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Pôvodná práca

Farmakorezistené depresie u gerontopsychiatrických pacientov

E. Žigová, J. Polyáková, J. Vido

Treatment-resistant depressions in gerontopsychiatric patients

Súhrn

Farmakorezistentná depresia je terapeutickým a prognostickým problémom aj u gerontopsychiatrických pa-
cientov. Cieľom práce bolo zistiť ako je táto porucha zastúpená v spektre depresívnych porúch u našich
hospitalizovaných starších pacientov, taktiež či jej výskyt koreluje s niektorým zo sledovaných ukazovateľov
vybratého súboru. Je známym faktom, že v starobe sú častejšie ťažké formy depresií, je širšie spektrum
psychopatologických príznakov, častejšia je rezistencia na liečbu a nepriaznivý až chronický priebeh. Čas-
tejšie sú tiež prítomné somatické faktory a príznaky. Tiež je vyššie riziko suicídia, vyššie riziko interakcie
farmák, častejšie a nebezpečnejšie NÚ. Vykonali sme retrospektívnu klinickú štúdiu 497 pacientov Gerontop-
sychiatrického oddelenia Pinelovej nemocnice v Pezinku s následným vyhodnotením vopred postulovaných
ukazovateľov a vzájomných korelácií percentuálnym vyjadrením. Výsledky analýzy korešpondujú s publiko-
vanými výsledkami sledovaní farmakorezistencie, v značnej miere sa približujú k mladšej vekovej skupine.
Pri našom sledovaní však nachádzame nižšie zastúpenie úplného vymiznutia príznakov depresie a závažnejší
reziduálny psychopatologický stav.

Kľúčové slová: farmakorezistentná depresia, gerontopsychiatria, suicídium, liečba.

Summary

Treatment-resistant depression is a substantial therapeutical and prognostic problem also in gerontopsy-
chiatric patients. The purpose of this study was to evaluate the incidence of this form of disorder in the
spectrum of depressive disorders in our hospitalised older patients and to recognize the relation of incidence
with some indicators in the monitored group. A well-known fact in the elderly is that more severe forms of
depression are more frequent, with a broader spectrum of psychopathologic symptoms, treatment resistance
is more frequent and the course of the disorder is severe and chronic. Somatic factors and symptoms are more
frequent, too. There is a higher risk of suicide, a higher risk of pharmacological interactions, adverse events
are more frequent and more dangerous. We carried out a retrospective clinical study of 497 patients from
the Gerontopsychiatric department in Psychiatric Hospital of Philippe Pinel in Pezinok, with the evaluation
of predetermined indicators. The results of our analysis do correspond with reported results of pharma-
cological resistance and they approach to the younger population. Lower incidence of total elimination of
depressive symptoms and more serious residual symptoms were observed.

Key words: treatment-resistant depression, gerontopsychiatry, suicide, therapy.

I. Úvod – cieľ práce

Farmakorezistentná depresia, ktorá predstavuje podľa mno-
hých publikovaných prác asi tretinu všetkých liečených dep-
resií, je terapeutickým a prognostickým problémom aj u ge-
rontopsychiatrických pacientov.

Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela
Adresa: MUDr. E. Žigová, Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela,
Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, Slovensko

Zaujímalo nás, ako je farmakorezistentná depresia zastú-
pená v spektre depresívnych porúch u hospitalizovaných pa-
cientov na našej klinike, aký je vzťah k niektorým zo sle-
dovaných ukazovateľov vybraného súboru (ako je napr. vek,
pohlavie, dĺžka trvania poruchy, jej závažnosť, prítomnosť
organického psychosyndrómu). V našom súbore sme analy-
zovali odpoveď na liečbu depresívnych porúch pri diagnózach
F 06.32 – organická depresívna porucha, F32 – depresívna
fáza, F 33 – rekurentná depresívna porucha a F 43.21 – re-
aktívna depresívna porucha.
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II. Literárne údaje a definícia pojmu farmakore-
zistentná depresia

Jednoznačná definícia farmakorezistentnej depresie až do sú-
časnosti nebola prijatá. Uvádza sa, že v psychiatrickej litera-
túre v rokoch 1987–1997 bolo použitých viac než 15 rôznych
definícií RD. Heterogenita dát z výskumu rezistentnej dep-
resie spočíva v rozdielnosti pohľadov na farmakorezistenciu
depresívnej poruchy.
Podľa Benkert a Hippius (2000) je nedostatočná efekti-

vita antidepresívnej liečby vtedy, ak po 4 týždňoch trvania
AD liečby pri dostatočnom dávkovaní nie je žiadna, alebo je
nedostatočná odpoveď a o terapeutickej rezistencii môžeme
hovoriť vtedy, keď dve rozličné AD po 4 týždňoch liečby
v dostatočnom dávkovaní boli neúčinné.
Bareš a Kopeček (2005) udávajú, že 30–40% pacientov ne-

odpovie na adekvátnu liečbu (menej ako 50% redukcie prí-
znakov) jedným antidepresívom, 60–70% nedosiahne kom-
pletnú remisiu a 10% pacientov zostáva depresívnych na-
priek opakovaným intervenciám. V psychiatrickej literatúre
sa objavujú práce zvažujúce, či rezistentná depresívna poru-
cha nie je samostatným subtypom depresívnej poruchy. Naj-
častejšie používaným kritériom je nedostatočná odpoveď na
2 adekvátne liečby AD z rôznych farmakologických skupín.
Fava a Davison (1996) definujú ako farmakorezistentného

takého chorého, ktorý sa nezlepšil po liečbe dvomi AD s rôz-
nym mechanizmom účinku v dostačujúcej dávke po dostaču-
júcu dobu. Títo autori nenašli žiadnu terapeutickú odpoveď
u takmer 1/5 pacientov liečených uvedeným postupom..
Češková (2005) rozlišuje 3 stupne farmakorezistencie:

1. stupeň – neúspech liečby jedným AD,

2. stupeň – neúspech liečby dvomi AD,

3. stupeň – neúspech kombinácie a augmentácie.

V klasifikácii podľa Souery et al. (1999) po neúspechu
prvej liečby je pacient klasifikovaný ako non-respondér, po
dvoch neúspešných liečebných procesoch AD z rôznych sku-
pín sa hovorí o rezistentnej depresii (dĺžka pokusu 6–8 týž-
dňov). Ak sa po 1 roku a niekoľko antidepresívnych liečeb-
ných pokusoch (cca 5 a viac) nedosiahne odpoveď, je napl-
nená definícia chronickej rezistentnej depresie.
Ide teda o vyjadrenie nedostatočnej odpovede na antidep-

resívnu terapiu, trvajúcu adekvátne dlhý čas a podávanú
v adekvátnej dávke, ev. po racionálnej zmene na iné anti-
depresívum s ohľadom na jeho receptorový profil, alebo na
kombináciu AD a augmentáciu antidepresívnej terapie.
Opakovane sa v tomto prípade odporúča overiť komplian-

ciu a stanovenú diagnózu (aby sme mohli hovoriť o rezisten-
cii na liečbu).
Nevyhnutné je vylúčiť pseudorezistenciu – prehodnotenie

diagnostiky (typ depresie, psychická a somatická komorbi-
dita), liečby (nedostatočné dávky, trvanie liečby, noncom-
pliance) a s chorým súvisiacich aspektov (dynamika ochore-
nia, predchádzajúca reakcia na liečbu, nepriaznivé psycho-
sociálne podmienky) (Češková, 2005).

V liečbe depresívnych porúch a odporúčaniach farmakote-
rapeutických postupov sú postulované princípy voľby adek-
vátnej terapie:

• voľba lieku adekvátneho k typu poruchy, veku, pohla-
viu, s ohľadom na predošlú terapiu a odpoveď na liečbu
v minulosti,

• čo najrýchlejšie nastavenie adekvátnej dávky – nepod-
dávkovať pacienta,

• liečiť adekvátne dlhú dobu - s ohľadom na to, či ide
o prvú epizódu poruchy alebo opakovanú.

Kořínková, Kolibáš a Novotný (2003) radia preferovať mo-
noterapiu antidepresívami, použiť adekvátne terapeutické
dávky, titrovať dávku a hodnotiť efekt po minimálne 4 týžd-
ňoch liečby terapeutickými dávkami.
Doteraz neboli vypracované jednotné algoritmy liečby

farmakorezistentných depresií. Možnosti farmakoterapie vo
vyššom veku sú limitované, hlavným kritériom je bezpeč-
nosť.
Z hľadiska bezpečnosti je vhodnejšia výmena antidepre-

síva ako zvyšovanie dávky, augmentačné alebo kombinačné
stratégie (Kořínková et al., 2003).

III. Metodika

Práca je analýzou farmakorezistentných depresií pacientov
Gerontopsychiatrického oddelenia Pinelovej nemocnice v Pe-
zinku. Ide o restrospektívnu klinickú štúdiu s vyhodnotením
vopred postulovaných ukazovateľov a vzájomných korelácií
percentuálnym vyjadrením. Do analýzy sme zaradili 497 pa-
cientov odliečených v období od 1.1. do 31.12.2005. Sledovali
sme diagnostické spektrum F06.3, F32, F33, F43.21. Závaž-
nosť klinického stavu sme hodnotili podľa CGI. Zazname-
návali sme podávanú terapiu, jej účinnosť, prítomnú farma-
korezistenciu, odstupňovanú podľa závažnosti. Pre potreby
práce sme pre jednoduchosť použili Češkovej škálu farmako-
rezistencie.
Z celkového počtu 497 pacientov cieľová skupina (F06.3,

F32, F33, F43.21) predstavovala 76 pacientov. Išlo o 21 mu-
žov a 55 žien priemerného veku 75 rokov. Cieľová skupina
predstavovala 15,29% súboru všetkých pacientov.
Diagnostické spektrum depresívnych porúch bolo v sledo-

vanom súbore ( 76 pacientov) nasledovné: FO6.3 – 36 pa-
cientov, F32 – 12 pacietov, F33 – 14 pacientov, F43.21 – 14
pacientov (tab. 2).
Zaznamenali sme podávanú terapiu, jej účinnosť a ev. far-

makorezistenciu, odstupňovanú podľa závažnosti.
Celkový počet farmakorezistentných pacientov (všetky

tri stupne farmakorezistencie) v našom súbore bol 26, t.j.
34,21%, zastúpenie jednotlivých diagnostických kategórií je
uvedené v tabuľke 3.
Sledovali sme jednotlivé vopred určené ukazovatele súboru

rezistentných a respondérov, tieto sme porovnávali. Zaujímal
nás priemerný vek, percentuálne zastúpenie pohlaví v sú-
boroch, priemerný počet hospitalizácií do obdobia vzniku
práce, vek prvej hospitalizácie, priemerná dĺžka hospitalizá-
cie (tab. 4).
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Tabuľka 1. Klasifikačný systém určujúci stupne rezistencie podľa počtu neúspešných liečebných pokusov v liečbe aktuálnej
depresívnej epizódy podľa Thase a Rush (1995, 1997).

Stupeň rezistencie Počet neúspešných liečebných pokusov (1997) Alternatívne používané hodnotenie (1995)

I Počet neúspešných liečebných pokusov (1997) Alternatívne používané hodnotenie (1995)

II Stupeň I + zlyhanie AD z inej triedy než bola Stupeň I + zlyhanie AD z inej triedy, než bola
použitá v stupni I použitá v stupni I

III Stupeň II + zlyhanie TCA Stupeň II + zlyhanie aspoň jednej augmentácie
jedného z AD

IV Stupeň III + zlyhanie IMAO Stupeň III + zlyhanie druhej augmentácie

V Stupeň IV + zlyhanie ECT Stupeň IV + zlyhanie ECT

Tabuľka 2. Prehľad sledovaných pacientov.

Hospitalizovaní na GEO PN PP v roku 2005
Hospitalizovaní GP pacienti spolu

s depresívnou poruchou – 76 ostatné dgg – 423

F06.32 36 47,4%

F 32 12 15,8%

F 33 14 18,4%

F 43.2 14 18,4%

depresívne poruchy predstavovali 15,29%

Tabuľka 3. Zastúpenie jednotlivých diagnostických kategórií
pacientov.

Farmakorezistené depresívne poruchy 26= 34,21%

F 06.3 F 33 F 32 F 43.2

10, t.j. 38,5% 11, t.j. 42,3% 5, t.j. 19,2% 0

Závažnosť depresívnej poruchy sme určovali skóre podľa
CGI (tab. 5).
Závažnosť farmakorezistencie podľa jednotlivých stupňov

uvádzame v tabuľke 6.
Zaujímala nás dĺžka trvania ochorenia u farmakorezistent-

ných pacientov a zastúpenie jednotlivých diagnostických ka-
tegórií (obr. 1).

Tabuľka 4. Sledované parametre.

Ukazovateľ farmako- respondéri
rezistentní

Priemerný vek 74,1 75,9

Zastúpenie žien v % 76,9 70

Priemerný počet hospitalizácií 4,27 2,9

Vek prvej hospitalizácie 65,96 74,62
v rokoch

Priemerná dĺžka hospitalizácie 42,5 63,96
v dňoch

Tabuľka 5. Závažnosť depresívnej poruchy podľa skóre CGI.

CGI – priemerné skóre farmako- respondéri
rezistentní

Na začiatku liečby 5,77 5,2

Na konci liečby 3,69 2,08

CGI – globálne zlepšenie 2,38 1,88

IV. Výsledky

• Ako sme uviedli, z celkového počtu 497 pacientov cie-
ľová skupina (F06.3, F32, F33, F43.21) predstavovala
76 pacientov. Išlo o 21 mužov a 55 žien priemer-
ného veku 75 rokov. Cieľová skupina predstavovala
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Obr. 1. Dĺžka trvania ochorenia u farmakorezistentných pacientov a zastúpenie jednotlivých diagnostických kategórií.

Tabuľka 6. Závažnosť farmakorezistencie podľa jednotlivých
stupňov.

závažnosť počet zastúpenie v %
farmakorezistencie

I. stupeň 12 46,15

II. stupeň 6 23,08

III. stupeň 8 30,77

15,29% pacientov. Najpočetnejšie bola zastúpená ka-
tegória F06.3.

• Celkový počet farmakorezistentných pacientov (všetky
tri stupne farmakorezistencie) v našom súbore bol
26, t.j. 34,21%, čo zodpovedá všeobecne akceptova-
nému zastúpeniu asi tretiny farmakorezistentných me-
dzi depresívnymi pacientami. Z jednotlivých diagnos-
tických kategórií, najviac farmakorezistentných obsaho-
vala skupina F33, nasledovala F06.3, hoci táto bola naj-
početnejšie zastúpená v skupine všetkých depresívnych
pacientov. V skupine F43.21 sme nezaznamenali far-
makorezistentnú depresiu. Dĺžku trvania choroby viac
ako dva roky sme zistili u 14 pacientov, t.j. 53,8%. 8
pacientov bolo zo skupiny F33.

• Priemerný vek pacientov bol 75 rokov, pričom farma-
korezistentní boli o takmer dva roky mladší. Tomuto
zodpovedá aj priemerný vek prvej manifestácie depre-

sívnej poruchy – farmakorezistentní ochoreli v priemere
o 9 rokov skôr.

• V skupine farmakorezistentných bolo vyššie zastúpenie
žien, ako u respondérov.

• Výrazný je rozdiel v počte rehospitalizácií – farmako-
rezistentní boli v priemere liečení 4,3-krát, respondéri
2,9-krát.

• Hospitalizácia farmakorezistentných pacientov bola
v priemere o 22 dní dlhšia.

• Čo sa týka závažnosti ochorenia podľa CGI, na začiatku
liečby bola závažnosť ochorenia u FR o 0,55 b. väčšia
než u respondérov. Závažnosť ochorenia u farmakorezis-
tentných (FR) sme na základe skóre CGI hodnotili ako
zreteľne/ silne vyjadrené známky choroby, u respondé-
rov ako zreteľne vyjadrené známky choroby. Na konci
liečby bola závažnosť u FR väčšia o 1,62 b, podľa hod-
noty skóre sme závažnosť u FR hodnotili ako stredne
silne chorý, u respondérov ako hraničné známky dušev-
nej choroby. Závažnosť CGI podľa diagnóz sa v skupine
FR výrazne nelíšila. Čo sa týka globálneho zlepšenia,
u respondérov bolo zlepšenie výraznejšie o 0,50 b, podľa
hodnoty skóre globálneho zlepšenia sme o oboch skupín
zistili značné zlepšenie oproti stavu na začiatku liečby.

• Pri hodnotení závažnosti farmakorezistencie sme zistili,
že až tretina pacientov (30,77%) v skupine non res-
pondérov vykazuje najzávažnejší stupeň farmakorezis-
tencie. V tejto skupine 8 pacientov prevažuje diagnóza
F33 – 4, FO6.3 a F32 – po 2 prípady. Vzhľadom na
nízke počty zastúpenie jednotlivých diagnóz nemožno
interpretovať.
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Tabuľka 7. Zastúpenie farmák v medikamentóznej liečbe u respondérov a farmakorezistentných pacientov.

Zastúpenie medikamentóznej liečby u respondérov

antidepresívum počet % augmentácia a komb. počet %

tianeptin 7 14 anxiolytiká 33 66

escitalopram 12 24 oxazepam 20

setralin 10 20 bromazepam 8

fluvoxamin 0 0 diazepam 9

mirtazapin 2 4 alprazolam 3

venlafaxin 6 12 buspiron 3

dibenzepin 0 0 clonazepam 0

clomipramin 0 0 neuroleptiká 27 54

maprotylin 0 0 hypnotiká 46 92

amitriptylin 0 0 tymostabilizátory 1 2

mianserin 0 0 ECTH 0 0

thyreoidin 0 0

spolu 37, t.j. 0,74 AD na pac. spolu 107, t.j. 2,14/pacienta

Zastúpenie medikamentóznej liečby u farmakorezistentných pacientov

antidepresívum počet % augmentácia a komb. počet %

tianeptin 18 69 anxiolytiká 30 115

escitalopram 11 42 oxazepam 10

setralin 6 23 bromazepam 5

fluvoxamin 5 19 diazepam 4

mirtazapin 5 19 alprazolam 3

venlafaxin 4 15 buspiron 2

dibenzepin 4 15 clonazepam 6

clomipramin 3 12 neuroleptiká 21 81

maprotylin 3 12 hypnotiká 19 73

amitriptylin 1 tymostabilizátory 4 15

mianserin 1 ECTH 2

thyreoidin 1

spolu 61 AD=2,35/pacienta

• V medikamentóznej terapii v skupine respondérov pre-
vládajú SSRI a nevyskytujú sa staršie antidepresíva,
používali sme 5 antidepresív, odporúčaných ako bez-
pečných pre túto vekovú skupinu. Farmakorezistentní
boli liečení nielen väčším spektrom AD (najčastejšie
tianeptin, escitalopram), ale aj v kombinácii, je širšia
komedikácia. V tomto súbore sme pristúpili aj k ECTH.
Počet antidepresív na pacienta, rozsiahlejšia komediká-
cia spolu s viac než o tri týždne dlhšou hospitalizáciou
farmakorezistentných pacientov ilustrujú farmakoeko-
nomickú náročnosť procesu liečby (tab. 8).

V. Diskusia a závery

Vzhľadom na to, že sme sa pokúsili analyzovať súbor hos-
pitalizovaných pacientov retrospektívne, práca má niektoré
metodologické nedostatky:

1. U hospitalizovaných pacientov nám často chýba dosta-
točná lieková anamnéza. Dá sa predpokladať, že na
hospitalizáciu sú odosielaní už vlastne nonrespondéri,
kde zlyhali (možno aj opakované) terapeutické pokusy
v ambulantnej liečbe. Tento nedostatok sme sa snažili
odstrániť čo najdôkladnejším rozborom prípadu. Nie
vždy sa to podarilo, preto sme museli do 1. stupňa far-
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Tabuľka 8. Zastúpenie farmák v terapii pri prepustení.

Farmakoterapia rezistentných pacientov pri prepustení

antidepresíva počet % zast. iná terapia počet % zast.

tianeptin 12 46,2 anxiolytiká 19 73,07

escitalopram 8 31 benzodiazepíny 17

mirtazapin 5 19 hypnotiká 19 73,07

maprotylin 3 11,5 antipsychotiká 17 65,38

fluvoxamin 3 11,5 olanzapin 7

dibenzepin 3 11,5 tymoprofylaktiká 4 15,38

trazodon 2 7,7

venlafaxin 2 7,7

clomipramin 2 7,7

bupropion 1 3,8

citalopram 1 3,8

sertralin 1 3,8

spolu 43, t.j. 1,65 antidepresív na pacienta spolu 60, t.j. 2,30 iných liekov na pacienta

makorezistencie zaradiť tých, ktorí vykazovali nedos-
tatočnú odpoveď na liečbu do 4 týždňov na oddelení,
bez ohľadu na ambulantnú liečbu predtým. Je však fak-
tom, že počas hospitalizácie spočiatku spravidla neme-
níme antidepresívum z ambulantnej liečby, ale augmen-
tujeme, prípadne zvyšujeme dávku. Ako to býva pri
retrospektívnych analýzach, neboli pacienti jednotne
hodnotení niektorou z depresívnych škál, preto bolo
použité iba CGI, čím sa nedá vylúčiť isté subjektívne
skreslenie

2. Rešpektovali sme limitované podmienky liečby u star-
ších pacientov, kde sa kládol dôraz na prevenciu ne-
žiadúcich účinkov a možných interakcií liekov čo malo
dopad na zvolený typ antidepresív, dávkovanie, kombi-
nácie i augmentáciu. Z týchto dôvodov sme si na od-
delení vypracovali modifikované terapeutické stratégie,
nie vždy v súlade s odporúčanými farmakoterapeutic-
kými postupmi pre mladšie vekové skupiny (napr. čas-
tejšie pristupujeme k augmentácii ako k zvyšovaniu dá-
vok odporúčaných pre mladších pacientov, tricykliká
takmer vôbec neordinujeme a pod.).

Výsledky analýzy však dosť presne korešpondujú s publi-
kovanými výsledkami sledovaní farmakorezistencie, v značne
miere sa približujú k mladšej vekovej skupine i keď pri našom
sledovaní nachádzame nižšie zastúpenie úplného vymiznu-
tia príznakov depresie a väčší reziduálny psychopatologický
stav.
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