní tlak i puls je třeba pečlivě monitorovat při každé 
návštěvě. Atomoxetin může vzácně způsobit závažnější poškození jater (www.fda.gov 2012).
II

Odkaz č. 6
Obecně se doporučuje léčit nejprve závažnější psychiatrickou komorbiditu a po její stabilizaci provést 
rediagnostiku na ADHD, je-li přítomno pak zvážit souběžnou léčbu ADHD. U některých poruch, jako je lehčí 
deprese a úzkostné poruchy hraje ADHD důležitou úlohu při jejich vzniku a je tedy vhodné léčit obě současně 
nebo léčit jen ADHD (Kooij 2010). 
IV

Odkaz č. 7
ADHD hraje roli i při vzniku návykových nemocí (Biederman 1997) a v těchto případech je vhodné léčit ADHD 
nejprve. Obecně se ale doporučuje léčit nejprve závislost a poté nebo souběžně i ADHD. Stimulanty jsou u lidí 
se závislostí obvykle kontraindikovány (Kooij, 2010). 
II

Odkaz č. 8
U tikových poruch jsou stimulanty kontraindikovány, nicméně běžné dávky metylfenidátu nemusí tiky 
zhoršovat, jak vyplývá ze studií u dětí a adolescentů. Alfa-2-agonisté komorbidní tiky u ADHD signifi kantně 
zlepšují, rovněž atomoxetin měl dle metaanalýzy příznivý efekt (Bloch 2009). Existují však ojedinělé kasuistiky 
a články o excerbaci tiků v koincidenci s léčbou atomoxetinem. (Parraga 2007, Sears 2008).
II
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Odkaz č. 9
Atomoxetin prokázal účinnost v kvalitní studii u dospělých s komorbiditou ADHD a sociální fobie (Adler, 
2009), s komorbiditou ADHD a závislosti na alkoholu, kde zlepšoval příznaky ADHD, ale neměl jenoznačný 
vliv na snížení konzumace alkoholu (Wilens 2009). Při komorbidní závislosti na alkoholu má atomoxetin více 
nežádoucích účinků a je třeba kontrolovat jaterní funkce (Adler, 2009). Atomoxetin nezhoršuje příznaky 
schizofrenie (Kelly 2009, Ball 2011). Nezhoršuje ani průběh BAP stabilizované na lécích (Chang 2009). 
II

Odkaz č. 10
Při neúčinnosti stimulantu či atomoxetinu lze jeden preparát zaměnit za druhý, popř. používat kombinaci, 
pro což je ale jen klinická zkušenost. Běžné dávky methylfenidátu nemusí zhoršovat tiky, podle některých 
studií jsou bezpečné u stabilizované schizofrenie a u epilepsií. Jejich použití u lidí s návykovými nemocemi 
a ADHD je velmi diskutováno, stimulanty jsou v této populaci účinné a prospěšné, ale je třeba hodnotit velmi 
individuálně rizika (Kooij 2010). 
IV

Odkaz č. 11
Současné vědecké poznatky nehodnotí psychoterapii samotnou jako účinnou léčbu jádrových příznaků 
ADHD. Je však účinná jako další způsob léčby při farmakoterapii, popř. u pacientů, kde není léková léčba 
možná (nesouhlas, komorbidity). Nejvíce studií je pro KBT, jak přímo u ADHD dospělých, tak pro léčbu 
komorbidit, kde je účinnost vyšší. Často se používají komplexní programy pro motivované pacienty s vyšším 
IQ (hlavně pro vysokoškolské studenty). Zásadním problémem KBT pro ADHD dospělých je její malá 
dostupnost (Kooij 2010, Ramsay 2008).
IV

Odkaz č. 12
Z dalších léků byly u dospělých s ADHD účinné bupropion s prodlouženým uvolňováním (Wilens 2005, 
Reimherr 2005), venlafaxin v malé studii s 41 účastníky (Amiri 2012), modafi nil (Turner 2006) a desipramin 
(Wilens 1996). Nověji se ukazuje jako slibný metadoxin s jednou větší, 6-týdenní RCT (Manor 2012).
II

Odkaz č. 13
Kombinace atomoxetinu s methylfenidátem je zmiňována hlavně kazuisticky. V individuálních případech 
může být účinnou variantou, ale před její volbou je třeba zvažovat, že tato kombinace nemá dostatečně 
prokázanou ani účinnost, ani bezpečnost. Zvláště účinky na kardiovaskulární systém se mohou potencovat. Je 
nutná opatrnost v dávkování a důkladná monitorace.
IV

Závěrečný komentář

ADHD u dospělých je nověji defi novaná diagnóza, jejíž klinická významnost stále roste. Kromě přijetí její koncepce 
a diagnostických kritérií je v současnosti již dostupná prokázaně účinná a bezpečná terapie. Základ léčby tvoří 
farmakoterapie. Psychoterapie je rovněž účinná, ale především pokud probíhá současně s farmakoterapií. 
Samotná psychoterapie není sice účinná dostatečně, ale představuje volbu, pokud pacient nesouhlasí 
s farmakoterapií nebo je farmakoterapie kontraindikována. ADHD u dospělých je vysoce komorbidní porucha 
a každý nemocný musí být pro léčbu posuzován individuálně. Základ léčby tvoří atomoxetin a stimulanty. 
Atomoxetin má prokázanou účinnost i bezpečnost a je v ČR ofi ciálně schválen pro léčbu dětí i dospělých 
s ADHD. Ze stimulantů je u nás dostupný vysoce účinný methylfenidát ve formě s okamžitým i pozvolným 
uvolňováním. U dospělých jsou obě formy stejně účinné, ale z praktického hlediska je mnohem vhodnější 
forma s postupným uvolňováním (OROS). Amfetaminy u nás dostupné nejsou a v nejbližší době nebudou 
a nejsou tedy zahrnuty do schématu. Stimulanty nemají ofi ciální schválení pro léčbu dospělých s ADHD. Ve třetí 
linii pak můžeme vyzkoušet bupropion, venlafaxin, modafi nil, metadoxin, duloxetin a některá (preferenčně 
noradrenergní) TCA. U většiny těchto léků je nutné monitorovat krevní tlak a puls. Za nejkomplikovanější se 
považuje terapie ADHD při současné přítomnosti komorbidit, kde je třeba pečlivě vážit pořadí léčby a zvolený 
preparát a kde musí být monitorace pacienta zvláště pečlivá. 
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NMS – neuroleptický maligní syndrom
LART – The Left Anterior Right Temporal
ZP – záchvatový práh
PF oblast – prefrontální oblast
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Odkaz č. 1
EKT může být,po zvážení závažnosti poruchy a rizika,použita v první volbě léčby depresivní poruchy s/
bez psychotických příznaků, akutní manické epizody, katatonních stavů a NMS (není dokumentováno 
RCT), při potřebě rychlého dosažení odpovědi, při přítomnosti předchozí odpovědi na metodu nebo při 
údaji o nedostatečné pozitivní léčebné odpovědi při léčbě předchozí epizody jinou formou terapie. Jako 
sekundární metodu lze EKT použít při nedostatečné léčebné odpovědi, především na psychofarmakologickou 
léčbu, její intoleranci a při suicidalitě.
I

Odkaz č. 2
Absolutní kontraindikace EKT neexistují. Vždy je nutné zhodnotit rizika u každého pacienta zvažovaného 
pro aplikaci EKT. Relativní kontraindikací je nestabilní kardiovaskulární onemocnění (AIM, ICHCS, srdeční 
selhávání, závažné funkční chlopňové vady), aneuryzma nebo cévní malformace,stavy se zvýšeným 
intrakraniálním tlakem,akutní CMP, CHOPN, astma, pneumonie. Pacienti ASA IV nebo V. Rizikoví jsou 
nemocní trpící feochromocytomem,odchlípením sítnice, glaukomem s přímým úhlem,implatovanými 
pacemakery nebo defi brilátory. 
IV

Odkaz č. 3
Pacient musí být plně informován o plánované EKT a má právo s navrženou léčbou souhlasit nebo jí 
odmítnout. Poskytnuté informace musí být nemocnému srozumitelné. Souhlas s výkonem je proveden 
písemnou formou v souladu s platnými právními normami pro tento typ dokumentu.
IV

Odkaz č. 4
Pouze v případech, kdy jde o vážné stavy duševní poruchy a nemocný není schopen rozhodnutí (např. letální 
katatonie, těžké depresivní epizody s psychotickými příznaky,suicidální nebo potravu odmítající pacient) 
a EKT je aplikováno z vitální indikace, je možné aplikovat EKT bez souhlasu nemocného za dodržení 
platného právního rámce pro takové situace.
IV

Odkaz č. 5
Předoperační vyšetření před EKT jako součást předanestetického vyšetření,které zajistí anesteziolog,provádí 
u pacientů s rizikem ASA I indikující lékař na základě odběru anamnézy a fyzikálního vyšetření.U nemocných 
s rizikem ASA II-IV internista ev. kardiolog.U zdravých pacientů <40let rutinně provádíme vyšetření Hb (ev. 
elektrolytů a EKG);u silných kuřáku navíc EKG a RTG hrudníku;ve skupině pacientů >40let stanovujeme 
Hb,elektrolyty,EKG a u pacientů s kardiovaskulárními nebo plicními chorobami doplníme RTG hrudníku.
II

Odkaz č. 6
EKT aplikujeme při hospitalizaci v případě, že stav nemocného neumožnuje její aplikaci v ambulantních 
podmínkách z důvodu závažnosti jeho stavu, který vyžaduje hospitalizaci (např. pro riziko suicidální aktivity, 
přítomnost psychotických příznaků, vážný kognitivní defi cit, extrémní vyčerpání, přítomnost vážných zdravotních 
komplikací aj.) nebo pokud si pacient ambulantní aplikaci nepřeje či nemá pečovatele v době léčebné periody.
II

Odkaz č. 7
EKT lze aplikovat v ambulantních podmínkách, pokud je toho nemocný schopen a přeje si to a současně to 
dovolí charakter onemocnění, které nepředstavuje závažné riziko pro zvládnutí stavu, předpokládaná rizika 
jsou zvládnutelná v domácím prostředí, existují blízké osoby,které zajistí bezpečnost, doprovod po výkonu 
a sledování adherence k psychofarmakologické léčbě.
II

Odkaz č. 8
Akutní etapa léčby-optimální frekvence není pevně stanovena a lze aplikovat 2x týdně, při potřebě rychlé 
terapeutické odpovědi (mánie, katatonie, malnutrice) denně bilaterálně do nástupu responze (nárůst rizika 
nežádoucích účinků). Běžný režim je aplikace 3x týdně ve dnech nejdoucích po sobě (pondělí, středa, pátek) 
s monitováním tělesného a psychického stavu. Stav vyhodnocujeme po 1-2 aplikacích (účinnost/rizika). 
Počet aplikací je 6-12, obvykle maximálně 20. Vyskytne-li se kognitivní defi cit nebo deliriózní stavy snížíme 
frekvenci nebo ukončíme.
I
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Odkaz č. 9
Před EKT minimalizujeme podávání psychofarmak a nepokračujeme v neúčinné léčbě (AD, tymoprofylaktiky). 
P.o. podáváme léčiva v obvyklý čas, min. však 2 hod. před s malým množstvím vody.Podáváme látky snižující 
riziko při EKT-antihypertenziva, steroidy, prokinetika, léčiva anginy pectoris, antiarytmika. Léčiva s jinou 
cestou podání podáváme jako obvykle (brochodilatancia, oční kapka, lokální léčba). Vyhýbáme se látkám 
zvyšujícím riziko (teofylin, diuretika, antidiabetika, lithium) nebo nebo snižující účinnost (benzodiazepiny, 
antikonvulziva).
II

Odkaz č. 10
Základní 2 formy rozložení elektrod při EKT-unilaterální tzv. d´Elia (střed 1. elektrody 2,5-3cm nad středem 
spojnice tragu a zevního koutku oka, 2. elektroda umístěna na pravé straně 3 cm pod průsečíkem spojnic 
obou tragů a nasion-inion) a bitemporální (bilaterální umístění elektrod shodné s umístěním 1. elektrody 
unilaterální formy) ev. modifi kace bifrontální nebo LART. Volba se řídí především závažností psychické 
poruchy a rizikem vzniku kognitivního defi citu. Bitemp. forma je účinnější, ale je zatížena vyšší mírou 
indukce kognitivních poruch. 
I

Odkaz č. 11
Dávka aplikované stimulační energie se musí nacházet dostatečně nad záchvatovým prahem(ZP). Dávku 
je možné zjistit postupnou titrací za hodnocení EEG a klinické odezvy v závislosti na použitém přístroji 
(Mankand str. 63-65). Obvykle aplikujeme 1,5-2x ZP, u ultrakrátké stimulace 2,5-6x ZP. Nelze-li dávku titrovat 
(závažné stavy) je možné použít vzorec dle věku pacienta tj. při unip. zahajujeme věkem, bitemp. 1/2-3/4 
hodnoty věku. EKT progresivně a kumulativně zvyšuje ZP (antikonvulzivní efekt), a proto dávku upravujeme 
dle délky trvání konvulze.
I

Odkaz č. 12
Průběh EKT kontinuálně monitorujeme během záchvatu i při zotavení k hodnocení adekvátnosti záchvatu 
a jeho trvání. Sledujeme motorickou odpověď, TK, TF, saturaci O2 a EEG (snímací elektrody: p.mastoideus 
– PF oblast). EEG korelát (trvá 10-20s po motorické odpovědi), posouzení absence motorické aktivity nebo 
protrahovaný záchvat. Při přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění monitorujeme EKG. Při použití EMG, 
umístíme elektrody kdekoliv nad svalovou skupinou nejlépe nohou.
II

Odkaz č. 13
Absence motor. iktální aktivity do 10-15s resp. při krátkém trvání pod 10s (kromě titrace) zvyšujeme dávku 
aplikované energie o 25-125% a při plné anestézii a myorelaxaci restimulujeme po 20-30s resp. po 45-
60s. Prověříme umístění elektrod a kožní odpor. Při třetí (max 3-4x) aplikaci opět zvýšíme energii po 45s. 
Nedostaví-li se záchvat, aplikace ukončíme a přehodnotíme potencionální příčiny chybění záchvatu včetně 
použité anestézie, skladby psychofarmakologické léčby (benzodiazepiny,antiepileptika), hydratace, 
oxygenace a minerálové rovnováhy.
I

Odkaz č. 14
Přesun pacienta po aplikaci EKT na dospávací pokoj-pokud spontánně dýchá, jsou stabilní vitální parametry, 
nejsou přítomny komplikace vyžadující akutní intervenci. Sledování a dokumentace vitálních a psychických 
funkcí (orientace), chování (postiktální deliriózní stav), nežádoucí účinky á 10-20min (15min). Při stabilizaci 
odstraníme i.v. katétr (ponechat pouze u spolupracujících s plánem dalších EKT). V této fázi případně 
podáváme medikaci (anxiolytika, antihypertenziva).
II

Odkaz č. 15
Přesun na odd. nebo při amb. EKT na denní místnost s dohledem-při stabilizovaném stavu, absenci poruch 
chování a potřeby intervence. Sledování a dokumentace vitálních a psychických funkcí min. á 1 hod. 
Podáváme další medikaci, potravu a nápoje. Při plné stabilizaci stavu lze povolit účast na denních aktivitách 
a při amb. EKT lze předat pacienta rodinnému příslušníkovi s instrukcí pro ev. další EKT. Aktivity na oddělení 
nebo po příchodu domů tak, jak pacient toleruje. V den aplikace by neměl pacient řídit dopravní prostředky 
ani vykonávat práci.
II
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Odkaz č. 16
Za prolongovaný záchvat (obvyklá doba trvání pod 2min) považujeme takový,který trvá déle než tři minuty nebo 
dochází k opakování iktální aktivity. Rizikem je první aplikace, vysazení benzodiazepinů, podávání prokonvulzivní 
medikace-kofein, teofylin, lithium nebo preexistující epilepsie. Ukončujeme farmaky-i.v. anestetiky nebo 
midazolamem 1-2mg. Při pokračování po 2 min opakujeme dávku. Další trvání vyžaduje podání diazepam 5-10mg 
i.v. Je nutné dbát na oxygenaci i za užití intubace, nezbytný je trvalý monitoring vitálních funkcí. 
II

Odkaz č. 17
V cca 10% dojde ke vzniku dezorientace (efekt anestetik) s agitovaností, stereotypními repetitivními 
pohyby, nereagování na pokyny. Dohled, léčbou jsou benzodiazepiny i opakovaně po 2-3min do odeznění 
(midazolam 0,5-2mg,diazepam) ev. haloperidol (2-5mg), při opakování mohou být podány profylakticky. 
Aplikace ihned po nástupu spontánního dýchání, před nástupem plného vědomí. Přetrvává-li efekt relaxancia 
déle než anestetika, je pacient paralyzován a objevuje se tachykardie a hypertenze. Lze opakovaně aplikovat 
anestetikum nebo podat benzodiazepiny.
II

Odkaz č. 18
Pokračovací etapa léčby-volíme v případě přítomnosti pozitivní léčebné odpovědi na EKT anebo není-li 
účinná farmakoterapie anebo ji nelze bezpečně u nemocného podávat anebo pacient preferuje tento způsob 
léčby. Iniciální frekvence aplikací je jednou týdně s postupným přechodem na jednou měsíčně v závislosti 
na míře pozitivní léčebné odpovědi. Obvyklá doba aplikace je 6 měsíců. Léčbu lze aplikovat ambulantně 
po předoperačním a předanestetickém vyšetření.
I

Odkaz č. 19
Udržovací etapa léčby-volíme při závažném rekurentní průběhu onemocnění anebo při návratu symptomů 
při pokusu ukončit pokračovací formu léčby.Iniciální aplikace v minimální možné frekvenci nutné pro 
udržení remise, interval 1-3 týdny s hodnocením účinnost/riziko vždy po 3 měsících. Zohledňujeme 
pacientovy preference a schopnost adherence. Obvyklé trvání je 6 měsíců. Léčbu lze aplikovat ambulantně 
po předoperačním a předanestetickém vyšetření.
I

Závěrečný komentář

Pacient od půlnoci nejí,nepije a nekouří (riziko komplikované anestézie a vasokonstrikce). Anticholinergní 
látky (i.m., s.c.atropin 0,1mg/10kg tělesné hmotnosti) snižující sekreci apl. 30 min před EKT, pro minimalizaci 
parasympatické aktivity apl. i.v. 2-3 min před apl. anestetika. Podání anticholinergika snižuje riziko komplikací 
vagálního refl exu – bradykardie nebo asystolie. Apl. krátkodobě působících betablokátorů, které snižují 
EKT indukovanou sympatickou aktivitu, může být prevencí arytmií a hypertenze, antianginóza předcházejí 
ischemickým změnám u ICHS.

Kardiotoxicky působící anoxii lze předcházet adekvátní ventilací,preoxygenací a svalovou relaxací. Dbáme 
na to,abychom nevyvolali postiktální hypotenzi. Vzhledem k přímé stimulaci žvýkacích svalů je nezbytné 
používat chránič zubů.

Použití myorelaxantů snižuje spotřebu O2 tkáněmi, přesto spotřeba kyslíku mozkem roste 2x během záchvatu. 
Ventilujeme 100% O2 (15-20 dechů/min) se začátkem 1 min před úvodem do anestézie a pokračujícím 
do návratu spontánní dýchací aktivity. Pacienti trpící KVO preoxygenujeme delší časový interval. Hyperventilace 
snižuje koncentraci CO2 a snižuje postiktální dechovou aktivitu obzvláště u CHOPN. Moniturujeme neinvazivní 
arteriální oxymetrií zvyšující bezpečnost EKT.

Augmentací při neproběhlé iktální aktivitě je snížení dávky anestetik, hyperventilace nebo použití jiného typu 
anestézie. Za účinné,ale rizikové se považuje použití kofeinu.

Použití benzodiazepinových antagonistů je vhodné při snížení či přerušení dávky benzodiazepinů u přípravy před 
EKT, při urgentní potřebě benzodiazepinů např. při vysoké míře anxiety, počínajících symptomech z vysazení. 
Plazmatická koncentrace může perzistovat déle po poslední dávce a snižovat tak účinnost EKT. Apl. fl umazenil 
jako i.v. bolus (0,5 mg) ihned po indukci anestézie,ale před podání myorelaxantu. Doba účinku je 1 hod nebo více, 
je vhodné pacienty, kteří užívají vyšší dávky benzodiazepinů postiktální dávkou např. midazolam 1-2mg. 
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Odkaz č. 1
Standardní antidepresivní léčba dle doporučených postupů léčby depresivní epizody u periodické (rekurentní) 
depresivní poruchy a bipolární afektivní poruchy
I

Odkaz č. 2
Stabilizátor nálady (např. Li, VAL, OLA, QUE atd.) by měl být nasazen v jakékoliv zjištěné fázi onemocnění 
bipolární afektivní poruchou.
IV

Odkaz č. 3
Přikombinování fototerapie ke standardní antidepresivní léčbě je signifi kantně účinné u nesezónní depresivní 
porucha a také u depresivní epizody bipolární afektivní poruchy.
I

Odkaz č. 4
Vyhodnocením Morningness-Eveningness Questionnaire zjistíme chronotyp pacienta a také optimální dobu 
pro zahájené ranní aplikace fototerapie. 
II

Odkaz č. 5
Léčba jasným světlem je pacienty dobře snášená a přijímaná. Vedlejší nežádoucí účinky jsou vzácné. 
Nejčastějšími jsou bolesti hlavy, únava očí, nausea, agitovanost. Vedlejší nežádoucí účinky bývají přechodné 
a po snížení aplikované dávky mizí zcela.
II

Odkaz č. 6
Pokud se do 7 dnů neobjeví odpověď na léčbu fototerapií nebo je terapeutická odpověď malá, je vhodné 
aplikaci foterapie ukončit a přejít k farmakologické antidepresivní léčbě.
IV
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EKT – elektrokonvulzivní léčba
LART – The Left Anterior Right Temporal
MEQ – Morningness eveningness questionnaire
NMS – neuroleptický maligní syndrom
PF oblast – prefrontální oblast
rTMS – repetitivně transkraniální magnetická stimulace
ZP – záchvatový práh
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Odkaz č. 1
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) umožňuje neinvazivní modulaci mozkového kortexu 
s následnou propagací účinku i do vzdálenějších oblastímozku vzájemně propojených s primárním místem 
stimulace. I když jedinou ofi ciálně schválenou indikací (EMEA i FDA) pro rTMS je léčba deprese, existují 
vědecké poznatky o užitku této metody i v jiných aplikacích (izolované sluchové halucinace, negativní 
příznaky schizofrenie, tinnitus, OCD aj.) 
IV

Odkaz č. 2
Deprese: středně velký effect size (0,35-0,76), farmakorezistentní deprese (NNT=6). Jsou využívána 
dvě stimulační paradigmata: vysokofrekvenční (10-20Hz) rTMS nad oblastí levého dorzolaterálního 
prefrontálního kortexu (DLPFC) (Broadmanova area (BA) 9/46) a/nebo nízkofrekvenční (0,9-1,0Hz) rTMS nad 
oblastí pravého DLPFC (BA 9/46). Doporučený počet stimulačních sezení: 15-30 (3-6 týdnů). Indikace: selhání 
min. dvou různých antidepresivních kůr. 
I

Odkaz č. 3
Izolované sluchové halucinace: středně velký až velký effect size (d=0,76 – 1,28). Je využívána nízkofrekvenční 
(0,9-1,0Hz) rTMS nad oblastí temporoparietálního kortexu (gyrus temporalis superior (BA 40) levostranně 
či bilaterálně. Zaměření polohy stimulační cívky: poloviční vzálenosti mezi polohou T3 a P3 (10-20 Int. EEG 
System) nebo preferenčně bezrámová neuronavigace (anatomická či funkční neurozobrazovací data (MRI, 
PET, SPECT). Doporučený počet stimulačních sezení: 15-30 (3-6 týdnů). Indikace: farmakorezistentní sluchové 
halucinace. 
I

Odkaz č. 4
Negativní příznaky schizofrenie: středně velký effect size (d=0,63) při 10Hz rTMS nad oblastí levého DLPFC 
(BA 9/46). Zaměření polohy stimulační cívky: manuální lokalizace, poloha F3 (10-20 Int. EEG System) nebo 
bezrámová neuronavigace (anatomická či funkční neurozobrazovací data (MRI, PET, SPECT). Doporučený 
počet stimulačních sezení: 15-30 (3-6 týdnů). Indikace: přetrvávající negativní příznaky schizofrenie. 
I

Odkaz č. 5
Tinnitus: limitované důkazy o účinnosti. Je využívána nízkofrekvenční (0,9-1,0Hz) rTMS nad oblastí 
temporoparietálního kortexu (gyrus temporalis superior (BA 40) levostranně či bilaterálně. Zaměření polohy 
stimulační cívky: poloviční vzálenosti mezi polohou T3 a P3 (10-20 Int. EEG System) nebo preferenčně 
bezrámová neuronavigace (anatomická či funkční neurozobrazovací data (MRI, PET, SPECT). Doporučený 
počet stimulačních sezení: 15-30 (3-6 týdnů). Indikace: farmakorezistentní tinnitus. 
I

Odkaz č. 6
OCD: nejednoznačné důkazy o účinnosti. Je využívána nízkofrekvenční (0,9-1,0Hz) rTMS nad oblastmi DLPFC, 
suplementární motorické arey a orbitofrontálního kortexu. Indikace: farmakorezistentní formy OCD. 
IV

Odkaz č. 7
Kontraindikace rTMS: cizí kovové materiály implantované intrakraniálně, zvýšený intrakraniální tlak, 
srdeční pacemaker, zvýšená záchvatovitá pohotovost, osobní anamnéza epilepsie, anamnéza úrazu hlavy, 
neurochirurgické operace, vážné kardiální onemocnění, gravidita, dětský věk 
IV

Odkaz č. 8
Nežádoucí účinky a snášenlivost rTMS: indukce epileptického paroxyzmu (jednotky případů pouze při 
vysokofrekvenční rTMS), bolestivost v místě stimulace (10-30%), bolest hlavy (20%). 
IV

Odkaz č. 9
Vyhodnocení efektu stimulace: hodnotíme dle přílišné klinické indikace, není jasně stanovený konsenzus, 
většinou je za efekt stimulace považován minimálně 50% pokles závažnosti cílené psychopatologie 
hodnocený příslušnou psychometrickou škálou
IV
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Závěrečný komentář 

Aplikace rTMS je vázána na expertní akademická centra, v době vydání guidelinů (rok 2013) to byla následující 
pracoviště: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Psychiatrická Klinika 1.LF UK a FN Praha a Psychiatrické 
centrum Praha. Indikace pacienta k léčbě je podmíněna lokálními pravidly konkrétního centra, jeho technickými 
možnostmi a zkušeností s daným typem stimulace. Provedení rTMS není rutinním medicínským postupem, 
jedná se stále o alternativní a experimentální terapeutickou modalitu. 
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Odkaz č. 1
1. Metabolické riziko psychiatrického pacienta je třeba stanovit s využitím: 
2. a) rodinné a osobní anamnéza aterosklerózy
 b) lze přesně specifi kovat tabulkami SCORE pro určení kardiovaskulárního rizika (desetileté riziko 

kardiovaskulární příhody v %) – využíváme u osob bez diabetu a prediabetu a bez známého 
aterosklerotického postižení. Tabulka není vhodná pro diabetiky 2. typu, prediabetiky a diabetiky 1. typu 
s mikroalbuminurií, kde riziko je již primárně výrazně zvýšené. Rovněž se nepoužívá u osob s diagnózou 
aterosklerózy, tedy v sekundární prevenci, kde riziko je již také výrazně zvýšené. Za klinicky významnou 
hranici rizika považujeme obvykle 5%.

3. c) při přítomnosti diabetu a prediabetu (glykemie 5.6-6.9 na lačno) je riziko vždy velmi vysoké i bez dalšího 
vyhodnocování

I

Odkaz č. 2
1. Vyšší fyzická aktivita – hodinu chůze denně či 3x týdně intenzivnější aktivita – 30 minut např. rotoped
II

Odkaz č. 3 
Antiaterogenní dieta – snížení příjmu cholesterolu pod 200mg /den, omezení živočišných tuků, vyloučení 
smažení, transmastných kyselin a přepalovaných tuků
III

Odkaz č. 4 
2. Dietní prevence diabetu: 
 - nejdůležitější je omezení příjmu druhotně zpracovaného masa (uzeniny, paštiky, mleté maso, fastfood)
 - zvýšení příjmu rostlinných tuků, ořechů, ryb, listové zeleniny a vlákniny obecně
 - riziko také snižuje káva a mírný příjem alkoholu
 - sladké potraviny nezvyšují riziko diabetu
III

Odkaz č. 5 
U všech léčených pacientů je trvale vhodná monitorace rizikových faktorů aterosklerózy po 3 měsících 
a to ve všech situacích, tedy když nebyla i když byla psychiatrická medikace měněna. Podle výsledků sami 
upravíme životní styl – pohyb, dieta.
II

Odkaz č. 6 
Hmotnost a chuť k jídlu – zvýšená chuť k jídlu je časným signálem negativního metabolického efektu 
psychofarmak). Vzestupem hmotnosti jsou ohroženi více štíhlí pacienti. Rodinná a osobní anamnéza by 
měla obsahovat také informaci o velkých výkyvech hmotnosti u pacienta i u jeho příbuzných. Výrazné diety 
v anamnéze např. v dospívání korelují s větším rizikem vzestupu hmotnosti.
III

Odkaz č. 7 
2. Podstatné je i zvýšení glykemie v pásmu prediabetu (často vyžaduje léčbu metforminem).
II

Odkaz č. 8 
3. Dyslipidemie (triglyceridy, celkový cholesterol, LDL a HDL cholesterol) 
II

Odkaz č. 9 
4. Fyzickou aktivitu pacient monitoruje pomocí zápisů fyzické aktivity.
III
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Odkaz č. 10
Pokud je psychiatrická medikace efektivní, neměníme ji a vždy dáme přednost úpravě rizikových faktorů 
aterosklerózy úpravou režimu a medikací než změnou psychiatrické léčby. Vždy pamatujeme na možnost 
navození život ohrožujících stavů psychofarmaky (extrémní hyperglykemie s kómatem, ketacidosa, extrémní 
hyperlipidmie). Tyto reakce jsou vzácné, ale vždy školíme pacienta, aby věnoval pozornost příznakům např. 
polyurii a polydipsii a neprodleně šel k lékaři.
IV

Závěrečný komentář 

Psychická a metabolická onemocnění mají řadu patogenetických a epidemiologických souvislostí. Tzv. 
metabolický syndrom byl defi nován v roce 1988 prof. Reavenem a dnes jde o shrnutí časté koincidence 
obezity, diabetu 2. typu, hypertenze a dyslipidemie pod jeden pojem. U onemocnění je typická inzulínová 
rezistence. Mimo jiné je na modelu tzv. NIRKO myši dobře popsána role mozkové inzulinorezistence 
v patogenezi metabolického syndromu. Metabolický syndrom je hlavní aterogenní syndrom v naší populaci. 
Až později byly popsány vztahy metabolického syndromu k mnoha dalším onemocněním – některým nádorům, 
psoriase, syndromu polycystických ovarií a také ke stresu a depresi. Dalším zajímavým vztahem je vztah složek 
metabolického syndromu k demenci Alzheimerova typu. Ta vzniká častěji u osob, které od středního věku měly 
kombinaci často i jen mírných projevů hypertenze a diabetu. Nověji jsou popsány i další vztahy k mozkové 
inzulinorezistenci. V mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou tzv. amyloid β-derived diffusible ligands-ADDL 
atakují neuron v místě synapse, čímž zde brání navázání inzulinových receptorů na povrchovou membránu 
neuronu. Receptory se namísto toho hromadí uvnitř buňky, v blízkosti jádra. Inzulin se pak nemůže na tyto 
receptory navázat a neurony se tím stávají na inzulin rezistentní. Někdy se proto říká, že Alzheimerova choroba 
je něco jako třetí typ diabetu.

V terapii metabolických interních chorob je důležité posouzení i psychologických a psychiatrických aspektů 
onemocnění. Obezitologická ani diabetologická centra se dnes neobejdou bez psychologa. Zejména obezita, 
ať již samostatně či spojená s diabetem, je spojena u velké části pacientů se zajídáním stresu, úzkosti 
a deprese, a bez psychoterapie či psychiatrické léčby nemůže být internistická léčba úspěšná. Také nemocní 
s kardiovaskulárními chorobami mají špatnou prognózu, pokud si internista nepovšimne deprese a nezahájí 
léčbu nebo nepošle pacienta k psychiatrovi. Řada dalších interních onemocnění má běžně psychosomatickou 
komponentu a také např. deprese může být časnou známkou některých interních onemocnění, např. nádorů.

Co by měl psychiatr vědět o metabolických onemocněních
Metabolická onemocnění sdružená do pojmu metabolický syndrom mají typicky rodinný výskyt. Výskyt 
v populaci stoupá u věch hlavních složek metabolického syndromu – u obezity, diabetu 2. typu, hypertenze 
i dyslipidemie. Proto se s těmito diagnozami běžně setkáváme i v psychiatrické ordinaci. Výskyt deprese je 
popsán u cca u 30% diabetiků 2. typu a u 20% diabetiků 1. typu. U obou typů diabetu je deprese častější u žen 
a u diabetiků 2. typu souvisí s trváním diabetu a vyšším věkem. Deprese u diabetiků podle řady prací zhoršuje 
kompenzaci diabetu a kvalitu života. Dokonce diabetici s pouhou depresí v anamnéze mají horší kompenzaci 
než diabetici, kteří nikdy depresivní nebyli. I obezita se typicky sdružuje s depresí a část nemocných tloustne, 
protože zajídá depresi.. Přejídání je rysem atypické deprese a v MKN 10 a nově DSM 5 je další psychiatrickou 
diagnózou Psychogenní přejídání, které také spouští stres a vede, není-li včas diagnostikováno k obezitě 
i depresi. Pro psychogenní přejídání existují specializované psychologicko-psychiatrické programy a manuály. 
Pro adekvátní léčbu by měla být zvažována diferenciální diagnóza těchto onemocnění.

Běžně používané léky na léčbu hypercholesterolemie – statiny – byly dříve považovány za léky zvyšující 
suicidalitu. Dnes je to již přesvědčivě vyloučeno.

I u nemocných schizofrenií je výskyt diabetu vyšší. Jde však spíše o vliv léčby než epidemiologickou souvislost. 
Volba antidepresiv a metabolická onemocnění

Volba antidepresiv u diabetiků vyžaduje přihlédnutí k jejich metabolickým efektům. Látky typu SSRI snižují 
glykémii a uvádí se i 30% pokles glykémie na lačno. Hypoglykémii mohou indukovat přímým efektem 
na glukoneogenezi i inhibitory MAO. Výhodným lékem podávaným diabetikům byl mnoho let moklobemid 
– nezvyšuje hmotnost a má potenciál snižovat glykémii. U diabetiků je třeba přihlížet zejména k vlivu léků 
na hmotnost. Právě SSRI inhibitory snižují hmotnost zejména na počátku léčby výrazně. Podobně bylo 
prokázáno, že léčba sertralinem zvyšuje dietní kompliance. 75 % pacientů s původní hodnotou HbA1c nad 8 
mmol/l klesne pod tuto hodnotu. Sertralin, fl uoxetin ani paroxetin nezvyšovaly u diabetiků hmotnost. Počáteční 
pokles hmotnosti byl nejvyšší právě u fl uoxetinu. Pravděpodobně nejčastěji používanou skupinou antidepresiv 
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u obézních pacientů s depresí jsou tedy SSRI. Optimální látkou jsou nejspíše fl uoxetin a sertralin, pro kterých 
depresivní pacienti často hubnou. Vzestup hmotnosti je typický především pro mirtazapin.

Po SSRI antidepresivech dochází k úbytku hmotnosti v krátkém intervalu a dlouhodobě naopak k vzestupu 
hmotnosti. Zajímavým antidepresivem je bupropion. Psychiatři jsou upozorňováni, že nemá být podáván, byl-li 
úbytek hmotnosti známkou deprese. Jde totiž o antidepresivum, po kterém se často hubne a velmi efektivně 
snižuje i glykovaný hemoglobin diabetiků a to i dlouhodobě. Zvýšení hmotnosti je hlavním důvodem vysazování 
a malého používání tricyklických antidepresiv. Po bupropionu také není přítomna snaha jíst sladké snacky 
typická pro tricyklická antidepresiva. 

Závažnější formy deprese jsou v poslední době často léčeny i trojkombinací atypického neuroleptika, 
antiepileptika a antidepresiva. Tato kombinace může být významně aterogenní a diabetogenní. Řada 
antiepileptik je schopna vyvolat závažnou dyslipidémii, atypická neuroleptika mají potenciál vyvolat diabetes 
včetně závažných ketoacidotiockých komat (podrobně níže). 

Volba antipsychotik a metabolická onemocnění
Vzestup hmotnosti po léčbě neuroleptiky je zejména velmi individuální. I po lécích, kde vzestup hmotnosti 
v souborech převažuje, se vyskytují nemocní s váhovým úbytkem. Např. i po olanzapinu, kde se typicky uvádí 
vzestup hmotnosti, cca 20–25 % pacientů hubne. Prediktorem hmotnostního vzestupu jsou klasicky tři faktory: 
časný vzestup hmotnosti v prvních týdnech léčby, nízký počáteční BMI, udávaná zvýšená chuť k jídlu. Přírůstek 
hmotnosti je pravděpodobně vázán spíše na ovlivnění histaminových receptorů H1 a serotoninových receptorů 
S2c. Hmotnost tedy zvyšují spíše tzv. multireceptoroví agonisté (MARTA) – klozapin, quetiapin, olanzapin. 
Daleko méně pak haloperidol, risperidon a benzamidy. Psychoafarmaka, která vedou k vzestupu hmotnosti, 
vyvolávají obvykle diabetes 2. typu a metabolický syndrom. Ojediněle se pravděpodobně toxickým efektem 
na betabuňku může u léčených vyskytnout těžká až fatální diabetická ketoacidoza. Pokud nemocný přežije, je 
porucha na rozdíl od diabetu reverzibilní a léčba inzulínem není dlouhodobě nutná. 

Rozsáhlá studie na téměř 20 tisících pacientech léčených typickými antipsychotiky a na téměř 40 tisících 
pacientech léčených atypickým antipsychotiky ukázala, že riziko vzniku diabetu při léčbě typickými a atypickými 
antipsychotiky je vysoké, až 3x vyšší, ale srovnatelné (konvenční antipsychotika – rel.riziko = 3.5, p˂ 0.0001, 
atypická antipsychotika – rel.riziko = 3.1, p˂ 0.0001). Tato skutečnost je dána pravděpodobně celosvětovými 
rozsáhlými edukačními aktivitami. Ukázalo se, že pacienti se schizofrenií jsou velmi úspěšně edukovatelní 
v dietě a fyzické aktivitě. 

Diety u psychiatrických onemocnění
Přes rozsáhlé pokusy ovlivnit psychická onemocnění dietou nemají tyto diety ani podávání potravinových 
doplňků dostatečný vědecký průkaz efektu. To platí i o nejvíce diskutovaných omega3 mastných kyselinách. 
Nezpochybnitelnou skutečností je zhoršení kompenzace psychických onemocnění, jak deprese, tak psychóz, 
při prudké redukci hmotnosti. Tyto nemocné tedy obvykle neindikujeme k bariatrické chirurgii či hodně 
restriktivním redukčním dietám, a postupujeme obvykle v redukci hmotnosti opatrně.

Klíčová dietní opatření u nemocných s psychickým onemocněním jsou:
a) antisklerotická dieta zejména s omezením cholesterolu do 200-300mg /den, zvýšením příjmu ovoce a zeleniny 
a omezením živočišného tuku a transmastných kyselin. 

b) dieta zaměřená na prevenci diabetu (viz schéma) – ta se jen málo liší od výše uvedené antisklerotické 
diety. V našich podmínkách jsou hlavní diabetogenní potraviny, které je třeba v dietě omezit, tzv. druhotně 
zpracované masité výrobky – uzeniny, paštiky, mletá masa, fastfood. Naopak riziko diabetu snižují ořechy, 
rostlinné tuky, vláknina, listová zelenina, káva a malé dávky alkoholu. Vznik diabetu nesouvisí s příjmem cukrů. 
Souvisí však se vzestupem hmotnosti a vadí tedy každý nadměrný příjem kalorií. Vzhledem k tomu, že téměř 
všechna antipsychotika mají diabetogenní potenciál – je tato dieta vhodná téměř u každého pacienta. Zároveň 
platí, že ještě více snižuje riziko diabetu pravidelná fyzická aktivita.

Závěr
1. Vztahy mezi metabolickými a psychickými onemocněními jsou známé epidemiologicky a jsou dány 
i patogenetickými souvislostmi. Konkrétní pacient užívající psychofarmaka stejně jako zbytek populace žije 
dnes v tzv. toxickém prostředí – charakterizovaném přejídáním, absencí pohybu, stresem a často i kouřením. 
Psychiatrické léky projevy metabolických onemocnění obvykle akcentují a zvyšují aterogenní a diabetogenní 
riziko. Často vznikající diabetes přináší pak extremní až 4x zvýšené riziko kardiovaskulární. Proto by 
psychiatrická léčba měla být provázena především dietními a režimovými opatřeními zaměřenými na prevenci 
diabetu a aterosklerozy. Pokud se za léčby známky metabolického syndromu, prediabetu a diabetu akcentují, 
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je obvykle důležitější psychiatrická indikace než kardiovaskulární riziko. Volíme obvykle časnou interní léčbu 
projevů metabolického syndromu než záměnu psychofarmak za méně negativně metabolicky působící. Vždy 
je na místě především edukace pacientů a postup podle přiloženého schématu.
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Odkaz č. 1
Posouzení míry edukovanosti pacienta s ohledem na znalosti jídelního a pohybového režimu vedoucího 
ke snížení a udržení váhy pacienta lze dobře zjistit zmapováním dosavadních pokusů pacienta o redukci své 
váhy. Pokud informovanost pacienta není dostatečná, odesíláme jej k příslušnému odborníkovi.
II

Odkaz č. 2
Edukace nutriční terapeutkou, která vysvětlí zásady stravování a pohybové aktivity, vedoucí k redukci 
hmotnosti, s přihlédnutím na individualitu pacienta.
IV

Odkaz č. 3
Při zmapování současné životní situace pacienta se zohledňuje přítomnost akutních zátěžových situací 
a stresorů, které na pacienta významně působí (např. rozvod nebo rozchod, úmrtí blízkého člověka, 
stěhování, změna v zaměstnání), ale i chronické zátěže. Stabilita životní situace napomáhá osvojení nových 
životních návyků a zlepšuje adaptaci na redukční režim.
III

Odkaz č. 4
Zhodnocení možného výskytu psychopatologie, a to jak obecné psychopatologie (zejména úzkostných 
poruch, deprese a psychotického onemocnění), tak specifi cké psychopatologie jídelního chování. V případě 
poruchy příjmu potravy (nejčastěji psychogenní přejídání) je pacient odeslán na specializované pracoviště 
zabývající se touto problematikou.
II

Odkaz č. 5
Pokud je pacient dostatečně edukován, motivován k léčbě, není u něj zjištěna akutní psychopatologie, má 
vhodné životní podmínky pro dodržování režimu, pak může být odeslán k obezitologovi. Dlouhodobé vedení 
pacienta (minimálně 1 rok) přináší lepší výsledky, kombinace technik (dieta, cvičení, farmaka, psychoterapie) 
také zvyšuje pravděpodobnost snížení a udržení redukované váhy. Pokud se cokoliv ze zjišťovaných 
skutečností změní, lékař jej pošle zpět k psychologovi. 
I

Závěrečný komentář

Neexistuje obecná psychoterapie, škol je mnoho, každý terapeut postupuje dle svého teoretického zaměření. 
S obézními se dlouhodobě nejvíce pracuje směrem kognitivně-behaviorální psychoterapie. KBT je vhodná 
hlavně u motivovaných pacientů, jde o změnu chování, ne osobnosti pacienta. Pokud pacient není motivován, 
jeho touha zhubnout nevychází z něj samého (chci zhubnout, protože vím, že je to pro mne dobré), ale ze 
situace (je výhodné být hubený, chce to po mne mé okolí, jen když budu štíhlý, budu šťastný, atd.), je potřeba 
nejdříve pracovat na změně v tomto postoji. Pracuje se jak na motivaci pacienta, tak na jeho vztahu k sobě 
a ke svému tělu (který je často negativní, nebo chybí). Změna osobnosti pacienta, vede sekundárně ke změnám 
v jeho chování, jednání a prožívání. Tento typ terapie poskytují humanistické psychoterapeutické směry.

Kroky pomáhající osvojit si nový životní styl:
Vytýčení cíle – mnozí pacienti mají nerealistické cíle, zhubnout více než 30% své váhy, přitom většina zhubne 
8-10%. Při nedostatečném úbytku je pak snížení motivace. Při rychlém úbytku hrozí jo-jo efekt a zhruba po 6 
měsících léčby nastává zastavení redukce (váhové plateau). Raději volíme nižší cíle, nejlépe takové, které nejsou 
spojeny s váhou – např. zvýšení počtu kroků, které pacient denně ujde a zaměření se na celkové well being. Cíle 
musíme s pacientem pravidelně přehodnocovat/revidovat. 

Sebepozorování (raising awareness) – pacient zvyšuje uvědomění si okolností jídla a cvičení a tím zpětně 
toto chování upevňuje. Nejčastěji uplatňované jsou záznamy o jídelním a pohybovém chování. Nejde tolik 
o přesnost jako právě o zvýšení uvědomování si vlastního chování.

Setkání s překážkami – proč se nedaří dodržovat doporučený režim? Hledáme příčiny překážek v dodržování 
jídelního a pohybového režimu a zároveň i řešení. Je lepší, když si pacient najde odpověď sám, než když mu ji 
předestře terapeut.

Prevence relapsu – každý chybuje, ale pochybení není důvodem k přerušení redukčního režimu.
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Hledání podpory – v rodině, u přátel, kolegů v práci, dalších pacientů (skupiny pacientů), terapeut je významnou 
podporou, ideálně i ostatní odborníci, kteří mají pacienta v péči.

Uzavírání dohod mezi návštěvami – domlouvají se malé, dostupné cíle, ve shodě mezi pacientem a terapeutem 
(počet minut chůze se do příští návštěvy zvýší z 20 na 30, k večernímu jídlu přidá zeleninu, atd.)

Kognitivní techniky – odstranění sebeobviňování, navození pozitivního myšlení, navození dlouhodobé změny 
životního stylu).

Psychoterapie významně přispívá k léčbě obezity a to zvláště v kombinaci s ostatními metodami (dieta, cvičení, 
farmakoterapie) a zvyšuje pravděpodobnost udržení redukované váhy.
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