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Úvod

• Antidepresiva – psychofarmaka působící na paticky 
změněnou depresivní náladu a další součásti 
depresivního syndromu

• Dle staršího termínu tymoleptika – měla by mít na 
náladu projasňující efekt

• Jejich indikace, resp. účinky, širší
• Další použití – léčba úzkostných poruch, OCD, ovlivňují 

impulzivitu, používají se k terapii BPSD u demencí, 
některá mají hypnotické účinky a v neposlední řadě se 
některá používají pro analgetický efekt



Klasifikace AD

• Klasifikace AD vyvíjeny na různých 
principech

• Často uplatňované časové kritérium, dělící 
AD na I.-IV. generaci, postupně 
neudržitelné

• Aktuálně nejčastěji uplatňované dělení 
založené především na mechanismech 
účinku, částečně kombinuje i časové 
kritérium a dělení dle chemické struktury



Klasifikace AD

• TCA – I. generace (amitriptylin, imipramin, klomipramin, 
nortriptylin, dosulepin, dibenzepin)

• TeCA či heterocyklická AD – II. generace (maprotilin, 
viloxazin, bupropion)

• IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) (irreverzibilní –
tranylcypromin, reverzibilní (RIMA) – moklobemid)

• SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) – III. 
generace (citalopram, escitalopram (ASRI), fluvoxamin, 
fluoxetin, paroxetin, sertralin)

• SNRI (Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors) 
– IV. generace (duloxetin, milnacipran, venlafaxin)

Pečeňák et al., 2016



Klasifikace AD

• NARI (Noradrenaline Reuptake Inhibitors) (reboxetin)
• NDRI (Noradrenaline and Dopamine Reuptake 

Inhibitors) (bupropion)
• NaSSA (Noradrenergic and Specific Serotonergic 

Antidepressants) (mirtazapin, mianserin)
• SARI (Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors) 

(trazodon, nefazodon)
• SRE (Serotonin Reuptake Enhancer) (tianeptin)
• MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin 

Antagonist) (agomelatin)
• SMS (Serotonin Modulator and Stimulator) (vortioxetin)

Pečeňák et al., 2016



Nomenklatura založená na 
neurovědách

• Dle představitelů psychofarmakologických 
společností současná nomenklatura 
psychofarmak nevyhovující, zastaralá

• Neodráží současnou úroveň poznatků, 
nepomáhá klinikům vybrat správné farmakum
pro daného pacienta a mate pacienty, když 
farmakum neodpovídá jejich diagnóze (např. 
mají užívat AP při dg. depresivní poruchy či 
AD při dg. úzkostné poruchy)

Zohar et al. 2014



Nomenklatura založená na 
neurovědách

• Proto v prosinci roku 2008 vznikla iniciativa představitelů 
čtyř psychofarmakologických společností pod vedením 
prof. Zohara – CINP (Möller, Stahl), ECNP (Goodwin, 
Nutt), ACNP (Kupfer, Blier), AsCNP (Yamawaki) a 
IUPHAR (Spedding; International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology Committee on Receptor 
Nomenclature and Drug Classification), která si za cíl
položila přijít s novou nomenklaturou

Zohar et al. 2014; www.nbn2.com



Nomenklatura založená na 
neurovědách

• V současnosti platná její druhá verze NbN-2
• Základem je rozlišování farmakologických domén

(acetylcholinová; dopaminová; kyseliny γ-aminomáselné 
(GABA); glutamátová; histaminová; melatoninová;  
noradrenalinová; opioidová; orexinová;  serotoninová) a 
módů/mechanismů účinku (blokáda iontových kanálů; 
inhibice enzymů;  modulace enzymů; uvolňování  
neurotransmiterů; pozitivní allosterická modulace; 
agonismus receptorů;  antagonismus receptorů; parciální 
agonismus receptorů)

Zohar et al., 2018; Ustohal, 2018; Zohar et al., 2019



Převodník mezi „původní“ 
nomenklaturou a NbN-2 (antidepresiva)

Ustohal, 2018



Výběr konkrétních AD a jejich 
hlavní NÚ

• TCA – mají četné NÚ, např. anticholinergní (kognitivní 
poruchy, delirium, rozmazané vidění, snížené pocení, retence 
moči, snížení střevní motility), KV NÚ, antihistaminové NÚ
(sedace), metabolické NÚ, EPS, snížení záchvatového prahu

• TeCA a heterocyklika mají podobné NÚ jako TCA vyjma 
anticholinergních

• SSRI – nausea, průjem, insomnie, anxieta, bolesti hlavy, 
snížení váhy a také narušení sexuálních funkcí; riziková jejich 
interakce s nesteroidními antiflogistiky; mohou působit 
narušení sekrece antidiuretického hormonu zvláště u seniorů, 
žen a těch, kteří užívají léky snižující hladinu natria, dále 
prodloužení QTc intervalu (citalopram, escitalopram)

Pečeňák et al., 2016, SPC



Výběr konkrétních AD a jejich 
hlavní NÚ

• SNRI – podobné jako SSRI, venlafaxin zvyšuje TK
• DNRI (bupropion) – vhodný zejména u pacientů s apaticko-

abulickým syndromem; KI u pacientů s epilepsií či rizikem 
epilept. paroxysmů a s těžkou jaterní cirhózou, z NÚ se může 
vyskytnout agitovanost, narušení spánku, nausea

• RIMA (moklobemid) – vhodný rovněž zejména u pacientů      
s apaticko-abulickým syndromem; z NÚ se může vyskytnout 
agitovanost, narušení spánku, nausea; nevhodná kombinace 
s TCA a SSRI

Pečeňák et al., 2016; SPC



Výběr konkrétních AD a jejich 
hlavní NÚ

• NaSSA (mirtazapin) – vhodné u pacientů s výraznou insomnií, 
anxietou a úbytkem na váze, k NÚ zvýšená chuť k jídlu a 
přibývání na váze (to může být i výhodné), somnolence a 
bolest hlavy

• SARI (trazodon) – vhodný u pacientů s insomnií, k NÚ patří 
somnolence, pozor u pacientů se srdeční arytmií, KI u 
pacientů s akutním IM, riziko hypotenze, pozor na kombinace 
s jinými serotonergně působícími AD

• MASSA (agomelatin) – u pacientů s insomnií; KI u pacientů   
s aktivním jaterním onemocněním, nutno sledovat JT (před 
léčbou, po 3, 6, 12 a 24 týdnech)

• SMS (vortioxetin) – nejčastějším NÚ je nausea

Pečeňák et al., 2016, SPC



Doporučené postupy psychiatrické péče 2014 – deprese    
u dospělých – depresivní porucha bez psychotických 

příznaků, farmakoterapie

Raboch et al., 2014



Doporučené postupy psychiatrické péče 
2014 – depresivní porucha – deprese          

u dospělých

Raboch et al., 2014



Účinnost a akceptabilita AD u dospělé 
populace

Účinnost Akceptabilita

Cipriani et al., 2018



Účinnost a akceptabilita AD u dospělé 
populace

Cipriani et al., 2018



Vztah deprese a bolesti

• Zpracování bolesti i nálada regulovány
stejnými neurotransmitery: serotoninem, 
noradrenalinem, glutamátem a GABA

• Serotonin a noradrenalin 
zprostředkovávají inhibici bolesti svým 
účinkem na descendentní dráhy bolesti

• Více než 50% pacientů s depresí uvádí 
pouze tělesné potíže a z nich nejméně 
60% je spojeno s bolestí

Bair et al., 2003; Hýža, 2019



Locus coeruleus a descendentní 
noradrenergní inhibice

Hayashida et Obata, 2019



Analgetický efekt antidepresiv

Obata, 2017



Duální noradrenergní mechanismus 
ovlivnění bolesti duloxetinem a 

amitriptylinem

• Kremerová et al. (2018) popisují na základě 
výzkumu duloxetinu a amitriptylinu dva 
mechanismy účinku

• Jeden akutní a centrální zprostředkovaný 
descendentní noradrenergní dráhou

• Druhý oddálený a periferní zprostředkovaný 
ovlivněním neuroimunity (skrze TNFalfa a TLR2) 
dlouhodobou AD léčbou



TCA v léčbě chronické bolesti

• TCA – snižují intenzitu orofaciální bolesti, bolesti 
hlavy, postherpetické neuralgie a bolestivé 
polyneuropatie (zvl. diabetické), fibromyalgie, 
bolestí zad, artritidy, ankylozující spondylitidy, 
syndromu dráždivého tračníku, intersticiální 
cystitidy, chronické pelvické bolesti, bolesti po 
CMP, po poranění míchy a u sclerosis multiplex

• Uplatňují se zejména ta, která blokují nejen 
reuptake serotoninu, ale i noradrenalinu 
(amitryptylin, imipramin, nortriptylin)

• Špatně tolerované s četnými NÚ (viz výše)

Khouzam, 2016



TCA v léčbě chronické bolesti

Khouzam, 2016



SSRI v léčbě chronické bolesti

• SSRI se v léčbě bolesti příliš neuplatňují
• Některá (fluoxetin, paroxetin a citalopram) 

užívána v ovlivnění bolesti u migrény či 
tenzních bolestí hlavy; fluoxetin zlepšoval 
fyzické fungování u některých pacientů     
s fibromyalgií; citalopram zlepšoval 
syndrom dráždivého tračníku

Khouzam, 2016



SSRI v léčbě chronické bolesti

Khouzam, 2016



SNRI v léčbě chronické bolesti

• SNRI ovlivňují serotonergní i noradrenergní 
neurotransmisi, čímž je jejich účinnost obdobná jako 
TCA, avšak vzhledem k absenci antimuskarinového, 
antihistaminového a alfa1-adrenergního působení jsou 
lépe tolerovaná (podobně jako SSRI)

• Venlafaxin – prokázal účinnost v léčbě diabetické 
polyneuropatie, neuropatické bolesti a migrény

• Duloxetin – je schválen k léčbě diabetické periferní 
bolestivé neuropatie, začíná se dávkou 60mg jednou 
denně, u některých pacientů je třeba vystoupat až do 
maximální dávky 120mg denně rozdělené do dvou 
dávek; prokázal i efekt na chronickou muskuloskeletální 
bolest včetně bolesti při osteoartritidě, bolesti zad a 
fibromyalgie

Khouzam, 2016; SPC



SNRI v léčbě chronické bolesti

Khouzam, 2016



Další AD v léčbě chronické bolesti

• Mirtazapin (NaSSA) – antagonizuje adrenergní alfa2 auto- i 
heteroreceptory a blokuje 5-HT2 a 5-HT3 receptory; redukuje a 
zlepšuje depresivní náladu u pacientů s bolestí a komorbidní 
depresí; rovněž zlepšuje spánek u pacientů   s neuropatickou 
bolestí a fibromyalgií, lze začínat dávkou 15mg, neměla by se 
zvyšovat nad 45mg (příp. 60mg)

• Trazodon (SARI) – nízké dávky zlepšují spánek u pacientů s 
fibromyalgií, dávky flexibilní, nejčastěji mezi 50-300mg

• Bupropion – efektivní ve snížení intenzity neuropatické bolesti a 
zlepšení kvality života nezávisle na jeho AD působení, 
doporučuje se dávkování od 100mg za den až 450mg (400mg), u 
nás k dispozici 150mg a 300mg

• Agomelatin – kazuistiky ukazují snížení frekvence a intenzity 
migrenózních bolestí hlavy

• Vortioxetin – testován na zvířecím modelu chronické 
neuropatické bolesti, kde byl stejně účinný jako venlafaxin

Khouzam, 2016; Pečeňák, 2016; SPC; Plasencia-García et al., 2015; Racková, 2019; Zuena et al., 2018; 
Hýža, 2019



AP v léčbě chronické bolesti

Khouzam, 2016



Závěr

• AD – dělí se dle různých aspektů, nejužívanější je kombinované dělení 
dle mechanismu účinku, ale i chemické struktury a časového kritéria

• NbN-2 – snaha o novou nomenklaturu založenou na farmakologických 
doménách a módech působení, nikoli indikacích

• AD ovlivňují nejen depresi, ale (alespoň některá) mají i specifické 
působení

• Z potenciálních mechanismů účinku je důležité působení AD na locus 
coeruleus a descendentní noradrenergní dráhu, ukazuje se ale, že se 
nejedná o mechanismus jediný

• Účinná jsou zejména AD ze skupiny SNRI, která jsou i dobře 
tolerována, na rozdíl od TCA, která mají srovnatelnou účinnost, ale více 
NÚ

• Méně se uplatňují SSRI (citalopram, fluoxetin, paroxetin), užitečný 
může být i mirtazapin, trazodon nebo bupropion, testována jsou i nová 
AD agomelatin a vortioxetin



Děkuji za pozornost


