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Souhrn 

Autoři nasadili antidepresi vum ze skupiny se le kt ivních inhibitoril zpě tll é h o vychy távání se
rotoninu sertralin (Zolofl, PfIZ ER) u souboru 20 pacie ntll s probl cllJHtikou návykových II c ln ocí 
(závislosti na alkoholu a patal ogi ckého hráčst vi), u kte rých sc s ou časné vyskytovala de presivní 
symtomatologie. Efekt hodnotili kli nickým pozorovánim s použitím škály C(~L 

Léčba byla ve dvou pj'ípadech pj'c rušenB pro nežádoucí účinky , především nBuseu a zvril
ceni. Žádné jiné vedlejší účinky pozorovány nebyly. V j ednom př'ípad.ó došlo po počátečnim 
zlepšeni k opětnému zvýrazně ní de presivni syptomBtologi e, takže l éčba Zolofl em byla uko n če na 

a pacient byl převeden na jiné antide presivum ze skupiny tricykli ckých Rntide presiv . V ostat
nich 17 případech došlo k !Uarkantnimu úst.upu de pI'esivní symto!llatologie pozof'Ovatc ln<'lll ll ji ž 
po prvnim týdnu l éčby . Zolofl by l ve všech případech dávkován v minúnáhú do pof'll čené dávce 
60 mg pro die v jediné denni dávce vždy ráno. 

Autoři zdůrazňují, že jejich práce je pouzc přcdběžnou klini ckou studií z prax e a j e limi
tována jak velikostí souboru , tak použitou výzkumnou m e todik ou . 

I přes tato úskalí však au to j'i mohou te nto lé k doporučit k l éčbě de prcsivních stavil 
provázejících návykové nemoci pro jeho spolehli vý efe kt, rychlý nástup ú činkll a ve lmi ří (lký 

výskyt vedlejších příznaki/. 

K I í č o v á s l o v a : závis lost od a lkoholu pa tologickti 11l'á čstv í - d e presivní pOI'u chy - seT'

tralin 

J . Pokora, V. Šťastný : TAKING SERTRALlN IN TREATMENT OF 
DEPRESSlVE DEFECTS IN ALCOHOL ADDlCTION AND 
PATHOLOGIC GAMBLlNG 

Surnrnary 

Tbe authors ha ve prescribed antidepress ive fl'om t he gI'oup of se lective inhibi to f's of l'('upta
ke ofserotonine - sertraline (Zolofl Pfizer ) in the group of 20 patie nts suffe ring frolU Hddi cti o ll 

15 



J. POKORA, V. ŠŤASTNÝ / UŽITÍ SERTRALINU PŘI LÉČBĚ DEPRE· 
SIVNÍCH PORUCH U ZÁVISWSTI OD ALKOHOLU A PATOWGICKÉHO 
HRÁčsTVÍ 

disorders (alcohol addiction and pathologic gambling) with simultaneous depressive symp· 
tomatology. The effect was evaluated by cli ni cal following by applying the CGI scale. 

The treatment was interrupted in two cases due to side effects, particularly nausea and vo
miting. No other side effect were noticed. In one csse, after initial improvement, r epeated de
pressive symptomatology was noticed and thus treatment by Sertraline was terminated and the 
patient was transferred to other antidepressive from the group of tricyclic antidepressives. 

In the remaining 17 cases, depressive symtomatology markedly retrieved already in the 1" 
week of treatment. Sertraline was in all cases applied in minimum recommended daily dose, al
ways 50 mg per day, in one morning dose. 

The authors stress that their work represents only a preliminary study from experience 
and is limited both by the size ofthe group and the applied research methodology. 

In spote of such problems, the authors may recommend the medicament for treatment of 
depressive conditions accompanying addiction disorders due to its r eliable and expedient effect, 
and rare occurrence of side effects. 

K e y w o r d s : depressive defects - a1cohol addition - pathologic gambling - sertraline 

Úvod 

Jak v našich (Tesařová, 1988; Heretik, 1989), tak v zahraIŮčIÚch výzkumech 
(Nunes, 1991; Roy, 1991; Brown, 1995; Davidson, 1995; Miller, 1945) je uváděn 
častý výskytdepresivIÚch stavů u pacientů trpících skupinou tzv. návykových cho
rob, tedy nejen závislostí od alkoholu a jiných návykových látkách, ale i patolo
gického hráčství . Při léčbě těchto stavů byla použita jak klasická tricyklická antide
presiva (dále jen TCA), tak antidepresiva dalších generací, a to především selek
tivIÚ inb ; ' ,:~ory zpětného vychytáváIÚ serotoninu (dále jen SSR!) (Nunes, 1991; 
Malka, 1991; Novotná, 1995). Ze skupiny SSRI byl u závislosti od alkoholu i patolo
gického hráčství nejčastěji UŽÍván fluoxetin (Prozac, Deprex), a dále i citalopram 
(Seropram). 

My jsme se za laskavé spolupráce s podpory zástupců firmy Pfizer rozhodli vy
zkoušet další preparát ze skupiny antidepresiv patřících do skupiny SSRI, a to ser
tralin vyráběný firmou Pfizer pod firemIÚm názvem Zoloft. 

Materiál a metodika 

Serlralin (Zoloft Pfizer) jsme nasadili v miIŮmálIÚ doporučované denIÚ dávce 
50 mg pro die 20 pacientům (15 mužům a 5 ženám). Pacienti dostávali lék vždy rá
no v jediné denIÚ dávce . Výzkum dokončilo celkem 15 pacientů, z toho 10 pacientů 
se léčilo celých l2 týdnů a 5 pacientů pouze 9 týdnů, neboť u lehčích sekundárIÚch 
nebo »abstinenčIÚch" depresí jsme déletrvající léčbu nepovažovali za indikovanou. 
Ze zbývajících pěti pacientů dva výzkum nedokončili pro předčasné ukončeIÚ hospi
talizace, dva pro nežádoucí účinky léku a jeden pro zhoršeIÚ deprese, kdy muselo 
být nasazeno jiné antidepresivum. Diagnosticky byly pacienti rozděleIŮ do pěti sku
pin: nezávislý výskyt alkoholismu a deprese, sekundárIÚ alkoholismus pří primárIÚ 
depresivIÚ poruše, sekundárIÚ deprese u alkoholismu, abstinenčIÚ deprese a pato
logické hráčství se sekundárIÚ depresí. O prvIÚ epizodu deprese šlo u 15 pacientů, 
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u zbylých 5 se jednalo o epizodu opakovanou. U 17 pacientů šlo o depresi středně 
závažnou, u 3 jako mírnou. Antidepresivy se v minulosti léčilo 5 pacientů, z toho 2 
dosulepinem (Prothiaden), jeden amítriptylinem, jeden tluoxetinem (Prozac, De
prex), u jednoho byl na léčbu deprese nasazen sulpirid (Prosulpin) . 

Z přídatné psychiatrické medikace byl ve 2 případech ordinován promethazin 
(Prothazin), ve 4 případech levopromazin (Tisercin); oba tyto léky byly ordinová ny 
místo hypnotik za účelem úpravy spánku, protože u osob závislých od alkoholu se 
v prvních týdnech abstinence často setkáváme s poruchamí spánku. V léčbě těchto 
poruch dáváme přednost malým dávkám neuroleptik před klasickýmí hypnotiky ty
pu Nitrazepamu nebo Rohypnolu, která jsou značně návykové a pro osoby závis lé 
na alkoholu proto potenciálně nebezpečná. Syndrom z odnětí alkoholu byl medika
mentózně léčen u 5 pacientů . Z toho byl ve dvou případech použit diazepam, ve 
dvou případech tiaprid (Tiapridal) a v jednom případě chlordiazepoxyd (Defobin) . 
Dva pacienti se dloullodobě lé či li antiepileptiky. I přes onemocnění epilepsií Zoloft 
velmí dobře snášeli, epileptické záchvaty se během léčby Zoloftem nevyskytly . A ko
nečně jeden pacient se léči l piracetamem (Piracetam AL 800) pro počínají cí alkoho
lickou demenci. 

Věkové rozpětí souboru bylo od 19 do 55 let s půměrem 35,6 roku. Efekt l éčby 

jsme hodnotili pomocí škály CGI (celkový klinický dojem). 

Výsledky 

Průměrná hodnota škály CGI byla u výzkumného souboru na začátku léčby 

4,00, přičemž její hodnoty byly o něco vyšší u žen (4,4) než u mužů (3,87). Již na 
konci prvního týdne léčby došlo k poklesu průměrné hodnoty škály CGI na 3,35 
s tím, že zřetelný účinek léčby se dostavil v průměru za 10,95 dne léčby . 

Přehledněji ukazuje výsledky léčby následující tabulka 

Tabulka 1. Průměrné hodnoty škály CGI 

Muži Že ny Celkem 

Zahájení l éčby 3,87 4,4 4,0 

I . týden 3,13 4,0 3.35 

2. týden 1,86 2,75 2,06 

3. týden 1,00 1,75 1,19 

6. týden 1,17 1,00 1.1 3 

9. týden 1,00 1.00 1.00 

12. týden 1,00 1.00 1.00 
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Z vedlejších účinků, které vedly k přerušení léčby, se vyskytovalo nechutenství 
a nausea. Jiné vedlejŠÍ účinky jsme nepozorovali. U jednoho pacienta došlo v 5. 
týdnu léčby po počátečním zlepšení k nárůstu depresivní symptomatologie (pře

devším šlo o nespavost, apatii, anhedonii), takže léčba Zoloftem musela být ukonče
na a pacient byl převeden na clomipramin (Anafraníl Geigy), po kterém se jeho psy
chický stav upravil. U tohoto relapsu depresivní symtomatologie se pravděpodobně 
uplatnila i reaktivní složka (konfliktní situace v matrimoniu s aktuální hrozbou 
rozvodu) . Dále jeden pacient ukončil léčbu na vlastní žádost po 2. týdnu léčby a je
den byl disciplinárně propuštěn v 6. týdnu léčby. 

Diskuse 

Jak jsme již poznamenali v úvodu, vztah deprese a zavislosti od alkoholu a ji
ných návykových látkách je všeobecně znám (Bertik, 1989; Nunes, 1991; Roy, 1991) 
stejně jako vhodnost léčelú těchto depresivních stavů antidepresivy (Novotná, 1995; 
Malka, 1991; Pokora, 1996). 

Ve vztahu závislosti a deprese mohou nastat následujující situace: 
1. Nezávislý souběh závislosti na alkoholu a depresivní poruchy. 
2. Návykové požívání alkoholu může způsobit depresi (alkoholismus se se

kundární depresí) . 
3. "Samoléčéní" deprese návykovou látkou (sekundární závislost či abúzus u pri

mární deprese) . 
4. A konečně tzv. "abstinenční" deprese, "detoxifikační", "postdetoxifikační" de

prese zmiňovaná anglosaskými autory (Shen, 1991). Tato deprese souvisí bez
prostředně s odnětím návykové látky, je benigní a většinou poměrně brzo spon
tánně ode' •• .1. 

V případech 1. a 3. by byla nejspíše indikována dlouhodobá léčba antidepresivy 
podle obecných zásad léčení afektivních poruch, zatímco u možnosti 2. u prokaza
telně symtomatické deprese by stačilo krátkodobé (nanejvýš několika týdenní) 
přeléčení antidepresivy s cílem urychlení ústupu depresivní symtomatologie a s tím 
i usnadnění a urychlení pacientova zapojení do režimových a psychoterapeutických 
aktivit, a to i přes to, že v těchto případech depresivní symtomatologie vesměs 
odezní spontánně, pouze díky abstinenci během léčby, ovšem za podstatně delší do
bu. V případě 4., u tzv. abstinenční deprese, se většinou nasazení antidepresiv ne
doporučuje, záleŽÍ ovšem především na aktuálním psychickém stavu pacienta. 

V praxi bohužel nelze vždy snadno rozlišit, zda primární byla deprese nebo alko
holismus (závislost obecně) . Může být kupříkladu diagnostikována depresivní fáze, 
příčeIDŽ se na případný alkoholismus nemyslí a pacient sám údaje o svém pití ba
gatelizuje a racionalizuje. Zvláště ženy často udávají, že začali pít kvůli "depre
sivním stavům". Pokud ale jejich anamnézu důkladně rozebereme, zjistíme, že se 
v mnoha případech jedná spíše o racionalizaci abúzu než o depresi se sekundárním 
alkoholismem. Bez ohledu na tyto diagnost ické potíže z výzkumu vyplývá, že Zoloft 
může být velmi užítečným obohacením palety psychofarmak použítelných pří zvlá
dání závislostí na návykových látkách. 

I u patologických hráčů se pří příjetí na léčbu často setkáváme s depresivní 
symptomatologií, která je většinou reaktivní vzhledem k tomu, že se na léčbu do-
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stavují často až v debaklové situaci, kdy přišli o práci , jsou zadlužeIŮ a často jim 
hrozí i trestIŮ stíhání. I v těchto připadech se Zoloft velmi dobře osvědčil. 

Závěr 

Serlralin (Zoloft Pfizer) se ukázal být vhodným lékem při léčení depresivních 
stavů sdružených se závislostí od alkoholu i s patologickým hráčstvím, a to pře
devším díky rychlému a spolehlivému nástupu antidepresivního účinku, výborné 
snášenlivosti a zanedbatelným vedlejším účinkům . 

Autoři jsou si vědomi limitů svého sdělení z praxe a považují za vhodné pokračo
vat ve výzkumu tohoto léku u skupiny návykových nemocí s použitím většího 
výzkumného souboru a s aplikací adekvátní výzkumné metodiky (kontrolní soubor, 
dvojitě slepý pokus a především dlouhodobé katamnestické sledování zaměřené jak 
na výskyt relapsu deprese, tak recidivy abúzu) . 
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