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Metabolick˘ syndrom a mozek
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Souhrn
Rosolová H. Metabolický syndrom a mozek. Remedia 2008; 18: 142–147.
Metabolický syndrom je v současné době považován za prediabetický, prozánětlivý, prokoagulační a proaterogenní stav; jeho riziko pro
aterosklerotické vaskulární nemoci je vyšší, než by bylo riziko vzniklé prostým součtem rizik jeho jednotlivých rizikových faktorů. Za hlavní
patofyziologický podklad se považuje inzulinová rezistence. V článku je dokladována role centrálního nervového systému v patogenezi metabolického syndromu. Pozornost je věnována především centrálnímu sympatickému nervovému systému a sympatoadrenálnímu systému
a jeho vztahu k metabolickým poruchám v periferních tkáních. Endokanabinoidní systém je další důležitou spojkou mezi mozkem a metabolickým syndromem. Především ovlivněním endokanabinoidních receptorů typu CB1 lze příznivě naladit energetický metabolismus a zlepšit parametry glycidového a lipidového metabolismu související s metabolickým syndromem. Receptory PPAR (peroxisome proliferator-activated
receptors), nacházející se v jaderných membránách buněk všech orgánů včetně mozku, sehrávají významnou úlohu v propojenosti periferních a centrálních procesů intermediárního metabolismu. Thiazolidindiony, které stimulují PPAR-γ, se využívají v klinické praxi v léčbě
diabetu, neboť zlepšují glycidový a lipidový metabolismus a snižují inzulinovou rezistenci. Mozek – CNS – je řídící orgán, ale všechny procesy regulací, které se váží k intermediárnímu metabolismu, k inzulinové rezistenci a k metabolickému syndromu, nejsou ještě zcela objasněny.
Klíčová slova: metabolický syndrom – inzulinová rezistence – endokanabinoidní receptory typu CB1 – receptory PPAR – PPAR-γ – thiazolidindiony – metabolismus – mozek.

Summary
Rosolová H. Metabolic syndrome and the brain. Remedia 2008; 18: 142–147.
Metabolic syndrome is currently considered as a pre-diabetes condition and a proinflammatory, procoagulatory and proatherogenic condition. The risk for atherosclerotic vascular diseases posed by the metabolic syndrome is higher than a simple sum of individual risks from
each of the risk factors. Insulin resistance is considered as the primary underlying pathophysiology. The role of the central nervous system
in the pathogenesis of the metabolic syndrome is documented. Attention is paid primarily to the central sympathetic nervous system and
sympathetic adrenal system and the role in metabolic disorders in peripheral tissues. The endocannabinoid system is another important
link between the brain and metabolic syndrome. Primarily, by influencing CB1 endocannabinoid receptors, it is possible to enhance energy
metabolism and to improve glycide and lipid metabolism parameters associated with the metabolic syndrome. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) found in the nuclear membranes in cells of all organs including the brain play an important role in linking
the peripheral and central processes of intermediary metabolism. Thiazolidinediones as PPAR-γ agonists are used in clinical practice for the
treatment of diabetes since they enhance glycide and lipid metabolism and reduce insulin resistance. The brain – CNS – is the control centre,
but the regulation processes involved in intermediary metabolism, insulin resistance and metabolic syndrome are still not completely understood.
Key words: metabolic syndrome – insulin resistance – endocannabinoid receptors type CB1 – PPAR receptors – PPAR-γ – thiazolidinediones – metabolism – brain.

Úvod
Metabolick˘ syndrom (MS), tj. soubor
ﬁady aterogenních rizikov˘ch faktorÛ, pﬁedstavuje pro své nositele v˘znamnû vysoké
riziko vzniku aterosklerotick˘ch vaskulárních nemocí a diabetu 2. typu; za hlavní
bezprostﬁední patofyziologick˘ podklad je
vût‰inou povaÏována inzulinová rezistence. Metabolick˘ syndrom je v souãasné
dobû povaÏován za prozánûtliv˘, prokoagulaãní a proaterogenní stav; riziko pro
vznik kardiovaskulárních nemocí je u MS
vy‰‰í, neÏ by bylo riziko vzniklé prost˘m
souãtem rizik jeho jednotliv˘ch rizikov˘ch
faktorÛ. Lehk˘ zánût endotelu a jeho dysfunkce pﬁedstavují první stadia aterogeneze. Souãasnû s aterogenezí je poru‰ená
hemostáza, tzn. existuje nerovnováha mezi
koagulaãními a fibrinolytick˘mi procesy.
Jedinci s MS mají vût‰í sklon k trombogenezi, ale zároveÀ mají sníÏenou fibrinol˘zu;
je známo, Ïe stavy vedoucí k trombogenezi jsou spojeny s vy‰‰ím rizikem rozvoje aterotrombogenních pﬁíhod. Jedinci s MS
trpí ãasnûj‰ími projevy aterosklerózy, vy‰‰ím v˘skytem koronárních pﬁíhod, cévních
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mozkov˘ch pﬁíhod a mají ﬁadu dal‰ích,
i subklinick˘ch projevÛ aterosklerózy.
Centrální nervov˘ systém (CNS) bezesporu ﬁídí v‰echny funkce lidsk˘ch orgánÛ, pﬁená‰í vliv faktorÛ zevního prostﬁedí,
které zpracovává a pﬁedává dále. I kdyÏ
v mozku existuje mnoho autonomních procesÛ (napﬁ. ﬁízení krevního tlaku nezávisle
na systémovém krevním tlaku nebo produkce vlastního cholesterolu atd.), je mozek
zároveÀ ovlivÀován i jevy probíhajícími
v periferii, tj. napﬁ. cestou zpûtné vazby.
Nejinak je tomu zﬁejmû i u inzulinové rezistence. Dnes je jiÏ jasnû prokázáno z experimentálních studií, Ïe v mozku existují
receptory pro inzulin, a tedy i v mozku
mohou probíhat procesy typické pro inzulinovou rezistenci. Nûkteré experimentální
práce na my‰ích s vyﬁazen˘mi inzulinov˘mi receptory v mozku (NIRKO – neuron-specific insulin receptor knockout mice)
ukazují, Ïe mozková inzulinová rezistence
by mohla hrát roli v rozvoji metabolického
syndromu [1]. Kde v‰ak máme hledat spoleãné cesty tûchto patologií? V˘zkum probíhá na nejrÛznûj‰ích úrovních, ale jak zná-

mo, CNS je nejsloÏitûj‰í systém a experimenty v této oblasti jsou velmi limitovány,
a proto existuje dosud mnoho nejasností.
V˘voj znalostí o poruchách energetického metabolismu v posledních deseti
letech ukazuje na dÛleÏitou roli mozku,
resp. CNS ve fyziologii intermediárního
metabolismu i v patofyziologii inzulinové
rezistence, MS, abdominální obezity a diabetu 2. typu. Mozek dostává informace
z periferních orgánÛ (z jater, slinivky, tukové tkánû, pﬁedev‰ím z viscerálního tuku,
ze stﬁev a ze Ïaludku) cestou hormonálních a jin˘ch signálÛ (napﬁ. prostﬁednictvím
leptinu, inzulinu, glukózy, mastn˘ch kyselin aj.). Pﬁedpokládá se, Ïe centrum této
komunikace sídlí v mediobazálním hypotalamu a je bohatû propojeno s oblastmi
mozkového kmene a s mezolimbickou
oblastí [2]. Tuková tkáÀ a její hormonální
ãinnost má v tomto procesu vût‰í roli, neÏ
se dﬁíve pﬁedpokládalo. Hlavní neurotransmitery mozku, které jsou involvovány
do kontroly energetického metabolismu,
ale také do patogeneze depresivních
poruch chování, jsou serotonin a noradre-
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periferní je pﬁedstavována neurony vycházejícími z jader postranních rohÛ mí‰ních
a pﬁes sympatická ganglia pokraãujícími
k jednotliv˘m orgánÛm. V hypotalamu se
nacházejí rÛzná centra pro regulaci kardiovaskulárního systému (nucleus paraventricularis a nuclei posteriores), centra pro
regulaci pﬁíjmu potravy a tekutin (centrum
hladu, sytosti a Ïíznû), ale i centra ﬁídící tûlesnou teplotu aj. Hypotalamus tedy
sdruÏuje vegetativní ﬁízení kardiovaskulárního systému a procesÛ ovlivÀujících
intermediární metabolismus, coÏ by mohlo pﬁispût k vysvûtlení ãastého v˘skytu
metabolick˘ch poruch u arteriální hypertenze i k objasnûní vzniku abdominální
obezity, která ãasto provází jak hypertenzi, tak i MS.
ProdlouÏená mícha má dvû ãásti: horní (rostrální) a dolní (kaudální) ãást. V hor-

ní prodlouÏené mí‰e je dÛleÏitá presorická
oblast – rostrální ventrolaterální mícha
(RVLM), coÏ je spontánnû sympatoexcitaãní oblast, která je bohatû inervována
z kardiovaskulárních center hypotalamu
a z limbického systému, kter˘ pﬁedává podnûty z mozkové kÛry a z talamu. SNS
i PSNS zprostﬁedkovávají svÛj vliv na kardiovaskulární systém cestou baro- a chemosenzitivních reflexÛ. V dorzální ãásti rostrální míchy se nachází nucleus tractus
solitarii (NTS), kter˘ hraje dÛleÏitou roli
v arteriálním baroreceptorovém reflexu.
Tento reflex umoÏÀuje tlumení spontánní
aktivity presorické oblasti (RVLM) a tím
sníÏení aktivity periferního SNS (obr. 2).
Sympatická nervová zakonãení produkují
pﬁeváÏnû noradrenalin a provádûjí znaãnou modulaci sympatické aktivity. Neurotransmitery zprostﬁedkovávají podnûty kar-
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nalin. Proto byl farmakologick˘ v˘zkum
namíﬁen tímto smûrem; sníÏení chuti k jídlu bylo dosaÏeno pomocí inhibitorÛ zpûtného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (sibutramin); pﬁestoÏe pÛvodním
zámûrem bylo hledání antidepresivnû
pÛsobící substance, byl objeven centrálnû pÛsobící lék redukující chuÈ k jídlu. Kromû redukce hmotnosti dochází pﬁi léãbû
sibutraminem k úbytku abdominální tukové tkánû, ke zlep‰ení inzulinové senzitivity, k redukci hladin inzulinu a ke zlep‰ení
kontroly glykémie i lipidového metabolismu. Ovlivnit depresivní poruchy chování
se podaﬁilo inhibitorem zpûtného vychytávání serotoninu (sertralin), av‰ak poklesu
hmotnosti se dosahuje touto léãbou vût‰inou pouze bûhem prvních mûsícÛ léãby deprese. Z tûchto farmakologick˘ch
zku‰eností je moÏné zpûtnû odvodit patofyziologickou souvislost metabolick˘ch
i psychick˘ch poruch, jejichÏ hlavními neurotransmitery jsou serotonin a noradrenalin a hlavními zevními vlivy dlouhodob˘
stres, nadmûrné pﬁijímání potravy, rozvoj
inzulinové rezistence, metabolického syndromu a abdominální obezity. Lze proto
vyslovit hypotézu, Ïe u osob s metabolick˘m syndromem se mÛÏe jednat o patologickou aktivaci neuroendokrinní hypotalamo-sympato-adrenální osy, viz obr. 1
[3].
Mozek a metabolick˘ syndrom spojují
tﬁi mechanismy, které mají návaznost na
moÏnosti farmakologického ovlivnûní: centrální sympatick˘ nervov˘ systém, endokanabinoidní systém a receptory PPAR.

I. Centrální sympatick˘
nervov˘ systém a inzulinová
rezistence
Autonomní vegetativní nervstvo, tj. sympatick˘ (SNS) a parasympatick˘ nervov˘
systém (PSNS), hraje v patofyziologii MS
dÛleÏitou roli. Porucha rovnováhy mezi
sympatick˘m a parasympatick˘m nervov˘m systémem je povaÏována za dÛleÏit˘
patofyziologick˘ mechanismus rozvoje
nûkter˘ch kardiovaskulárních chorob. Pﬁevaha tonu sympatiku byla nejvíce studována v souvislosti s patogenezí hypertenze. Dnes je zv˘‰ená aktivita sympatiku
stﬁedem pozornosti v souvislosti s dal‰ími
chorobami – s ischemickou chorobou
srdeãní, se srdeãním nebo ledvinn˘m
selháváním, s inzulinovou rezistencí, resp.
s MS, s obezitou abdominálního typu,
s diabetem 2. typu a také napﬁ. s depresivní poruchou chování. O sníÏené aktivitû
PSNS a její úloze v patogenezi chorob
s vy‰‰í aktivitou SNS existuje ménû informací, i kdyÏ je pochopitelné, Ïe bez potlaãení PSNS by se nemohla zv˘‰ená aktivita SNS uplatnit.
Centrální ãást SNS je uloÏena v hypotalamu a v prodlouÏené mí‰e, zatímco ãást

Obr. 1 Zevní vlivy (životní styl) způsobují aktivaci hypotalamo-sympato-adrenální osy a její podíl
na rozvoji metabolického syndromu.

Působení zevních vlivů (nadměrný příjem potravy, kouření, sedavý způsob života nebo psychosociální stres) je přenášeno přes mozkovou kůru, talamus a limbický systém do hypotalamu.
Je aktivován sympatoadrenální systém, tj. centrální část sympatického nervového systému
a dřeň nadledvin. Prostřednictvím neuromediátorů katecholaminů a kortikoidů vzniká u senzitivních jedinců inzulinová rezistence, zvyšuje se krevní tlak a může vzniknout i depresivní porucha chování.
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diovaskulárních center SNS na periferních
α1-receptorech (dochází k vazokonstrikci
arteriol a venul), na β1-receptorech v srdci
(zvy‰uje se tepová frekvence) a na β1-receptorech v ledvinách (dochází k vazokonstrikci
vas afferens a vas efferens, k hyperfiltraci
a zv˘‰ené permeabilitû glomerulÛ, k zadrÏování sodíku a vody).
Sympatoadrenální systém zahrnuje SNS
a dﬁeÀ nadledvin. DﬁeÀ nadledvin je pozÛstatkem sympatického ganglia, jehoÏ neurony ztratily axony, a tak secernují látky,
pÛvodnû neurotransmitery, nyní adrenalin
v 85 % a noradrenalin v 15 % aj. pﬁímo do
krve, kde se uplatÀují jako neurohormony.
DﬁeÀ nadledvin je stimulována pregangliov˘mi vlákny (trunci sympathici), která pﬁicházejí splanchnick˘mi nervy z postranních rohÛ mí‰ních (ncl. intermediolaterales),
viz obr. 3. Vzájemn˘ vztah centrálního sympatiku a dﬁenû nadledvin v souvislosti s kar-

diovaskulárním systémem a metabolick˘mi procesy je v disociaci, tj. pﬁi stimulaci
centrálního SNS dochází k útlumu dﬁenû
nadledvin a naopak.
Sympatoadrenální systém je dnes povaÏován za spojovací ãlánek mezi inzulinovou rezistencí a vznikem rizikov˘ch faktorÛ typick˘ch pro MS. U zdrav˘ch jedincÛ
vede sníÏen˘ metabolismus glukózy bûhem
laãnûní ke sníÏení aktivity centrálního SNS
v hypotalamu a prodlouÏené mí‰e. SníÏená hladina glykémie v‰ak stimuluje aktivitu
dﬁenû nadledvin, která vede kromû jiného
i ke stimulaci lipol˘zy v tukov˘ch buÀkách.
Po jídle se aktivace obou systémÛ obrací.
U jedincÛ s inzulinovou rezistencí je aktivace obou systémÛ v dobû laãnûní podobná situaci u zdrav˘ch osob po jídle, tj. aktivita centrálního SNS zÛstává trvale zv˘‰ená
(obr. 4). Naru‰ené vychytávání glukózy
z plazmy vede k útlumu adrenální aktivity,

NTS
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prodlouÏené míchy
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kaudální ãást
prodlouÏené míchy
CVLM

ncl. intermediolateralis

páteﬁní mícha

Obr. 2 Prodloužená mícha a baroreceptorový reflex.

Prodloužená mícha se rozděluje na proximální část – rostrální míchu – a kaudální část – kaudální
míchu. Obrázek znázorňuje zjednodušený baroreceptorový reflex. Zvýšení systémového krevního
tlaku stimuluje neurony baroreceptorů umístěných ve stěně aortálního oblouku a kyfotického
sinu. Podnět je veden aferentními vlákny do nucleus tractus solitarii (NTS), kde dochází k depolarizaci excitačních neuronů. Podnět je veden do kaudální ventrolaterální míchy (CVLM), kde
dochází k depolarizaci inhibičního neuronu. Inhibiční neuron ztlumí spontánní aktivitu presorické
oblasti v rostrální ventrolaterální míše (RVLM). Tak dochází k útlumu sympatoexcitačních neuronů
a k poklesu aktivity periferního sympatického nervového systému, následně pak k poklesu
krevního tlaku. Tento mechanismus nepřímé inhibice excitační dráhy se nazývá disfacilitace.
RVLM – rostrální ventrolaterální oblast prodloužené míchy, CVLM – kaudální ventrolaterální
oblast prodloužené míchy, NTS – nucleus tractus solitarii
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a tím dochází ke sníÏení lipol˘zy a vzniku
dyslipidémie typické pro metabolick˘ syndrom, coÏ znamená vy‰‰í hladinu triglyceridÛ a niÏ‰í hladinu HDL cholesterolu.
Bûhem jídla se tento stav stupÀuje, stoupá
postprandiální glykémie a hypertriglyceridémie [4].
Aktivovan˘ centrální SNS vede k vy‰‰í
tepové frekvenci, vût‰ímu srdeãnímu v˘deji, k vazokonstrikci a k vût‰í reabsorpci
sodíku a vody a to v‰e zpÛsobuje zvy‰ování krevního tlaku. Na zvy‰ování krevního
tlaku se podílí rovnûÏ ﬁada mechanismÛ
vyvolan˘ch hyperinzulinémií, která je kompenzatorním mechanismem inzulinové rezistence. ZároveÀ je SNS v interakci s ﬁadou
dal‰ích mechanismÛ, jako je renin-angiotenzinov˘ systém, metabolismus natria,
vyluãování vazopresinu, vztah k vazodilataãním peptidÛm a pﬁedev‰ím k inzulinové
rezistenci. Souãasnû zv˘‰ená aktivita renin-angiotenzinového systému vede k dal‰ímu
zvy‰ování krevního tlaku a k rozvoji orgánov˘ch komplikací, pﬁedev‰ím k hypertenzní remodelaci levé komory a stûn arterií. Z klinického pohledu není rozhodující,
kter˘ z regulaãních mechanismÛ je primární, zda inzulinová rezistence ãi SNS, je
v‰ak rozhodující vybírat takové léky sniÏující krevní tlak, které dokáÏí ovlivnit nadmûrnou aktivitu SNS a zároveÀ neporu‰it nebo
sníÏit inzulinovou rezistenci.
Zv˘‰ená aktivita SNS je v pﬁímé asociaci nejen s kardiovaskulární, ale i s celkovou mortalitou. Tepová frekvence, jednoduch˘ projev sympatické aktivity, byla
v pﬁímé asociaci s úmrtností v epidemiologické studii u muÏÛ i u Ïen z framinghamské populace [5]. Kvalita funkce SNS
je na jedné stranû dána geneticky, na druhé stranû je ovlivÀována celou ﬁadou
zevních faktorÛ. Vliv zevních faktorÛ zprostﬁedkovávají hypotalamická jádra; jak se
tyto vlivy odrazí na funkci SNS, závisí na
individuální vulnerabilitû organismu.
Zv˘‰enou aktivitu SNS lze velmi úspû‰nû ovlivnit úpravou Ïivotního stylu, tj. nefarmakologicky. Je dostateãnû prokázáno,
Ïe racionální nízkoenergetická dieta, nekouﬁení a pravidelná pohybová aktivita v˘znamnû sniÏují inzulinovou rezistenci a sympatickou nervovou aktivitu, a následnû sniÏují
riziko vzniku aterosklerotick˘ch vaskulárních nemocí a jejich komplikací, tj. pﬁedev‰ím akutních koronárních syndromÛ
a akutní ischemické mozkové pﬁíhody, ale
také sniÏují riziko vzniku DM 2. Pomocí lékÛ
lze nejlépe ovlivnit zv˘‰enou aktivitu SNS
nûkter˘mi antihypertenzivy. Standardní terapie hypertenze thiazidov˘mi diuretiky a β-blokátory má nepﬁíznivé metabolické úãinky, a proto bychom je nemûli u nemocn˘ch
s MS indikovat jako léky první volby. V léãbû hypertenze s metabolick˘mi poruchami
lze indikovat metabolicky neutrální diuretikum – indapamid, kter˘ kromû mírnûj‰ího
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II. Endokanabinoidní systém
Objev prvního endokanabinoidního
receptoru a jedné jeho endogenní ligandy
na zaãátku 90. let poskytl první pﬁedstavu o nervovém modulátoru – endokanabinoidním systému, kter˘ reguluje synaptické
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prodlouÏené míchy

Přehledy-názory-diskuse

diuretického úãinku má zároveÀ pﬁím˘ protektivní úãinek na stûny arterií.
Blokátory kalciov˘ch kanálÛ dihydropyridinového typu s krátkodob˘m úãinkem
zvy‰ují aktivitu SNS, a proto se jiÏ nedoporuãují v léãbû hypertenze. Dihydropyridiny s dlouhodob˘m úãinkem by nemûly
zvy‰ovat aktivitu SNS, ale v˘sledky prezentované v literatuﬁe jsou rozporuplné;
velmi vhodná je proto kombinace dihydropyridinÛ s β-blokátory nebo s inhibitory
renin-angiotenzinového systému, které také
sniÏují aktivitu SNS. Aktivitu SNS sniÏují
benzothiazepiny (diltiazem), a je‰tû více
fenylalkylaminy (verapamil). Nejvhodnûj‰ími antihypertenzivy, která mají pﬁíznivé
metabolické, kardioprotektivní, vazoprotektivní a nefroprotektivní úãinky nezávislé na redukci systémového krevního tlaku
a zároveÀ sniÏují aktivitu SNS, jsou inhibitory renin-angiotenzinového systému,
tj. inhibitory ACE a blokátory receptorÛ AT1
pro angiotenzin II (sartany). Tato léãiva
zlep‰ují endotelovou dysfunkci, neovlivÀují lipidov˘ profil, ale zlep‰ují fibrinol˘zu
a zvy‰ují inzulinovou senzitivitu prÛmûrnû
o 10–15 %, a proto jejich podávání vede
pﬁi léãbû hypertenze u vysoce rizikov˘ch
osob k v˘znamné redukci rizika vzniku diabetu 2. typu. Sartany patﬁí mezi léky s nejvy‰‰ím úãinkem na prevenci vzniku diabetu, jak zjistila „network meta-analysis“
provedená na základû 22 klinick˘ch studií,
tj. u více neÏ 140 tisíc nemocn˘ch. Novou
generaci centrálnû pÛsobících antihypertenziv pﬁedstavují agonisté imidazolinov˘ch
receptorÛ (moxonidin, rilmenidin). Imidazolinové receptory jsou uloÏeny v laterální ãásti rostrální míchy – v nucleus reticularis lateralis – jsou více zapojeny do regulace
krevního tlaku neÏ α2-receptory. Imidazoliny, tj. látky aktivující imidazolinové receptory, dokáÏí mechanismem podobn˘m
baroreceptorovému reflexu sníÏit spontánní
aktivitu sympatick˘ch center. Moxonidin
a rilmenidin jsou stﬁednû úãinná atihypertenziva, která sniÏují aktivitu sympatiku,
zlep‰ují inzulinovou senzitivitu (cca o 25 %),
a lze proto pﬁedpokládat jejich dostateãnou kardioprotektivitu. V souãasné dobû
jsou doporuãována pﬁedev‰ím do kombinaãní terapie hypertenze, ale vzhledem
k jejich dobré sná‰enlivosti nic nebrání jejich
uÏívání v monoterapii; vhodnou indikaci
imidazolinÛ pﬁedstavují hypertenze s nejvût‰í aktivací SNS, tedy juvenilní hypertenze, hypertenze spojená s abdominální
obezitou, s inzulinovou rezistencí, eventuálnû s diabetem 2. typu.

ncl. intermediolateralis

páteﬁní mícha

postgangliová vlákna

trunci sympathici
dﬁeÀ nadledvin

α1
arterioly, venuly
noradrenalin

β1
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adrenalin
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ledviny

Obr. 3 Sympatoadrenální systém.

Sympatoexcitační neuron z presorické oblasti rostrální ventrolaterální míchy (RVLM) stimuluje
intermediolaterální jádra v páteřní míše, kde začínají pregangliová sympatická vlákna – trunci
sympathici. Tato vlákna většinou končí v sympatických gangliích a v chromafinních buňkách
dřeně nadledvin. V dřeni nadledvin vyvolává sympatická stimulace produkci neurohormonů,
především adrenalinu (A). Sympatická nervová zakončení regulující kardiovaskulární systém
produkují většinou noradrenalin (NA) a působí na receptorech α a β v cévách, v srdci a v ledvinách.
RVLM – rostrální ventrolaterální oblast prodloužené míchy, CVLM – kaudální ventrolaterální
oblast prodloužené míchy, NTS – nucleus tractus solitarii

neurotransmise. Jeho ligandy byly nazvány endokanabinoidy; nejvíce studované
ligandy – anandamid a 2-arachidonoylglycerol – jsou produkovány postsynapticky
podle potﬁeby na rÛzné stresové stimuly.
Endokanabinoidní systém reguluje prostﬁednictvím dal‰ích neurotransmiterÛ,
mediátorÛ a hormonÛ chuÈ k jídlu, pﬁíjem
potravy, relaxaci, vnímání bolesti, ovlivÀuje pamûÈ, ale mÛÏe hrát roli u ﬁady rÛzn˘ch
chorob, napﬁ. u roztrou‰ené sklerózy mozkomí‰ní, u Parkinsonovy choroby i u nûkter˘ch nádorÛ aj. Receptory endokanabinoidního systému typu CB1 se vyskytují
v mozku i v periferních orgánech (v játrech,
tukové tkáni, svalech aj.) a mají vztah

k regulaci energetického metabolismu.
Tonická endokanabinoidní aktivita v limbické oblasti mozku je klíãovou komponentou v neurochemické regulaci chuti
k jídlu a pﬁíjmu potravy. V laterálním hypotalamu se odehrává interakce mezi leptinem (ghrelinem a dal‰ími hormony tukové
tkánû) na jedné stranû a endokanabinoidy
na stranû druhé, ãímÏ dochází k modulaci chuti k jídlu [6]. Vztah endokanabinoidního systému a regulace energetického
metabolismu má nejblíÏe k patofyziologii
MS.
U nûkter˘ch patologick˘ch stavÛ dochází k nadmûrné aktivaci endokanabinoidního systému, napﬁ. u MS, hypertonikÛ,
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obézních atd. Potlaãení zv˘‰ené aktivity je
jednou z cest, jak sníÏit pﬁíjem potravy
a poté hmotnost, jak sníÏit inzulinovou rezistenci a zmírnit následné metabolické poruchy. Prvním inhibitorem CB1-receptorÛ
endokanabinoidního systému je rimonabant, kter˘ byl testován ve studiích The
Rimonabant In Obesity (RIO): RIO-Europe,
RIO-Lipids, RIO-North America a RIO-Diabetes. Rimonabant ve srovnání s placebem vedl k redukci hmotnosti a ke zlep‰ení metabolick˘ch a kardiovaskulárních
rizikov˘ch faktorÛ u obézních nemocn˘ch
bez diabetu i u diabetikÛ 2. typu. SníÏení
aktivity endokanabinoidního systému vede
tedy k úpravû energetického metabolismu,
ale také prostﬁednictvím naru‰ení dopaminergního pﬁenosu v nucleus accumbens
naru‰í závislost na nûkter˘ch drogách
(napﬁ. závislost na nikotinu); tím dokáÏe
sníÏit kardiometabolické riziko u nemocn˘ch, kter˘m je podáván. V souãasnosti je
v‰ak diskutován vedlej‰í úãinek léãby rimonabantem, tj. vznik depresivní nálady, coÏ
opût poukazuje na asociaci metabolick˘ch
a psychick˘ch patologick˘ch procesÛ [7].
Studie SERENADE (the Study Evaluating
Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients), která potvrdila úãinnost
rimonabantu na sníÏení glykémie, redukci
hmotnosti i zlep‰ení lipidového metabolismu, v‰ak zaznamenala témûﬁ u 6 %
nemocn˘ch v˘skyt symptomÛ depresivní
poruchy ve srovnání s placebovou skupinou, kde tento v˘skyt netvoﬁil ani 1 %. Tento neÏádoucí úãinek bude bohuÏel omezovat indikaci rimonabantu u nemocn˘ch
s metabolick˘m syndromem a diabetem
2. typu, neboÈ právû tito nemocní mají vût‰í sklon k depresivní náladû a mají vy‰‰í
v˘skyt depresivních poruch [8]. Existence
endokanabinoidního systému a jeho ovlivnûní je tedy dal‰ím dÛkazem, Ïe mozek je
involvován do vzniku metabolick˘ch poruch.

a jejich v˘skyt byl popsán v rÛzn˘ch orgánech: v srdci, ve stûnách arterií, v ledvinách, nadledvinách a dokonce i v mozku.
Nejvíce známá a prokázaná je jejich role
v metabolismu glukózy a lipidÛ. Aktivace
PPAR-γ pomocí agonistÛ – thiazolidindionÛ (rosiglitazon nebo pioglitazon) – se vyuÏívá v klinické praxi v léãbû diabetu, neboÈ
zvy‰ují koncentraci glukokinázy a sniÏují
produkci TNF-α a rezistinu tukov˘mi buÀkami, které se mohou podílet na rozvoji
inzulinové rezistence. PrÛkazy vlivu thiazolidindionÛ na inzulinovou rezistenci
v mozkové tkáni v‰ak nemáme dostateãné. Experimentální práce ukazují, Ïe ovlivnûním PPAR-γ pomocí thiazolidindionÛ
dochází ke sniÏování oxidaãního stresu,
k potlaãení zánûtu u ischemické mozkové
tkánû a k potlaãení projevÛ autoimunitních
procesÛ v mozku. Jiné práce ukazují na
moÏnost ovlivnûní degenerativních procesÛ v mozku, které mohou b˘t podkladem
Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choro-

by. Dokonce byl prokázán vliv thiazolidindionÛ na sníÏení bunûãné proliferace
u experimentálnû navozen˘ch mozkov˘ch
nádorÛ [9]. To v‰e naznaãuje smûry moÏného dal‰ího klinického vyuÏití této skupiny lékÛ v léãbû mozkov˘ch onemocnûní.
O moÏnostech prevence ischemick˘ch
poruch mozku ovlivnûním mozkov˘ch
PPAR-α napﬁ. pomocí fibrátÛ nebo resveratrolu lze spí‰e spekulovat na základû
experimentálních studií na my‰ích [10]. Fibráty v‰ak mají jiÏ své klinické postavení
v léãbû typické inzulinorezistentní dyslipidémie, tj. u pacientÛ s vy‰‰ími hladinami
triglyceridÛ a nízkou hladinou HDL cholesterolu. Z ostatních pﬁípravkÛ, které ovlivÀují PPAR, jsou známé novûj‰í sartany
(napﬁ. telmisartan), pÛsobící také jako
selektivní modulátory PPAR-γ; jejich kombinaãní úãinek na renin-angiotenzinov˘
systém a glukózov˘ a lipidov˘ metabolismus by mûl b˘t v˘hodn˘ právû v léãbû
nemocn˘ch s MS a diabetem.

III. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR)
Receptory PPAR se nacházejí v jadern˘ch membránách bunûk v‰ech orgánÛ,
kde pÛsobí jako transkripãní faktory ovlivÀující expresi genÛ ﬁady rÛzn˘ch enzymÛ,
mediátorÛ a jin˘ch látek zapojen˘ch v nejrÛznûj‰ích procesech, napﬁ. v glukózovém
a lipidovém metabolismu, v regulaci zánûtu, imunitních dûjÛ, v nádorovém bujení
apod. Nelze vylouãit, Ïe sehrávají i v˘znamnou úlohu v propojenosti periferních a centrálních procesÛ intermediárního metabolismu. Jsou známy receptory PPAR-α,
PPAR-δ = β a PPAR-γ; PPAR-α byly popsány hlavnû v játrech, tukové tkáni, v ledvinách, ve svalech a v GIT, PPAR-δ = β byly
nalezeny v rÛzn˘ch tkáních, ale hlavnû
v mozku, kde hrají dÛleÏitou úlohu v myelinizaci a lipidovém metabolismu mozkové tkánû, PPAR-γ mají 3 izoformy (1–3)
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Obr. 4 Role inzulinové rezistence v regulaci centrální aktivity sympatického nervového systému; podle [3] – Rosolová, 2000.

a) Lačnění vede k poklesu hladin glukózy a inzulinu v plazmě, čímž dochází k poklesu glukózového metabolismu a ke snížení tvorby oxidu uhličitého (CO2 ). Následně jsou stimulovány inhibiční
neurony mezi hypotalamem a mozkovým kmenem a snižuje se periferní aktivita sympatiku.
b) Po jídle anebo u inzulinorezistentních jedinců i nalačno je stimulován glukózový metabolismus, vzniká větší množství CO2 , klesá aktivita inhibičního neuronu a dochází ke zvýšení periferní sympatické nervové aktivity (+ stimulace, - inhibice); upraveno podle [3] – Rosolová, 2000.
SNA – aktivita sympatického nervového systému
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Závûr
Centrální sympatick˘ nervov˘ systém,
sympatoadrenální systém, endokanabinoidní systém a receptory PPAR jsou pﬁíklady hlavních (i kdyÏ jistû ne jedin˘ch)
mechanismÛ zapojen˘ch do rozvoje metabolického syndromu, které dokládají spojení mezi patofyziologick˘mi procesy odehrávajícími se v oblasti mozku a v periferních

tkáních. Mozek – CNS – je ﬁídící orgán, ale
v‰echny procesy regulací, které se váÏí
k intermediárnímu metabolismu, nejsou
je‰tû zcela objasnûny. V˘zkum v této oblasti v‰ak jistû v budoucnosti poskytne dÛleÏité smûry pro v˘voj nov˘ch a úãinnûj‰ích
lékÛ uplatÀujících se napﬁ. v prevenci vzniku obezity a metabolického syndromu
i v prevenci vzniku diabetu 2. typu.
Pﬁevzato z Remedia 2/2008
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Objev nukleárních PPAR a pﬁedev‰ím
farmakologické ovlivnûní PPAR-γ má velk˘ v˘znam v léãbû diabetu 2. typu a metabolického syndromu. Existence PPAR
v rÛzn˘ch orgánech i v mozku je dal‰ím
dÛkazem, Ïe tyto receptory jsou involvovány v asociaci procesÛ, které probíhají
v mozku i v periferních tkáních a vedou ke
vzniku MS.
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Dlouhodobû pÛsobící injekãní antipsychotika – málo
vyuÏívaná moÏnost léãby?
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PﬁedbûÏné v˘sledky klinické studie e-STAR s injekãním risperidonem v âR a SR
MUDr. Tereza Szymanská; prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc.; doc. MUDr. Jan Pečeňák, Ph.D.*
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Souhrn
Szymanská T, Tůma I, Pečeňák J. Dlouhodobě působící injekční antipsychotika – málo využívaná možnost léčby? Předběžné výsledky
klinické studie e-STAR s injekčním risperidonem v ČR a SR. Remedia 2008; 18: 370–373.
Podávání depotních antipsychotik v dlouhodobé léčbě schizofrenie představuje strategii, která usnadňuje pacientovu adherenci k léčbě.
Terapie depotními přípravky snižuje počet relapsů a rehospitalizací, přesto zůstává málo využívanou možností léčby. Článek shrnuje výhody
a nevýhody léčby a některé mýty o depotních antipsychotikách včetně charakteristik dlouhodobě působícího injekčního risperidonu, dosud
jediného dlouhodobě působícího antipsychotika druhé generace v klinické praxi. V krátkosti uvádíme informace o projektu e-STAR (Electronic
Schizophrenia Treatment Adherence Registry) a jeho předběžných výsledcích v České a Slovenské republice.
Klíčová slova: depotní antipsychotika – schizofrenie – dlouhodobě působící risperidon.

Summary
Szymanská T, Tůma I, Pečeňák J. Long-acting injectable antipsychotics: An underutilized treatment option. Interim results of an
e-STAR trial with injectable risperidone in the Czech and Slovak Republics. Remedia 2008; 18: 370–373.
The long-acting injectable antipsychotics increase medication adherence to maintenance therapy of schizophrenia. Although effective in preventing relapses and reducing rehospitalizations, these drugs are an underutilized treatment option. The advantages and drawbacks of
depot antipsychotics and some myths about this therapy are reviewed as well as pharmacological characteristics of long-acting risperidone, so far the only long-acting second-generation antipsychotic in clinical use. The e-STAR (Electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry) study and its interim results obtained in the Czech and Slovak Republics are briefly presented.
Key words: depot antipsychotics – schizophrenia – long-acting risperidone.

Úvod
Depotní antipsychotika byla vyvinuta
v 60. letech 20. století s cílem zlep‰it
v˘sledky dlouhodobé léãby schizofrenie
a potenciálnû ostatních poruch, které mají
prospûch z dlouhodobé antipsychotické
medikace (schizoafektivní porucha, porucha s bludy, bipolární afektivní porucha,
nûkteré formy mentální retardace, závislostí, poruch pﬁíjmu potravy, sexuálních
deviací a poruch osobnosti) [1].
Role antipsychotické udrÏovací léãby
v kontrole pﬁíznakÛ a v prevenci relapsÛ
u schizofrenie je dobﬁe známá. Úspûch
antipsychotik je redukován ãásteãnou nebo
úplnou non-adherencí pacientÛ k léãbû [2].
Pouze 10 dnÛ po propu‰tûní z nemocnice je 25 % pacientÛ se schizofrenií jen ãásteãnû adherentních [3]. V dal‰ím prÛbûhu
léãby je ãásteãnû adherentních 50 % pacientÛ 1 rok a 75 % pacientÛ 2 roky po ukonãení hospitalizace [4]. Pokud nemocn˘ pro
nízkou adherenci k perorálním antipsychotikÛm relabuje, je pouÏití depotních antipsychotik jednou z moÏností dal‰ího postupu [5].
Depotní antipsychotika byla málo pouÏívanou moÏností léãby i v dobû pﬁed zavedením antipsychotik druhé generace do
klinické praxe [6]. Preskripce depotních
antipsychotik první generace klesla po
zavedení antipsychotik druhé generace
hlavnû vzhledem k vy‰‰í frekvenci v˘skytu
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extrapyramidov˘ch neÏádoucích úãinkÛ
[7], a to i pﬁesto, Ïe není statisticky v˘znamn˘ rozdíl v adherenci mezi perorálními antipsychotiky první a druhé generace s v˘jimkou klozapinu [8].
Injekãní antipsychotika druhé generace
s dlouhodob˘m úãinkem spojují v˘hody
depotní formy a nov˘ch antipsychotik (úãinnost a profil neÏádoucích úãinkÛ). Od roku
2002 je v klinické praxi uÏíván injekãní risperidon s dlouhodob˘m úãinkem. V klinickém zkou‰ení je depotní aripiprazol,
olanzapin a paliperidon.
Depotní preparáty na rozdíl od krátkodobû pÛsobících intramuskulárnû aplikovan˘ch látek udrÏují terapeutickou koncentraci léãiva minimálnû 7 dnÛ po parenterální aplikaci jedné dávky [9]. Existují tﬁi
mechanismy zaji‰Èující prolongovan˘ úãinek depotních preparátÛ antipsychotik.
Depotní antipsychotika první generace
dostupná v souãasné dobû v âeské republice (zuklopentixol dekanoát, flupentixol
dekanoát, flufenazin dekanoát a haloperidol
dekanoát) jsou estery úãinné látky s mastn˘mi kyselinami následnû rozpu‰tûné v olejovém vehikulu. V minulosti uÏívané difenylbutylpiperidiny (pimozid, fluspirilen aj.)
dosahovaly dlouhodobého úãinku díky
pomalé metabolizaci [1]. Risperidon, první
antipsychotikum druhé generace s dlouhodob˘m úãinkem, vyuÏívá formu mikro-
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ãástic s prodlouÏen˘m uvolÀováním (léãivo
je impregnované do mikrosfér biodegradovatelného kopolymeru kyseliny glykolové a laktátu) [7].
Risperidon patﬁí do skupiny antagonistÛ serotoninov˘ch a dopaminov˘ch
receptorÛ. Vyznaãuje se vysokou afinitou k serotoninergnímu receptoru 5-HT2
a dopaminergnímu receptoru D2. VáÏe se
rovnûÏ na α1-adrenergní receptory a s niÏ‰í afinitou na histaminové receptory H 1
a α2-adrenergní receptory. Nevykazuje afinitu k cholinergním receptorÛm. VyváÏen˘ centrální serotoninov˘ a dopaminov˘
antagonismus sniÏuje riziko vzniku extrapyramidové symptomatiky a souãasnû
roz‰iﬁuje léãebnou úãinnost na negativní, afektivní a kognitivní pﬁíznaky schizofrenie [7].

Depotní antipsychotika –
otázky a m˘ty
„Mají depotní injekce v˘raznûj‰í neÏádoucí úãinky neÏ perorální medikace?“
Neexistují pﬁesvûdãivá data o tom, Ïe by
depotní antipsychotika první generace vyvolávala signifikantnû vy‰‰í v˘skyt neÏádoucích úãinkÛ neÏ perorální medikace [9]. Pﬁehled neÏádoucích úãinkÛ podává tab. 1.
Vrchol plazmatické koncentrace dlouhodobû pÛsobícího risperidonu je pﬁibliÏnû o 30 % niÏ‰í neÏ u perorální medikace,
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Tab. 1 SROVNÁNÍ NEÎÁDOUCÍCH ÚâINKÒ ANTIPSYCHOTIK V PARENTERÁLNÍ DLOUHODOBù PÒSOBÍCÍ FORMù
sedace

pﬁírÛstek
hmotnosti

extrapyramidové
pﬁíznaky

anticholinergní
úãinky

hypotenze

hyperprolaktinémie

zuklopentixol

++

++

++

++

+

+++

flupentixol

+

++

++

++

+

+++

flufenazin

+

+

+++

++

+

+++

haloperidol

+

+

+++

+

+

+++

risperidon

+

++

+

+

++

+++

incidence/závaÏnost: + nízká, ++ stﬁední, +++ vysoká; podle [13] – Taylor, et al., 2007

coÏ mÛÏe vést k mírnûj‰ím neÏádoucím
úãinkÛm [10]. Chue a kol. [11] zjistili ve
12t˘denní studii srovnávající perorální risperidon a injekãní dlouhodobû pÛsobící risperidon, Ïe incidence neÏádoucích úãinkÛ spojen˘ch s poruchami motoriky je
6,4 % pﬁi podávání perorálního risperidonu a 6,8 % pﬁi podávání injekãního dlouhodobû pÛsobícího risperidonu. Nebyl
zji‰tûn signifikantní rozdíl v pﬁeru‰ení léãby z dÛvodu neÏádoucích úãinkÛ. Hladina
prolaktinu se v prÛbûhu léãby injekãním
dlouhodobû pÛsobícím risperidonem sníÏila o 10–19 %. Zmûna tûlesné hmotnosti
byla +0,3 kg pﬁi léãbû perorálním a +0,5 kg
pﬁi léãbû injekãním dlouhodobû pÛsobícím
risperidonem [11]. Fleischhacker a kol. [12]
pozorovali ve 12mûsíãní studii zkoumající
bezpeãnost a úãinnost dlouhodobû pÛsobícího risperidonu pokles závaÏnosti extrapyramidov˘ch pﬁíznakÛ v ãase.
„Jsou depotní antipsychotika nebezpeãná, protoÏe je nelze okamÏitû vysadit?“
NeÏádoucí úãinky depotních antipsychotik mohou pﬁetrvávat del‰í dobu. Úvodní malá testovací dávka umoÏÀuje vyhnout
se závaÏn˘m neÏádoucím úãinkÛm [13].
Navzdory tomu, Ïe depotní léãbu nelze rychle ukonãit, neexistuje Ïádn˘ dÛkaz svûdãící o vy‰‰í mortalitû u pacientÛ s maligním
neuroleptick˘m syndromem, kter˘m byla
podávána depotní medikace, ve srovnání
s pacienty, kteﬁí dostávali perorální léãbu [6].
„Bolí injekce depotního antipsychotika?“
Bloch a kol. zjistili, Ïe pacienti pociÈují
5 minut po aplikaci jako nejbolestivûj‰í injekci zuklopentixol dekanoátu a dva dny po
aplikaci injekci dekanoátu haloperidolu [14].
Díky tomu, Ïe mikrosféry dlouhodobû
pÛsobícího risperidonu jsou suspenzí ve
vodném roztoku, pÛsobí ménû bolesti,
nepohody a podráÏdûní (zãervenání, otok)
v místû vpichu neÏ klasická antipsychotika [7, 10, 11]. U dlouhodobû pÛsobícího
risperidonu se nedoporuãuje aplikace
Z-technikou, na rozdíl od depotních antipsychotik první generace [15].

„Depotní medikace vyvolává u pacientÛ pocity donucování, kontroly a nesvéprávnosti.“
Vût‰ina pacientÛ, kteﬁí jiÏ mají zku‰enost s depotními antipsychotiky, je preferuje pﬁed perorální medikací [10]. Depotní
medikace je osvobozuje od kaÏdodenního uÏívání lékÛ. Pokud pacient i pﬁes zdráhání vyzkou‰í alespoÀ jednu injekci, ãasto
zjistí, Ïe jeho strach z injekce byl pﬁehnan˘ [16]. Nûkteﬁí nemocní mají obavy, Ïe pﬁi
injekãní léãbû ztratí kontrolu nad sebou,
sv˘m jednáním. Léãba depotním antipsychotikem, pokud je dobﬁe sná‰ena, v‰ak
naopak pﬁiná‰í zku‰enost lep‰í kontroly
nad Ïivotem s niÏ‰ím rizikem psychotického relapsu s jeho nepﬁízniv˘mi dÛsledky
[9]. Psychiatﬁi by mûli zdÛraznit, Ïe nekontrolujeme pacienta, ale jeho nemoc [16].
„Dlouhodobû pÛsobící antipsychotika druhé generace jsou drahá.“
V belgické i nûmecké farmakoekonomické studii byla léãba dlouhodobû pÛsobícím risperidonem efektivnûj‰í a ménû
nákladná neÏ léãba olanzapinem nebo
depotním haloperidolem [17, 18].

Přehledy-názory-diskuse

léãivo

V˘hody depotních
antipsychotik
Depotní antipsychotika zaji‰Èují pﬁedvídatelnou a stabilnûj‰í plazmatickou
hladinu léãiva.
Toho je dosaÏeno díky tomu, Ïe léãba depotními antipsychotiky umoÏÀuje
vyhnout se efektu „prvního prÛchodu játry“,
dále díky sníÏené míﬁe variability absorpce
a lep‰í biologické dostupnosti ve srovnání
s perorální medikací. DÛsledkem je moÏnost uÏití men‰í dávky s niÏ‰ím rizikem
neÏádoucích úãinkÛ [16]. Dlouhodobû
pÛsobící injekãní risperidon je aplikován
kaÏdé 2 t˘dny a ustálené koncentrace
v plazmû je dosaÏeno po 4 injekcích. Do
dosaÏení stabilní plazmatické hladiny je
doporuãováno podávání perorálního risperidonu [7].
Ukonãení depotní medikace neznamená náhlé pﬁeru‰ení léãby.
Klinick˘ efekt injekãních dlouhodobû
pÛsobících antipsychotik pﬁekraãuje poloãas vyluãování zji‰tûn˘ mûﬁením plazmatické koncentrace. Poloãas vyluãování
v mozkové tkáni je del‰í neÏ plazmatick˘

Graf 1 Zrcadlové srovnání poměrného počtu hospitalizovaných ve studii e-STAR (Česká a Slovenská republika; n = 511). Záporné hodnoty označují retrospektivní období před převedením
na léčbu injekčním risperidonem s dlouhodobým účinkem (RIS inj.).
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Tab. 2 VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY SOUBORU PACIENTÒ VE STUDII E-STAR
(âESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA; n = 511)
charakteristika

âeská republika

Slovenská republika

poãet pacientÛ s 18mûsíãním sledováním

279

232

vûk (roky); prÛmûr (SD)

37,5 (12,0)

38,5 (12,1)

podíl muÏÛ; %

54,8

57,3

délka onemocnûní (roky); prÛmûr (SD)

8,8 (8,9)

9,5 (8,5)

diagnóza; %
schizofrenie
schizoafektivní porucha

74,2
25,8

96,6
3,4

CGI-S; prÛmûr (SD)

4,51 (1,0)

4,52 (1,25)

GAF; prÛmûr (SD)

50,6 (17,4)

52,1 (13,7)

podíl pacientÛ hospitalizovan˘ch na poãátku léãby
RIS inj.; %

17,0

13,0

SD – smûrodatná odchylka; CGI-S – Clinical Global Impression, Severity scale; GAF – Global Assessment
of Functioning scale; RIS inj. – injekãní risperidon s dlouhodob˘m úãinkem

poloãas [25]. Pﬁi podávání depotních antipsychotik první generace se relaps onemocnûní objevuje 3–6 mûsícÛ po ukonãení léãby [13]. Terapeutické plazmatické
koncentrace dlouhodobû pÛsobícího risperidonu pﬁetrvávají 4–6 t˘dnÛ po poslední aplikaci pﬁípravku [7].
Léãba depotními antipsychotiky pﬁiná‰í celkov˘ lep‰í v˘sledek neÏ léãba
perorální.
Nina Schooler [19] srovnávala v˘sledky
‰esti randomizovan˘ch klinick˘ch studií
s perorálními a depotními antipsychotiky.
Zjistila, Ïe ve skupinû nemocn˘ch léãen˘ch
perorálními antipsychotiky do‰lo v prÛbûhu
prvního roku k relapsÛm ve 42 %. Ve skupinû s depotní injekãní léãbou relabovalo
jen 27 % pacientÛ. Systematickou metaanal˘zu s pouÏitím dat z databáze Cochrane

publikoval Adams a kol. [20]. Metaanal˘za
pﬁinesla dÛkazy o tom, Ïe depotní antipsychotika zlep‰ují sociální schopnosti nemocn˘ch v˘znamnû více neÏ perorální antipsychotika. V nedávno publikované observaãní
studii pacientÛ s první epizodou schizofrenie
byl v prevenci dal‰ího relapsu nejúãinnûj‰í
jedin˘ zástupce depotních antipsychotik –
depotní perfenazin [21].
Nasrallah a kol. zjistili v˘znamné zlep‰ení kvality Ïivota u pacientÛ uÏívajících
dlouhodobû pÛsobící risperidon [22].
Depotní antipsychotika zlep‰ují adherenci k léãbû.
Aplikace depotních antipsychotik zajistí oãekávan˘ úãinek minimálnû v individuálnû zvoleném intervalu mezi injekcemi. Non-adherence je jasnû vyjádﬁena
odmítáním injekãní léãby nebo tím, Ïe se

Graf 2 Poměrné zastoupení monoterapie injekčním risperidonem s dlouhodobým účinkem
(RIS inj.) a kombinací s jinými antipsychotiky ve studii e-STAR (Česká a Slovenská republika;
n = 511); AP1G – antipsychotika 1. generace, AP2G – antipsychotika 2. generace.
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pacient nedostaví ke kontrolnímu vy‰etﬁení, pﬁi kterém je aplikace plánována. Rychlá
detekce non-adherence usnadÀuje vãasnou prevenci relapsu. Podávání depotního
antipsychotika zaji‰Èuje pravideln˘ kontakt
pacienta se zdravotnick˘m personálem
[9, 16].

Risperidon s dlouhodob˘m
úãinkem ve studii e-STAR
Ovûﬁování míry adherence k antipsychotické léãbû v posledních letech probíhá
v dlouhodob˘ch observaãních sledováních.
Nûkterá mají randomizované uspoﬁádání
(CATIE) [23]. Tato sledování jsou jednoroãní
i del‰í a probíhají v podmínkách bûÏné klinické praxe vût‰inou bez vstupních nebo
vyluãovacích kritérií a bez omezení farmakoterapie.
V âeské a Slovenské republice je v souãasné dobû realizován mezinárodní projekt e-STAR (Electronic Schizophrenia
Treatment Adherence Registry). Jedná se
o postmarketingovou studii adherence
k léãbû injekãním risperidonem s dlouhodob˘m úãinkem. Studie e-STAR probíhá
jako sledování v bûÏn˘ch klinick˘ch podmínkách. Podrobn˘ popis protokolu studie uvádíme v jiné publikaci [24].
Cílem studie je prospektivnû v prÛbûhu 24 mûsícÛ zhodnotit postupy pﬁi léãbû schizofrenie se zamûﬁením na klinickou úãinnost a na v˘sledky dlouhodobé
léãby injekãním risperidonem s dlouhodob˘m úãinkem (RIS inj.) v podmínkách
bûÏné klinické praxe. Získaná retrospektivní data umoÏÀují porovnat v˘sledky léãby RIS inj. s pﬁedchozí antipsychotickou
léãbou jeden rok pﬁed pﬁevedením pacienta na injekãní dlouhodobû pÛsobící
formu terapie.
Celkem bylo do studie e-STAR v âeské republice (âR) a ve Slovenské republice (SR) zaﬁazeno 1262 nemocn˘ch s diagnózou schizofrenie nebo schizoafektivní
poruchy. PrÛbûÏné v˘sledky, které jsou
obsahem tohoto ãlánku, jsou zpracovány
pro skupinu 511 nemocn˘ch, kteﬁí byli sledováni nejménû 18 mûsícÛ (tab. 2). Ve
vstupních kritériích byly oba národní soubory srovnatelné, s v˘jimkou relativnû vy‰‰ího podílu nemocn˘ch léãen˘ch pro schizoafektivní poruchu v ãeském souboru.
V‰echna prozatímní hodnocení jsou vztaÏena k 18 mûsícÛm léãby RIS inj.
Nejãastûj‰ím dÛvodem pﬁevedení na
terapii RIS inj. byla nedostateãná adherence nemocn˘ch k pﬁedchozí antipsychotické léãbû (46,6 % v âR; 47,4 % v SR).
Druh˘m nejãastûj‰ím dÛvodem byl nedostateãn˘ klinick˘ úãinek pﬁedchozí léãby
(29,7 % v âR; 24,1 % v SR).
Adherence byla ve sledovaném souboru vysoká a umoÏnila vysokou míru
udrÏení nemocn˘ch na léãbû RIS inj. po
dobu 18 mûsícÛ (96,1 % v âR a 99,1 %
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v SR). Pouze u 13 nemocn˘ch byla v prÛbûhu 18 mûsícÛ léãba RIS inj. ukonãena.
Dávkování RIS inj. zÛstalo u v˘znamné
ãásti nemocn˘ch v 18. mûsíci léãby na
dávce 25 mg (67 % v âR; 50 % v SR).
Podíl nemocn˘ch hospitalizovan˘ch pﬁi
jednoroãní léãbû RIS inj. statisticky v˘znamnû poklesl ve v‰ech srovnateln˘ch obdobích
pﬁed zahájením léãby (p < 0,001, McNemarÛv test), viz graf 1.
V zrcadlovém 12mûsíãním srovnání do‰lo pﬁi léãbû RIS inj. rovnûÏ ke statisticky
v˘znamné redukci poãtu dní hospitalizace
na jednoho pacienta (p < 0,001).
V prÛbûhu jednoroãního sledování (tato
doba umoÏÀuje zrcadlové srovnání s obdobím léãby pﬁed pﬁevedením na léãbu RIS
inj.) bylo hospitalizováno 49 nemocn˘ch
(9,6 %). V prÛbûhu jednoho roku pﬁed léãbou RIS inj. bylo hospitalizováno 181 pacientÛ (35,4 %). Sledování klinického stavu ‰kálou CGI (Clinical Global Impression)
ukázalo po 8 mûsících léãby RIS inj. statisticky v˘znamné zlep‰ení v porovnání se
stavem pﬁi prvním podání RIS inj. (p < 0,001,
párov˘ T-test). Na poãátku sledování pﬁed
zahájením léãby RIS inj. byla vût‰ina nemocn˘ch v obou národních souborech klasifikována v rozmezí „stﬁednû tûÏce – tûÏce
nemocn˘“. Po 18 mûsících léãby se klasifikace posunula do rozmezí „velmi lehce –
stﬁednû tûÏce nemocn˘“.
V prÛbûhu 18mûsíãní léãby RIS inj.
byl sniÏován poãet nemocn˘ch, kter˘m

byl RIS inj. podáván v kombinaci s jin˘mi
antipsychotiky. Pﬁi poãátku sledování byl
v obou národních souborech podáván
RIS inj. v monoterapii celkem 112 nemocn˘m (21,9 %). Na konci 18mûsíãního sledování byl RIS inj. v monoterapii podáván 335 pacientÛm (65,6 %), viz graf 2.
Statisticky v˘znamnû bylo redukováno
pouÏití anticholinergik, stabilizátorÛ nálady a benzodiazepinÛ jako pﬁídatné medikace.
V celém hodnoceném souboru byl
zaznamenán statisticky v˘znamn˘ pokles
frekvence v˘skytu sebevraÏedn˘ch my‰lenek, sebepo‰kozování a násilného jednání jiÏ ve tﬁetím mûsíci léãby RIS inj.
a dále pﬁi v‰ech dal‰ích kontrolních vy‰etﬁeních v porovnání se vstupním vy‰etﬁením
(p < 0,02 – p < 0,001; McNemarÛv test).
V prÛbûhu 18mûsíãní léãby RIS inj.
se statisticky v˘znamnû zlep‰ily sociální
schopnosti v obou národních souborech.
PrÛmûrné skóre na ‰kále GAF (Global
Assessment of Functioning scale) se zv˘‰ilo
o 22 bodÛ (smûrodatná odchylka = 17,8).
Nemocní v obou souborech byli na poãátku sledování hodnoceni jako „závaÏnû
postiÏení“ s prÛmûrnou hodnotou 51,3 (SD
= 15,5). Po 18 mûsících léãby bylo prÛmûrné skóre na ‰kále GAF na úrovni
„mírného postiÏení“ pﬁi prÛmûrné hodnotû
73,3 (SD = 14). Vzestup prÛmûrného skóre
byl statisticky v˘znamn˘ (p < 0,001; párov˘ T-test).

Závûr
Non-adherence je ãastou pﬁíãinou relapsu a nepﬁíznivého prÛbûhu psychotického
onemocnûní. Prevence relapsu schizofrenie zÛstává velkou v˘zvou v psychiatrii.
Zlep‰ení v této oblasti pﬁíznivû ovlivní morbiditu, mortalitu a kvalitu Ïivota a sníÏí pﬁímé a nepﬁímé náklady na léãbu schizofrenie. Depotní antipsychotika mohou zajistit
v˘znamnû niÏ‰í poãet relapsÛ a rehospitalizací. Pﬁesto je tato forma antipsychotik
podávána ménû neÏ 20 % pacientÛ se
schizofrenií. Hlavní v˘hodou depotních antipsychotik pﬁed perorální medikací je lep‰í
zabezpeãení adherence k léãbû a moÏnost
dobré kontroly léãby lékaﬁem [9].
Dlouhodobû pÛsobící risperidon v injekãní formû je dobﬁe tolerované a úãinné antipsychotikum [11]. Je vhodnou alternativou
léãby zvlá‰tû u ãásteãnû adherentních, relabujících pacientÛ a nemocn˘ch, kteﬁí perorální léãbu odmítají. Projekt e-STAR v pﬁedbûÏn˘ch v˘sledcích po 18mûsíãní léãbû
injekãním risperidonem s dlouhodob˘m úãinkem prokazuje jeho dobrou retenci, klinickou úãinnost a sná‰enlivost. Ve sledované skupinû nemocn˘ch sníÏila tato léãba
potﬁebu hospitalizací a byl redukován poãet
nemocn˘ch léãen˘ch kombinacemi antipsychotik. Léãba injekãním risperidonem
s dlouhodob˘m úãinkem umoÏnila redukovat dal‰í pﬁídatnou psychofarmakologickou medikaci.
Studie e-STAR je podporována spoleãností Janssen-Cilag.
Pﬁevzato z Remedia 5/2008
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Interferon beta a souãasná léãba relaps-remitentní
roztrou‰ené sklerózy mozkomí‰ní
MUDr. Eva Krasulová; doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Centrum pro demyelinizaãní onemocnûní, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Roztroušená skleróza (RS) představuje chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Jedná se o nejčastější
neurologickou příčinu invalidity mladých osob s prevalencí v České republice 1 : 1000 obyvatel, pro niž dosud není k dispozici kauzální léčba. V patofyziologii RS hraje dominantní úlohu zánětlivá aktivita imunitního systému v CNS (specifická i přirozená imunita) s důsledkem
poškození myelinového obalu nervových vláken (demyelinizace) a do různé míry také ireverzibilního poškození nervových vláken samotných
(neurodegenerace). Současné terapeutické postupy zahrnují širokou škálu imunosupresivních a imunomodulačních léků včetně dosavadních léků první volby (interferon beta, glatiramer acetát), dosud však zcela chybí neuroprotektivní a neuroregenerační terapie. Základním léčebným přístupem u RS proto zůstává včasné zahájení adekvátní protizánětlivé léčby s cílem oddálit ireverzibilní poškození CNS a invaliditu.
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Souhrn
Krasulová E, Havrdová E. Interferon beta a současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Remedia 2007; 17: 560–567.
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Summary
Krasulová E, Havrdová E. Interferon beta and the state of the art in treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis.
Remedia 2007; 17: 560–567.
Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease of the central nervous system (CNS). It is the most frequent neurological condition leading to disability in young people, with the prevalence in the Czech Republic of 1 : 1000, for which no causal therapy is currently
available. In the pathophysiology of MS, the inflammatory response of the immune system in the CNS plays a major role (both specific and
innate immunity) and leads to myelin sheath destruction (demyelination) and nerve fibre degeneration of variable extent (irreversible neurodegeneration). The current treatment options comprise a broad spectrum of immunosuppressive and immunomodulatory drugs including the first line treatment (interferon beta, glatiramer acetate); however, there is a complete lack of neuroprotective and neuroregenerative agents. Therefore, the main therapeutic approach in MS is the early initiation of adequate treatment with the aim of delaying irreversible
CNS damage and disability.
Key words: multiple sclerosis – treatment – interferon beta.

Úvod
Roztrou‰ená skleróza (RS) patﬁí mezi
autoimunitní demyelinizaãní onemocnûní
postihující centrální nervov˘ systém (CNS).
V âeské republice ãiní prevalence tohoto
onemocnûní pﬁibliÏnû 100–150/100 000
obyvatel [1], spí‰e s mírn˘m nárÛstem incidence v posledních letech nejen vlivem
lep‰ích a dostupnûj‰ích diagnostick˘ch
metod (pﬁedev‰ím magnetické rezonance), ale zﬁejmû také pro vy‰‰í v˘skyt autoimunitních onemocnûní ve vyspûl˘ch státech obecnû [2].
RS pﬁedstavuje nejãastûj‰í neurologickou pﬁíãinu invalidity mlad˘ch osob s rozvojem prvních pﬁíznakÛ typicky ve vûku
mezi 20–40 lety. U 85 % pacientÛ RS zaãíná akutnû vznikl˘m neurologick˘m pﬁíznakem, kter˘ trvá zpravidla déle neÏ 24 hodin
a je zpÛsoben akutním vzplanutím zánûtu
v CNS. PostiÏeno mÛÏe b˘t kterékoliv centrum ãi dráha v mozku a v mí‰e, z ãehoÏ
vypl˘vá i velká variabilita pﬁíznakÛ – mÛÏe
se jednat o postiÏení zraku, o parézy konãetin, senzitivní pﬁíznaky (hypestezie, parestezie aj.), vertigo, diplopii, poruchu koordinace a stability, o poruchy moãení a dal‰í.
Hovoﬁíme o tzv. relaps-remitentní formû RS
(RR-RS), kdy se ataky neurologické symptomatiky (relapsy) stﬁídají s remisí a dominantní úlohu hraje pﬁedev‰ím zánûtlivá

aktivita imunitního systému v CNS. Dosud
byly v patogenezi zánûtu u RS uvádûny na
prvním místû CD4+ T lymfocyty, nicménû
v souãasné dobû víme, Ïe se uplatÀují
v‰echny sloÏky imunitního systému – a to
pﬁirozená i specifická imunita (T lymfocyty
i B lymfocyty). V loÏisku zánûtu (obr. 1, 2)
dochází k po‰kozování myelinu (demyelinizaci) a do rÛzné míry jiÏ od poãátku choroby také k axonálnímu po‰kození (neurodegeneraci) [3]. Dobrá úprava atak na
poãátku choroby – ãasto i bez adekvátní
léãby – je proto bohuÏel jen zdánlivá, protoÏe dochází ke klinicky skrytému nevratnému po‰kozování nervov˘ch vláken. Ve
chvíli, kdy dojde k vyãerpání axonálních
rezerv CNS (30–40 %), nárÛst neurologického postiÏení je jiÏ klinicky zjevn˘, pozvolna narÛstá invalidita pacienta, a hovoﬁíme
o tzv. sekundárnû-progresivní formû RS
(SP-RS). U neléãeného prÛbûhu choroby
tato fáze nastává za 6–10 let, patofyziologicky zde aktivita zánûtu pozvolna vyhasíná a neurodegenerace se stává hlavní pﬁíãinou neurologického postiÏení (obr. 3).
Z tohoto dÛvodu dochází ke sníÏení efektu protizánûtliv˘ch imunosupresivních i imunomodulaãních lékÛ.
Zhruba u 10 % pacientÛ hned od poãátku choroby dochází k pozvolnému nárÛstu neurologického deficitu bez jasn˘ch kli-

nick˘ch atak – tzv. primárnû-progresivní
RS (PP-RS). U této formy RS pﬁedpokládáme vût‰í podíl neurodegenerace nad
zánûtem, coÏ se také odráÏí v daleko niÏ‰í efektivitû v‰ech dostupn˘ch protizánûtliv˘ch lékÛ.
Asi u 3 % pacientÛ mÛÏe mít choroba
velmi agresivní prÛbûh s tûÏk˘mi atakami
neurologické symptomatologie s nedostateãnou úpravou a rychl˘m nárÛstem
neurologického deficitu. V tûchto pﬁípadech je na místû zasáhnout odpovídajícím
zpÛsobem agresivní léãbou vãetnû potencionální moÏnosti léãby experimentální.
Souãasná léãba RS zahrnuje ﬁadu protizánûtliv˘ch imunosupresivních a imunomodulaãních reÏimÛ vãetnû dosavadních
lékÛ první volby – tzv. lékÛ modifikujících
prÛbûh choroby (disease modifying drugs
– DMDs) – interferonu beta a glatiramer
acetátu. Nejnovûji je k dispozici také monoklonální protilátka natalizumab. Díky intenzivnímu v˘zkumu a ﬁadû klinick˘ch studií
jsme nyní svûdky rychlého roz‰iﬁování skupiny nov˘ch nadûjn˘ch lékÛ, nadále v‰ak
zcela zásadnû chybûjí moÏnosti neuroprotektivní a neuroregeneraãní. Proto zÛstává hlavní filosofií v léãbû RS co nejãasnûj‰í zahájení správné protizánûtlivé léãby, která jako jediná mÛÏe oddálit ireverzibilní
neurodegeneraci a invaliditu pacienta.
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Obr. 1 Akutní ložisko s gadolinium-vychytávající lézí – T1W sekvence; zapůjčeno prof. MUDr.
Z. Seidlem, CSc., Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN.

Obr. 2 Vícečetný supratentoriální ložiskový
nález – sekvence FLAIR (fluid attenuated
inversion recovery); zapůjčeno prof. MUDr.
Z. Seidlem, CSc., Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN.

Z klinick˘ch pokusÛ s interferonem beta
z posledních let jednoznaãnû vyplynulo, Ïe
optimální dobu k zahájení imunomodulaãní léãby pﬁedstavuje jiÏ první ataka neurologick˘ch pﬁíznakÛ, kde je dle magnetické
rezonance (MRI) a vy‰etﬁení mozkomí‰ního moku vysoké podezﬁení na rozvoj vlastní RS. Jedná se o tzv. klinicky izolovan˘
syndrom (clinically isolated syndrome, CIS).

Interferon beta a léãba
relaps-remitentní RS
V léãbû RR-RS rozli‰ujeme léãbu akutní ataky a dlouhodobou léãbu imunosupresivní a imunomodulaãní vãetnû léãby
interferonem beta.
Ataku RS je nutno povaÏovat za akutní stav vyÏadující akutní léãbu, protoÏe
v loÏisku zánûtu mÛÏe b˘t pﬁetrÏeno aÏ
11 000 nervov˘ch vláken na 1 mm3 [3].
„Zlat˘ standard“ v léãbû ataky RS pﬁedstavuje methylprednisolon aplikovan˘
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v dávce 3–5 gramÛ bûhem 3–7 dnÛ [4].
Jeho vãasné podání v dostateãné dávce
sniÏuje zásadním zpÛsobem aktivitu zánûtu, nicménû ani pﬁi opakovaném podání
methylprednisolonu nebyl prokázán vliv na
zpomalení progrese RS, sníÏení poãtu atak
ãi sníÏení aktivity choroby na magnetické
rezonanci (MRI). Proto je vedle léãby ataky RS stejnû dÛleÏité vãasné zahájení dlouhodobé léãby s cílem zpomalit progresi
choroby.
V dlouhodobé léãbû RR-RS pﬁedstavují léky první volby tzv. léky modifikující
prÛbûh choroby (disease modifying drugs,
DMDs, tab. 1) – interferony beta a glatiramer
acetát – s prokazatelnou schopností sníÏit
poãet a závaÏnost atak i progresi choroby
na MRI [5–12].
Interferon beta (IFN-β) pﬁedstavuje antiproliferativní multifunkãní cytokin, kter˘ patﬁí do skupiny interferonÛ typu I spoleãnû
s interferonem alfa (IFN-α) a interferonem tau
(na rozdíl od pﬁedstavitele skupiny typu II
– prozánûtlivého interferonu gama). Název
interferonu vychází z první rozpoznané
funkce IFN v organismu – interference
s virovou infekcí v rámci nespecifické imunity. IFN-β interferuje s transkripcí virové
deoxyribonukleové (DNA) ãi ribonukleové
(RNA) kyseliny a podporuje bunûãnou
imunitní reakci proti intracelulárním mikrobÛm. IFN-β je v lidském organismu produkován ﬁadou bunûk – nejvíce fibroblasty a samozﬁejmû buÀkami infikovan˘mi
virem v rámci antivirového parakrinního
pÛsobení na okolní je‰tû neinfikované buÀky. V lidském tûle existuje jediná molekula
IFN-β kódovaná jedin˘m genem lokalizovan˘m na 9. chromozomu (na rozdíl od
zhruba 20 strukturálnû pﬁíbuzn˘ch polypeptidÛ IFN-α kódovan˘ch separátními
geny). IFN-β a IFN-α biologicky pÛsobí prostﬁednictvím vazby na stejn˘ membránov˘
receptor (obr. 4). Interakce IFN s receptorem vede ke spojení 2 receptorov˘ch ﬁetûzcÛ (IFNAR1 a IFNAR2), ãímÏ se stává neaktivní heterodimer funkãním receptorem
s aktivací intracelulární JAK/STAT signální
cesty [13–15]. Jedná se o jeden z nejlépe
popsan˘ch mechanismÛ signálové trans-

dukce. Inaktivní enzymy JAK1 a TYK2
(Janusovy kinázy) jsou volnû vázány k cytoplazmatické doménû IFN receptoru. Po
spojení dvou receptorov˘ch heterodimerÛ
IFNAR1 a IFNAR2 dochází transfosforylací k aktivaci kináz a jejich pÛsobením k fosforylaci tyrozinÛ na intracelulárním konci
receptorov˘ch ﬁetûzcÛ. Fosforylovan˘ tyrozin pak vede k aktivaci STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription).
Aktivované proteiny STAT migrují do jádra
buÀky a zahajují transkripci IRF (interferon-regulatory factors) s v˘slednou produkcí
proteinÛ zodpovûdn˘ch za funkci interferonu.
V léãbû RS vyuÏíváme komplexního
imunomodulaãního efektu IFN-β: sníÏení
aktivace i prÛniku autoagresivních T lymfocytÛ do CNS, sníÏení produkce prozánûtliv˘ch cytokinÛ (interferon gama, tumor
nekrotizující faktor alfa aj.) a naopak zv˘‰ení tvorby protizánûtliv˘ch cytokinÛ (interleukin 10, transformující rÛstov˘ faktor beta),
sníÏení exprese MHC proteinÛ II. tﬁídy (major
histocompatibility complex) zásadních pro
prezentaci antigenu CD4+ lymfocytÛm,
zlep‰ení funkce regulaãních T lymfocytÛ
a dal‰ích funkcí [1].
První klinick˘ pokus s pﬁirozen˘m
humánním IFN-β se datuje jiÏ do roku 1982
[16], kdy byl lék podáván intratekálnû, protoÏe se pﬁedpokládalo, Ïe pﬁi jiné cestû
podání nepronikne do CNS pﬁes hematoencefalickou bariéru. Po této léãbû do‰lo
k v˘znamnému sníÏení poãtu relapsÛ,
ov‰em opakované lumbální punkce (mûsíc
v t˘denních intervalech a dále jedenkrát
mûsíãnû – celkem léãba ve studii trvala pÛl
roku) nebyly vhodnou cestou dlouhodobého podávání léku. Proto byla designována studie s intramuskulární a posléze
také subkutánní aplikací IFN-β. Díky rozvoji technik molekulární biologie se jednalo jiÏ o rekombinantnû získanou úãinnou
látku – v pﬁípadû intramuskulárního podání IFN-β-1a (vytváﬁen˘ savãími ovariálními
buÀkami z ãínského kﬁeãka) a u subkutánního podání nejprve IFN-β-1b (vytváﬁen˘ Escherichia coli s nutností zámûny
aminokyseliny serinu za cystein na pozici

Tab. 1 P¤EHLED SOUâASN¯CH LÉKÒ PRVNÍ VOLBY (DMDS )
léãivo

zpÛsob podání

dávka

frekvence podání

obchodní název
pﬁípravku

IFN β-1a

i.m.

30 µg

1krát t˘dnû

Avonex

IFN β-1a

s.c.

22 µg
44 µg

3krát t˘dnû

Rebif 22
Rebif 44

IFN β-1b

s.c.

250 µg

obden

Betaferon

glatiramer acetát

s.c.

20 mg

dennû

Copaxone

IFN – interferon; i.m. – intramuskulárnû; s.c. – subkutánnû
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17 k dosaÏení stabilizace neglykosylované molekuly), posléze rovnûÏ subkutánní formule IFN-β-1a. U v‰ech preparátÛ
(IFN-β-1a 30 µg 1krát t˘dnû intramuskulárnû, IFN-β-1a 22 µg nebo 44 µg 3krát
t˘dnû subkutánnû, IFN-β-1b 250 µg obden
subkutánnû) byly v˘sledky postupnû publikovan˘ch pokusÛ obdobné: byl prokázán
vliv na sníÏení poãtu relapsÛ o 30–40 %
a sníÏení tíÏe relapsÛ, zpomalení klinické
progrese RS i nárÛstu loÏiskového postiÏení na MRI [5–10].
Z poznání patofyziologie zánûtu u RS
vyvstala potﬁeba naplánovat klinick˘ pokus
s IFN-β u pacientÛ jiÏ po první atace klinické symptomatologie, která je dle MRI
a vy‰etﬁení likvoru suspektní z rozvoje definitivní RS (tzv. klinicky izolovan˘ syndrom,
clinically isolated syndrome, CIS). Také
v˘sledky tûchto klinick˘ch studií prokázaly v˘znamn˘ efekt vãasné léãby IFN-β na
oddálení rozvoje definitivní RS i zpomalení
progrese neurologického postiÏení [17–22].
V placebem kontrolovaném klinickém
pokusu s IFN-β-1b v dávce 250 µg subkutánnû obden u pacientÛ s CIS [21, 22]
do‰lo bûhem dvouletého sledování k rozvoji klinicky definitivní RS v placebové vûtvi (n = 176) u 45 % pacientÛ oproti 28 %
pacientÛ léãen˘ch IFN-β (n = 292, p <
0,0001). Podle progrese na MRI (diagnostická kritéria RS dle McDonalda [23,
24]) do‰lo k rozvoji RS u 85 % pacientÛ
z tûch, kteﬁí uÏívali placebo, oproti 69 %
u pacientÛ léãen˘ch úãinnou látkou (p <
0,00001). TaktéÏ byl pozorován statisticky v˘znamn˘ rozdíl mezi pacienty, jimÏ bylo
podáváno placebo, a pacienty léãen˘mi
IFN-β v trvání doby do progrese invalidity.
Po dvou letech byli v‰ichni pacienti z placebové vûtve pﬁevedeni na léãbu IFN-β,
pﬁesto ve tﬁetím roce studie nedo‰lo ke
zmûnû trendu progrese invalidity mezi
pÛvodní vûtví s placebem a vûtví s IFN-β.
V˘sledky studií s IFN-β u CIS jednoznaãnû
ukázaly zcela zásadní dÛleÏitost vãasné
léãby. Vzhledem k poãtu pacientÛ s CIS
dostávajících placebo, u nichÏ byla bûhem
dvou let stanovena diagnóza RS (dle
McDonalda 85 %), se taktéÏ ukázal jako
nesmysln˘ argument, Ïe by zahájení
léãby ve stadiu CIS souãasnû znamenalo
léãbu velkého procenta pacientÛ, u kter˘ch diagnóza RS nakonec nebude stanovena (pouze 15 % za 2 roky od projevÛ
CIS!). Také dle Mezinárodního konsenzu
z roku 2006 (The International Working
Group for Treatment Optimization in MS)
je doporuãeno zváÏit zahájení léãby DMD
u pacientÛ s vysok˘m rizikem rozvoje definitivní RS [25]. Vzhledem k finanãní nároãnosti preparátÛ DMD (350–400 tisíc Kã
roãnû) jsou v souãasné dobû v âR platná
pﬁísná kritéria pro jejich úhradu zahrnující
kromû jisté diagnózy RS dle McDonaldov˘ch diagnostick˘ch kritérií urãitou aktivi-

Obr. 3 Schematické znázornění průběhu onemocnění roztroušenou sklerózou a významu
včasné léčby.

CIS – klinicky izolovaný syndrom; RR-RS – relaps-remitentní roztroušená skleróza;
SP-RS – sekundárně-progresivní roztroušená skleróza

tu choroby (2 dokumentované relapsy za
posledních 12 mûsícÛ nebo 3 relapsy za
posledních 24 mûsícÛ). Dosud tedy, na
rozdíl od vyspûlej‰ích státÛ Evropské unie,
v úhradách není zahrnut CIS, a lze pﬁedpokládat, Ïe vzhledem ke stále vût‰ímu
objemu dat poukazujících na nutnost vãasné léãby jako jediné úãinné prevence trvalého neurologického deficitu budou muset
b˘t kritéria pro úhradu v âR co nejdﬁíve
revidována.
K typick˘m neÏádoucím úãinkÛm léãby IFN-β patﬁí tzv. flu-like syndrom, kdy po
vpichu IFN-β dochází k rozvoji typick˘ch
chﬁipkov˘ch pﬁíznakÛ (subfebrilie, zimnice,
cefalea, artralgie), které lze vût‰inou úspû‰nû ﬁe‰it podáním nesteroidních antiflogistik. U ﬁady pacientÛ flu-like syndrom vymizí nebo se zmírní do nûkolika mûsícÛ
podávání IFN-β, na sníÏení intenzity flu-like
syndromu má pﬁízniv˘ vliv také souãasné
podávání kortikosteroidÛ. Jen u malého
procenta pacientÛ je velmi intenzivní flu-like dÛvodem ke zmûnû dlouhodobé terapie. Dal‰í moÏné neÏádoucí úãinky pﬁedstavují lokální reakce v místû vpichu, deprese, únava, lymfopenie, trombocytopenie ãi
hepatopatie; proto jsou nutné pravidelné
laboratorní kontroly.
Pﬁi pravidelném dlouhodobém podávání IFN-β mÛÏe dojít u nûkter˘ch pacientÛ
stejnû jako pﬁi podávání jin˘ch imunogenních polypeptidov˘ch pﬁípravkÛ k produkci neutralizaãních protilátek (neutralizing
antibodies – NAbs) se souãasn˘m sníÏením léãebného efektu. Stanovení titru NAbs
je proto dÛleÏité v hodnocení nedostateãného efektu IFN-β a pﬁi rozhodování o zmûnû nebo intenzifikaci léãby. Tvorba NAbs

je individuální a zaãíná zhruba aÏ po dvanácti mûsících léãby. Závisí na typu preparátu, dÛleÏit˘m faktorem je rovnûÏ laboratorní metoda, pomocí které jsou NAbs
stanoveny [26].

Interferon beta a léãba
sekundárnû-progresivní RS
Ve fázi sekundární progrese do‰lo
k vyãerpání rezerv CNS a RS se manifestuje pozvoln˘m nárÛstem trvalého neurologického postiÏení. Na poãátku této fáze
mohou b˘t je‰tû pﬁítomny relapsy, s vyhasínajícím zánûtem a pﬁevaÏující neurodegenerací v‰ak dochází ke klinicky zjevné
progresi invalidity. Imunosupresivní a imunomodulaãní postupy vãetnû léãby IFN-β
mohou mít urãit˘ efekt zejména na poãátku
SP-RS a pﬁi je‰tû pﬁítomn˘ch relapsech,
i kdyÏ nelze pﬁedpokládat stejn˘ efekt jako
u RR-RS [27].

Dal‰í souãasné moÏnosti
léãby relaps-remitentní RS
Mezi léky první volby vedle IFN-β patﬁí
efektem statisticky srovnateln˘ glatiramer
acetát (GA, dﬁíve kopolymer-1) [12]. Jedná
se o kopolymer ãtyﬁ aminokyselin (glutamát, lysin, alanin, tyrozin), které jsou v GA
obsaÏeny ve stejném pomûru jako v myelinovém bazickém proteinu (MBP) – dÛleÏitém autoantigenu v patogenezi RS. GA
tak vlastnû pÛsobí jako „antigenní ‰idítko“,
protoÏe je jiÏ na periferii pﬁedkládán T lymfocytÛm, které se stávají GA-specifické [1].
GA-specifické lymfocyty vstupují do místa v˘skytu antigenu MBP (CNS), nicménû
nereagují autoagresivnû, naopak produkují
protizánûtlivé cytokiny Th2 bunûãné odpo-
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Obr. 4 Mechanismus účinku interferonu beta na molekulární úrovni; volně podle [14] – Abbas,
Lichtman, 2005.

IFN-β– interferon beta; JAK – Janusova kináza; STAT – signal transducers and activators
of transcription; IRF – interferon-regulatory factors; MHC – hlavní histokompatibilní systém
(major histocompatibility complex)
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vûdi, mají schopnost zmírnit zánûtlivou aktivitu namíﬁenou také vÛãi ostatním autoantigenÛm (tzv. bystander suppression), je
popsána i schopnost tûchto bunûk produkovat neuroprotektivní brain derived neurotrophic factor (BDNF). GA je podáván
v dávce 20 mg jedenkrát dennû subkutánnû. Kromû lokálních reakcí mÛÏe dojít
pﬁi nechtûném vpichu preparátu do podkoÏní cévy k celkové reakci – zrudnutí, du‰nost, úzkost. Tato reakce spontánnû a bez
jak˘chkoliv následkÛ odeznívá do nûkolika minut. Celkem se tedy jedná o velmi
dobﬁe tolerovan˘ preparát, kter˘ primárnû
preferujeme u pacientÛ s tûÏ‰í depresí
a jin˘mi stavy, které ãiní léãbu IFN-β rizikovou. U v‰ech DMDs se setkáváme jak
s vynikajícími respondenty, tak s ﬁadou
pacientÛ, u kter˘ch nedojde k optimální
stabilizaci stavu, a je nutno pﬁistoupit
k zámûnû jednotliv˘ch preparátÛ DMD ãi
k intenzifikaci léãby.
V˘znamné místo v léãbû RR-RS, zejména pﬁi vysoké frekvenci atak a nedostateãném efektu dosavadních lékÛ první volby, zaujímá v souãasnosti monoklonální
protilátka natalizumab. Jedná se o protilátku proti adhezivní molekule α4β1-integrinu na povrchu lymfocytÛ, která svou vazbou na cílovou molekulu zabraÀuje adhezi
a tím prÛniku autoagresivních lymfocytÛ
do CNS. V placebem kontrolované klinické studii fáze 3 s natalizumabem bylo
dosaÏeno zatím nejlep‰ích v˘sledkÛ v léãbû RR-RS [28]: za první rok studie do‰lo
ke sníÏení poãtu relapsÛ o 68 % u pacientÛ léãen˘ch natalizumabem ve srovnání
s placebovou vûtví, do‰lo také k v˘znamnému sníÏení aktivity RS dle MRI. Ve‰keré
pokusy s natalizumabem v‰ak byly pﬁedãasnû ukonãeny pro v˘skyt tﬁí pﬁípadÛ
závaÏné oportunní infekce – progresivní
multifokální leukoencefalopatie (PML) –
u dvou pacientÛ v kombinaãní studii s interferonem beta a u jednoho pacienta s Crohnovou chorobou, u které se natalizumab
rovnûÏ s velk˘m úspûchem zkou‰el.
Z podrobného vyhodnocení pﬁípadÛ PML
jednoznaãnû vyplynulo, Ïe natalizumab
mÛÏe b˘t podáván pouze v monoterapii,
se zﬁetelem k dosavadní imunosupresivní
a cytostatické léãbû pacienta i k celkovému stavu jeho imunitního systému. Na
základû tûchto doporuãení byl natalizumab registrován a ve vyspûl˘ch státech
v souãasné dobû pﬁedstavuje dÛleÏitou
a potentní moÏnost léãby aktivní RS s vy‰‰í frekvencí atak, zvlá‰tû pﬁi nedostateãném úãinku dosavadních lékÛ první volby – IFN-β a GA. Je podáván v dávce
300 mg jedenkrát mûsíãnû intravenóznû.
V âR je natalizumab sice registrován, bohuÏel je v‰ak kategorizace preparátu i jeho
úhrada s vysok˘m doplatkem pro pacienta v souãasné dobû nastavena tak, Ïe
natalizumab není v praxi u nás pro indiko-
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vané pacienty k dispozici. I zde pﬁedpokládáme brzkou revizi, protoÏe situace
nedostupnosti doposud nejefektivnûj‰ího
léku v terapii RS není dlouhodobû udrÏitelná.
V pﬁípadû nedostateãného efektu DMD
je na místû podle dosavadních doporuãení zv˘‰it dávku IFN-β, pokud i pﬁesto nadále pokraãuje aktivita choroby a není vhodné nebo se nepodaﬁí z ekonomick˘ch
dÛvodÛ zavést léãbu natalizumabem,
máme k dispozici cytostatické a imunosupresivní reÏimy. Jedin˘m mezinárodnû
uznávan˘m cytostatikem v takovém pﬁípadû s dostateãn˘m mnoÏstvím vûdeck˘ch podkladÛ je mitoxantron [29, 30], pﬁi
jehoÏ podávání je ov‰em pro kardiotoxicitu
stanovena kumulativní dávka 140 mg/m2,
novû dokonce 100 mg/m2, taktéÏ riziko
indukce malignity (zejména akutní promyelocytární leukémie) není zanedbatelné.
Pokud se rozhodneme pﬁi vysoké aktivitû
choroby pﬁistoupit k léãbû mitoxantronem,
je nutn˘ peãliv˘ screening pﬁed zahájením
léãby – onkoscreening, echokardiografické vy‰etﬁení (hodnota ejekãní frakce levé
komory srdeãní musí b˘t vy‰‰í neÏ 55 %;
elektrokardiografie není dostaãující), vylouãení infekãních fokusÛ. Stejnû jako jiná
cytostatika ani mitroxantron nesmí b˘t aplikován pﬁi souãasné infekci vãetnû inaparentní pro hrozící riziko sepse. U mlad˘ch
muÏÛ pﬁed zahájením intenzivní cytostatické léãby diskutujeme moÏnost kryoprezervace spermatu. Vlastní schéma léãby
u RR-RS nejãastûji pﬁedstavuje podávání
20 mg mitoxantronu a 1 g methylprednisolonu v mûsíãních intervalech, po tﬁech
aÏ ‰esti mûsících léãby lze pokraãovat
v podávání stejné dávky nebo dávky
10 mg mûsíãnû v tﬁímûsíãních intervalech.
Kontroly krevního obrazu a jaterních testÛ
provádíme za 10–14 dní po kaÏdé aplikaci cytostatika. I bûhem léãby, nejen opakovanû po ukonãení léãby mitoxantronem,
je na místû kontrolní echokardiografické
vy‰etﬁení.
âastûji vyuÏíváme ménû toxickou pulzní léãbu alkylaãním cytostatikem cyklofosfamidem v dávce 800 mg/m2 v kombinaci s 1 g methylprednisolonu jedenkrát
mûsíãnû individuálnû dle efektu tﬁi aÏ ‰est
mûsícÛ [31]. TaktéÏ u tohoto cytostatika je
nezbytné peãlivé vylouãení infekce pﬁed
aplikací a pravidelné laboratorní kontroly
pacienta.
K lékÛm druhé volby u RR-RS jsou ﬁazeny dále intravenózní imunoglobuliny – IVIG;
z této léãby mají prospûch zejména pacienti s v˘razn˘mi neÏádoucími úãinky nebo
riziky podání DMD ãi imunosuprese, dále
pacienti s recidivujícími infekty jako spou‰tûãi atak RS, popﬁípadû pacientky s vy‰‰ím rizikem zhor‰ení RS po porodu (IVIG
nejsou kontraindikací kojení a léãbu tûmi-

to preparáty lze zahájit jiÏ za 24 hodin po
porodu). Dle metaanal˘zy, která hodnotila
v˘sledky studií s DMDs a IVIG, je efekt
tûchto preparátÛ v léãbû RR-RS srovnateln˘ [32]. Také mechanismus úãinku IVIG
je velmi komplexní: IVIG obsahují antiidiotypové protilátky, modulují aktivitu pﬁirozené bunûãné i komplementové imunity, interferují s proliferací T lymfocytÛ i B lymfocytÛ,
podporují remyelinizaci. IVIG jsou aplikovány v dávce 0,15–0,20 g/kg jedenkrát
mûsíãnû, z neÏádoucích úãinkÛ hrozí alergická reakce, vzácnûji, zvlá‰tû u pacientÛ
s geneticky podmínûn˘m hyperkolagulaãním stavem, také hluboká Ïilní trombóza
ãi plicní embolie.
K dispozici je v rámci lékÛ druhé volby
také perorální imunosupresivum azathioprin, vût‰inou podávané v dávce 50–100 mg
dennû v kombinaci s nízkou dávkou p.o.
kortikoidÛ (ekvivalent maximálnû 10 mg
prednisolonu dennû). Tento lék je v léãbû
autoimunitních chorob znám jiÏ déle neÏ
30 let, nebyly u nûj sice provedeny dvojitû
slepé, randomizované klinické studie, jaké
jsou dnes poÏadovány u v‰ech nov˘ch
léãiv, pﬁesto má zﬁejm˘ efekt [33]; v kaÏdém pﬁípadû zÛstává kombinovaná imunosuprese dÛleÏit˘m léãebn˘m pﬁístupem,
pokud se nepodaﬁí zahájit léãbu DMD.
Pﬁed zahájením terapie azathioprinem
vy‰etﬁujeme dnes jiÏ standardnû genomovou DNA na pﬁítomnost alelick˘ch variant
enzymu thiopurinmethyltransferázy (TPMT).
Pacienti – homozygoti pro nefunkãní alelu
TPMT – metabolizují azathioprin dvûma
dal‰ími moÏn˘mi metabolick˘mi cestami:
hypoxantinguaninfosforibosyltransferázou
(HGPRT) a xantinoxidázou (XO) se zv˘‰enou
tvorbou myelotoxick˘ch thioguaninov˘ch
nukleotidÛ, a jsou tak ohroÏeni vzácnou
komplikací léãby azathioprinem – útlumem
kostní dﬁenû [34]. Stanovení nulové ãi nízké (heterozygoti) aktivity TPMT a tím kontraindikace azathioprinu pﬁedstavuje dobr˘
pﬁíklad vyuÏití farmakogenetiky v praxi. Normální aktivita TPMT v‰ak nevyluãuje nesná‰enlivost azathioprinu ani pﬁípadnou hepatopatii. VÏdy je proto potﬁeba pravidelnû
kontrolovat pacienty laboratornû.
Pﬁi nesná‰enlivosti azathioprinu lze zvolit dal‰í preparáty ze skupiny imunosupresiv – methotrexát, perorální cyklofosfamid,
mykofenolát mofetil nebo cyklosporin A.
U zhruba 3 % pacientÛ mÛÏe mít choroba velmi rychl˘ a agresivní prÛbûh s tûÏk˘mi atakami s v˘razn˘m neurologick˘m
reziduem jiÏ od poãátku nemoci. Pﬁi nedostateãném efektu v˘‰e uveden˘ch léãebn˘ch moÏností je moÏno u tûchto pacientÛ zváÏit odpovídajícím zpÛsobem agresivní
léãbu experimentální – vysokodávkovanou
imunoablaci s následnou podporou hematopoetick˘ch kmenov˘ch bunûk [35, 36].
Podle údajÛ European Group for Blood
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and Marrow Transplantation (EBMT) bylo
tímto reÏimem léãeno jiÏ 300 pacientÛ
a jednoznaãnû nejvût‰í pﬁínos byl pozorován u pacientÛ s délkou trvání choroby do
pûti let a s mírou postiÏení do 5,5 stupnû
Kurtzkeho ‰kály (schopnost ujít bez opory
a bez zastavení alespoÀ 100 metrÛ). U takto správnû indikovan˘ch pacientÛ (tedy
s vysokou aktivitou zánûtu a je‰tû relativnû
mal˘m ireverzibilním po‰kozením nervov˘ch vláken) dosahuje interval bez progrese nemoci délky více neÏ 6 let u zhruba
60 % pacientÛ; to je v˘sledek, kterého
u takto maligní RS nelze dosáhnout Ïádnou
jinou dostupnou léãbou. Mortalita u souboru 300 pacientÛ dle databáze EBMT
dosahovala 2,3 %. Léãba zahrnuje poskytnutí podrobn˘ch informací a diskusi s pacientem i jeho rodinou, rozsáhl˘ screening
k vylouãení infekãních fokusÛ a orgánov˘ch
patologií, poté nejprve vyplavení kmenov˘ch CD34+ bunûk do periferní krve pomocí vysoké dávky cyklofosfamidu a rÛstov˘ch faktorÛ, sbûr kmenov˘ch bunûk
leukaferézou (kmenové buÀky tedy nejsou
získávány pﬁímo z kostní dﬁenû a nûkdy
uvádûn˘ název transplantace kostní dﬁenû proto není správn˘), vlastní imunoablaci
s cílem zniãit imunitní systém pacienta, vrácení vlastních kmenov˘ch bunûk pacientovi, coÏ znamená do 10–14 dnÛ obnovení jednotliv˘ch krevních ﬁad s ideou obnovy
také nového a ménû agresivního imunitního systému. DÛleÏitou a neoddûlitelnou
souãástí celého procesu je také intenzivní
rehabilitace.
Ménû agresivní reÏim pro léãbu agresivní RS pﬁedstavuje téÏ experimentální
pulzní léãba vysokodávkovan˘m methotrexátem podávan˘m intravenóznû v dávce 2,5 g/m2 i.v. jedenkrát mûsíãnû po dobu
4–6 mûsícÛ.

Závûr
V souãasné dobû máme v léãbû relaps-remitentní RS k dispozici ﬁadu terapeutick˘ch moÏností. Stále v‰ak neexistuje
kauzální terapie a ve chvíli, kdy dojde
k nevratnému po‰kození nervov˘ch vláken
CNS a k vyãerpání rezerv, na‰e léãebné
moÏnosti rapidnû ub˘vají. I kdyÏ jsme
svûdky rychlého v˘voje ﬁady nov˘ch a velmi slibn˘ch léãiv (roz‰iﬁující se skupina
potentních monoklonálních protilátek, nová
perorální imunomodulancia a imunosupresiva, DNA vakcinace atd.), jsou to v‰echno opût pﬁedev‰ím léãiva protizánûtlivá,
nikoliv neuroprotektivní. Na‰ím zcela zásadním cílem proto zÛstává vãasná diagnostika RS a co nejãasnûj‰í zahájení úãinné
protizánûtlivé léãby jako jediné moÏné prevence neurodegenerace a invalidity pacienta.
Práce byla podpoﬁena VZ-MSM0021620849.
Pﬁevzato z Remedia 6/2007
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Postavení venlafaxinu v léãbû depresivních
a úzkostn˘ch poruch
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Souhrn
Češková E. Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch. Remedia 2008; 18: 201–203.
Do popředí zájmu se dostávají tzv. duální antidepresiva typu SNRI (specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).
Nejdéle je k dispozici venlafaxin, o kterém byla publikována řada přehledů i v české odborné literatuře. V této práci jsou shrnuta novější
srovnání venlafaxinu s ostatními antidepresivy, která upřesňují jeho postavení. Ukazuje se, že antidepresiva ovlivňující dostupnost více než
jednoho ze základních neurotransmiterů mají razantnější účinek. Venlafaxin je dnes v ČR dostupný ve formě s prodlouženým uvolňováním,
která je lépe snášena. Perspektivní je zavedení desvenlafaxinu, aktivního metabolitu venlafaxinu, do klinické praxe. K jeho hlavním výhodám
patří, že není metabolizován enzymatickým systémem CYP2D6 a tento systém – na rozdíl od venlafaxinu – neinhibuje. V praxi to může znamenat menší riziko lékových interakcí.
Klíčová slova: duální antidepresiva – depresivní porucha – úzkostné poruchy – odpověď na léčbu – remise – venlafaxin – desvenlafaxin.

Summary
Češková E. The place of venlafaxine in the treatment of depressive and anxiety disorders. Remedia 2008; 18: 201–203.
Dual-action antidepressants SNRIs (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors) have recently come into the limelight. Venlafaxine, the longest available SNRI, has also been the subject of a number of review articles in the Czech literature. This article summarizes the most recent
comparisons of venlafaxine with other antidepressants, thus defining the place of the drug among other antidepressants. Antidepressants that
influence the availability of more than one of the major neurotransmitters appear to have a more pronounced effect. In the Czech Republic,
venlafaxine is currently available in the better tolerated extended-release form. Desvenlafaxine, an active metabolite of venlafaxine, has shown
great promise in clinical practice. One of the greatest advantages of desvenlafaxine is that it is not metabolized via CYP2D6 and, unlike
venlafaxine, does not inhibit CYP2D6. This fact would have the practical benefit of reducing the risk of drug interactions.
Key words: dual-action antidepressants – depressive disorder – anxiety disorder – response – remission – venlafaxine – desvenlafaxine.

Dnes máme k dispozici kolem ãtyﬁ desítek antidepresiv (AD), která zaﬁazujeme do
nûkolika skupin. Nejãastûji pﬁedepisovan˘mi AD jsou specifické inhibitory zpûtného vychytávání serotoninu (SSRI). K jejich
roz‰íﬁení nepochybnû pﬁispûl nástup generick˘ch preparátÛ a uvolnûní preskripce
pro lékaﬁe prvního kontaku a dal‰í odborníky – nepsychiatry. Léãba SSRI je dobﬁe
sná‰ena (minimální anticholinergní a kardiovaskulární vedlej‰í úãinky), je relativnû
bezpeãná a vyznaãuje se jednoduch˘m
dávkováním. Ukazuje se, Ïe pro vût‰inu
nemocn˘ch pﬁedstavuje jedna tableta dennû úãinnou dávku. Na základû randomizovan˘ch, kontrolovan˘ch studií s fixním
dávkováním byl pozorován oplo‰tûl˘ prÛbûh kﬁivky vyjadﬁující vztah mezi dávkou
a odpovûdí pﬁi léãbû akutní deprese. Tento fenomén je moÏno povaÏovat za charakteristick˘ pro SSRI [1]. Dal‰í skupinu AD
pronikající do popﬁedí zájmu pﬁedstavují
tzv. duální AD. Svojí úãinností se blíÏí klasick˘m tricyklick˘m AD a sná‰enlivostí
a bezpeãností jsou blízká SSRI.
Venlafaxin, první ze skupiny duálních
AD typu specifick˘ch inhibitorÛ zpûtného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu
(SNRI), je na na‰em trhu nejdéle. V ãeské
odborné literatuﬁe mu byla vûnována velká
pozornost. Sdûlení publikované v roce
2005 shrnulo velmi pﬁehledn˘m zpÛsobem
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v‰echny dostupné informace o tomto léku
[2], dal‰í sdûlení se zab˘valo postavením
venlafaxinu v ambulantní praxi [3]. Venlafaxin byl také opakovanû zmiÀován v pﬁehledn˘ch pracích, které byly vûnovány
duálním AD [4, 5]. V souãasné dobû je jednoznaãnû preferován venlafaxin ve formû
s prodlouÏen˘m uvolÀováním (ER, XR, SR)
a roz‰iﬁuje se ﬁada jeho generick˘ch
preparátÛ. Ze skupiny SNRI je u nás k dispozici pro léãbu depresivní poruchy také
milnacipran a duloxetin. Duloxetin je indikován rovnûÏ k léãbû diabetické periferní
neuropatie.

Nové poznatky o úãinnosti
a sná‰enlivosti venlafaxinu
u pacientÛ s depresivní
poruchou
V roce 2006 bylo provedeno nepﬁímé
srovnání pomocí metaregresní anal˘zy v‰ech
publikovan˘ch dvojitû slep˘ch studií, které
hodnotily efekt léãby fluoxetinem (22 studií), venlafaxinem (8 studií) a duloxetinem
(9 studií) oproti placebu u nemocn˘ch
s velkou depresí [6]. Venlafaxin byl signifikantnû úãinnûj‰í neÏ duloxetin s v˘jimkou
hodnocení tzv. drop-out pacientÛ. Fluoxetin
se v˘znamnû neli‰il v úãinnosti a sná‰enlivosti od duloxetinu.
Podobn˘ trend ve prospûch venlafaxinu byl jiÏ pozorován [7] v dﬁíve publikova-
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ném srovnání randomizovan˘ch studií
s venlafaxinem a duloxetinem kontrolovan˘ch placebem. V˘skyt remisí a opovûdí
na léãbu byl vy‰‰í pﬁi podávání venlafaxinu
o 17,8 % a 24,4 % (vs. placebo), pﬁi podávání duloxetinu o 14,2 % a 18,6 %. Numerick˘ rozdíl mezi vûtvemi (venlafaxin vs.
duloxetin) ve prospûch venlafaxinu v‰ak
nebyl statisticky signifikantní. Pﬁímé srovnání venlafaxinu a duloxetinu provedeno
nebylo.
Nedávno byla publikována metaanal˘za
randomizovan˘ch klinick˘ch studií, které
srovnávaly nejménû dvû látky ze skupiny tricyklick˘ch antidepresiv (TCA), SSRI a SNRI
s následnou minimálnû 6t˘denní léãbou
depresivní poruchy [8]. Autoﬁi vyhledali relevantní studie ze znám˘ch databází (MEDLINE, EMBASE, IPA Cochrane International
Library) za období 1980–2005. Bylo hodnoceno dosaÏení remise a v˘skyt pacientÛ, kteﬁí museli léãbu pﬁeru‰it pro neÏádoucí úãinky nebo nedostateãnou úãinnost.
Zástupcem skupiny SNRI byl venlafaxin,
milnacipran i duloxetin, ve skupinû SSRI
se jednalo o citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin a v rámci TCA byl
zastoupen amitriptylin, klomipramin a imipramin. Remise byla definována pomocí
redukce celkového skóre bûÏnû pouÏívan˘ch ‰kál (HAMD ≤ 7 nebo MADRS
≤ 12). Celkem bylo analyzováno 15 studií
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s 30 vûtvemi, které zahrnuly 2458 osob.
Nejãastûji bylo dosaÏeno remise pﬁi léãbû
SNRI (49 %), následovala skupina TCA
(44,1 %) a SSRI (37,7 %). Antidepresiva
typu SNRI byla v tomto aspektu signifikantnû úãinnûj‰í neÏ TCA (p < 0,05), TCA
byla úãinnûj‰í neÏ SSRI a SNRI prokazovala vy‰‰í úãinnost neÏ SSRI (p < 0,001).
Pﬁi rozdûlení na hospitalizované (n = 582)
a ambulantní nemocné (n = 1613) bylo pﬁi
léãbû SNRI dosaÏeno nejvy‰‰ího procenta remisí (52 % u 144 hospitalizovan˘ch
a 49,3 % u 550 ambulantních nemocn˘ch).
Skupina SNRI také vykazovala nejniÏ‰í
procento pacientÛ, kteﬁí museli pﬁeru‰it
léãbu (26,1 %), následovala skupina SSRI
(28,4 %) a TCA (35,7 %). Autoﬁi upozorÀují,
Ïe ve studiích s venlafaxinem byla zastoupena pouze léková forma s prodlouÏen˘m
uvolÀováním.
Uvedená srovnání potvrzují, Ïe AD
s duálním mechanismem úãinku jsou úãinnûj‰í neÏ SSRI u závaÏnûj‰ích depresí
a jsou ve svém efektu razantnûj‰í – jejich
podávání vede ãastûji k remisi, která je
dnes hlavním cílem léãby.

Srovnání venlafaxinu
s ostatními antidepresivy
(dvojitû slepé studie)
Venlafaxin versus sertralin
Shelton [9] v 8t˘denní dvojitû slepé studii srovnával venlafaxin XR (225 mg dennû)
a sertralin (150 mg dennû) v léãbû velké
deprese. Primárním v˘stupem bylo hodnocení kvality Ïivota, sekundárním v˘stupem
pak redukce celkového skóre 17poloÏkové ‰kály HAMD. Úãinnost byla srovnatelná
v obou parametrech. Rozdíl mezi obûma
AD nebyl pozorován ani v dal‰í podobné
studii, i kdyÏ sertralin byl spojen s men‰í
zátûÏí pﬁi ukonãení této léãby a s niÏ‰ím
rizikem vzestupu krevního tlaku [10].
V této souvislosti je zajímavé, Ïe jak
laboratorní, tak klinické studie ukazují, Ïe
sertralin mÛÏe klinicky v˘znamnû blokovat
zpûtné vychytávání dopaminu, zvlá‰tû ve
vy‰‰ích dávkách, a tím se blíÏit efektu duálních AD.
Venlafaxin versus escitalopram
Venlafaxin XR byl také stejnû úãinn˘ jako
escitalopram, zástupce alosterického SSRI,
kter˘ má díky svému mechanismu úãinku
razantnûj‰í efekt neÏ citalopram [11].
Venlafaxin versus mirtazapin
Venlafaxin byl srovnán s mirtazapinem
v léãbû hospitalizovan˘ch nemocn˘ch se
závaÏnou depresivní epizodou s melancholick˘mi rysy. Obû látky byly úspû‰né
a pacienti je dobﬁe sná‰eli. Rozdíly v nûkter˘ch parametrech ve prospûch mirtazapinu nebyly statisticky signifikantní [12].
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I tato srovnání do urãité míry podporují
zjednodu‰enou pﬁedstavu, Ïe obecnû AD
pÛsobící více mechanismy mohou b˘t úãinnûj‰í neÏ AD zvy‰ující dostupnost pﬁeváÏnû jednoho neurotransmiteru jedním
mechanismem.

Venlafaxin u depresivních
nemocn˘ch, kteﬁí nereagují
na první nebo druhou
volbu léãby
Pokud nemocn˘ nereaguje dostateãnû
na první AD (nejãastûji ze skupiny SSRI),
nabízí se nûkolik moÏností – zv˘‰ení dávek,
augmentace, zámûna nebo kombinace
AD. Strategie zv˘‰ení dávky mÛÏe b˘t relevantní právû pro venlafaxin. V 8t˘denní studii u nemocn˘ch, kteﬁí nereagovali na SSRI
nebo je netolerovali, byly srovnávány vysoké a standardní dávky venlafaxinu ER.
Podávání vysok˘ch dávek (300–375 mg
pro die) vedlo k rychlej‰í odpovûdi na léãbu, ale léãivo bylo hÛﬁe tolerováno, neÏ
pokud bylo podáváno ve standardních dávkách (prÛmûrná denní dávka 148 mg) [13].
âastou léãebnou strategií je zámûna
podávaného AD za AD se ‰ir‰ím spektrem
úãinku. Zmûna AD na SNRI je úspû‰ná
u 30–60 % léãen˘ch [14]. V této indikaci
nám bohuÏel chybûjí kontrolované studie.
V ãasto citované studii STAR-D bylo zji‰tûno, Ïe po neúspûchu SSRI pﬁi otevﬁené
randomizované aplikaci bupropionu SR,
sertralinu nebo venlafaxinu XR pﬁibliÏnû
jeden ze ãtyﬁ léãen˘ch dosáhl remise. Mezi
jednotliv˘mi AD nebyl zji‰tûn podstatn˘ rozdíl [15].
V klinické praxi ãasto pouÏíváme kombinaci AD. Hannan [16] popsal v˘sledek
léãby kombinací mirtazapinu a venlafaxinu u 32 farmakorezistentních depresivních
nemocn˘ch. Teoreticky by tato kombinace
mûla vést k v˘znamnému zv˘‰ení serotonergní a noradrenergní aktivity kombinací
dvou mechanismÛ, tj. inhibice zpûtného
vychytávání a blokádou α2-adrenergních
receptorÛ. Dobrá odpovûì na léãbu byla
pozorována u 50 % léãen˘ch po 8 t˘dnech
a po 6 mûsících léãby se stav 75 % pacientÛ léãen˘ch kombinací v˘znamnû
zlep‰il. Z vedlej‰ích úãinkÛ byla nejãastûji
udávána sedace (19 %) a pﬁírÛstek hmotnosti (19 %), pro tyto vedlej‰í úãinky ukonãilo medikaci 5 léãen˘ch.

Nové poznatky o úãinnosti
a sná‰enlivosti venlafaxinu
indikovaného v léãbû
úzkostn˘ch poruch
Analogicky jako v pﬁípadû SSRI hledají
i duální AD dal‰í indikace. Nejlogiãtûj‰í se
jeví roz‰íﬁení indikací na úzkostné poruchy.
U generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkosti byl efekt venlafaxinu prokázán
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v kontrolovan˘ch studiích, jak jiÏ bylo uvedeno v pﬁehledov˘ch sdûleních v na‰í literatuﬁe [2–5].
U obsedantnû-kompulzivní poruchy byly
pomocí databáze MEDLINE identifikovány
klinické studie s venlafaxinem a klomipraminem publikované v letech 1996–2004.
Vût‰ina studií byla provedena s aktivním
komparátorem ze skupiny SSRI. Dvojitû
slepé studie s velafaxinem kontrolované
placebem témûﬁ chybûly (pouze tﬁi dvojitû
slepé studie s venlafaxinem v této indikaci,
z toho dvû s aktivním komparátorem, jedna
s placebem). Otevﬁené studie pﬁímo srovnávající venlafaxin s klomipraminen zjistily
stejnou úãinnost obou látek, ale lep‰í sná‰enlivost venlafaxinu. Autoﬁi povaÏují v souãasné dobû za vhodnou indikaci duálnû
pÛsobících látek u obsedantnû-kompulzivní
poruchy farmakorezistenci a komorbiditu
s ADHD* a s úzkostí nebo s depresí [17].
Duální AD jsou stále více uÏívána
v nepsychiatrick˘ch indikacích, hlavnû
u bolestiv˘ch syndromÛ rÛzné etiologie.
Venlafaxin byl úspû‰nû zkou‰en u diabetické neuropatie, kde kromû analgetického efektu mÛÏe b˘t v˘hodné, Ïe neovlivÀuje v˘raznûji glukózovou homeostázu.
V poslední dobû se hodnû hovoﬁí o biologick˘ch markerech deprese a neurodegenerativní hypotéze deprese. V této
souvislosti je zajímavá studie Aydemira
a spoluautorÛ [18], dle které úspû‰ná terapie venlafaxinem vedla k úpravû nízk˘ch
hladin BDNF (brain derived neurotrophic
factor), jednoho z v˘znamn˘ch neurotrofních faktorÛ. Biologická báze deprese je
pﬁedmûtem intenzivního v˘zkumu. Vedle
monoaminÛ, které hrají v˘znamnou roli, se
ﬁada studií zab˘vá pﬁenosem signálu uvnitﬁ
buÀky.

Perspektiva
Ve fázi III klinického zkou‰ení je aktivní
metabolit venlafaxinu, desvenlafaxin (desmethylvenlafaxin). Venlafaxin je primárnû
metabolizován vysoce polymorfním izoenzymem CYP2D6 na farmakologicky
aktivní metabolit O-desmethylvenlafaxin
a v men‰í míﬁe izoenzymem CYP3A4 na
N-desmethylvenlafaxin. Ve dvojitû slepé
studii kontrolované placebem, do níÏ byli
zaﬁazeni ambulantní pacienti, byla prokázána úãinnost a bezpeãnost desvenlafaxinu ER v léãbû velké deprese. Desvenlafaxin, stejnû jako jeho mateﬁská látka,
selektivnû inhibuje zpûtné vychytávání
serotoninu a noradrenalinu a má velmi
malou afinitu k muskarinov˘m, histaminov˘m a adrenergním receptorÛm. Není
metabolizován cytochromem P-450 a minimálnû tento enzymatick˘ systém inhibuje;
je metabolizován na glukuronid a je vyluãován v této formû nebo jako nezmûnûn˘
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vedlej‰ích úãinkÛ. Rozdíly v léãebném
efektu nebyly signifikantní [20].

Závûry
V podstatû v‰echna uÏívaná AD zvy‰ují
dostupnost monoaminÛ v CNS. Do té
doby, neÏ dostaneme do rukou AD vyvinutá na bázi nonaminergních mechanismÛ, bychom se mûli snaÏit maximálnû vy-

uÏít moÏností, které nám nabízejí dostupná AD (rÛzné galenické formy, aktivní metabolity s v˘hodnûj‰ími farmakokinetick˘mi
vlastnostmi, alosterické formy). Perspektivní je zkoumání intracelulárních a molekulárních pochodÛ, které hrají roli v antidepresivním úãinku.
Práce byla podpoﬁena V˘zkumn˘m zámûrem
MSM0021622404.
Pﬁevzato z Remedia 3/2008
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Souhrn
Praško J. Melatonin a léčba nespavosti. Remedia 2008; 18: 259–264.
Melatonin, hormon produkovaný epifýzou v nočních hodinách, se u člověka uplatňuje jako časovač biologických rytmů a jako signál, který
ohlašuje příchod spánku. Změněná úroveň sekrece a hladiny melatoninu byla zjištěna u různých psychiatrických poruch, jako je unipolární
a bipolární deprese, sezonní afektivní porucha, bulimie, anorexie, panická porucha a obsedantně-kompulzivní porucha. Nízké hladiny melatoninu byly rovněž pozorovány u pacientů se schizofrenií. Se stoupajícím věkem produkce melatoninu klesá a zvyšuje se prevalence spánkových poruch, zejména nespavosti. V souvislosti s diagnostikou a terapií spánkových obtíží bývá jako dominující syndrom stále častěji
popisován pocit nedostatečného osvěžení (vnímání nízké kvality spánku) a následně snížená aktivita ve dne. Melatonin může být užitečnou
léčivou látkou v terapii poruch cirkadiánních rytmů, jako je syndrom změny časových pásem (jet-lag syndrome), zkracuje latenci usnutí
a zároveň zlepšuje délku a kvalitu spánku. Melatonin může být rovněž využit jako krátkodobé hypnotikum u schizofrenních pacientů s nespavostí. Nízká produkce a sekrece melatoninu v noci byla prokázána u starších osob trpících nespavostí a jeho podávání se osvědčilo při léčbě spánkových obtíží u těchto pacientů. Ve srovnání s běžně předepisovanými látkami ze skupiny hypnotik, jako jsou benzodiazepiny a tzv.
Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon), má melatonin několik klinicky významných předností, jednak nezpůsobuje ranní otupělost ani syndrom
z odnětí, jednak není návykový.
Klíčová slova: melatonin – poruchy spánku – cirkadiánní rytmy.

Summary
Praško J. Melatonin and treatment of insomnia. Remedia 2008; 18: 259–264.
Melatonin, the hormone produced nocturnally by the pineal gland, serves as a circadian time cue and sleep-anticipating signal in humans.
Altered secretory patterns and levels of melatonin have been found in various psychiatric disorders such as unipolar and bipolar depression, seasonal affective disorder, bulimia, anorexia, panic disorder, and obsessive compulsive disorder. Low melatonin levels have also been
observed in patients with schizophrenia. With age, melatonin production declines and the prevalence of sleep disorders, particularly insomnia, increases. Non-restorative sleep (perceived poor quality of sleep) and subsequently poor daytime functioning are increasingly recognized as a leading syndrome in the diagnostic and therapeutic process of insomnia complaints. Melatonin can be a useful therapeutic agent
in the treatment of circadian phase disorders such as jet lag and increases the speed of falling asleep, as well as sleep duration and quality. Melatonin may be also a useful short-acting hypnotic for schizophrenic patients with insomnia. Low nocturnal melatonin production and
secretion have been reported in elderly insomniacs, and exogenous melatonin has proved effective in treating sleep disturbances in these
patients. In comparison to a number of sleep-promoting agents that are usually prescribed, such as benzodiazepines and Z-drugs (zolpidem and zopiclon belonging to the latter ones), melatonin has several advantages of clinical relevance: it does not cause either hangover
or withdrawal effects and is devoid of any addictive potential.
Key words: melatonin – sleep disorders – circadian rhythms.

Hlavním rysem cirkadiánních rytmÛ je,
Ïe pﬁetrvávají i bez pﬁítomnosti ãasov˘ch
podnûtÛ, takÏe nejsou jen pasivnû vynuceny 24hodinov˘mi cykly prostﬁedí. Cirkadiánní rytmy mají pﬁibliÏnû 24hodinovou
periodu (u ãlovûka 24,18 hod.) a bûÏnû je
na 24hodinov˘ rytmus upravuje cyklus
svûtlo-tma. Místem primárního cirkadiánního oscilátoru je suprachiasmatické jádro hypotalamu (SCN). Tyto vnitﬁní hodiny
ﬁídí mnoho rytmÛ, vãetnû rytmu chování,
tûlesné teploty, spánku, stravování, pití
a hormonálních hladin. Jedním z tûchto
cirkadiánnû regulovan˘ch hormonÛ je melatonin.

Melatonin
Lerner a spolupracovníci v 50. letech
izolovali z epif˘zy substanci N-acetyl-5-methoxytryptamin, kterou pojmenovali
melatonin. Melatonin vykazuje v˘razn˘ denní rytmus s noãními hladinami 10–100krát
vy‰‰ími, neÏ jsou hladiny denní [1]. V pﬁirozen˘ch podmínkách dochází k vzestupu jeho hladin krátce po zaãátku periody
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tmy, vzestup vrcholí kolem 2.–4. hodiny
ranní a pokles nastává krátce pﬁed jejím
koncem (graf 1). Sekrece melatoninu je ve
sv˘ch parametrech geneticky determinována. Za dlouh˘ch fotoperiod je kﬁivka ‰ir‰í, za krátk˘ch uÏ‰í. Podle délky fotoperiody nebo délky infuze melatoninu lze u ﬁady
laboratorních zvíﬁat mûnit sezonní chování. Melatonin pﬁiná‰í informaci o délce tmavé i svûtelné ãásti dne a tímto ovlivÀuje
reprodukãní funkce u savcÛ. Melatonin také
dává zpûtnou vazbu vnitﬁním hodinám
a mÛÏe slouÏit jako setrvaãník pﬁi zmûnû
svûtelného reÏimu. Dále má melatonin hypnotick˘ efekt u ãlovûka, naproti tomu
u noãních zvíﬁat zvy‰uje úroveÀ bdûlosti.
Aktivita melatoninu na receptorech MT1,
MT2 a MT3 pﬁispívá u ãlovûka k procesÛm
podporujícím spánek, protoÏe tyto receptory se podílejí na regulaci cirkadiánního
rytmu a spánku. Místa s vysokou vazebnou afinitou pro melatonin byla zji‰tûna
v suprachiasmatickém jádﬁe, v eminentia
mediana a v chorioidálním plexu na kaudálním konci ãtvrté komory. Dvû dal‰í mís-

ta byla nalezena mimo mozek – v pﬁední
hypof˘ze a v retinû. K sekreci melatoninu
z epif˘zy dochází pﬁedev‰ím na základû
svûteln˘ch podnûtÛ (obr. 1).
Na cirkadiánní rytmus hladin melatoninu mohou mít vliv mnohé faktory: svûteln˘
reÏim, vûk, léãiva, jako jsou α-adrenergní
blokátory, perorální kontraceptiva apod.
Tento rytmus je v‰ak relativnû neovlivniteln˘ cyklem spánek-bdûní a stresov˘mi vlivy.
Ve stáﬁí dochází k progresivnímu poklesu
produkce epifyzárního enzymu N-acetyltransferázy (NAT), z ãehoÏ rezultuje pokles
hladin melatoninu. Objevují se pak poruchy v cirkadiánních rytmech, zejména ve
spánku, kter˘ se vlivem nízké hladiny melatoninu stává lehk˘m a nedostateãn˘m,
a v dÛsledku krátké sekrece melatoninu je
doba spánku zkrácena. Sharma a kol. [2]
zkoumali vztah hladin melatoninu a vûku.
PrÛmûrné hladiny melatoninu s vûkem
signifikantnû klesají (rovnûÏ hladiny kortizolu). Akrofáze* melatoninu s vûkem vykazovaly fázové zpoÏdûní, zatímco akrofáze
kortizolu mûly fázov˘ pﬁedstih.
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Melatonin a spánek

Melatonin v léãbû primární
insomnie
Nûkteré star‰í studie ukázaly dobr˘
léãebn˘ úãinek melatoninu [11–16], jiné ho
nenalezly [17–19]. V˘sledky byly rozporuplné patrnû kvÛli mal˘m poãtÛm pacientÛ
v jednotliv˘ch studiích. V novûj‰í rozsáhlej‰í studii zkoumali Leger a kol. [20] v˘dej
hlavního metabolitu melatoninu 6-sulfatoxymelatoninu u 517 pacientÛ star‰ích 55 let
trpících nespavostí. U 372 pacientÛ sledovali autoﬁi zmûnu, ke které dojde po
3t˘denní léãbû melatoninem s prodlouÏen˘m uvolÀováním po pﬁedchozím podávání placeba (2 t˘dny). Autoﬁi porovnávali
nález s kontrolní skupinou osob stejného
vûku (n = 29) a s mlad‰ími zdrav˘mi dobrovolníky (n = 30). V˘dej 6-sulfatoxymelatoninu byl v˘znamnû niÏ‰í u pacientÛ
s nespavostí neÏ u kontrolní skupiny a neÏ
u mlad‰ích jedincÛ. Asi 30 % pacientÛ mûlo
hladiny velmi nízké a právû tito pacienti nejlépe odpovídali na léãbu melatoninem.
V dal‰í velké studii [21] byla hodnocena
úãinnost a bezpeãnost melatoninu s prodlouÏen˘m uvolÀováním (2 mg) u 354 pacientÛ star‰ích 55 let s primární insomnií.
Studie mûla dvojitû slep˘ design kontrolovan˘ placebem. Po dvout˘denní jednodu‰e
zaslepené ãásti s podáváním placeba
následovala dvojitû slepá tﬁít˘denní ãást,
kdy placebo nebo melatonin dostával pacient 2 hodiny pﬁed spaním. Melatonin
byl úãinnûj‰í ve zlep‰ení kvality spánku
i v dosaÏení vy‰‰í ranní bdûlosti, do‰lo
* Akrofáze – nejvy‰‰í hodnota rytmu.
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Melatonin má dva podstatné vlivy na
spánek: nepﬁím˘ vliv pﬁes posilování cirkadiánních rytmÛ a pﬁím˘ hypnotick˘ úãinek. Nepﬁímá role spoãívá v tom, Ïe melatonin zesiluje cirkadiánní rytmy [3], zejména
cyklus spánek-bdûní, a tak nepﬁímo podporuje spánek [4]. MÛÏe posunout zaãátek
spánku synchronizujícím úãinkem na vnitﬁní hodiny. Podání melatoninu veãer vede
k fázovému pﬁedstihu spánku u pacientÛ
se syndromem opoÏdûné spánkové fáze
a synchronizuje spánek s cyklem den-noc
u nevidoucích [5, 6]. Pﬁím˘ vliv exogennû
podaného melatoninu se projeví mírnû hypnotick˘m úãinkem, kdyÏ je podán bûhem
dne [7]. Pﬁím˘ hypnotick˘ vliv se projevuje
daleko více v noci neÏ bûhem dne.
ProtoÏe noãní hladiny melatoninu klesají
s vûkem (graf 2) [8], je pravdûpodobné, Ïe
náhrada melatoninu mÛÏe slouÏit jako
nástroj léãebného úãinku a zlep‰ovat kvalitu spánku u pacientÛ s primární insomnií,
zejména ve vûku nad 55 let. Ve stﬁedním
vûku a u star‰ích osob jsou hladiny 6-sulfatoxymelatoninu, hlavního metabolitu melatoninu, v moãi v˘znamnû niÏ‰í u nespavcÛ
neÏ u osob, které spí bez problémÛ [9, 10].

Graf 1 Křivka sekrece melatoninu u člověka v závislosti na denní době.

k v˘raznûj‰ímu zkrácení spánkové latence
i ke zlep‰ení kvality Ïivota. Lemoine a kol.
[22] hodnotili úãinek 3t˘denního podávání melatoninu s prodlouÏen˘m uvolÀováním oproti úãinku placeba v multicentrické, randomizované studii kontrolované
placebem, která zahrnula 170 pacientÛ
star‰ích 55 let s primární insomnií. Podávání melatoninu vedlo na rozdíl od podávání
placeba k v˘znamnému zlep‰ení kvality
spánku a ranní bdûlosti. Po ukonãení léãby se neobjevil syndrom z odnûtí.

Melatonin a nespavost pﬁi
pﬁeletech pﬁes ãasová pásma
Studie zamûﬁené na syndrom jet-lag
dokládají v˘znam pouÏití melatoninu v cirkadiánních poruchách spánku [23]. První
studie Arendtové a kol. [24] ukázala, Ïe
podávání 5 mg melatoninu 3 dny pﬁed
odletem (v ãase spánku v destinaci), v den
odletu a 2 dny po pﬁíletu odstranilo jet-lag
syndrom pﬁi pﬁeletu pﬁes 8 ãasov˘ch
pásem ze San Franciska do Lond˘na.
Následnû Arendtová a Aldhous [25] stu-

dovali 52 osob cestujících z Lond˘na do
Austrálie a zpût. Podávání 5 mg melatoninu bylo úãinnûj‰í neÏ podávání placeba.
Petrie a kol. [26] hodnotili úãinek melatoninu u posádek létajících mezi Aucklandem
na Novém Zélandu a Lond˘nem, coÏ je
12 ãasov˘ch zón. Posádky udávaly, Ïe
jet-lag syndrom je závaÏnûj‰í pﬁi letu
z Lond˘na do Aucklandu. Podávání melatoninu jim pomohlo obtíÏe v˘znamnû
zmírnit. Comperatore a kol. [27] zkoumali
úãinek melatoninu na kognitivní funkce
u posádek cestujících z centrální ãásti
USA na Stﬁední v˘chod. Podávání melatoninu (v dávce 10 mg) se ﬁídilo podle podobného protokolu, jako zvolila Arendtová [24].
Kognitivní testy byly provedeny 4 dny pﬁed
odletem a pak dennû po dobu 4 dnÛ. Po
podání melatoninu do‰lo k pﬁedstihu ãasu
usínání i vstávání a doba spánku se prodlouÏila. Skupina, která uÏívala melatonin,
dûlala v˘znamnû ménû chyb v kognitivních
testech neÏ skupina dostávající placebo.
Paul a kol. [28] zkoumali vliv melatoninu
a zopiklonu na urychlení ãasného cirka-

Graf 2 Křivka sekrece melatoninu u člověka v závislosti na věku.
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diánního spánku u posádek vojensk˘ch
letadel, které pﬁelétávaly z Kanady do
Bosny k podpoﬁe kontingentu. V podmínkách kontrolovan˘ch placebem opakovanû mûﬁili u 30 osob vliv melatoninu s prodlouÏen˘m uvolÀováním (2 mg) a zopiklonu
(5 mg). Osoby byly sledovány pﬁed misí,
v jejím prÛbûhu a po skonãení mise digitálními aktigrafy. Po podání melatoninu
i zopiklonu usnuli sledovaní rychleji, spali
déle a ménû ãasto se bûhem spánku probouzeli. Mezi melatoninem a zopiklonem
nebyl nalezen rozdíl.

Melatonin a ukonãování léãby
benzodiazepiny
Garfinkel a kol. [29] pouÏili melatonin
s prodlouÏen˘m uvolÀováním k ukonãení
léãby benzodiazepiny. Ve dvojitû slepém

designu u 26 uÏivatelÛ benzodiazepinÛ
podávali 2 mg melatoninu s prodlouÏen˘m
uvolÀováním nebo placebo dennû po dobu
6 t˘dnÛ. Pacienti byli povzbuzováni, aby
sníÏili dávku benzodiazepinÛ (jako hypnotik) ve 2. t˘dnu léãby o 50 %, ve 3. a 4.
t˘dnu o 25 % a aby jejich podávání ukonãili v 5. a 6. t˘dnu. Dennû byla hodnocena
kvalita spánku a dávka benzodiazepinÛ.
Pacienti, kteﬁí dostávali melatonin, sníÏili
v 6. t˘dnu léãby dávku benzodiazepinÛ na
11 %, zatímco skupina dostávající placebo
uÏívala 49 % dávky. U skupiny s melatoninem se navíc zlep‰ila kvalita spánku.
Vissers a kol. [30] zji‰Èovali, zda podávání melatoninu mÛÏe urychlit ukonãení
léãby benzodiazepiny u pacientÛ léãen˘ch
pro chronickou insomnii. Studie probíhala
u 9 praktick˘ch lékaﬁÛ v Nizozemsku. Pa-

cienti byli randomizováni k uÏívání melatoninu nebo placeba. Katamnéza* trvala
rok. Pﬁeru‰ení uÏívání benzodiazepinÛ bylo
kontrolováno anal˘zou jejich pﬁítomnosti
v moãi. Pro úãast ve studii se rozhodlo
38 z 503 vybran˘ch dlouhodob˘ch uÏivatelÛ. Po roce sledování nebyl zaznamenán
rozdíl mezi skupinami, v obou skupinách
ukonãilo uÏívání benzodiazepinÛ pﬁibliÏnû
40 % pacientÛ.

Melatonin a dal‰í poruchy
spánku
Podávání melatoninu nebo aplikace jasného bílého svûtla se ukázaly b˘t úãinné
v léãbû dal‰ích spánkov˘ch cirkadiánních
poruch, jako je syndrom opoÏdûné spánkové fáze [5, 6, 31], periodické spánkové poruchy u nevidoucích [32] a spán-

Obr. 1 Regulace produkce melatoninu – schematické znázornění signální dráhy.

Hlavním regulátorem syntézy melatoninu je světlo. Suprachiasmatické jádro hypotalamu (SCN) dostává fotosenzorickou informaci z očí skrze
retinohypotalamický trakt. Dráha pak vede přes ganglion cervicale superior nervovými vlákny sympatiku do epifýzy. Světlo synchronizuje cirkadiánní
pacemakerový mechanismus v SCN s vnějšími podmínkami a vede k blokádě stimulační transmise v epifýze – potlačuje produkci melatoninu.
Po expozici světlu (nebo po podání propranololu) je vylučování noradrenalinu z nervových zakončení v epifýze zredukováno nebo zastaveno [1].
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nickou veãerní insomnií. Do randomizované,
dvojitû slepé 4t˘denní studie kontrolované
placebem zaﬁadili 105 dûtí ve vûku mezi
6–12 lety, které neuÏívaly Ïádnou medikaci. PouÏili dávky 3 mg a 6 mg melatoninu.
Poãátek spánku a celkovou dobu spánku
stanovili aktigrafem, poãátek vzestupu koncentrace melatoninu stanovovali ve slinách.
Po podání melatoninu do‰lo k rychlej‰ímu
usínání, naopak po placebu se usínání
prodlouÏilo. Poãátek vzrÛstu koncentrace melatoninu se po jeho podání objevil
v˘znamnû dﬁíve, zatímco po podání placeba se opozdil. Celková doba spánku se
po melatoninu zv˘‰ila. Úãinek na chování,
kognici a kvalitu Ïivota dûtí se v‰ak neobjevil.
Asayama a kol. [40] provedli dvojitû slepou studii hodnotící úãinek melatoninu na
rytmus spánek-bdûní, kognitivní a nekognitivní funkce u 20 osob s Alzheimerovou
demencí. Melatonin nebo placebo dostávali pacienti 4 t˘dny kaÏd˘ den ve stejnou
dobu (ve 20.30 hodin). Spánek a aktivita
byly mûﬁeny aktigrafem t˘den pﬁed podáváním a t˘den po podávání medikace.
Melatonin vedl k v˘znamnému prodlouÏení spánku, sníÏení aktivity v noci, i kdyÏ
aktivita bûhem dne se nezmûnila. Po léãbû melatoninem do‰lo ke zlep‰ení kognitivních i nekognitivních funkcí hodnocen˘ch ‰kálou ADAS (Alzheimer’s Disease
Assessment Scale), ov‰em nebyl nalezen
rozdíl oproti placebu ve ‰kále MMSE (Mini-Mental State Examination). Podobnû Dowling a kol. [41] testovali ve dvou peãovatelsk˘ch domech v San Francisku, zda pﬁidání
melatoninu k fototerapii mÛÏe zv˘‰it efekt
léãby cirkadiánních poruch rytmu odpoãi-

nek-aktivita u 50 institucionalizovan˘ch
pacientÛ s Alzheimerovou chorobou. Sledované osoby byly vystaveny 1 hodinu jasnému rannímu svûtlu od pondûlí do pátku
po dobu 10 t˘dnÛ a veãer tito pacienti
uÏívali 5 mg melatoninu (n = 16) nebo placebo (n = 17). Kontrolní osoby (n = 17) byly
vystaveny ráno jen bûÏnému dennímu
svûtlu. Spánkové parametry, denní doba
spánku, denní aktivita a pomûr denního
a noãního spánku i parametry odpoãinku
a aktivity byly mûﬁeny aktigrafy. Mezi skupinami nebyl zji‰tûn rozdíl ve spánkov˘ch
promûnn˘ch. Na konci intervence vykazovala skupina s melatoninem a jasn˘m
svûtlem v˘znamné zlep‰ení v denní somnolenci (zkrácení doby denního spánku,
zv˘‰ení denní aktivity) i zlep‰ení pomûru
spánku ve dne ku spánku v noci. Tato skupina se také v˘raznû lépe cítila a vykazovala
v˘znamné zv˘‰ení amplitudy rytmu odpoãinek-aktivita. Zdá se, Ïe ranní svûtlo
samotné nezlep‰í noãní spánek, denní
bdûlost ani úroveÀ aktivity, ov‰em po
pﬁidání melatoninu ve veãerních hodinách
k tomu dochází.
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kové poruchy u dûtí s po‰kozením mozku
[32–34]. Podáván˘ melatonin byl navíc
shledán uÏiteãn˘m hypnotikem u rezistentních depresí a u tûlesnû nemocn˘ch se
spánkov˘mi problémy [35, 36]. Leppämäki a kol. [37] zkoumali úãinek melatoninu
na spánek, vstávání a na to, jak dobﬁe se
cítí jedinci s rÛzn˘m stupnûm sezonních
a na poãasí závisl˘ch zmûn v náladû a chování; 58 dospûl˘ch vykazovalo sezonnû
vázané pﬁíznaky subsyndromální sezonní
afektivní poruchy. Byli randomizováni buì
k léãbû melatoninem (2 mg) s prodlouÏen˘m uvolÀováním nebo k uÏívání placeba.
Medikaci dostávali vÏdy pﬁed plánovan˘m
ãasem spánku po dobu 3 t˘dnÛ. Podávání melatoninu v˘znamnû zlep‰ilo kvalitu
spánku i vitalitu a do‰lo rovnûÏ ke zlep‰ení v nûkter˘ch doménách kvality Ïivota (atypické a somatické pﬁíznaky). Nízké hladiny melatoninu byly také zji‰tûny u pacientÛ
se schizofrenií. Suresh a kol. [38] randomizovali 40 stabilizovan˘ch schizofrenních
pacientÛ trpících iniciální insomnií k léãbû
melatoninem (flexibilní dávkování, 3–12 mg
na noc) nebo k podávání placeba. Dal‰ích
15 dnÛ byl hodnocen efekt za dvojitû slep˘ch podmínek. Ve srovnání s placebem
melatonin v˘znamnû zlep‰il kvalitu a hloubku noãního spánku, sníÏil poãet noãních
probuzení a spánek prodlouÏil bez toho,
aby vyvolával ranní otupûlost. V subjektivním hodnocení také sníÏil délku usínání,
zlep‰il náladu i denní fungování.
Van der Heijden a kol. [39] zkoumali úãinek melatoninu na spánek, chování, kognitivní funkce a kvalitu Ïivota u dûtí s ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder –
hyperaktivita s poruchou pozornosti) a s chro-

Závûr
Jsou známa dal‰í onemocnûní – pﬁedev‰ím depresivní poruchy, u nichÏ jsou
zaznamenány sníÏené hladiny melatoninu
[42–44]. SníÏená hladina melatoninu mÛÏe
b˘t také dÛsledkem léãby β-blokátory [45],
uÏívání alkoholu, ibuprofenu a naloxonu
[46]. Je otázkou dal‰ího v˘zkumu, zda
suplementace melatoninem mÛÏe u tûchto stavÛ pomoci.
Práce byla podpoﬁena projektem M·MT âR 1M0517.
Pﬁevzato z Remedia 3/2008

* Katamnéza – zji‰Èování v˘voje stavu pacienta v urãitém ãasovém odstupu po léãbû.

Literatura
[1] Illnerová H, Borbély AA, Wirz-Justice A, Pra‰ko
J. Circadian rhythmicity: from basic science to
clinical approach. Clin Neurophysiol 2000; 53
(suppl): 339–347.
[2] Sharma M, Palacios-Bois J, Schwartz G, et al.
Circadian rhythms of melatonin and cortisol in
aging. Biol Psychiatry 1989; 25: 305–319.
[3] Lewy AJ, Ahmed S, Jackson JM, Sack RL. Melatonin shifts human circadian rhythms according to a phase-response curve. Chronobiol Int
1992; 9: 380–392.
[4] Dollins AB, Lynch HJ, Wurtman RJ, et al. Effect
of pharmacological daytime doses of melatonin
on human mood and performance. Psychopharmacology 1993; 112: 490–496.
[5] Dahlitz M, Alvarez B, Vignau J, et al. Delayed
sleep phase syndrome response to melatonin.
Lancet 1991; 337: 1121–1124.
[6] Tzischinsky O, Dagan Y, Lavie P. The effects of
melatonin on the timing of sleep in patients with
delayed sleep phase syndrome; in Touitou Y,
Arendt J, Pevet P (eds): Melatonin and the Pineal
Gland: From Basic Science to Clinical Application. Amsterdam, Excerpta Medica 1993; 351–354.
[7] Dollins AB, Zhdanova IV, Wurtman RJ, et al. Effect
of inducing nocturnal serum melatonin concentrations in daytime on sleep, mood, body tempe-

rature, and performance. Proc Natl Acad Sci USA
1994; 91: 1824–1828.

in benzodiazepine-treated elderly insomniacs.
Arch Gerontol Geriat 1997; 4: 223–231.

[8] Ferrari E, Magri F, Locatelli M, et al. Chrono-neuroendocrine markers of the aging brain. Aging
1996; 8: 320–327.

[15] Wurtman RJ, Zhdanova I. Improvement of sleep
quality by melatonin. Lancet 1995; 346: 1491.

[9] Lushington K, Lack L, Dawson D. Melatonin production in good and poor elderly sleepers. Sleep
1995; 24A: 168.
[10] Hajak G, Rodenbeck A, Staedt J, et al. Nocturnal plasma melatonin levels in patients with primary insomnia. J Pineal Res 1996; 19: 116–122.
[11] Petterborg LJ, Thalen BE, Kjellman BF, Wetterberg L. Effect of melatonin replacement on
serum hormone rhythms in a patient lacking
endogenous melatonin. Brain Res Bull 1991;
27: 181–185.
[12] Haimov I, Lavie P, Laudon M, et al. Melatonin
replacement therapy of elderly insomniacs.
Sleep 1995; 18: 598–603.
[13] Garfinkel D, Laudon M, Nof D, Zisapel N. Improvement of sleep quality in elderly people by controlled release melatonin. Lancet 1995; 346:
541–544.
[14] Garfinkel D, Laudon M, Zisapel N. Improvement
of sleep quality by controlled-release melatonin

[16] Van den Heuvel C, Reid K, Dawson D. Effect of
atenolol on nocturnal sleep and temperature in
young men: reversal by pharmacological doses of
melatonin. Psychol Behav 1997; 61: 795–802.
[17] Hughes RJ, Sack R, Lewy A. The role of melatonin and circadian phase in age-related sleep-maintenance insomnia: assessment in a clinical
trial of melatonin replacement. Sleep 1998; 21:
52–68.
[18] Kripke D, Elliot J, Youngstedt S, Smith J. Melatonin: marvel or marker? Ann Med 1998; 30:
81–87.
[19] Youngstedt SD, Kripke DF, Elliott JA. Melatonin
excretion is not related to sleep in the elderly.
J Pineal Res 1998; 24: 142–145.
[20] Leger D, Laudon M, Zisapel N. Nocturnal 6-sulfatoxymelatonin excretion in insomnia and its
relation to the response to melatonin replacement therapy. Am J Med 2004; 116: 91–95.
[21] Wade AG, Ford I, Crawford G, et al. Efficacy of
prolonged release melatonin in insomnia patients
aged 55-80 years: quality of sleep and next-day

Melatonin a léčba nespavosti

V27

Aktuality

PSYCHIATRIE I • v˘bûr ãlánkÛ • 2008
alertness outcomes. Curr Med Res Opin 2007;
23: 2597–2605.

hypnotics? A discontinuation trial. Pharm World
Sci 2007; 29: 641–646.

[22] Lemoine P, Nir T, Laudon M, Zisapel N. Prolonged-release melatonin improves sleep quality
and morning alertness in insomnia patients aged
55 years and older and has no withdrawal effects.
J Sleep Res 2007; 16: 372–380.

[31] Oldani A, Ferini-Strambi L, Zucconi M, et al. Melatonin and delayed sleep phase syndrome: Ambulatory polygraphic evaluation. Neuroreport 1994;
6: 132–134.

[23] Srinivasan V, Spence DW, Pandi-Perumal SR, et
al. Jet lag: Therapeutic use of melatonin and
possible application of melatonin analogs. Travel
Med Infect Dis 2008; 6: 17–28.
[24] Arendt J, Aldhous M, Marks V. Alleviation of jet
lag by melatonin: Preliminary results of controlled double blind trial. Br Med J 1986; 292: 1170.

[33] Jan JE, Abroms IF, Freeman RD, et al. Rapid cycling in severely multidisabled children: A form of
bipolar affective disorder? Pediatr Neurol 1994;
10: 34–39.

[25] Arendt J, Aldhous M. Further evaluation of the
treatment of jet-lag by melatonin: A double-blind
crossover study. Ann Rev Chronopharmacol
1988; 5: 53–55.

[34] Jan JE, O'Donnell ME. Use of melatonin in the
treatment of paediatric sleep disorders. J Pineal
Res 1996; 21: 193–199.

[26] Petrie K, Conaglen JV, Thompson L, Chamberlain K. Effect of melatonin on jet lag after long
haul flights. BMJ 1989; 298: 705–707.

[35] Dalton EJ, Rotendi D, Levitan RD, at al. Use of
slow-release melatonin in treatment-resistant
depression. J Psychiatry Neurosci 2000; 25:
48–52.

[27] Comperatore CA, Lieberman HR, Kirby AW, et
al. Melatonin efficacy in aviation missions requiring rapid deployment and night operations.
Aviat Space Environ Med 1996; 67: 520–524.

[36] Andrade C, Srihari BS, Reddy KP, Chandramma
L. Melatonin in medically ill patients with insomnia: a double-blind, placebo-controlled study.
J Clin Psychiatry 2001; 62: 41–45.

[28] Paul AM, Gray G, Sardana TM, Pigeau RA. Melatonin and zopiclone as facilitators of early circadian sleep in operational air transport crews. Aviat Space and Environ Med 2004; 75: 439–443.

[37] Leppämäki S, Partonen T, Vakkuri O, et al. Effect
of controlled-release melatonin on sleep quality,
mood, and quality of life in subjects with seasonal or weather-associated changes in mood and
behaviour. Eur Neuropsychopharmacol 2003; 13:
137–145.

[29] Garfinkel D, Zisapel N, Wainstein J, Laudon M.
Facilitation of benzodiazepine discontinuation
by melatonin. Arch Intern Med 1999; 159:
2456–2460.
[30] Vissers FH, Knipschild PG, Crebolder HF. Is melatonin helpful in stopping the long-term use of

V28

[32] Palm L, Blennow G, Wetterberg L. Correction of
non-24-hour sleep/wake cycle by melatonin
in a blind retarded boy. Ann Neurol 1991; 29:
336–339.

Melatonin a léčba nespavosti

[38] Suresh Kumar PN, Andrade C, Bhakta SG, Singh
NM. Melatonin in schizophrenic outpatients with
insomnia: a double-blind, placebo-controlled
study. J Clin Psychiatry 2007; 68: 237–241.

[39] Van der Heijden KB, Smits MG, Van Someren EJ,
et al. Effect of melatonin on sleep, behavior, and
cognition in ADHD and chronic sleep-onset
insomnia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
2007; 46: 233–241.
[40] Asayama K, Yamadera H, Ito T, et al. Double blind
study of melatonin effects on the sleep-wake
rhythm, cognitive and non-cognitive functions in
Alzheimer type dementia. J Nippon Med Sch
2003; 70: 334–341.
[41] Dowling GA, Burr RL, Van Someren EJ, et al.
Melatonin and bright-light treatment for rest-activity disruption in institutionalized patients with
Alzheimer's disease. J Am Geriatr Soc 2008; 56:
239–246.
[42] Lam RW, Berkowitz AL, Berga SL, et al. Melatonin suppression in bipolar and unipolar mood
disorders. Psychiatry Res 1990; 33: 129-134.
[43] Souetre E, Salvati E, Belugou JL, et al. Circadian
rhythms in depression and recovery: Evidence
for blunted amplitude as the main chronobiological abnormality. Psychiatry Res 1989; 28:
263–278.
[44] Kennedy SH, Garfinkel PE, Parienti V, et al. Changes in melatonin levels but not cortisol levels are
associated with depression in patients with eating
disorders. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 73–78.
[45] Brismar K, Hylander B, Eliasson K, et al. Melatonin secretion related to side-effects of beta-blockers from the central nervous system. Acta Med
Scand 1988; 223: 525–530.
[46] Arendt J. Melatonin and the mammalian pineal
gland. London, Chapman & Hall, 1995.

