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Souhrn
Depresivní porucha je spojena s významnou zátěží a náklady pro společnost i nemocné. Remise onemocnění je léčbou dosažena přibližně u 1/3 pacientů po 1. antidepresivní léčbě. Článek poskytuje souhrn informací o farmakologických a neurostimulačních strategiích
léčby rezistentní deprese.
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Summary
Depressive disorder is associated with a significant burden and costs to the society and patients. Remission of depressive disorder is
achieved in only one-third of the patients after the first antidepressant trial. The present article provides a summary of the therapeutic
pharmacological and neurostimulation strategies that have been evaluated for treatment-resistant depression.
Key words: treatment-resistant depression; treatment strategy; optimization, switch therapy, augmentation, neurostimulation methods

Úvod
V první části našeho přehledu o rezistentní depresi byly
komentovány definice rezistence depresivní poruchy (DP)
na léčbu, její klasifikace, rizikové faktory pro vznik a iniciální
krok před zahájením léčby rezistentní deprese (RD) – vyloučení pseudorezistence (Bareš et al., 2016). V této části článku
budou rekapitulovány základní léčebné přístupy k překonání
rezistence na léčbu antidepresivními intervencemi.
Cíle léčby, spolupráce s pacientem a hodnocení
účinku léčby
Cílem léčby RD i DP by mělo být dosažení stavu bez
příznaků onemocnění, tj. remise. Přítomnost residuálních
příznaků na konci akutní fáze léčby zvyšuje riziko relapsu.
Ačkoli se jako nové cíle léčby DP v posledních 2 dekádách
uvádí např. normalizace fungování, funkční remise, zlepšení kvality života či kognitivní remise (McIntyre, 2013),
představuje remise příznaků stále hodnotný cíl léčby; jasně
definovaný, měřitelný a do klinické praxe dobře zavedený.
K hodnocení efektu léčby (změna symptomatiky, dosažení
odpovědi na léčbu (≥ 50% redukce příznaků) či dosažení
remise) je vhodné či spíše nutné použití hodnotících škál.
Lze je rozdělit na škály administrované klinikem a sebehodnotící škály. V ČR jsou dobře známy Hamiltonova hodnotící
škála deprese (HAMD či HRDS), hodnotící stupnice deprese
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podle Montgomeryho a Åsbergové (MADRS) a sebeposuzovací Beckův depresivní inventář (BDI) (Beck et al., 1974;
Hamilton, 2015; Montgomery a Asberg, 1979). Výhodné, a to
i vzhledem k uváděnému časovému vytížení psychiatrů, je použití sebehodnotících škál. Velmi jednoduchá je škála Patient
Health Questionnaire (PHQ-9) (Kroenke et al., 2001), která je
k dispozici i v českém překladu (např. v rámci vodítek k léčbě
deprese Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP; http://
www.svl.cz/doporucene-postupy/doporucene-postupypro-pl-zpracovane-od-2013/). Celosvětově užívanou sebehodnotící škálou deprese je Quick Inventory of Depressive
Symptomatology-Self-Rated (QIDS-SR) (Rush et al., 2003),
která byla jedním z hodnotících nástrojů efektu léčby ve velké
multicentrické randomizované studii STAR*D (Sequenced
Treatment Alternatives to Relieve Depression) (Warden et al.,
2007). K dispozici je i její oficiální český a slovenský překlad
a na webové stránce škály jsou dostupné i převodové tabulky
pro jednotlivé stupně závažnosti DP a definici remise pro
QIDS-SR, HAMD a MADRS (http://www.ids-qids.org/).
V kontaktu s pacientem, který se nezlepšil po iniciálních
léčbách, je nutno znovu diskutovat jeho stav, dodat mu další naději a upevnit spolupráci v léčbě. Detailně by měl být
probrán plán léčby, její možnosti i meze včetně nežádoucích
účinků léčby a očekávání pacienta ohledně účinku léčby
zvláště při jeho pesimistickém přístupu (Krell et al., 2004).
Svoji úlohu má i to, jaký způsob léčby pacient preferuje.
Kocsis et al. demonstrovali vyšší účinnost farmakologické
léčby proti psychoterapii u pacientů, kteří preferovali
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farmakoterapii, a opačný výsledek u skupiny preferující
psychoterapii (Kocsis et al., 2009).

Tabulka č. 2: Výsledky léčby různými intervencemi ve studii STAR-D
Pořadí Intervence, průměrná
léčby dávka ± SDa

Remise
(QIDS-SR16
≤ 5, %)

Průměrná doba
k dosažení remise b
(týdny)

Intolerance
léčbyc
(%)

I.

CIT 41,8 ± 16,8 mg

32,9

6,3

16,3

II.

BUP SR 282,7 ± 104,4 mg

25,5

5,0

22,6

VNF ER 193,6 ± 106,2 mg

25,0

5,3

21,2

SER 135,5 ± 57,4 mg

26,6

5,8

21,0

CIT 54,2 ± 11,8 mg + BUP
SR 267,5 ± 99,8 mg

39,0

5,7

12,5

CIT 54,9 ± 12,2 mg + buspiron 40,9 ± 16,7 mg

32,9

4,8

20,6

MIR 42,1 ± 15,7 mg

8,0

5,7

31,8

NOR 96,8 ± 41,1 mg

12,4

6,3

32,8

augmentace Li 859,8
± 373,1 mg

13,2

5,3

20,6

augmentace T3 45,2
± 11,4 μg

24,7

5,3

10,0

tranylcypromin 36,9
± 18,5 mg

13,8

6,7

40,0

VNF ER 210,3 ± 95,2 mg
+ MIR 35,7 ± 17,6 mg

15,7

8,2

20,0

Léčebný postup při nedostatečné odpovědi na antidepresivní léčbu
Nedávná vodítka k léčbě DP se při nejednotnosti definic
RD spíše vyjadřují k postupu při nedostatečné odpovědi
na léčbu než k postupům v léčbě RD (Bauer et al., 2013b;
Cleare et al., 2015; Kennedy et al., 2016; Raboch et al., 2014;
Taylor et al., 2015). K doporučovaným léčebným postupům
používaným při neadekvátní odpovědi či rezistenci na léčbu
patří: optimalizace léčby (délka léčby, zvýšení dávky), změna antidepresiva (AD, intraskupinová a interskupinová),
kombinace AD (KAD), různé augmentace AD, psychoterapie a neurostimulační metody (elektrokonvulze-ECT,
repetitivní transkraniální magnetická stimulace-rTMS aj.)
ev. v kombinaci s AD. Úroveň důkazů o jejich účinnosti
je různá. U některých metod je k dispozici větší množství
randomizovaných kontrolovaných studií (RCT), a proto budou vzhledem k rozsahu článku rekapitulovány hlavně data
z metaanalýz, systematických přehledů a nedávných RCT.
Účinnost psychoterapie v textu hodnocena nebude a čtenáře
odkazujeme na metaanalýzy, které se na tuto problematiku
zaměřily (McPherson et al., 2005; Trivedi et al., 2011).
Farmakologické postupy
a. Optimalizace léčby antidepresivy
K optimalizaci léčby AD je řazeno prodloužení léčby a zvýšení dávky. Doporučení k prodloužení léčebného pokusu
vycházejí z poznatku, že významné procento pacientů může
dosáhnout odpovědi i po 6. týdnu léčby AD (Licht a Qvitzau,
2002; Trivedi et al., 2006b). Výsledek metaanalýzy (3 randomizované studie) z roku 2010 neprokázal výhodu změny
medikace oproti prodloužení léčebného pokusu (poměr šancí
na dosažení odpovědi upřednostňující pokračování v léčbě
(OR) = 0,85, 95% interval spolehlivosti (95%CI) 0,55–1,30)
(Bschor a Baethge, 2010). Ani novější, otevřená, randomizovaná studie porovnávající změnu citalopramu na desimipramin

Tabulka č. 1: Faktory indikující změnu či augmentaci antidepresiva
Pro změnu AD

Pro augmentaci AD

První antidepresivní léčba dané
epizody

2 a více předchozích AD léčeb
dané epizody

Špatně tolerované nežádoucí
účinky podávaného AD

Podávané AD je dobře
snášené

< 25% zlepšení symptomů, ergo
stav bez klinického zlepšení

Parciální odpověď na podávané AD (> 25%)

Více času k vyčkání na odpověď –
méně závažná deprese, méně
závažné funkční postižení

Méně času k vyčkání odpovědi (závažnější deprese)

Pacientova preference

Pacientova preference
Specifické residuální příznaky
či nežádoucí účinky léčby
spojené s podávaným AD,
které musí být ovlivněny

Upraveno podle Kennedy et al., 2016. Vysvětlivky: AD – antidepresivum

III.

IV.

Vysvětlivky: a– dávka na konci studie, b – u těch, co dosáhli remise, c – vyřazení ze studie z jakéhokoli důvodu před ukončením 4. týdne léčby, BUPR
SR – bupropion se zpomaleným uvolňováním, CIT – citalopram, QIDS-SR
– Quick Inventory Depressive Symptoms-Self-Rated, Li – lithium, MIR – mirtazapin, NOR – nortriptylin, T3 – trijodthyronin, SD – standardní odchylka,
SER – sertralin, VNF ER – venlafaxin se zpomaleným uvolňováním

a vice versa s pokračováním v léčbě s původními AD
nedemonstrovala výhodnost změny AD nad prodloužením
léčby (Souery et al., 2011b).
Zvýšení dávky AD (z dávek v terapeutickém rozmezí)
po několika týdnech neefektivní či parciálně efektivní
léčby AD je často využíváno v klinické praxi a zařazeno
do národních i mezinárodních vodítek léčby DP (Bauer
et al., 2013b; Cleare et al., 2015; Raboch et al., 2014;
Taylor et al., 2015), byť je zdůrazňováno, že důkazy pro
účinnost postupu de facto neexistují či jsou limitované.
Nedemonstrovaly je ani dva systematické přehledy (Adli
et al., 2005; Ruhe et al., 2006). Zvýšení ze střední dávky
je pravděpodobně účinné při použití tricyklických AD
(TCA) a venlafaxinu, ale nikoliv u selektivních inhibitorů
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Optimalizace
léčby je používána při parciální odpovědi na léčbu a dobré
toleranci podávaného AD.
b. Změna antidepresiva
Indikace ke změně AD a augmentaci AD uvádí Tabulka
č. 1. Intraskupinová změna bývá považována za méně účinnou
pro TCA (Thase et al., 1995). Změna v rámci skupiny SSRI je
považována za účinnou (Rush et al., 2006b).
Účinek meziskupinové změny AD by měl být založen
na uplatnění jiného mechanismu účinku. K postupům
s dobře dokumentovanou účinností patří převedení na SNRI
(inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, venlafaxin) (Lenox-Smith a Jiang, 2008; Poirier a Boyer,
1999; Rush et al., 2006b).
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Tabulka č. 3: Přehled randomizovaných studií porovnávajících účinnost monoterapie antidepresivem s kombinací antidepresiv od počátku léčby
Uspořádání
studie

Léčba (průměrná dávka
a počet aplikací)

N

Doba léčby
(týdny)
a hodnotící
nástroj

Ovlivnění depresivní
symptomatiky (redukce
skóru)

Odpověď na léčbu
(%)

REM (%)

McGrath et
al., 2006 O, R

TRN 37 mg
MIR 36 mg + VNF 210 mg

58
51

12
QIDS-SR

MIR + VNF > TRN

12
23
ns

7
14
ns

Blier et al.,
2009
DB

PAR 20–30 mg + p
MIR 30–45 mg + p
PAR 20 mg + MIR 30 mg

19
21
21

6
MADRS

PAR + MIR > PAR + p,
MIR + p

47
29
76
PAR+MIR > MIR;
MIR = PAR; PAR
+ MIR ≥ PAR

26
19
43
ns

Blier et al.,
2010
DB

FLU 20 mg + p
FLU 20 mg + MIR 30 mg
MIR 30 mg + VNF 225 mg
MIR 30 mg + BUP 150 mg

28
25
26
26

6
HAMD

FLU + MIR, MIR + VNF,
MIR + BUP > FLU

54
68
65
73
ns

25
52
58
46
FLU + MIR > FLU
MIR + VNF > FLU;
FLU = MIR + BUP

Rush et al.,
2011
SB

ESC ≤ 20 mg + p
ESC ≤ 20 mg + BUP
≤ 400 mg
VNF ≤ 300 mg + MIR ≤ 45 mg

224
221
220

12
QIDS-SR

ESC = ESC + BUP = VNF
+ MIR

52
52
52
ns

39
39
38
ns

Bares et al.,
2013
OR

ADM1
KAD1

30
31

6
MADRS

ADM = KAD

48
58
ns

41
45
ns

Stewart et al.,
2014
DB

BUP 450 mg
ESC 40 mg
BUP + ESC 450 mg + 40 mg

83
84
78

12
HAMD-17

BUP = ESC = BUP + ESC

X

34
52
46
ESC = ESC + BUP
BUP = ESC + BUP
ESC > BUP

Vysvětlivky: 1 – léčba podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, ADM – léčba antidepresivní monoterapií, BUP – bupropion, DB – dvojitě slepá, ESC – escitalopram, FLU – fluoxetin, HAMD – Hamiltonova stupnice pro hodnocení deprese, KAD – kombinace antidepresiv, MADRS – Stupnice Montgomeryho
a Åsbergové pro posuzování deprese, MIR – mirtazapin, N – počet pacientů, ns – nesignifikantní rozdíl, O – otevřená, p – placebo, PAR – paroxetin,
QIDS-SR – Quick Inventory of Depressive Symptomatology-Self-Report, R – randomizovaná, REM – remise, SB – jednoduše slepá, TRN – tranylcypromin, VNF – venlafaxin, X – neuvedeno

Dlouhou dobu prosazovaný názor o vyšší účinnosti
interskupinové oproti intraskupinové změně AD je v posledních letech zpochybňován nálezy některých studií.
Projekt STAR*D (Sequenced Treatment Alternatives to
Relieve Depression) v druhé úrovni léčby neprokázala
lepší efekt změny citalopramu na venlafaxin či bupropion oproti změně na sertralin (Rush et al., 2006b) – viz
Tabulka č. 2. Obdobně rozsáhlá (n = 340), retrospektivní,
multicentrická studie neprokázala rozdíl v účinnosti mezi
oběma typy změn AD (Souery et al., 2011a) a metaanalýza detekovala sice statisticky významnou, ale klinicky
marginální výhodu změny SSRI na jinou třídu AD oproti
nasazení jiného SSRI – počet potřebných k léčbě (NNT)
byl 22, tj. 22 pacientů by muselo být přiřazeno k léčbě
non-SSRI antidepresivem, aby bylo dosaženo jedné remise navíc (Papakostas et al., 2008). Klinická zkušenost
autorského týmu nijak zvláště nepotvrzuje názor o nižší
účinnosti intraskupinové změny TCA oproti interskupinové změně AD.
Zajímavý je výsledek 12týdenní, dvojitě slepé (DB)
RCT porovnávající změnu léčby na 2 nově dostupná AD
vortioxetin a agomelatin u nonrespondérů na SSRI, která
demonstrovala lepší účinek vortioxetinu (podíl remisí
55 % : 39 %, p < 0,01).
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c. Kombinace antidepresiv
Cílem aplikace KAD je kombinovat různé mechanismy
účinku. Jejich působením na různé neurotransmiterové systémy či posílením vlivu na jeden neurotrasmiterový systém
či odpovídající receptorovou populaci by mělo dojít k zvýšení
účinku AD, urychlení jeho nástupu a ev. snížení výskytů
vedlejších účinků léčby (de la Gandara et al., 2005; Stahl, 2008).
Důkazy o účinnosti různých KAD se pohybují od kazuistických sdělení po DB RCT a metaanalýzy, ale současná vodítka k léčbě DP, navzdory převažujícím pozitivním nálezům,
upozorňují na ne zcela dostatečně doloženou vyšší účinnost
KAD oproti monoterapii a riziko vyššího výskytu nežádoucích
účinků, ergo nižší bezpečnost (Bauer et al., 2013b; Cleare et
al., 2015; Kennedy et al., 2016). Často jsou užívány kombinace SSRI/SNRI a serotoninových antagonistů a inhibitorů
zpětného vychytávání serotoninu (SARI), SSRI/SNRI + noradrenergní a specificky serotoninergní antidepresiva (NaSSA),
SSRI + inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) nebo kombinace dvou TCA.
KAD lze aplikovat buď jako přidání druhého AD k původně podávanému, které nebylo dostatečně účinné, anebo
od počátku léčby.
Přes úvodní optimistický pohled na KAD aplikovanou od počátku léčby nejsou výsledky otevřených či DB
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Tabulka č. 4: Účinnost jednotlivých atypických antipsychotik v augmentaci AD
AAP

Počet studií
(RCT)

OR remise
(95%CI)

NNT remise
(95%CI)

OR odpověď
(95%CI)

NNT odpověď
(95%CI)

aripiprazol

3

2,01 (1,48–2,73)

9 (6–18)

2,07 (1,58–2,72)

7 (5–12)

OFC

5

1,42 (1,01–2,0)

19 (9–713)

1,30 (0,87–1,93)

ns

quetiapin

3

1,79 (1,33–2,42)

9 (6–19)

1,53 (1,17–2,00)

10 (6–20)

risperidon

2

2,37 (1,31–4,30)

9 (5–35)

1,83 (1,16–2,88)

8 (5–33)

kombinace všech

13

1,77 (1,49–2,09)

10 (8–15)

1,61 (1,33–1,95)

9 (7–16)

Upraveno podle Spielmans et al., 2013. Vysvětlivky: 95%CI – 95% interval spolehlivosti, AAP – atypická antipsychotika, ns – nesignifikantní, OFC –
olanzapin + fluoxetin, OR – poměr šancí (odds ratio – udává podíl šance dosažení definovaného výsledku při aktivní léčbě proti šanci na výsledek při
placebu), NNT – počet potřebných k léčbě (number needed to treat – počet subjektů, které musíme léčit, abychom u jednoho dosáhli definovaného výsledku),
RCT – randomizované kontrolované studie

randomizovaných studií z posledních 10 let jednoznačně
pozitivní – viz Tabulka č. 3. (Bares et al., 2013; Blier et al.,
2009; Blier et al., 2010; McGrath et al., 2006; Rush et al.,
2011; Stewart et al., 2014). Čerstvá metaanalýza účinnosti této
modality KAD, která analyzovala pouze výsledky DB randomizovaných (n = 5) zahrnula celkem 284 pacientů (Rocha et
al., 2012). KAD dosáhla vyššího podílu remisí (relativní riziko – RR = 2,71, 95% interval spolehlivosti 95%CI 1,69–4,35)
i odpovědí na léčbu (RR = 1,55, 95%CI 1,21–1,97) v porovnání
s monoterapií a mezi oběma typy léčby nebyl rozdíl v podílu
vyřazených pro nežádoucí účinky.
Metaanalýza z roku 2016 zahrnující 38 studií (DB, otevřené
i nerandomizované studie, 4511 pacientů) hodnotila efekt obou
modalit KAD (od počátku léčby a přidání druhého AD) oproti
monoterapii AD (Henssler et al., 2016). KAD dosáhla opět vyššího podílu odpovědí na léčbu (OR = 1,63, 95%CI 1,25–2,12) i remisí (OR = 1,68, 95%CI 1,32–2,14), počet vyřazených z jakéhokoli
důvodu, včetně nežádoucích účinků, byl nesignifikantně vyšší
u KAD. Kombinace inhibitorů reuptaku monoaminů (SSRI,
SNRI) s antagonisty α-2 autoreceptorů (mirtazapin, mianserin)
byla významně účinnější než ostatní typy kombinací.
Metaanalýza hodnotící bezpečnost a snášenlivost KAD
oproti monoterapii (23 RCT, 2435 pacientů) nezjistila významně vyšší podíl vyřazení ze studií spojených s nesnášenlivostí léčby, ale detekovala významně vyšší incidenci výskytu
třesu, pocení a nárůstu hmotnosti oproti monoterapii AD
(Galling et al., 2015). Použití KAD může být vzhledem k riziku možného zvýšeného výskytu nežádoucích účinků či
interakcí AD provázeno nutností častějších kontrol stavu či
laboratorních vyšetření.
Augmentace antidepresiv
Augmentace pindololem
Augmentace pindololem (β-blokátor a antagonista 5HT1A
receptorů, 3x 2,5 mg/den), jak ukázaly 2 systematické přehledy, akceleruje nástup účinku AD (Ballesteros a Callado, 2004;
Whale et al., 2010), ale její efekt v porovnání s placebem u RD
nebyl v metaanalýze prokázán (Liu et al., 2015). Pindolol není
dostupný na českém trhu.
Augmentace buspironem
Dvě DB RCT neprokázaly vyšší účinnost buspironu
(parciální agonista 5HT1a receptorů, dávka 10–60 mg/den)
oproti placebu při kombinaci s SSRI (Appelberg et al., 2001;

Landen et al., 1998). Účinnost buspironu je tedy dokládána pouze staršími otevřenými studiemi a výsledky studie
STAR*D (2. úroveň), kde se efekt bupropionu kombinovaného s původně podávaným citalopramem nelišil od účinnosti
citalopramu augmentovaného buspironem (Trivedi et al.,
2006a) – viz Tabulka č. 2. Metaanalýza účinnosti buspironu
v léčbě RD k dispozici není.
Augmentace trijodthyroninem (T3)
Metaanalýzy účinku T3 (25–50 µg/den) v augmentaci TCA
prokázaly jeho až 2násobnou účinnost v porovnání s placebem v dosažení odpovědi na léčbu a potenciál v urychlení
nástupu účinku (Altshuler et al., 2001; Aronson et al., 1996),
autoři nicméně upozornili na nevyrovnanou kvalitu analyzovaných studií (Aronson et al., 1996). Efekt augmentace pro
SSRI není ve výsledcích metaanalýzy jasně dokumentován
a nejnovější dostupná DB RCT studie nezjistila rozdíl v účinnosti T3 a placeba při augmentaci sertralinu (remise – T3
= 41%; placebo: 51%) (Cooper-Kazaz a Lerer, 2008; Garlow et
al., 2012). V ČR není T3 aktuálně dostupný.
Augmentace lithiem (Li)
Účinnost lithiové augmentace (v plazmatické hladině 0,6–0,8
mmol/) patří mezi vůbec nejlépe ověřené a nejčastěji zkoumané. Podle jedné z čerstvých metaanalýz účinku dosahovalo
odpovědi na lithiovou augmentaci 45 % pacientů, což bylo asi
2,5x více než u placeba (Bauer et al., 2003). Starší metaanalýza
neprokázala účinek Li v akceleraci odpovědi na AD, ale opět
zdůraznila pozitivní efekt Li v augmentaci různých AD (TCA,
SSRI) při dosažení odpovědi (Crossley a Bauer, 2007). Účinnost
Li v augmentaci AD z dalších farmakologických skupin (SNRI,
NaSSA, NDRI) není jasná. Studie STAR*D nedetekovala významný rozdíl v účinnosti augmentace Li (odpověď na léčbu
16%) či T3 (25%) u rezistentních pacientů (n = 142) léčených citalopramem, sertralinem, bupropionem a venlafaxinem při vyšším
podílu vyřazených ze studie pro nežádoucí účinky v lithiové
skupině (Nierenberg et al., 2006) – viz Tabulka č. 2. Nedávná
6týdenní, randomizovaná, otevřená studie (n = 557) Bauera
a jeho týmu nezjistila rozdíl v účinnosti mezi monoterapií
quetiapinem s prodlouženým uvolňováním (300 mg, odpověď
51%), augmentací AD quetiapinem (300 mg, 52%) a augmentací
AD lithiem (hladiny 0,6–1,2 mmol/l, 46%) (Bauer et al., 2013a).
Augmentace atypickými antipsychotiky (AAP)
V augmentaci AD jsou používány olanzapin, risperidon, quetiapin, aripiprazol a ziprasidon. Jedná se
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o intenzivně zkoumaný, hojně používaný a ve vodítcích
k léčbě doporučovaný postup (Bauer et al., 2013b; Cleare
et al., 2015; Kennedy et al., 2016; Raboch et al., 2014). Paradoxní je, že v ČR ani jedno z AAP není oficiálně indikováno
v léčbě DP či RD – viz Souhrny údajů o přípravku (www.
sukl.cz). Používané dávkování AAP se pohybuje v dolní
polovině rozmezí obvyklého v léčbě psychóz. Jejich účinnost byla hodnocena v několika metaanalýzách. Nejnovější
z nich hodnotila výsledky 18 RCT (n = 4422) u standardní
dávky aripiprazolu, risperidonu, olanzapinu (ve všech studiích podáván s fluoxetinem-OFC), quetiapinu (250–350
mg), quetiapinu (150–250 mg), nízkého dávkování aripiprazolu (do 5 mg) a OFC v nízkém dávkování (olanzapin
– 1,5 mg, fluoxetine – 5 mg) (Zhou et al., 2015a). Všechna
AAP ve standardním dávkování byla významně účinnější
než placebo a v účinnosti mezi nimi nebylo rozdílu. AAP
v nízkém dávkování se v účinnosti od placeba nelišila.
U AAP ve standardním dávkování (s výjimkou risperidonu) byly nežádoucí účinky důvodem k vyřazení významně
častěji než u placeba; při vyřazení z jakýchkoliv příčin měl
pouze quetiapin (250–350 mg) významně více vyřazení ze
studie. Pouze standardní dávky aripiprazolu a risperidonu
v porovnání s placebem vedly k dosažení signifikantního
rozdílu ve škálách hodnotících kvalitu života.
Dříve uveřejněná metaanalýza (aripiprazol, OFC, quetiapin, risperidon) pracovala s daty ze 14 RCT (n = 3549) a její
výsledky z pohledu účinnosti léčby přináší Tabulka č. 4
(Spielmans et al., 2013). Ve škálách hodnotících kvalitu života
a fungování nalezla velmi malý nebo žádný benefit oproti
placebu s výjimkou risperidonu. Léčba AAP byla spojena s několika výraznými nežádoucími účinky; akathisií (aripiprazol),
sedací (quetiapin, OFC, aripiprazol), abnormálními výsledky
laboratorních vyšetření hodnotících parametry metabolismu
(quetiapin, OFC) a nárůstem hmotnosti (všechna AAP).

Účinnost ziprasidonu v augmentaci AD hodnotila
do současnosti pouze jediná RCT (8 týdnů, n = 139), kde byl
ziprasidon či placebo přidávány k escitalopramu (Papakostas
et al., 2015). Ziprasidon dosáhl vyššího podílu odpovědí
na léčbu (35 % vs. 21 %), výraznější redukce skórů v hodnotících škálách ale byl spojen s vyšším počtem vyřazených ze
studie (14 % vs. 0 %). Ačkoli se výsledky výzkumu vyjadřují
pozitivně k účinnosti metody, nelze pominout riziko nežádoucích účinků spojených s léčbou.
V roce 2014 byla publikována RCT pozitivně hodnotící
efekt OFC v pokračovací léčbě DP (Brunner et al., 2014), jinak
však obdobně jako u jiných augmentací (snad s výjimkou Li)
nejsou k dispozici data o pokračovací či profylaktické léčbě.
Minimum údajů je o použití AAP užitých v monoterapii
v ovlivnění RD viz výše Bauer et al., 2013a, byť jsou k dispozici
studie o účinnosti quetiapinu s prodlouženým uvolňováním
a amisulpridu v léčbě nerezistentní DP – v přehledu (Han et
al., 2013).
Augmentace psychostimulancii
Metaanalýza Cochrane Collaboration hodnotila účinnost
augmentace tradičními psychostimulancii (amfetaminy,
metylfenidát) jako nejednoznačnou (Candy et al., 2008).
Augmentace modafinilem ve výsledcích čerstvé metaanalýzy
(4 studie) dosáhla oproti placebu pouze marginální, byť statisticky významně vyšší, redukce depresivní symptomatiky
a vyššího podílu remisí, ale nikoliv odpovědí na léčbu (Goss
et al., 2013). Zaznamenán byl především efekt na únavu a spavost. Přes nadějné výsledky úvodních RCT augmentace lisdexamfetaminem v následných dvou RCT (8 týdnů, n = 826) fáze
3 neprokázala výhodu aktivní látky oproti placebu v redukci
příznaků ani v dosažení odpovědi na léčbu či remise (Richards
et al., 2016) a další program klinického vývoje byl zastaven
(Kennedy et al., 2016).

Tabulka č. 5: Výsledky recentních metaanalýz účinnosti rTMS v léčbě rezistentní deprese
autor

Gaynes et al., 2014

Zhang et al., 2015

Liu et al., 2014

předmět metaanalýzy

VF, NF, BL vs. PL

BL vs. jiná rTMS či PL

augmentace VF vs. AD + PL

definice rezistence

RD ≥ 2 léčebné pokusy AD

RD ≥ 1 léčebný pokus AD

RD ≥ 1 léčebný pokus AD

počet studií

17 (5 z nich pacienti s DP a smíšenou epizodou BAP)

10

7

počet pacientů

686

634

279

redukce depresivní
symptomatiky

HAMD-4,56 (95% CI -6,11– -2,96) neuvedeno

SMD 0,86 (95%CI 0,57–1,15)

odpověď (%)
aktivní léčba: PL

29 : 8

neuvedeno

47 : 22

odpověď RR/OR, NNT

RR 3,38 (95%CI 2,24,–5,1),
NNT 9

BL vs ostatní modality (včetně PL):
RR 1,50 (95%CI 0,91–2,47)
BL vs NF: RR 1,01 (95%CI 0,81–1.26)
BL vs PL: RR 3,29 (95%CI 1,69–6,38)

OR: 5,12 (95%CI 2,11–12,45)
NNT 4

remise (%)
aktivní léčba : PL

30 : 6

neuvedeno

neuvedeno

RR remise, NNT

5,07 (95%CI 2,5–10,3),
NNT 5

BL vs ostatní modality včetně PL:1,47 (95%
CI 0,56–3,82)
BL vs NF: 0,77 (95%CI 0,52–1,16)
BL vs PL: 0,50 (95%CI 0,19–1,31)

neuvedeno

Vysvětlivky: AD – antidepresivum, BAP – bipolární afektivní porucha, BL – bilaterální stimulace, DP – depresivní porucha, HAMD – Hamiltonova
stupnice pro hodnocení deprese, NF – nízkofrekvenční rTMS, NNT – počet potřebných k léčbě (number needed to treat), OR – poměr šancí (odds ratio),
PL – placebová stimulace, RD – rezistentní deprese, rTMS – repetitivní transkraniální magnetická stimulace, RR – poměr rizik (risk ratio), SMD – standardizovaný průměrný rozdíl (standardized mean difference), VF – vysokofrekvenční rTMS, vs. – versus
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Augmentace s-adenosyl-methioninem (SAMe) a L-methylfolátem
Ačkoli některé DB studie prokázaly efekt SAMe (v ČR je
k dispozici jako potravinový doplněk) v léčbě DP, je SAMe
doporučován pouze jako doplňková léčba DP (Ravindran
et al., 2016). Obdobná je situace s L-methylfolátem (aktivní
forma kyseliny listové), kde jsou k dispozici i studie pro RD
(Cleare et al., 2015; Papakostas et al., 2012).
Současná psychiatrická literatura (de Sousa et al., 2015)
komentuje i další možné augmentace (např. lamotrigin, testosteron) nebo léčebné přístupy cílené na glutamátergní transmisi (ketamin) či zánětlivé procesy (celecoxib), jejich použití
v rutinní klinické praxi však zatím není doporučováno. V klinické praxi relativně často užívaná augmentace lamotriginem
nedosáhla ve 3 malých DB RCT lepšího výsledku než placebo
a překvapivě byla stejně účinná jako lithium (ve studii nebyla
placebová větev) (Barbee a Jamhour, 2002; Santos et al., 2008;
Schindler a Anghelescu, 2007). Z tohoto pohledu není možno
augmentaci lamotriginem doporučit a překážkou pro její
uplatnění je i dlouhá titrace na účinné dávky.
V ČR zatím není dostupný levomilnacipran (aktivní enantiomer milnacipranu, SNRI) ani villazodon (multimodální
AD, selektivní inhibitor vychytávání serotoninu a parciální
agonista 5HT1A receptorů) schválené k použití v léčbě deprese
v USA a Kanadě. Z obecného pohledu nyní dochází ve výzkumu a vývoji AD k přesunu zájmu směrem k látkám, jejichž
mechanismus účinku zahrnuje glutamátergní, cholinergní
a opioidní systém (Papakostas a Ionescu, 2015).
Neurostimulační metody v léčbě rezistentní deprese
a. Elektrokonvulzivní terapie (ECT)
ECT bývá doporučována většinou jako druhá volba kvůli
nežádoucím účinkům, ale může být léčbou první volby
na přání pacienta, u psychotické deprese, u RD, při akutních
suicidálních ideacích aj. (Milev et al., 2016). Účinnost ECT
aplikované bitemporálně, bifrontálně a unilaterálně vpravo
je zřejmě obdobná (70–80 % odpovědí na léčbu, 40–50 % remisí), ale bitemporální aplikace je spojena s vyšším výskytem
krátkodobých kognitivních nežádoucích účinků (Dunne
a McLoughlin, 2012; Milev et al., 2016). Vyšší stupeň rezistence na léčbu je spojen s nižší pravděpodobností pozitivního
výsledku léčby. Účinnost ECT v monoterapii a v kombinaci
s AD se neliší (RR = 0,81; 95%CI 0,52–1,52), a obě modality
jsou účinnější než AD (ECT – RR = 2,24; 95%CI 1,51–3,33;
ECT + AD – RR = 1,82; 95%CI 1,55–2,14) (Song et al., 2015).
Nevyjasněná je otázka pokračovací léčby po účinné sérii
ECT. Při srovnání pokračovací léčby došlo při podávání AD
i aplikaci pokračovací ECT k relapsu u 38 % (Jelovac et al.,
2013). Do 12 měsíců navzdory pokračovací ECT relabovalo
51 % léčených. Kanadská vodítka léčby DP doporučují v případě farmakologické pokračovací léčby podávat jiné AD, než
které bylo aplikováno před sérií ECT, a nabízejí jako užitečnou
možnost v této situaci kombinaci nortriptylinu či venlafaxinu
s Li (Milev et al., 2016).
b. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace
(rTMS)
V minulých dekádách byly publikovány mnohé metaanalýzy účinnosti rTMS u pacientů s různým stupněm rezistence na antidepresivní léčbu. Jak vysokofrekvenční rTMS
(VF –rTMS) levého dorsolaterálního prefrontálního kortexu
(DLPFK), tak nízkofrekvenční rTMS (NF-rTMS) pravého

Tabulka č. 6: Dávkování látek užívaných v augmentaci antidepresiv
Lék

Dávkovací rozmezí

Aripiprazol

10–30 mg

Bupropion

50–450 mg

Buspiron

30–50 mg

Lamotrigin

50–200 mg

Lithium

500–1200 mg
(plazmatická hladina 0,5–1,2 mmol/l)

Metylfenidat

18–54 mg

Olanzapin

5–20 mg

Pindolol

7,5–10 mg

Quetiapin

50–400 mg

Risperidon

0,5–2 mg

Tyroxin

40–120 mikrogram

Trijodtyronin

25–50 mikrogram

Upraveno podle Zhou et al., 2015. Vysvětlivky: l – litr, mg – miligram,
mmol – milimol

DLPFK jsou považovány za léčbu první volby při použití
rTMS (Milev et al., 2016). Nebyl zjištěn výraznější účinek
bilaterální stimulace oproti unilaterální rTMS (Zhang et
al., 2015). Léčba rTMS je méně účinná než ECT a pravděpodobnost odpovědi na rTMS po neúspěšné sérii ECT je nízká
(Downar et al., 2014; Ren et al., 2014). Porovnání účinku
rTMS a AD v akutní léčbě DP nabízí jen omezené množství
dostupných prací (Bares et al., 2009). Není jasně ustanovený protokol pokračovací rTMS a v klinické praxi se v této
situaci aplikují AD. Vzhledem k těmto omezením považují
některá vodítka přes dostatek prací prokazujících akutní
účinek v léčbě DP důkazy o účinnosti rTMS za nedostatečné
(Bauer et al., 2013b). Tabulka č. 5 na výsledcích 3 nových
metaanalýz ilustruje účinnost rTMS v léčbě RD (Gaynes et
al., 2014; Liu et al., 2014; Zhang et al., 2015). V posledních
letech probíhá výzkum nových modifikací rTMS s cílem
dosažení vyšší účinnosti (např. tzv. theta burst stimulace,
zvýšení počtu pulsů, použití tzv. double-coin stimulační
cívky, použití tzv. ultra vysokofrekvenční stimulace /30 Hz/
aj.). Dosavadní dostupná data však neopravňují k jejich
použití v rutinní klinické praxi.
c. Další neurostimulační metody
Ačkoli je stimulace nervus vagus (VNS, generátor elektrických pulsů stimulují levý nervus vagus) povolena v léčbě
RD v USA i v Evropě, je v doporučených postupech léčby DP
považována za 3. volbu či je pouze uváděna mezi možnostmi
léčby (Bauer et al., 2013b; Milev et al., 2016). Metaanalýza
otevřených studií poukázala na dosažení odpovědí u 32 %
pacientů s RD, nicméně v dosud jediné akutní DB RCT
(12 týdnů) se účinnost aktivní léčby nelišila od placeba
(Martin a Martin-Sanchez, 2012). Některé práce nicméně
naznačují, že dosažení plného efektu léčby VNS vyžaduje
delší dobu než 12 týdnů.
Účinnost transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) nelze zatím považovat, přes některé nadějné
výsledky, v léčbě RD za plně ověřenou (Görnerová a Bareš,
2016; Meron et al., 2015). Další metody, jako jsou hluboká
mozková stimulace (DBS) či magnetická záchvatová terapie
(MST), je nutno považovat nadále za pouze experimentální.
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Porovnání účinnosti jednotlivých intervencí v léčbě RD

Diskuse a závěr

Výše jsme zmínili porovnání účinnosti ECT a AD v léčbě
RD. Jinak obsahuje psychiatrická literatura překvapivě málo
studií porovnávajících účinnost a snášenlivost jednotlivých
typů intervencí u RD. K dispozici jsou většinou studie s jednou intervencí kontrolované placebem. Výše zmíněná studie
Bauera porovnávající účinnost monoterapie quetiapinem
s augmentací AD quetiapinem či lithiem je výjimečná, stejně
jako práce Kohlera (naturalistická, otevřená studie, n = 98),
která poukázala na možnou superioritu augmentace Li a AAP
oproti změně AD či KAD (Kohler et al., 2013).
V našem článku vícekrát citovaná studie STAR-D porovnávala výsledky různých změn léčby (bupropion, sertralin,
venlafaxin, nortriptylin, tranylcypromin, mirtazapin,
venlafaxin + mirtazapin) či augmentací (lithium, T3, buspiron, bupropion) u pacientů, kteří byli iniciálně léčeni
citalopramem (n = 2876) na různých stupních rezistence
na léčbu (Rush et al., 2006a; Warden et al., 2007). Výsledky
studie uvádí Tabulka č. 2. V jednotlivých stupních rezistence však nebyl mezi účinkem použitých léčeb statisticky
významný rozdíl.
Při nedostatku studií přímo porovnávajících různé intervence může být určitým východiskem systematický přehled
publikovaných studií nebo tzv. „network“ metaanalýza,
která integruje dostupná data z existujících přímých či
nepřímých porovnání a umožňuje určit relativní účinnost
a snášenlivost intervencí. Recentní metaanalýza 48 prací
(n = 6654) hodnotila hodnotících účinnost (odpověď,
remise), přijatelnost (vyřazení ze všech příčin) a snášenlivost
(vyřazení pro nežádoucí účinky léčby) 11 augmentačních
strategií (tyreoidální hormony, lamotrigin, pindolol, risperidon, aripiprazol, quetiapin, buspiron, olanzapin, Li,
methylfenidát, bupropion) oproti placebu a mezi sebou
(Zhou et al., 2015b). V dosažení odpovědi byly quetiapin,
aripiprazol, tyreoidální hormony a Li statisticky významně
lepší než placebo. Pro dosažení remise byly lepší než placebo
T3, risperidon, quetiapin, buspiron, aripiprazol a olanzapin.
Mezi jednotlivými intervencemi rozdíl v účinnosti nebyl.
V přijatelnosti léčby nebylo rozdílu mezi intervencemi
ani mezi intervencemi a placebem. Quetiapin, olanzapin,
aripiprazol a Li byly významně hůře snášeny než placebo.
Dávky látek používaných v analyzovaných studiích uvádí
Tabulka č. 6.

Přes intenzivní výzkum patofyziologie DP a léčebných
strategií vhodných pro léčbu DP a RD v posledních dekádách nedošlo u používaných intervencí k podstatnějšímu
zvýšení účinnosti. Mezi biologické léčebné intervence pro RD
s opakovaně ověřenou účinností v RCT i metaanalýzách patří
jednoznačně ECT, změna AD, augmentace AD pomocí AAP,
T3 a Li, tedy strategie, které jsou v této indikaci doporučovány
a používány (snad s výjimkou AAP) již několik dekád.
K dalším metodám, které lze použít v léčbě RD, byť jsou
důkazy o účinnosti považovány za méně spolehlivé, patří
augmentace buspironem, psychostimulancii, rTMS a VNS.
Nadějné může být použití ketaminu, pokud se podaří vyřešit
jeho dlouhodobou aplikaci.
V případě augmentací či neurostimulačních metod (ECT,
rTMS, VNS, tDCS) není jasné, jak má vypadat pokračovací či
profylaktická léčba po úspěšné akutní léčbě.
Jak již bylo zmíněno, k dispozici není dostatek výsledků
klinických studií porovnávajících účinnost a bezpečnost
jednotlivých intervencí mezi sebou či posuzujících jejich
nejvhodnější sekvenci aplikace. Dostupná vodítka k léčbě DP
nám mohou být spíše zatím pomůckou než jasným návodem
pro léčbu RD.
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