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Přítomnost a budoucnost farmakoterapie závažných psychických poruch  

Eva Češková 

 

Souhrn  

Na začátku psychofarmakologické éry přispělo Československo k jejímu rozvoji syntézou nových originálních 

psychofarmak. Postupně se vývoj nových psychofarmak stával velmi drahý, neziskový a došlo k určité stag-

naci. Velké nadnárodní farmaceutické firmy redukovaly finance vkládané do vývoje CNS léků. Než se situace 

zlepší, je naší povinností, abychom se snažili maximálně využít všech možností dostupných léčebných strate-

gií. Optimalizace farmakoterapie spočívá v individualizované volbě léku a zajištění jeho dostupností v  CNS. 

Individualizovaná volba je založena na znalostech o léku a detailních informacích o nemocném. Předpokla-

dem dostupnosti v CNS je dosažení optimálních plasmatických hladin. Pomocným nástrojem je terapeutické 

monitorování léků, eventuálně v kombinaci s již dostupnými farmakogenetickými testy. V blízké budoucnosti 

budou psychické poruchy významnou ekonomickou zátěží a vývoj nových psychofarmak založených na de-

tailnějších znalostech neurobiologie psychických poruch se opět stane prioritou.  

Klíčová slova: psychofarmaka, individualizovaná léčba, volba léku, terapeutické monitorování léků. 

 

Historie a přítomnost psychofarmakologie 

Éra psychofarmakologie znamenala enormní přínos k léč-

bě, změnu obrazu a postojů k psychiatrii a stimulus pro vý-

zkum etiopatogeneze psychických poruch. V počátku česko-

slovenská psychiatrie přispěla významně k jejímu rozvoji.  

V 70. let byla vyvinuta originální československá psychofar-

maka. V oblasti antidepresiv se například jednalo o dosulepin 

(prothiaden), který je využíván dodnes, v oblasti antipsycho-

tik o perathiepinovou řadu, konkrétně o oktoklotepin a oxyp-

rotepin, který byl dostupný i v depotní formě (Protiva, 1972).  

První dekáda psychofarmakologické éry (1949 - 1958) 

zatím nebyla zopakována a byla charakterizována objevem 

prvního stabilizátoru nálady - lithia, prvního antipsychotika 

chlorpromazinu, a dvou prvních antidepresiv, inhibitoru 

monoaminooxydázy a imipraminu. Hodnocení klinického 

účinku spočívalo na klinickém pozorování. Následující 

dekády byly postupně charakterizovány používáním stan-

dardizovaných metod hodnocení, sofistikovaných statistic-

kých analýz a definováním etických principů výzkumu. 

Vývoj nových psychofarmak se stal velmi, drahý, neziskový 

a ve vývoji došlo ke stagnaci (Leon, 2011, Wegener a Ru-

jescu, 2013). Dle nedávno publikovaných údajů pouze 250 

z 5000 potenciálních kandidátních molekul dosáhne prekli-

nického stádia, 10 z těchto 250 klinického vývoje a 1 z 10 
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látek je schválena a dostane se na trh. Doba vývoje je 12-15 

roků, cena nepředstavitelná, kolem 10-15 miliard US dolarů 

(Wegener a Rujescu, 2013). Na základě uvedeného velké 

nadnárodní farmaceutické firmy redukovaly finanční pod-

poru vývoje nových psychofarmak. Než se situace zlepší, 

měli bychom se snažit maximálně využít stávajících mož-

ností.  

Nemocné s psychózou lze vrátit alespoň na určitou dobu 

do života za určitých podmínek, tj. kontinuální farmakote-

rapie (podávání depotních antipsychotik je omezeno pojiš-

ťovnou a nadměrnou administrativou) a dostupnosti komu-

nitních služeb. Reforma psychiatrie, o které se v poslední 

době hodně v české psychiatrii diskutuje, spočívá hlavně 

v posílení komunitních služeb a ambulancí, budování center 

duševního zdraví, redukci a diferenciaci lůžek psychiatric-

kých nemocnic. Tento trend trvá již delší dobu, proces by 

urychlila finanční podpora a zájem politiků. 

 

Trendy v léčbě 

Léčba by měla být ve všech fázích léčby založená na 

důkazech, její efekt by měl být měřitelný, dále by měla být 

komplexní a individualizovaná. Cíle léčby se stávají stále 

více ambiciózní, chtěli bychom nejen dosáhnout remise, ale 

uzdravení, které v sobě zahrnuje kromě redukce a ústupu 

příznaků i adekvátní fungování v důležitých životních ob-

lastech.  

Léčba založená na důkazech je zakotvena jako první 

volba v doporučených postupech diagnostiky a léčby. Do-

poručené postupy si kladou za cíl zlepšení standardní péče, 
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snížení rozdílů v poskytování a kvalitě péče a podporu kli-

nického rozhodování lékaře. Mohou zlepšit prognózu, ale 

pouze tehdy, pokud je budou lékaři znát a používat. Nejno-

vější doporučené postupy garantované Českou psychiatric-

kou společností byly vydány v r. 2013. V oblasti farmakote-

rapie závažných psychických poruch se české doporučené 

postupy (Češková a kol., 2013, Raboch a kol., 2013) z velké 

míry shodují se slovenskými, které jsou vydávány v edici 

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (Kořínková 

a kol., 2011, 2014) a s nejnovějšími mezinárodními doporuče-

nými postupy (Hasan a kol., 2012, 2013, Bauer a kol., 2013).  

Psychiatrie zatím nemá objektivní ukazatele (markery) 

onemocnění, které by byly použitelné v běžné klinické pra-

xi. Efekt léčby je hodnocen dle přítomnosti a intenzity příz-

naků pomocí škál. Léková odpověď a remise jsou definová-

ny výší jejich skóre. Škály pomáhají objektivizovat dyna-

miku nemoci a lékové odpovědi. Nepochybně také pojiš-

ťovny budou naléhat na jejich širší používání, protože tak 

mohou mít srovnatelnou dokumentaci o efektu léčby. 

Pacienti se závažnými psychickými chorobami umírají 

o 25 roků dříve než běžná populace, převážně na somatická 

(zvláště kardiovaskulární) onemocnění. Zvýšená somatická 

komorbidita je dána řadou faktorů - nezdravým životním 

stylem, nežádoucími účinky medikace, společnou etiopato-

genezou, nedostatečnou péčí o tělesné zdraví (Larsen a kol., 

2012). Poskytování zdravotní péče nemocným se závažný-

mi psychickými poruchami by se nepochybně mělo zlepšit. 

Léčba individualizovaná zahrnuje volbu optimálního 

psychofarmaka po konkrétního nemocného a zajištění jeho 

dostupnosti v cílové oblasti CNS. 

 

Individualizovaná léčba psychóz  

antipsychotiky 

V současné době jsou preferována atypická antipsycho-

tika 2. generace (AP2G). K nejčastěji v klinické praxi uží-

vaným kritériím volby patří dynamika a klinický obraz psy-

chické poruchy, individuální snášenlivost a preference ne-

mocného a/nebo jeho nejbližších, kteří o něj pečují.  

 Jako v celé medicíně i v psychiatrii se snažíme léčit co 

nejdříve. V prodromální fázi u vysoce rizikových jedinců 

(děti, jejichž biologičtí rodiče trpí psychózou) byly zkouše-

ny různé terapeutické intervence, od psychoterapeutických 

až po různé skupiny psychotropních látek. Dle nedávného 

shrnutí kontrolovaných studií bylo dosaženo pouze oddálení 

přechodu do psychózy (Mokhtari a Rajarethinam, 2013). 

První epizody schizofrenie mají také svoje specifika. Jsou 

charakterizována velmi dobrou reakcí na léčbu, ale také 

zvýšenou náchylnosti k nežádoucím účinkům a vysokou 

mírou nonadherence (Češková, 2014). 

Negativní příznaky a kognitivní dysfunkce jsou o něco 

málo lépe ovlivněny AP2G než AP1G. Další častou strategií 

u výrazných a přetrvávajících negativních příznaků je kom-

binace antipsychotik a antidepresiv, z antidepresiv jsou 

pozitivní výsledky hlavně s mirtazapinem. Kognitivní dys-

funkce významnou měrou přispívá k tomu, že postižení 

nejsou schopni dobře fungovat v řadě důležitých oblasti. 

Zatím nemáme prokazatelně účinnou terapii, zkouší se 

kombinace antipsychotik s látkami, které mají potenciál 

zlepšit kognici a s nefarmakologickými postupy (Michalo-

poulou a kol., 2013). Depresivní příznaky jsou spojeny 

s rizikem suicidálního jednání, které je u schizofrenie vyso-

ké (5% celoživotní prevalence). Pouze klozapin má proka-

zatelný antisuicidální efekt. Často saháme ke kombinaci 

antipsychotik s antidepresivy ze skupiny selektivních inhibi-

torů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), i když vý-

sledky jsou inkonzistentní (Kishi a Iwata, 2013), Dále volbu 

farmaka, nebo spíše jeho formu, výrazně ovlivňuje nonad-

herence. Nonadherence k léčbě je problém v celé medicíně, 

u schizofrenie je významnější vzhledem k tomu, že nebývá 

náhled choroby. Přitom nonadherence je nejvýznamnějším 

prediktorem relapsu.  

 Velký problém je farmakorezistence, která je pro potře-

by klinické praxe definována jako neúspěch dvou adekvát-

ních léčebných kůr dvěma různými antipsychotiky. Udáva-

ný výskyt se pohybuje v rozmezí 10-30%. Za zlatý standard 

v léčbě je považován klozapin. Bylo však zjištěno, že klo-

zapin je podáván opožděně a před jeho nasazením je častá 

polyfarmacie (<2/3 léčeny kombinací ≤ 2 antipsychotik) 

(Howes a kol., 2012, Barnes a Paton, 2011). Léčba nemoc-

ných farmakorezistentních na klozapin je velmi obtížná. 

K doporučeným postupům patří kombinace s ostatními an-

tipsychotiky a augmentace klozapinu. Výsledky s těmito 

strategiemi jsou nekonzistentní, kontrolovaných studií je 

málo a je zvýšené riziko interakcí. Z těchto důvodů je velmi 

důležité vyloučit pseudorezistenci na klozapin. Na psychiat-

rické klinice v Brně jsme měřili plasmatické hladiny kloza-

pinu u pacientů konsekutivně hospitalizovaných pro nedos-

tatečný efekt nebo nesnášenlivost klozapinu při doporuče-

ných dávkách. Ze 77 zařazených pacientů (54 mužů a 23 

žen), při dávkách 100-700 mg denně, se hladiny pohybovaly 

v rozmezí 0-1900 ng/ml. 48 léčených (48/77, 61%) mělo 

hodnoty mimo optimální terapeutické rozmezí (350-600 

ng/ml). Na základě individuálního rozboru klinické situace 

jsme upravili dávku a u většiny došlo ke zlepšení psychic-

kého stavu nebo podstatnému zmírnění nežádoucích účinků 

(Češková a Vrzalová, 2012). 

Při volbě antipsychotika dle individuální snášenlivosti 

máme více vodítek. Je obecně známo, že k extrapyrami-

dovým nežádoucím účinkům a tardivní dyskinezi jsou ná-

chylné děti a starší věková kategorie, k hyperprolaktinémii 

jsou více náchylné ženy. Metabolické nežádoucí účinky 

jsou časté u nemocných s pozitivní rodinnou a osobní 

anamnézou. K léčebným strategiím při výrazných nežádou-

cích účincích patří obecně přídatná terapie, manipulace 

s AP, event. psychosociální intervence (Češková, 2013, 2014)  

 

Individualizovaná léčba deprese antidepresivy  

Je řada aspektů, dle kterých lze antidepresiva dělit, 

v poslední době bývá často uváděno dělení na širokospektrá 

antidepresiva (zahrnující více mechanismů, z nichž však 

některé nejsou spojovány s antidepresivním účinkem, ale 

s nežádoucími účinky), unimodální (s jedním mechanismem 

účinku, například skupina specifických inhibitorů zpětného 

vychytávání sérotoninu) a multimodální antidepresiva zahr-

nující více mechanismů účinku, často v souvislosti s dávkou 

(ze starších například trazodon, z novějších, u nás neregis-

trovaných vilazidon a vertioxetin) (Stahl, 2009).  
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 Základem pro individuální volbu antidepresiva je po-

znatek, že jednotlivé depresivní příznaky jsou spojovány 

s předpokládaným nedostatkem jednotlivých neurotransmi-

terů, které mají roli u depresivní poruchy. K dispozici dnes 

máme specifická antidepresiva, která selektivně zvyšují 

jejich dostupnost. U deprese, u které převažuje v klinickém 

obraze útlum, volíme spíše aktivující antidepresiva, např. 

bupropion ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání do-

paminu a noradrenalinu, u úzkostné formy trazodon, anta-

gonista sérotoninu a inhibitor zpětného vychytávání séroto-

ninu (SARI) nebo sérotoninergní a specifické antidepresi-

vum (NaSSA) mirtazapin.V praxi se často setkáváme s ne-

vyhraněnou formu, u které preferujeme SSRI, ponejvíce 

citalopram respektive escitalopram a sertralin nebo inhibito-

ry zpětného vychytávání sérotoninu a noradrenalinu (SNRI). 

U farmakorezistentní deprese se nabízí podobné možnosti 

jako u farmakorezistentní schizofrenie. Lze změnit antidep-

resivum a/nebo kombinovat antidepresiva a augmentovat 

stávající léčbu. Některé studie, i když s inkonzistentními 

výsledky, naznačují (Souery a kol., 2011, Blier, 2010, Rush 

a kol., 2011), že kombinace antidepresiv, pravděpodobně již 

od počátku léčby, může být relativně nejúspěšnější strategií.  

 Volba antidepresiva dle individuální snášenlivosti je 

hlavně důležitá pro dlouhodobém, preventivním podávání. 

Některá antidepresiva jsou spojena s vyšším výskytem něk-

terých nežádoucích účinků, např. SSRI s problémy v sexuální 

oblasti, mirtazapin s přírůstkem hmotnosti. 

  

Zajištění dostupnosti psychofarmaka v CNS 

Pro efekt léčby je nezbytné podávat adekvátní dávku 

psychofarmaka po adekvátní dobu, abychom zajistili opti-

mální plasmatickou hladinu léku, přestup hematoencefalic-

kou bariéru a dostatečnou hladinu v CNS. Jedinci se liší ve 

schopnosti absorbovat, distribuovat, metabolizovat a vylu-

čovat léky, při stejné dávce byly pozorovány více než 20 

násobné interindividuální rozdíly ve stabilizované hladině. 

Terapeutické monitorování léku (TDM) je dostupný nástroj 

pro zajištění optimálních plazmatických hladin, které kore-

lují lépe než dávka s koncentrací v mozku. Optimální tera-

peuticky účinné hladiny téměř u všech psychofarmak jsou 

dnes známy. K indikacím TDM patří optimalizace dávky po 

zahájení/změně léčby, nedostatečná reakce a výrazné nežá-

doucí účinky při doporučených dávkách, podezření na prob-

lémy s adherencí, podezření na přítomnost genetických 

odchylek enzymů metabolizujících léky, rizikové lékové 

kombinace a podezření na lékové interakce, prevence into-

xikace a prevence relapsů/rekurence (Hiemke a kol., 2011). 

V popředí zájmu je vzrůstající výskyt lékových kombinací 

v souvislosti s narůstající polyterapií (Češková, 2009, For-

gáčová a kol., 2013, Möller a kol., 2013). 

Hlavní metabolická cesta pro většinu psychofarmak 

představuje jaterní enzymatický systém CYP 450, který 

zahrnuje více než dvě sta izoenzymů, z nichž většina vyka-

zuje genetický polymorfismus. Tento ve svém důsledku 

vede k tomu, že jedinec může být pomalý, intermediární 

nebo rychlý metabolizátor. V současné době jsou dostupné 

komerčně vyráběné farmakogenetické testy umožňují geno-

typizaci CYP 450. Relativně jednoduché je stanovení feno-

typu, které postihuje aktuální metabolickou situaci. Kombi-

nace TDM s farmakogenetickými testy umožňuje detailní 

analýzu metabolického stavu jedince (Hiemke et Shams, 

2013).  

 

Budoucnost psychofarmakologie 

Většina dostupných psychofarmak byla vyvinuta na zá-

kladě monoaminové hypotézy. Perspektivní se v současné 

době jeví vývoj léků, jejichž účinek spočívá na jiných me-

chanismech. Lepší znalost neurobiologie psychických po-

ruch umožní identifikovat biologické markery, které se 

mohou stát novým cílem léčby. Nedávno byla navržena 

nová více osová nomenklatura psychofarmak, která zohled-

ňuje i současný stav znalostí neurobiologie. Nové názvy se 

odvíjí od primárního farmakologického cíl a základního 

mechanismu účinku na více úrovních (Zohar a kol., 2014). 

CNS výzkum se v budoucnosti stane prioritou již z ekono-

mických důvodů. Dle nedávných údajů - 38% populace EU 

trpí psychickou poruchou a většina je léčena psychofarmaky 

(Witchen a kol., 2011). Než však dostaneme do rukou nová 

účinnější psychofarmaka, měli bychom usilovat o optimali-

zaci stávajících léčebných postupů.* 

 

____________________________ 

* Předneseno na konferenci pořádané při příležitosti 90 roků trvání Pinelo-
vy nemocnice. 

Podpora projektem CEITEC (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. 
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