Môžu nás ešte prekvapiť
		kvetiapín a aripiprazol
			v klinickej praxi?
Odpoveď na túto otázku priniesla vo svojej prednáške MUDr. Ľ. Izáková, PhD. z Psychiatrickej kliniky LFUK
a UN Bratislava.
V jej úvode pozvala prítomných do budúcnosti, pretože
od roku 2002, kedy prišiel aripiprazol na trh, do dnešného
dňa, došlo k obrovskému posunu, ktorý by v ére modernej
antipsychotickej liečby nebolo možné predpokladať. V roku
2018 prišiel na trh systém Abilify Mycite, ktorý tvoria perorálne
tablety s aripiprazolom (2, 5, 10, 15, 20, 30 mg) a snímačom (čipom). Umožňuje komunikáciu medzi pacientom, psychiatrom
a opatrovateľom. Systém zaznamenáva príjem liekov, údaje
o aktivite, potrebe odpočinku, užívaní liekov a nálade. Zaznamenané informácie so súhlasom pacienta možno zdieľať
s psychiatrom a vybranými členmi rodiny a opatrovateľského
tímu. Pri vývoji tohto lieku úzko spolupracovali farmaceutická spoločnosť Otsuka a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv
(Food and Drug Administration, FDA). Indikáciami sú dospelý
pacient so schizofréniou, bipolárna afektívna porucha (BAP) –
manická alebo zmiešaná epizóda spolu s lítiom/valproátom
a prídavná liečba dospelých s veľkou depresívnou poruchou
(major depressive disorder, MDD).

tovateľ zdravotnej starostlivosti sleduje adherenciu v priebehu
času.

Ako systém pracuje? 1. Prehltnutá tableta sa v žalúdku rozpustí a exponuje bimetalický senzor. 2. Tak ako senzor zvlhne, vyšle
signál do náplaste na ramene. 3. Správa je poslaná cez Bluetooth do pacientovho mobilného telefónu. 4. Mobilný telefón
potom automaticky zašle správu lekárovi alebo členovi rodiny. Pacient užíva tabletu. Akonáhle je prehltnutá, senzor vyšle
signál do náplaste. Informácia je dostupná v aplikácii MyCite.
Pacient si vyberá, kto môže mať prístup k informáciám. Posky-

Keďže práve aripiprazol sa stal molekulou, ktorá prináša tento
významný pokrok v oblasti medicíny, možno konštatovať, že
ide o liek, ktorý predstavuje potenciál v liečbe schizofrénie aj
pre budúcnosť.

Ako systém pracuje?

Ciele liečby schizofrénie sú nasledovné: * odpoveď na liečbu
(response) – redukcia príznakov o 20 % (50 %) oproti počiatočnému stavu (je to nepresný pojem); * remisia – bezpríznakový

stav (pripúšťa príznaky, je to undulujúci stav); * návrat k funkčnosti; * dobrá tolerancia a vysoká bezpečnosť liečby.
Remisia schizofrénie má komplikovanú definíciu pre komplexný klinický obraz a málo predpokladateľný priebeh ochorenia. Závažnosť symptómov sa hodnotí pomocou skóre škál
CGI (SCH), PANNS a BPRS. Remisia je definovaná ako dostatočné symptomatické zlepšenie vybraných 8 symptómov z PANSS
(skóre ≤2, t. j. mierna intenzita) a trvaním zlepšenia ≥6 mesiacov. Zlepšenie fungovania sa hodnotí pomocou skóre škál ako
sú GAF, PSP a UPSA.
Predpokladmi úspešnej liečby sú včasná a správna diagnostika
a adekvátna (komplexná) liečba. Liečba má byť individualizovaná
pre pacienta (monoterapia, alebo kombinovaná liečba). Rozdeľuje sa na akútnu, stabilizačnú a udržiavaciu (udržanie kvalitnej remisie a prevencia relapsov). Zahŕňa rehabilitáciu a resocializáciu,
edukáciu, ale dôležitý je aj monitoring. Ukazuje sa, že očakávania
pacientov a psychiatrov od liečby schizofrénie sú rôzne. Dokumentuje to aj štúdia J. F. P. Bridgesa a spol., publikovaná v roku
2013 v časopise Health Expectations. Bolo do nej zahrnutých
97 ambulantných pacientov a 158 psychiatrov z Nemecka. Preferencie pacientov boli v poradí 1. zmiernenie depresívnych
symptómov, 2. zlepšenie kognitívnych funkcií, 3. zlepšenie spokojnosti, 4. zlepšenie výkonu, 5. zlepšenie nezávislosti, 6. zlepšenie
fyzického zdravia, 7. zmiernenie psychotických príznakov. Naproti
tomu ciele psychiatrov boli viac učebnicové – zamerané na zlepšenie symptómov – v poradí: 1. zlepšenie kognitívnych funkcií,
2. zmiernenie psychotických príznakov, 3. zmiernenie depresívnych symptómov, 4. zlepšenie sebavedomia, 5. zlepšenie výkonu,
6. zlepšenie komunikácie, 7. zlepšenie sociálnych kontaktov.
Aká je účinnosť/bezpečnosť antipsychotickej liečby? Štatisticky možno vyjadriť predpoklad, že prvé podávané antipsychotikum vedie u približne 1/3 pacientov k plnej remisii ochorenia, u približne 1/3 pacientov k parciálnej remisii a u približne
1/3 pacientov zostáva farmakorezistentná. U 2/3 pacientov teda
dochádza k zmene liečby. Ak do tejto situácie pridáme aj výskyt
nežiaducich účinkov, môžeme zhodnotiť, že zmena liečby sa realizuje buď kompromisom v záujme účinnosti (účinnejšia liečba versus nežiaduce účinky) alebo v záujme tolerability (menej
účinná liečba versus neprítomnosť nežiaducich účinkov).
Receptorový profil kvetiapínu a aripiprazolu

Kvetiapín je multireceptorový antagonista (MARTA). Vedie
k blokáde 5-HT2 a D2 receptorov nízkoafinitnou a krátkodobou
väzbou, z ktorej ho vytesňuje endogénny dopamín. Tým zvyšuje
výdaj dopamínu do prefrontálneho kortexu (prefrontal cortex,
PFC) a striata a vedie k minimálnym extrapyramídovým symptómom (extrapyramidal symptoms, EPS). Inhibícia histamínových
H1 receptorov vedie k sedácii a zvyšovaniu hmotnosti. α-blokáda vedie k posturálnej hypotenzii a tachykardii. Klinický účinok
kvetiapínu zahŕňa účinok na pozitívne príznaky, negatívne príznaky, depresiu, mániu, stabilizáciu nálady a kognitívne príznaky.
Klinický účinok kvetiapínu

Indikácie kvetiapínu (vzhľadom k situácii, že na Slovensku
sú dostupné viaceré generiká kvetiapínu a ich indikácie sa
môžu od seba odlišovať, uvádzame indikácie podľa SPC
Ketilept prolong – preparát s predĺženým uvoľňovaním [extended release, XR]) zahŕňajú: * liečbu schizofrénie; * liečbu
stredných až ťažkých epizód pri BAP, liečbu epizód veľkej depresie pri BAP a prevenciu rekurencie u pacientov s BAP, ktorých
manická alebo depresívna epizóda reagovali na liečbu kvetiapínom; * liečbu depresívnej poruchy, ak nereagovala na monoterapiu antidepresívom.Ak sa pozrieme na kvetiapín z pohľadu praxe, ako jeho silné stránky môžeme zhodnotiť: vysokú
antipsychotickú účinnosť, komplexné ovplyvnenie schizofrenickej symptomatiky, afektívnej symptomatiky, kognitívnych
funkcií a zabezpečenie prevencie rekurencie/relapsu. Výhodami sú aj dostupnosť rôznych galenických foriem (tabletová, orodisperzná, prolongovaná); vysoká bezpečnosť bez rizika galaktorey, EPS a sexuálnych dysfunkcií. Medzi jeho slabé stránky
môžeme zaradiť riziko ortostatickej hypotenzie, iniciálnu sedáciu, metabolický syndróm, častejšie dávkovanie; či potenciálne
ovplyvnenie funkcie štítnej žľazy. Nevýhodou je aj nemožnosť
depotného podávania kvetiapínu.
Indikácie aripiprazolu (uvádzame indikácie podľa SPC preparátu Explemed rapid) sú nasledovné: * liečba schizofrénie
u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších;
* liečba stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri BAP I
a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali
prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy odpovedali na liečbu aripiprazolom; * liečba stredne ťažkých až
ťažkých manických epizód pri BAP I u dospievajúcich vo veku
13 rokov a starších až do 12 týždňov.

Aký je mechanizmus účinku aripiprazolu? Aripiprazol je dopamínový stabilizátor s duálnym účinkom na dopamínovom
receptorovom systéme: Je parciálny agonista dopamínových
D2 receptorov, pokiaľ je endogénna aktivita dopamínu nízka
a antagonista dopamínových D2 receptorov, pokiaľ je táto aktivita vysoká. Je parciálny agonista serotonínových 5-HT1A receptorov a antagonista 5-HT2A receptorov. Aripiprazol je teda
dopamínový dualista, ktorého pôsobenie závisí od koncentrácie endogénneho dopamínu.. V hyperdopaminergnom stave
v mezolimbickej dráhe blokuje D2 receptory, čo vedie k redukcii
pozitívnych príznakov. V mezokortikálnej dráhe je blokátorom
5-HT2A receptorov, čo následne vedie k zvýšeniu hladiny dopamínu. Výsledkom je zmiernenie negatívnych príznakov a kognitívneho deficitu. Jeho čiastočná aktivita na D2 receptoroch tiež
prispieva k zmierneniu negatívnych príznakov. V nigrostriatálnej dráhe má tiež čiastočnú aktivitu na D2 receptoroch. Výsledkom je, že nespôsobuje EPS. Súčasná blokáda 5-HT2A receptorov vedie k zvýšeniu hladiny dopamínu a teda aj k zmierneniu
EPS, ak sú prítomné. V tuberoinfundibulárnej dráhe má čiastočnú aktivitu na D2 receptoroch, preto nespôsobuje zvýšenie prolaktínu. Je blokátorom 5-HT2A receptorov, čím vedie k zvýšeniu
hladiny dopamínu. Výsledkom je redukcia zvýšeného prolaktínu. Pokiaľ ide o ovplyvnenie ďalších receptorových systémov,
aripiprazol má nízku afinitu k H1 histamínovým receptorom,
preto nevyvoláva sedáciu a zvyšovanie hmotnosti. Aripiprazol
má aj nízku afinitu k α1-adrenergným receptorom a nevyvoláva
ortostatickú hypotenziu. Aripiprazol nemá afinitu k M muskarínovým receptorom, preto neovplyvňuje kognitívne funkcie
a nevyvoláva suchosť v ústach.
Klinické účinky aripiprazolu zahŕňajú účinok na stabilizáciu
nálady, pozitívne príznaky, negatívne príznaky, depresiu, mániu, kognitívne funkcie a úzkosť.
Klinické účinky aripiprazolu

Z pohľadu praxe medzi silné stránky aripiprazolu môžeme zaradiť: vysokú antipsychotickú účinnosť; * potenciál komplexne
ovplyvniť schizofrenickej symptomatiky; * ovplyvnenie nálady;
* vysokú bezpečnosť z hľadiska hyperprolaktinémie, galakto-

rey, EPS a sexuálnych dysfunkcií; K výhodám patrí aj jeho dostupnosť v rôznych galenických formách (tabletová, orodisperzná, so senzorom, depotná). Ako slabšie stránky sa môžu javiť:
* potenciál vyvolať pri vyššom dávkovaní nadmernú aktivizáciu
pacienta; resp. v klinickej praxi, najmä pri závažnejších stavoch,
býva častejšie podávaný ako súčasť kombinovanej antipsychotickej liečby.
Autorka sa v prednáške venovala hľadaniu odpovede na otázku,
či kombinácia kvetiapínu a aripiprazol uvedie k augmentácii ich účinku. Vzhľadom k ich mechanizmu účinku možno
očakávať vyšší antipsychotický účinok s redukciou pozitívnych
príznakov a redukciou negatívnych príznakov, redukciu depresívnych príznakov, redukciu manických príznakov, stabilizáciu
nálady, ovplyvnenie kognitívnych príznakov, redukciu hmotnosti a normalizáciu lipidového metabolizmu a nízke riziko EPS.
V druhej časti svojej prednášky uviedla MUDr. Izáková aj ilustračnú kazuistiku, na ktorej dokumentovala práve výhodu
použitia uvedenej kombinácie antipsychotík. Jednalo sa v nej
o 45-ročnú ženu s diagnózou schizofrénia a trvaním ochorenia
a liečby 7 rokov. Z rodinnej anamnézy sa otec liečil na depresiu po matkinej smrti 20 rokov a užíval antidepresíva. Matka
zomrela ako 54-ročná na karcinóm ovária. Dvaja súrodenci boli
zdraví. V širšom príbuzenstve nebola neuropsychiatrická záťaž.
Osobná anamnéza bola bez pozoruhodností. Abúzy pacientka
nemala. Zo sociálnej anamnézy mala vysokoškolské vzdelanie
učiteľky. 13 rokov žila v USA, kde mala zriedkavý kontakt s rodinou, bola zamestnaná na úrovni zodpovedajúcej jej vzdelaniu, slobodná a mala dlhodobý partnerský vzťah s cudzincom.
Pacientka bola bezdetná. Posledných 7 rokov žila na Slovensku,
kde pracovala v rodinnej firme na polovičný úväzok. Z psychiatrickej anamnézy mala prvú psychiatrickú hospitalizáciu v USA
v trvaní 12 dní. Diagnóza bola katatonická schizofrénia. Terapia
spočívala v olanzapíne a elektrokonvulzívnej terapii (electroconvulsive therapy, ECT) 4-krát. Následne brat pacientky zabez-

pečil transport na Slovensko. Počas transportu boli prítomné
pozitívne schizofrenické symptómy. V máji až júli 2011 pokračovala hospitalizácia na Slovensku. Dominoval paranoidne-halucinatórny syndróm v trvaní 57 dní. U pacientky bola stanovená
diagnóza paranoidná schizofrénia. Terapia spočívala v risperidóne, flupentixole depot, ECT 6-krát a biperidéne. V júli až októbri 2011 bola pacientka liečená ambulantne. Liečba spočívala
vrisperidóne, flupentixole depot a biperidéne. V októbri 2011
bola pacientka hospitalizovaná na Psychiatrickej klinike LFUK
a UN Bratislava.
Z terajšieho ochorenia v ambulantnej liečbe pred hospitalizáciou bola plánovaná výmena depotného preparátu pre
EPS a bol podávaný risperidón pre pretrvávajúcu negatívnu
schizofrenickú symptomatiku. Pacientka uvádzala, že sa musí
do všetkého nútiť, nič ju nebaví. Nevie sa ničím zaujať na dlhšie. Neobsedí, má pocit nervozity v nohách. Má depresiu, chce
sa jej plakať, ale nevie. Nemá pravidelný menses. Má zápchu.
Večer dlho nevie zaspať. Chce vysadiť lieky, lebo nie je chorá
a nepotrebuje ich. Robia jej zle. Brat uvádzal, že už nevládzu.
Musia jej stále robiť spoločnosť. Akoby ohlúpla. Nerozumie ani
bežným veciam. Stále ju musia kontrolovať. Chce odísť do USA
za priateľom. Nedokáže sa o seba postarať.
Klinická symptomatika zahŕňala vnímanie bez porúch, myslenie
mierne bradypsychické, emotivitu oploštenú, náladu subdepresívnu, psychomotorické tempo mierne spomalené, hypobúliu,
hypoaktivitu, sociálnu izoláciu, hypoprosexiu, hypomnéziu,
hyposomniu, obstipáciu, poruchy menštruačného cyklu, rigiditu, symptóm ozubeného kolesa a symptóm nepokojných nôh.
Táto pacientka s paranoidnou schizofréniou mala negatívnu
schizofrenickú symptomatiku, depresívnu symptomatiku, kognitívnu symptomatiku, nekritickosť k ochoreniu a k potrebe
liečby a EPS. CT vyšetrenie mozgu z 18.10.2018 odhalilo miernu
kortikálnu atrofiu mozgu frontálne obojstranne. Orientačný fyzikálny a neurologický nález bol v norme.
V 1. deň hospitalizácie pacientka užívala risperidón 2 mg/deň,
ktorý bol vysadený, kvetiapín XR 300 mg/deň a biperidén 4 mg/
deň. V 3. deň hospitalizácie bola dávka kvetiapínu XR zvýšená
na 600 mg/deň a boli pridané aktivity v dennom stacionári
(DS). Došlo k prejasneniu nálady, zmierneniu EPS, zvýšeniu vôle
a aktivity. V 7. deň hospitalizácie bola znížená dávka biperidénu
na 2 mg/deň. Pretrvávali bilančné úvahy o budúcnosti, nekritickosť k ochoreniu a k potrebe liečby. V 14. deň hospitalizácie bol
biperidén vysadený. Pretože sa pacientka sťažovala na poruchy
pamäti a boli prítomné kognitívne symptómy, v 18. deň hospitalizácie bol do liečby pridaný piracetam 2400 mg/deň. Na 30.
deň hospitalizácie bola pacientka prepustená. Súhrnne pacientka bola prijatá s liečbou risperidón 2 mg/deň, biperidén 3 mg/
deň, flupentixol 40 mg/4 týždne a bola prepustená s liečbou
kvetiapín XR 600 mg/deň, piracetam 2400 mg/deň a aktivitami
v DS. Počas 30-dňovej hospitalizácie u nej došlo k ústupu EPS,
ústupu negatívnych schizofrenických symptómov, zlepšovaniu
sociálneho kontaktu/komunikatívnosti, úpravu dynamogénie,
prejasňovaniu nálady a celkovo emotivity s pretrvávaním kognitívnych symptómov.

Katamnéza po 1 roku bola nasledovná: Subjektívne na základe
vlastného hodnotenia sa pacientka cítila dobre, už 3 mesiace
žila opäť v USA, pokračoval dlhodobý partnerský vzťah, získala
zelenú kartu, mala novú prácu vo finančnej firme, potrebovala
predpísať lieky. Objektívne psychiatricky bola pacientka v kvalitnej remisii. Liečba spočívala v monoterapii kvetiapínom XR
v dávke 600 mg/deň. Priebeh ďalšej liečby bol nasledovný. Počas
1 roku života v New Yorku pacientka užívala kvetiapín XR v dávke 600 mg/deň. Postupne znižovala dávku lieku až ho vysadila
na 3 mesiace. Mala pocit únavy, vrátila sa na Slovensko, kde bol
opäť nasadený kvetiapín v dávke 600 mg/deň. Na ďalších 6 mesiacov došlo k stabilizácii stavu. Pre zhoršenie stavu s poklesom
funkčnosti a negatívnou schizofrenickou symptomatikou bola
pacientka hospitalizovaná počas 11 dní. Do liečby bol pridaný
paliperidón v dávke 3 mg/deň a o ďalších 14 dní biperidén pre
objavenie sa EPS. O ďalšie 2 mesiace došlo k stabilizácii stavu, ale
pretrvávaniu EPS. Preto boli paliperidón a biperidén vysadené.
Pacientka pokračovala v liečbe kvetiapínom v dávke 800 mg/
deň. Došlo k stabilizácii stavu bez nežiaducich účinkov počas
4 rokov. Pre opätovné zhoršenie stavu s poklesom funkčnosti,
pozitívnou aj negatívnou schizofrenickou symptomatikou bola
pacientka hospitalizovaná počas 51 dní. Liečba spočívala v kvetiapíne v dávke 700 mg/deň + aripiprazole v dávke 10 mg/deň.
Odvtedy je pacientka 1 rok v kvalitnej remisii. Pacientka pracuje, funguje vo svojej rodine a nemá nežiaduce účinky. Dokonca
sa u nej objavil kritický náhľad. Jej posledné slová boli: „Keby
som Vás pani doktorka bola od začiatku počúvala, nemusela
som žiť to, čo som žila.“ MUDr. Izáková zhrnula priebeh liečby
nasledovne: Potreba augmentácie kvetiapínu viedla k pridaniu
paliperidónu do liečby. Pretrvávajúca potreba augmentácie
kvetiapínu viedla k pridaniu aripiprazolu do liečby. Podarilo
sa kompletne ovplyvniť schizofrenickú symptomatiku, zlepšiť
funkčnosť, nevyvolať nežiaduce účinky, zvýšiť kvalitu života
a dosiahnuť lepšiu spoluprácu s pacientkou.
Súhrnne sa v kazuistike sa jednalo o 45-ročnú pacientku, ktorá
trpela paranoidnou schizofréniou 7 rokov. V klinickom obraze
dominanovali negatívna schizofrenickeá symptomatika, depresívne a kognitívne symptómy a porucha funkčnosti. Pri predchádzajúcej liečbe olanzapínom, risperidónom a flupentixolom
(vrátane stavu po ECT), pri monoterapii kvetiapínom, resp. terapii kvetiapínom a paliperidónom vznikla potreba zmeny liečby.
Kombinácia kvetiapínu s aripiprazolom viedla k augmentácii
antipsychotického účinku a navodeniu kvalitnej remisie bez
nežiaducich účinkov.
Ako uviedla na záver MUDr. Izáková, individualizovaná liečba je
v súčasnosti v psychiatrii terapeutickým štandardom. Cieľom
liečby je ovplyvnenie všetkých príznakov ochorenia a stabilizácia stavu pacienta na úrovni kvalitnej remisie. Dôležité je nielen
hodnotiť účinok, ale súčasne monitorovať nežiaduce účinky.
Možno tak dosiahnuť dobrú funkčnosť a vysokú kvalitu života
pacienta, rovnako však adherenciu k liečbe, ktorá je predpokladom udržania remisie. Na dosiahnutie cieľa sa využíva monoterapia, alebo kombinovaná liečba.
MUDr. Dávid Martinický, PhD.

Escitalopram a piracetam –
		 známe a neznáme molekuly
Escitalopram a piracetam vo svojej prednáške predstavila MUDr. M. Králová, PhD. z Psychiatrickej kliniky
LFUK a UN Bratislava.
Ako uviedla v jej úvode, patria v ATC klasifikácii do skupiny N
Centrálna nervová sústava a podskupiny N06B Psychostimulanciá a nootropiká.
ATC klasifikácia

nia. Ich klinický účinok spočíva v tom, že upravujú
kvantitatívne a kvalitatívne poruchy vedomia, náhle vzniknuté
kognitívne poruchy a dopĺňajú/posilňujú účinok kognitív. Ich
mechanizmus účinku spočíva v tom, že: * zlepšujú metabolizmus neurónov a fluiditu ich membrán, zvyšujú utilizáciu glukózy a kyslíka a zvyšujú odolnosť neurónov voči hypoxii; * sekundárne zvyšujú syntézu a uvoľňovanie neurotransmiterov
(acetylcholínu, dopamínu, noradrenalínu, sérotonínu); * pôsobia ako „zametači“ (scavengery) toxických voľných kyslíkových
a hydroxylových radikálov; * zlepšujú reologické vlastnosti krvi
znížením agregability trombocytov, zvýšením deformability
erytrocytov a znížením viskozity krvi a potláčajú arteriálne
spazmy bez následnej vazodilatácie (ovplyvnenie mikrocirkulácie). Sú prakticky netoxické a majú minimálne nežiaduce účinky, takže sú veľmi dobre tolerované.
Piracetam je cyklický derivát kyseliny gamaaminomaslovej (gamma-aminobutyric acid, GABA) (obrázok). Má typické
nootropné pôsobenie plus zvyšuje acetylcholínovú neurotransmisiu v CNS (zvyšuje denzitu kortikálnych muskarínových receptorov) a upravuje glutamátovú neurotransmisiu (zvyšuje
denzitu NMDA receptorov).

Ako ďalej uviedla MUDr. Králová, nootropiká sú liečivá, používané najmä v prevencii dôsledkov akútneho mozgového poškodenia tým, že ochránia neuróny, prežívajúce v stave ohroze-

Jeho indikácie v Súhrne charakteristických vlastností lieku (Summary of Product Characteristics, SPC) zahŕňajú

vaskulárnu demenciu (vascular dementia, VaD) bez liečby, 6,62
roka (95 % CI 6,24 – 7,21) pre VaD s nootropikami, 3,01 roka (95 %
CI 2,85 – 3,21) pre AD bez liečby, 8,11 roka (95 % CI 6,30 – 8,55)
pre AD s kognitívami, 6,00 roka (95 % CI 5,73 – 6,17) pre AD
s nootropikami a 9,03 roka (95 % CI 8,02 – 9,87) pre AD s kognitívami aj nootropikami. Pomer rizika (hazard ratio, HR) úmrtia
pri demencii vs bez demencie bol 2,69 (95 % CI 2,55 – 2,83) pri
AD bez medikácie, 1,46 (95 % CI 1,39 – 1,54) pri AD s nootropikami, 1,05 (95 % CI 0,82 – 1,34 pri AD s kognitívami, 0,92 (95 % CI
0,80 – 1,05) pri AD s kognitívami aj nootropikami, 2,46 (95 % CI
2,22 – 2,72) pri VaD bez liečby a 1,25 (95 % CI 1,15 – 1,37) pri VaD
s nootropikami.
symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu a dyslexie. Odporúčaná denná dávka (udržiavacia) je od 2,4 g
do 4,8 g, rozdelená do dvoch alebo troch dávok. Predpokladom
účinnosti najmä pri akútnom mozgovom poškodení je ale iniciálne vysoké dávkovanie až 12 g denne, prípadne intravenózne,
a aplikácia do niekoľkých hodín od poškodenia mozgu.
Pokiaľ ide o interakcie, farmakokinetické interakcie piracetamu
s inými liekmi sú nepravdepodobné. Z hľadiska znášanlivosti
a nežiaducich účinkov je netoxický, veľmi dobre tolerovaný,
nežiaduce účinky sú zriedkavé a nezávažné. Najčastejším nežiaducim účinkom je nervozita alebo stav nadmernej „nabudenosti.“ Preto sa odporúča podávať liek v prvej časti dňa, nie
na noc. Je to voľnopredajný liek.
Mechanizmus účinku piracetamu stále nie je úplne objasnený.
Možnými mechanizmami účinku sa zaoberali viaceré práce. C.
Stockburger a spol. vo svojej štúdii, publikovanej v roku 2016
v časopise Neural Plasticity, poukázali na zvýšenú neuroplasticitu „posilňovačom metabolizmu“ piracetamom asociovanú so
zlepšenou mitochondriálnou dynamikou a zmenenou funkciou
mitochondriálnych pórov premeny permeability (mitochondrial
permeability transition pore, mPTP). Porucha utilizácie glukózy
(redukcia zásob energie, porucha neuroplasticity) v hippokampe a entorinálnom kortexe je jedným z včasných biomarkerov
Alzheimerovej choroby (Alzheimer’s disease, AD), dlho pred
klinickou manifestáciou. Hlavnou príčínou je mitochondriálna
dysfunkcia, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v hypotéze mitochondriálnej kaskády rozvoja demencie v kontínuu starnutie mozgu
– ľahká kognitívna porucha (mild cognitive impairment, MCI)
– AD. Zlepšenie funkcie mitochondrií je dôležitou stratégiou
liečby včasných štádií tohto kontínua. Piracetam ako „posilňovač metabolizmu“ je možným prototypom látky, zlepšujúcej
funkcie a dynamiku mitochondrií a mechanizmy neuroplasticity. Piracetam v relevantnej koncentrácii zlepšuje neuritogenézu
v ľudskej bunkovej kultúre línie SH-SY5Y v podmienkach celého
spektra vekom podmieneného kognitívneho úpadku.
Taiwanská populačná kohortová štúdia štúdia Ch-Y Wu a spol.,
publikovaná v roku 2014 v časopise Plos One, hodnotila účinky
antidementných a nootropických liečiv na mortalitu pacientov
s demenciou. Bolo do nej zahrnutých 12 193 prípadov demencie v rokoch 2000 až 2010. Medián prežitia bol 3,39 roka (95 %
interval spoľahlivosti [confidence interval, CI] 2,88 – 3,79]) pre

Štúdia S. A. Navarru a spol., publikovaná v roku 2013 v časopise
Pharmacology, Biochemistry, and Behaviour hodnotila analgetickú aktivitu piracetamu a jeho účinok na produkciu cytokínov
a oxidatívny stres. Z výsledkov animálnych štúdií vyplynulo, že
piracetam znižuje mechanickú a termálnu hyperalgéziu, myeloperoxidázovú aktivitu a TNF-α indukovanú hyperalgéziu.
Mechanizmy tohto účinku spočívajú v inhibícii karagenínom
a TNF-α indukovanej produkcie IL-1β a „lapaní“ voľných radikálov. Piracetam redukuje inflamatórnu bolesť mechanizmami
zníženia periférnej produkcie cytokínov, myeloperoxidázovej
aktivity a oxidatívneho stresu. Jeho výhodou oproti iným analgetikám je bezpečnosť.
K. Winnicka vo svojom článku pod názvom Piracetam – starý
liek s novými vlastnosťami, publikovanom v roku 2005 v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica, poukazuje na antitrombotické, neuroprotektívne, nemoreologické a „prokognitívne“ účinky piracetamu. Interakcia s membránovými fosfolipidmi vedie
k obnoveniu fluidity membrán a je hlavným vysvetlením účinnosti piracetamu pri rôznych poruchách od demencie po vertigo a myoklonus. Odporúčaná dávka je pri náhle vzniknutých
kognitívnych poruchách 12 a viac g/deň i.v., pri chronických
na posilnenie účinku kognitív 2,4 až 4,8 g/deň.

Escitalopram je alosterický inhibítor spätného vychytávania
sérotonínu (allosteric serotonin reuptake inhibitor, ASRI). Je to
„drug extension“ citalopramu. Citalopram je racemická zmes
dvoch optických stereoizomérov, (S)-citalopramu a (R)-citalopramu.

Silné stránky escitalopramu sú: * vysoko účinné antidepresívum; * v celom spektre závažnosti depresie; * v širokom spektre
anxióznych porúch; * rýchly nástup účinku; * bezpečnosť, dobrá tolerabilita, nízky potenciál k interakciám. Slabou stránkou
escitalopramu je riziko predĺženia QT intervalu pri liečbe vysokými dávkami.

Escitalopram – ASRI – „drug extension“

Sérotonínový transportér (SERT) má dve väzobné miesta – primárne väzobné miesto a alosterické väzobné miesto. Zatiaľ, čo
citalopram sa svojím (S)-izomérom viaže na primárne väzobné
miesto a (R)-izomérom zablokuje alosterické väzobné miesto,
Escitalopram má „duálny“ účinok na sérotonínový transportér,
čo vedie k posilnenému efektu.
Escitalopram má v porovnaní s citalopramom rýchlejší nástup
účinku a vyššiu účinnosť (aj pri ťažkých depresiách) pri nižšom
dávkovaní. Má odlišnú afinitu ako citalopram nielen na SERT,
ale aj na α1-adrenergnom a H1 histamínovom receptore, čo má
vplyv na výskyt a spektrum nežiaducich účinkov.
Escitalopram – „duálny“ účinok na SERT – posilnený efekt

Ako je to v praxi? Izolované správy a farmakovigilančné štúdie
poukázali na arytmogénny potenciál a predĺženie QTc intervalu pri citaloprame s rozpornými výsledkami pri escitaloprame.
Na základe stanoviska FDA z roku 2011 by sa nemali používať
dávky citalopramu vyššie ako 40 mg/deň. Podobné odporúčania vydala v roku 2011 Európska lieková agentúra (European
Medicines Agency, EMA). Izolované správy o predĺžení QTc intervalu sa vyskytujú pri skoro všetkých novších antidepresívach
(venlafaxín, moklobemid, bupropión, trazodon atď.), obvykle
sa nevyskytujú pri terapeutických dávkach a nevedú k závažným arytmiám. Z prehľadovej štúdie C. J. Spindeleggera a spol.,
publikovanej v roku 2015 v časopise Internationaj Journal of
Neuropsychopharmacology, vyplynul nasledovný výskt kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov antidepresív: IMAO 0,27 %,
TCA 0,15 %, SNRI 0,14 %, SSRI 0,08 %, mirtazapín 0,07 %. Najčastejším kardiovaskulárnym nežiaducim účinkom bola závažná
hypotenzia, nasledovaná hypertenziou a arytmiami.
A. Cipriani a spol. publikovali v roku 2018 v časopise The Lancet systematický prehľad a metaanalýzu, v ktorej porovnávali
účinnosť a akceptabilitu 21 antidepresív pre akútnu liečbu dospelých osôb s veľkou depresívnou poruchou. Vyplynulo z nej,
že escitalopram má vysokú účinnosť (podiel respondérov) a prijateľnosť (podiel prerušení liečby zo všetkých príčin). Je to najselektívnejšie antidepresívum. Otázkou je, či je to výhoda alebo
nevýhoda.
V druhej časti svojej prednášky sa MUDr. Králová venovala
rodovým rozdielom v suicidalite. Ako uviedla, prevalencia
depresie u žien ku mužom je 2:1, prevalencia suicídií u mužov
ku ženám je 3:1. Depresia je hlavný prediktor suicidality. Ide
u mužov o nerozpoznanú a neliečenú depresiu?

Indikácie escitalopramu podľa SPC sú nasledovné: * liečba
veľkých depresívnych epizód; * liečba úzkostných porúch – liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez agorafóbie, liečba
sociálnej úzkostnej poruchy (sociálnej fóbie), liečba generalizovanej úzkostnej poruchy, liečba obsedantno-kompulzívnej poruchy. Dávkovanie escitalopramu je 10 mg/deň pri stredne
ťažkej depresii (MADRS 22 až 29), 20 mg/deň pri ťažkej depresii
(MADRS ≥30) a 20 mg/deň pri anxiete (v prípade panickej poruchy sa odporúča pomalá titrácia dávky).

V štúdii Gotland, publikovanej W. Rutzom a spol. v roku 1997
v časopise International Journal of Psychiatry in Clinical Practice bola východisková situácia charakterizovaná vysokou suicidalitou u mužov aj u žien, nízkou preskripciou antidepresív,
vysokou preskripciou anxiolytík a nízkou úrovňou vedomostí
všeobecných lekárov (general practitioner, GP) o depresii. Výsledkom edukačného programu Prevencia a liečba depresie
(Prevention and treatment of depression) pre všeobecných
lekárov bol nárast preskripcie antidepresív, pokles preskripcie
nešpecifickej terapie a zníženie počtu suicídií o 60 %, ale len
na vrub žien!
Ďalšími východiskami konceptu „mužského depresívneho syndrómu“ sú štúdia
Amish, publikovaná J. A. Egelandom a spol. v roku 1983 v časopise American Journal of Psychiatry. Jednalo sa o geneticky

homogénnu populáciu. Výskyt bipolárnej poruchy aj depresie bol u oboch pohlaví rovnaký. Alkoholizmus a agresívne či
antisociálne správanie tu neboli, to znamená, že nemaskovali
depresiu u mužov.
Etologické výskumy poukázali na odlišné typy coping stratégií,
spojené s bezmocnosťou, u žien a u mužov v podobe odlišného správania (Rutz a spol., 1997). Symptómový profil depresie
u mužov je odlišný. Depresívne symptómy u mužov sú častejšie maskované ekvivalentami, je väčšia neochota akceptovať
a spracovať pocity bezmocnosti (Angst, 1998). Depresia u mužov je častejšie spojená s prvkami hnevu, podráždenosti, hostility a násilného konania (Salloum a spol., 2000).
Podľa konceptu Rutza a kol. (1997) a Wallindera (2000) je „mužský depresívny syndróm“ charakterizovaný: * zníženou toleranciou záťaže, stresu; * poruchou kontroly impulzov, impulzivitou; * prechodným sociopatickým – agresívnym, antisociálnym
správaním; * iritabilitou, nespokojnosťou; * pocitmi vyhorenia
a prázdnoty, nerozhodnosťou; * chronickou únavou; * abúzom
návykových látok či ekvivalentmi – na endorfíny viazaným
správaním v podobe „adrenalínových aktivít“ alebo workoholizmu; * poruchami spánku, rannou úzkosťou či dyskomfortom;
* depresívnymi myšlienkami u muža, ktorý sa takto neprejavoval! V rodinnej anamnéze sú prítomné depresia, alkoholizmus či
iné abúzy/závislosti a suicídiá.
Podľa konceptu van Praaga (1996, 1999) existuje úzkosťou/agresiou poháňaná depresia. Je to špecifický subtyp depresie,
kde primárna je porucha kontroly agresie a anxiety. Nie je zjavná depresívna nálada, alebo len neskôr. Prítomná je výrazná
anxieta, iritabilita, napätie, vysoká impulzivita, riziko násilného správania, prejavy agresie a suicidalita. Častejší je u mužov.
Maskovaná je abúzom, násilím a „psychopatickými prejavmi“,
preto často uniká pozornosti. Biologická odlišnosť tohto subty-

pu depresie spočíva vo výraznejšej poruche 5-HT systému ako
pri iných typoch depresie, celkovo zníženom obrate 5-HT (nízke
hladiny 5-HIAA v mozgovomiechovom moku), dysfunkcii preaj postsynaptických 5-HT1A receptorov. Postsynaptické 5-HT
receptory v limbickom systéme sú kľúčové v regulácii impulzívneho/agresívneho správania. Má dobrú terapeutickú ovplyvniteľnosť. Pri liečbe sérotonínergnými antidepresívami ako prvé
ustupujú práve príznaky anxiety a agresívno-impulzívne konanie. Výhodné sú selektivita pre 5-HT receptory a rýchly nástup
účinku.
V závere svojej prednášky sa MUDr. Králová venovala neuropsychiatrickým symptómom pri Parkinsonovej chorobe.
Ako uviedla, častá je depresie. Časté sú poruchy kontroly impulzov (impulse-control disorder, ICD) - gambling, sexuálne
excesy a pod.. Potrebná je opatrnosť pri voľbe psychofarmák.
Výhodné sú antidepresíva s vysokou selektivitou pre 5-HT systém a lineárnou farmakokinetikou. Liekom voľby je escitalopram titrovaný postupne do vyššej dávky, ideálne 15 mg/deň
(v 1 tablete).
MUDr. Dávid Martinický, PhD.

Intímny život pri liečbe
antidepresívami 								
		a antipsychotikami

Témou prednášky MUDr. D. Caisovej z Ambulancie Faira v Košiciach bol intímny život pri liečbe antidepresívami
a antipsychotikami.
Ako uviedla v jej úvode, podľa definície Svetovej zdravotníckej
organizácie (World Health Organization, WHO) z roku 1974 je
sexuálne zdravie integráciou telesných, citových, intelektuálnych a sociálnych aspektov sexuálneho bytia, ktoré sú pevne a pozitívne zakotvené v osobnosti, vzájomnej komunikácii
a láske.
Kvalita sexuálneho života závisí od: * zdravia; * možnosti sexuálnej aktivity; * liečby; * informovanosti; * ekonomického zabezpečenia.
Dôležité pre kvalitu sexuálneho života sú sexuálny scenár,
sexuálna kapacita, sexuálna apetencia, poznanie vlastnej sexuality, orgazmus, resp. Jeho chýbanie, nerozpoznané sexuálne
deviácie, typické očakávania partnerov, sexuálne uspokojenie
(satisfakcia), sociokultúrne vplyvy, existenčné, sociálne a finančné problémy a informovanosť. Štyri hlavné piliere sexuality sú:
* sexuálna kapacita; * sexuálny scenár; * kultúra a spoločnosť
v ktorej človek vyrastá; * vlastný postoj k sexualite ako takej.
Vo výskyte frigidity u mužov a u žien nie je rozdiel. V literatúre
sa uvádza podiel frigidných mužov a žien okolo 10 %.
Dlhodobo neuspokojivý sexuálny život má dôsledky v somatickej oblasti, v psychickej oblasti, v pracovnej výkonnosti,
vo vitalite a celkovom životnom nastavení a úzko súvisí s komplianciou k liečbe. Prvý rímsky triumvirát tvorili Cézar, Crassus

a Pompeius. Pompeius bol bohatý, Crassus bol vojak a Cézar bol
politik. Tento triumvirát akoby kopíroval triumvirát psychických
porúch, sexuality a liečby. Psychické poruchy sú charakterizované závažnosťou, trvaním a kvalitou remisie. Liečba má pozitíva
versus negatíva. Medzi nimi stojí sexualita je charakterizovaná
možnosťami sexuálnej aktivity, postojom k partnerovi a autoerotickými aktivitami.
Aká je sexuálna aktivita pri schizofrénii (F20)? Podiel sexuálne aktívnych pacientov sa pohyboval od 26 do 42 %, čo je málo.
Prevalencia sexuálnych funkcií bola nasledovná: erektilná dysfunkcia 22 %, problémy s dosahovaním erekcie 38 %, problémy
s jej udržaním 42 %, poruchy ejakulácie 19 %, kombinácia problémov s erekciou a ejakuláciou 30 – 60 %, poruchy orgazmu
16 %, pokles schopnosti dosiahnuť orgazmus 58 %, priapizmus
iba zriedka. U mužov – schizofrenikov liečených antipsychotikami sa akýkoľvek druh sexuálnej dysfunkcie vyskytuje v 54 %.
Existujú rozdiely medzi klasickými a atypickými antipsychotikami, ale aj rozdiely medzi jednotlivými atypickými antipsychotikami. Klozapín v porovnaní s klasickými antipsychotikami
a risperidónom má nižší výskyt sexuálnej dysfunkcie, má malý
vplyv na prolaktinémiu, ale má antiadrenergný anticholinergný
efekt s následkami na erekciu a ejakuláciu. Risperidón spôsobuje hyperprolaktinémiu v závislosti od dávky, následkom čoho
je u mužov gynekomastia, retardovaná ejakulácia až anejakulá-

cia, priapizmus a u žien poruchy menštruácie, galaktorea, poruchy orgazmu a lubrikácie.
Pri olanzapíne bol nižší výskyt sexuálnych dysfunkcií u oboch
pohlaví v porovnaní s risperidónom bolo opisované prechodné
zvýšenie prolaktínu.
Chorí na schizofrénne ochorenie narážajú na nepochopenie.
Ich sexualita sa nepovažuje za dôležitú. Podceňuje sa ich potreba intímneho života. Trpia nedostatkom súkromia v domácej
aj ústavnej starostlivosti, čo vedie k nemožnosti realizácie sexuálnych aktivít. Liečba antipsychotikami zlepšuje sociabilitu aj
schopnosť partnerského vzťahu. Dôležitá je u nich autoerotika.

Účinky antidepresív na sexualitu súvisia s ich farmakodynamickým profilom. Dôsledkom jej ovplyvnenie neurotransmisie
v centrálnom nervovom systéme (CNS) i na periférii. Najčastejšie je diskutovaný sérotonínergický efektt, dochádza aj k narušeniu cholínergicko-adrenergickej rovnováhy a α-adrenergickému antagonizmu. Dochádza aj k hormonálnym zmenám
ovplyvneniu syntézy oxidu dusnatého (NO) a nepriamo aj sedácii a prírastku hmotnosti. Nežiaduce účinky antidepresív a mechanizmus ich vzniku uvádza obrázok.

Antipsychotiká môžu mať svojím mechanizmom účinku negatívny vplyv na sexuálne funkcie. Ako antagonisti dopamínu
(za fyziologických okolností je zapojený do fázy vzrušenia a orgazmu) môžu spôsobiť jeho blokádu s následnou stratou libida
a problémy s orgazmom. Blokáda dopamínových receptorov
v tuberoinfundibulárnej oblasti vedie k vzostupu prolaktínu,
ktorý môže spôsobiť pokles hladiny testosterónu a mať negatívny dopad na sexuálnu túžbu a sexuálny záujem. Antihistamínový účinok niektorých antipsychotík môže spôsobiť nadmernú sedáciu, blokáda α1-adrenergných receptorov potom
poruchy erekcie a ejakulácie, niekedy aj priapizmus.
Problémom pri hodnotení sexuálnych funkcií u pacientov so
schizofréniou je okrem iného aj skutočnosť, že ochorenie samé
o sebe spôsobuje narušenie sociálnych väzieb a neschopnosť
nadviazať partnerský vzťah. Mnoho chorých už pred začiatkom
ochorenia udáva zníženie záujmu o sexuálnu aktivitu a vedie
chudobný alebo žiadny sexuálny život. Bol zistený i vysoký
počet jedincov žijúcich v celibáte. Pokles libida je považovaný
za jeden z negatívnych príznakov schizofrénie, rovnako ako
neschopnosť nadviazať partnerský vzťah a sociálna izolácia.
U mužov je nachádzaný aj pokles testosterónu, najmä u chronických pacientov. Sú narušené aj ďalšie komponenty sexuálneho cyklu (erekcia, lubrikácia, vzrušenie, orgazmus, satisfakcia).
Quetiapín nezvyšuje hladinu prolaktínu. Pri jeho užívaní bol
nižší výskyt sexuálnych dysfunkcií v porovnaní s risperidónom.
O ziprasidóne je málo dát, môže spôsobiť hyperprolaktinémiu
a kazuisticky bol opisovaný priapizmus. O amisulpride je málo
dát, ale je známe, že spôsobuje vysokú prolaktinémiu a pri jeho
užívaní by mal byť vyšší výskyt sexuálnych dysfunkcií. Aripiprazol nezvyšuje prolaktín, naopak jeho hladiny normalizuje,
a boli opisované prípady, kedy zlepšoval poruchy sexuálnych
funkcií spôsobené predchádzajúcou antipsychotickou liečbou.
Aký je vplyv antipsychotík na sexuálne funkcie? Sexuálne
dysfunkcie pri liečbe antipsychotikami majú multifaktoriálnu
etiológiu a nesúvisia iba so vzostupom hladiny prolaktínu a prípadným poklesom hladiny testosterónu. Blokáda dopamínu
môže spôsobiť stratu libida a problémy s orgazmom. Pozitívny
efekt antipsychotickej liečby spočíva v dosiahnutí remisie so
zlepšením sociability aj schopnosti nadviazať a udržať partnerský vzťah, v ktorom je uspokojivý sexuálny život.

Antidepresíva ovplyvňujú všetky sexuálne funkcie. Poruchy sexuálnych funkcií v podobe zníženia libida, problémov s prežívaním vzrušenia a dosiahnutím orgazmu, porúch ejakulácie
a hypestézie genitálu aj po ukončení liečby sú nezriedka sprievodným javom liečby antidepresívami. Súvisia s ich farmakodynamickým profilom. Jeho dôsledkom je ovplyvnenie neurotransmisie v CNS i na periférii.
Antidepresíva sú heterogénnou skupinou s rozdielnym vplyvom na sexuálne fungovanie jednotlivca. Niektoré sa javia ako
šetrnejšie k sexuálnym funkciám (agomelatín, bupropión, mirtazapín, moklobemid, tianeptín, trazodón a doterajšie poznatky sem zaraďujú aj vortioxetín) a niektoré ako menej šetrné.
Niektoré nežiaduce účinky je možné využiť pri off label indikácii
liečby sexuálnych funkcií (napr. predčasnej ejakulácie). Niektoré
nežiaduce účinky pretrvávajú aj po vysadení antidepresíva.
Pomerne zriedkavá, ale veľmi nepríjemná komplikácia antidepresívnej liečby, najmä paroxetínom, je genitálna anestézia. Je opisovaná ako meravosť, necitlivosť, stŕpnutosť genitálnej oblasti so zachovanou schopnosťou fyziologickej reaktivity
na dráždenie v zmysle erekcie či lubrikácie, bez primeraného
odrazu v subjektívnom prežívaní – nedostavuje sa pocit vzrušenia. Prítomný je „neprežívaný“ (v zmysle bez pôžitku) orgazmus
či ejakulačná anhedónia opisovaná ako „mechanická ejakulácia.“ Prítomnosť orgazmu je daná tým, že prebehne ejakulácia
alebo kontrakcie perineálneho svalstva, bez pocitu pôžitku
a potešenia.
Ako zhrnula MUDr. Caisová, u pacientov liečených klasickými
antipsychotikami je vysoká incidencia sexuálnych dysfunkcií
(25 – 60 %). Z atypických antipsychotík bol rovnako vysoký

výskyt porúch sexuálnych funkcií pri risperidóne. Antipsychotiká spôsobujúce hyperprolaktinémiu majú negatívny vplyv
na sexualitu. U pacientov liečených antidepresívami je výskyt
sexuálnych dysfunkcií 40 – 80 %, čo je viac ako u tých, ktorí
farmakologicky liečení nie sú. Boli zistené rozdiely medzi jednotlivými skupinami liekov a odporúčajú sa rôzne postupy pri
voľbe antidepresíva tak, aby sa predišlo výskytu sexuálnych
dysfunkcií. Antidepresíva zo skupiny selektívnych inhibítorov
spätného vychytávania sérotonínu (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) a venlafaxín spôsobujú vysoký výskyt sexuálnych dysfunkcií. Trazodon, moklobemid a bupropión majú
„prosexuálny“ efekt. Lítium (ale aj valproát) sa osvedčilo v liečbe niektorých sexuálnych deviácií (parafílií).
Úspech liečby závisí od kompliancie (compliance). Nespolupráca (nonkompliancia, non-compliance) v psychiatrii, ale
nielen v nej, je veľmi dôležitým aspektom pri dlhodobej liečbe psychických porúch. Je jedným z veľmi dôležitých faktorov
neúspechu liečby. Za prediktory nespolupráce sa najčastejšie
považujú: a) vek, kognitívna porucha, závažnosť príznakov, druh
medikácie a prítomnosť závažných nežiaducich účinkov liečby
(NÚL), negatívne ovplyvnenie sexuálnych funkcií; b) zneužívanie psychoaktívnych látok, nereálne životné plány; c) chýbanie
náhľadu na poruchu, kognitívna dysfunkcia, názor pacienta (aj
jeho okolia) na poruchu a na prospešnosť liečby.
Aký je intímny život pri liečbe? Intímny život pri psychických
chorobách trpí – preto sa naň pýtame pred začatím liečby. Intímny život pri liečbe trpí – preto sa naň pýtame počas liečby.
Diagnostikujeme typ poruchy – erektilná dysfunkcia (ED), retardovaná ejakulácia, absencia orgazmu, poruchy libida. Čo môžeme urobiť? Môžeme upraviť liečbu, vykonať sexoterapeutickú
intervenciu, odporučiť erotické pomôcky a vákuové extraktory
(pumpy). Vákuové pumpy sú podľa Európskej urologickej asociácie (European Association of Urology, EAU) liekom prvej voľby
pri liečbe ED. Ale vždy musíme myslieť na to, že aj psychicky
hendikepovaní ľudia majú svoje intímne túžby a potreby.
Aké sú možnosti liečby? Vplyv antidepresív a antipsychotík
na sexualitu môže byť výrazný. Možnosti liečby zahŕňajú zmenu
liečby, úpravu dávky, erektiká, hormonálnu substitučnú liečbu
a sexoterapiu.

Ako na to? Ostych je prítomný na oboch stranách vo vzťahu
lekár – pacient. Lekári bez sexuologickej erudície majú problém
začať a viesť rozhovor o sexuálnom živote svojich pacientov.
Očakávajú, že pacient problémy v intímnom živote bude referovať spontánne. Pacient očakáva, že lekár sa na jeho problémy opýta ako prvý. V tejto oblasti tiež pretrváva mnoho mýtov
a existuje tiež mnoho dôvodov, a to na oboch stranách (lekár
– pacient), prečo sa vyhnúť rozhovoru na túto tému. Lekárom
bráni v rozhovore o sexuálnych problémoch pacientov časová
tieseň, obava z narušenia súkromia pacienta ako aj nedostatočná erudícia v diskusii o sexuálnych otázkach. Sú často presvedčení o tom, že existujú dôležitejšie problémy ako sexuálny život
a že sex je vyhradený iba pre zdravých a mladých. Podľa štatistiky v Nemecku 44 % 80-ročných a starších osôb žije sexuálne
aktívnym životom, ak majú túto možnosť.
Je treba vedieť, že psychofarmakologická liečba môže spôsobiť
sexuálne dysfunkcie. Iatrogénne spôsobené sexuálne dysfunkcie sú častou príčinou non-compliance pacienta. Odhalenie sexuálnej dysfunkcie vyžaduje dobrý terapeutický vzťah a dôveru
pacienta.
Jednotný návod na to, ako postupovať pri explorácii sexuálnych
obtiaží psychiatrických pacientov, neexistuje. Záleží na tréningu. Otázky je treba formulovať taktne, citlivo a diskrétne.
Čo je dôležité vedieť? Ako uviedla na záver MUDr. Caisová, je
treba vedieť, že chorobou sa intímny život nekončí. Pacientom
je možné odporučiť, aby zmenili koitálne stereotypy, využívali
mimokoitálne sexuálne praktiky a venovali sa autoerotike, ak
nemajú sexuálnych partnerov. Poruchy sexuálnych funkcií by
lekár nemal podceňovať.
„Hlavne chronickí pacienti sú sprievodcovia naším profesionálnym životom veľa rokov a v istom zmysle sa stávajú aj našími
priateľmi,“ poznamenala MUDr. Caisová. Africké príslovie hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ak chceš dôjsť ďaleko, choď
s priateľmi.“
MUDr. Dávid Martinický, PhD.

AD test – otázky a možnosti odpovedí na základe
prednášok prezentovaných na odbornom seminári

Vaše odpovede z AD testu vyznačte na e-learningovej stránke www.meditrend.sk v sekcii AD testy

Nové molekuly v psychiatrickej praxi

v termíne od 1. septembra 2018 do 28. februára 2019
Kredity budú pripočítané na Váš účet v elektronickom kreditnom systéme CME.
Z možnych odpovedí je jedna správna.
1.

Pre kvetiapín platí:
a) Je multireceptorový antagonista (MARTA).
b) Vedie k blokáde 5-HT2 a D2 receptorov vysokoafinitnou 		
a dlhodobou väzbou, z ktorej vytesňuje endogénny dopamín.
c) Inhibíciou histamínových H1 receptorov vedie k stimulácii 		
a znižovaniu hmotnosti.
d) α-blokádou vedie k artériovej hypertenzii a bradykardii.

2. K indikáciám kvetiapínu nepatrí:
a) Liečba schizofrénie.
b) Liečba bipolárnej afektívnej poruchy (BAP): liečba stredných
až ťažkých epizód pri BAP, prevencia rekurencie u pacientov 		
s BAP, ktorých manická alebo depresívna epizóda reagovali 		
na liečbu kvetiapínom.
c) Liečba depresívnej poruchy, ak nereagovala na monoterapiu
(preparát s predĺženým uvoľňovaním [extended release, XR]).
d) Liečba depresívnej poruchy, ak reagovala na monoterapiu 		
(preparát s okamžitým uvoľňovaním [immediate release, IR]).
3. Pre aripiprazol platí:
a) Je parciálny antagonista dopamínových D2-receptorov, pokiaľ
je endogénna aktivita dopamínu nízka.
b) Je parciálny agonista dopamínových D2-receptorov, pokiaľ je
endogénna aktivita dopamínu vysoká.
c) Je dopamínový dualista.
d) Má vysokú afinitu k H1 histamínovým receptorom, preto 		
vyvoláva sedáciu a zvyšovanie hmotnosti.
4. K indikáciám aripiprazolu nepatrí:
a) Liečba schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku 		
od 15 rokov a starších.
b) Liečba ľahkých manických epizód pri bipolárnej afektívnej 		
poruche (BAP) I.
c) Prevencia novej manickej epizódy u dospelých, ktorí 		
mali prevažne manické epizódy a ktorých manické epizódy 		
odpovedali na liečbu aripiprazolom.
d) Liečba stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri
BAP I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších až
do 12 týždňov.

6. Pre piracetam neplatí:
a) Je to cyklický derivát kyseliny gamaaminomaslovej
(gamma-aminobutyric acid, GABA).
b) Má typické nootropné pôsobenie plus zvyšuje acetylcholínovú
neurotransmisiu v CNS a upravuje glutamátovú 			
neurotransmisiu.
c) Jeho indikácie v Súhrne charakteristických vlastností 		
lieku (Summary of Product Characteristics, SPC) zahŕňajú 		
symptomatickú liečbu organického psychosyndrómu
a dyslexie.
d) Odporúčaná denná dávka (udržiavacia) je od 2,4 mg
do 4,8 mg, rozdelená do dvoch alebo troch dávok.
7. Vyberte správne tvrdenie o escitaloprame:
a) Je to alosterický inhibítor spätného vychytávania 			
noradrenalínu (allosteric noradrenalin reuptake
inhibitor, ANRI).
b) Je to racemická zmes dvoch optických stereoizomérov,
(S)-citalopramu a (R)-citalopramu.
c) Escitalopram má „duálny“ účinok na sérotonínový
transportér (SERT), čo vedie k posilnenému efektu.
d) Má rovnakú afinitu ako citalopram nielen na SERT, ale aj
na α1-adrenergnom a H1 histamínovom receptore.
8. Medzi indikácie escitalopramu podľa SPC nepatrí:
a)
b)
c)
d)

Liečba veľkých depresívnych epizód.
Liečba schizofrénie.
Liečba úzkostných porúch.
Liečba obsedantno-kompulzívnej poruchy.

9. Vyberte správne tvrdenie o vplyve antipsychotík
na sexuálne funkcie:
a) Quetiapín nezvyšuje hladinu prolaktínu.
b) Pri užívaní risperidónu bol nižší výskyt sexuálnych dysfunkcií
v porovnaní s quetiapínom.
c) Amisulprid nezvyšuje prolaktín, naopak jeho hladiny 		
normalizuje, a boli opisované prípady, kedy zlepšoval 		
poruchy sexuálnych funkcií spôsobené predchádzajúcou 		
antipsychotickou liečbou.
d) Aripiprazol zvyšuje hladiny prolaktínu.

5. Vyberte správne tvrdenie o nootropikách:
a) Sú to liečivá, používané najmä v prevencii dôsledkov
akútneho mozgového poškodenia tým, že ochránia neuróny,
prežívajúce v stave ohrozenia.
b) Sekundárne znižujú syntézu a uvoľňovanie neurotransmiterov
(acetylcholínu, dopamínu, noradrenalínu, sérotonínu).
c) Zhoršujú reologické vlastnosti krvi zvýšením agregability 		
trombocytov, znížením deformability erytrocytov a zvýšením
viskozity krvi a vyvolávajú arteriálne spazmy s následnou 		
vazodilatáciou.
d) Sú pomerne toxické a majú výrazné nežiaduce účinky, takže sú
veľmi zle tolerované.

10. Pre intímny život pri liečbe antidepresívami
a antipsychotikami neplatí:
a) Psychofarmakologická liečba môže spôsobiť sexuálne 		
dysfunkcie.
b) Iatrogénne spôsobené sexuálne dysfunkcie sú častou príčinou
non-compliance pacienta.
c) Odhalenie sexuálnej dysfunkcie vyžaduje dobrý terapeutický
vzťah a dôveru pacienta.
d) Venovanie sa autoerotike vedie k vzniku genitálnej anestézie.

