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Údaje z naší i zahranični literatury svedčí o častém výskytu depresivních poruch 
u pacientu trpících závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách (Tesarová, 
1998; Heretik a kol. , 1989; Nunes a kol. , 1991; Roy a kol. , 1991). Vyústení techto de
pre sí do sebevražedného pokusu či dokonané sebevraždy je pntom velmi časté 

(Tesarová, 1988). Pn současném výskytu závislosti na alkoholu a depresivni poru
chy se mužeme setkat v podstate se tre mi možnostmi (Pokora, 1996): 

1. Nezávislý výskyt závislosti na alkoholu a deprese. 
2. Sekundárni deprese u závislosti na alkoholu . 
3. Sekundární závislost na alkoholu u depresivní poruchy. 
Američtí auton (Roy a kol., 1991) hovon ješte o ndepresi z odnetí" npostdetoxifi

kační depresi" (v originále nwithdrawal depression"), která je vetšinou benigní a čas
to odezní i bez aplikace antidepresiv. 

Pn léčeni téchto depresivních stavu. byla již použita jak klasická tricyklická anti
depresiva (dále jen TeA), tak antidepresiva dalších generací , a to predevším se le k
tivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu (dále jen SSR!) (Nunes a kol., 
1991 ; Malka a kol. , 1991; Novotná, 1995). Ze skupiny SSR! byl v techto indikacích 
nejčasteji používán fluoxetin a citalopram. Na našem oddelení jsme již s dobrým vý
sledkern vyzkoušeli sertralin (Zoloft Pfizer) (Pokora a Štastný, 1998), ze skupiny re
verzibilnÍch kompetetivních inhibitoru monoaminooxydázy typu B, potom preparát 
moclobemid. 

Nyní jsme se za podpory zástupcu firmy Wyeth-Lederle rozhodli vyzkoušet pre
parát venlafaxin (Efectin), který krome zpetného vychytávání serotoninu, jak tomu 
bylo u SSR!, inhibuje i zpetné vychytávání noradrenalinu a v menší míre i doparni
nu. To by melo zlepšit jeho terapeutické vlastnosti . 

101 



POKORA, J. /VENLAFAXIN Pln LÉČENÍ DEPRESIVNÍCH PORUCH 
DOPROV ÁZEJÍCÍCH ZÁVISLOST NA ALKOHOLU 

Materiál a metodika 

Venlafaxin jsme nasadili v dávce 112,5 mg. pro die (3x denne 1 tabletu po 
37,5 mg.) u souboru 15 pacientu (z toho 8 mužu a 7 žen). Výzkum dokončilo 14 pa
cientu. U jednoho pacienta byla léčba predčasne ukončena pro nedostatečný efekt 
a vedlejší účinky (nespavost, nauzeu). Diagnosticky byla nej častej ší sekundární de
prese u primární závislosti na alkoholu (v 7 pHpadech), následovala postdetoxifi
kační deprese (5 pHpadu), sekundární závislost na alkoholu pH primární depresivní 
poruše (2 prípady) a pouze v jediném pHpade byl diagnostikován nezávislý výskyt 
závislosti na alkoholu a deprese . DHve již byli léčení antidepresivy 4 pacienti (fluo
xetinem a dosulepinem), vetšinou s nedostatečným efektem (pričem ovšem musíme 
brát v úvahu vliv pHpadných recidiv abúzu alkoholu). 

Z pHdatné medikace byl nej častej i ordinován diazepam (ve 3 prípadech za úče

lem zvládnutí odvykacího stavu), a dále hypnotika (Flunítrazepam, resp. Prometha
zin v této indikaci). Ze somatických léku byl a nejčasteji ordinována hepatoprotekti
va (Lipovitan ve 4 pHpadech). 

Vekové rozpetí souboru byl o od 24 do 54 let s prumerem 40,53 roku (v podsku
pine žen 42,86 roku, mužu 38,5 roku). Efekt léčby byl hodnocen pomocí škály CGI 
(celkový klinický dojem). 

Výsledky 

Pred zahájením léčby venlafaxinem byla prumerná hodnota škály CGI 3,73 
(muži 3,62, ženy 3,86). Již na konci prvního týdne léčby došlo k poklesu škály CGI 
na 3,266 se zreteInou redukcí depresivní symptomatologie. 

Prehledneji ukazuje výsledky následující tabulka. 

Tabulka 1. Prumerné hodnoty škály CGI 

Muži Ženy Celkem 

Zahájení léčby 3,62 3,86 3,73 

1.týden 3,5 3,0 3,266 

2.týden 2,5 2,14 2,33 

3.týden 1,5 1,28 1,4 

6.týden 1,0 1,0 1,0 

9.týden 1,0 1,0 1,0 

12.týden 1,0 1,0 1,0 

U 5 pacientu s postdetoxifikační depresí (nwithdrawal depression") jsme pokračo
vali v podávání antidepresiv pouze do 6., resp. 9. týdne - u této skupiny by bylo 
delší podávání antidepresiv diskutabilní; presto již II nich nedošlo k relapsll deprese 
a zhoršení psychického stavu. 

V jediném pHpade byl venlafaxin ve 2. týdnu vysazen pro nedostatečný efekt 
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a nespavost, kterou pacient velmi špatne snášel. Vzhledem k tomu, že šlo o pacien
ta s výrazným syndromem z odnetí, který musel být léčen Diazepamem a hypnotiky 
(Flunitrazepam), není vyloučeno, že tu šlo spíše o nespavost v rámci protrahovaného 
odvykacího stavu než o vedlejší účinek zkoumaného preparátu. 

S výsledkem léčby bylo spokojeno 14 pacientu, nespokojen jen jeden. Se snášenli
vostí preparátu bylo taktéž spokojeno 14 pacientu, nespokojen jen jeden. 

Jinak byly vedlejši účinky mírné a nevýznamné a nevedly k prerušení léčby (2x 
nauzea a 3x nespavost, pfičemž v prípade nespavosti opet nelze vyloučit participaci 
odvykacího stavu, u kterého je nespavost jedním z hlavních symptomu). 

Diskuse 

Jak již bylo poznamenáno v úvodu, vztah deprese a závislostí na alkoholu a ji
ných návykových látkách je všeobecne znám (Heretik a kol., 1989; Nunes a kol., 
1991; Roya kol. , 1991), stejne jako vhodnost léčení techto depresivních stavu anti
depresivy (Novotná, 1995; Malka a kol., 1991; Pokora, 1996, 1998; Davidson, 1995). 

Ve vztahu závislosti a deprese mohou v podstate nastat čtyfi možné situace, jak 
bylo zmíneno v úvodu tohoto článku. 

U nezávislého výskytu závislosti a depresivní poruchy a u sekundární závislosti 
s primární afektivní poruchou je v plné míre opodstatnena dlouhodobá léčba antide
presivy včetne thymoprofylaxe dIe obecne platných zásad, zatímco u prokazatelne 
sekundární deprese s primární závislostí na alkoholu bude stačit krátkodobé 
(rádove nekolikatýdenní) preléčení antidepresivy za účelem urychlení ústupu depre
sivní symptomatologie a tím i usnadnení a urychlení pacientova zapojení do režimo
vých a psychoterapeutických aktivit i presto, že v techto pfipadech odezní depresivní 
symptomatologie vesmes spontánne, pouze díky abstinenci behem léčby, ovšem za 
podstatne delší dobu. U postdetoxifikační deprese vetšjnou vycházíme z aktuálního 
psychického stavu pacienta. 

V praxi bohu žel vždy nelze zcela jednoznačne rozlišit, zda primární byla deprese 
nebo závislost. Muže být kupnkladu diagnostikována depresivní fáze, pfičemž se na 
možnou závislost na alkoholu vUbec nemyslí a pacient sám údaje o svém pití bagate
lizuje či racionalizuje . Zvlášté ženy často uvádejí, že začaly pít "kvuli depresím". Po 
dukladnejším rozboru anamnézy ale často zjistíme, že se jedná spíše o racionalizaci 
abúzu než o primární depresi se sekundární závislostí na alkoholu. 

Bez ohledu na tyto diagnostické problémy ale z našeho výzkumu plyne, že venla
faxin muže být v každodenní praxi velmi užitečným pomocníkem pri zvládání depre
sivních stavU vyskytujících se sou časne se závislostí na návykových látkách. 

Závér 

Venlafaxin se nám osvedčil pfi léčení depresivních stavu doprovázejících závis
lost na alkoholu, a to predevším díky rychlému a spolehlivému nástupu antidepre
sivního pusobení , velmi dobré snášenlivosti a prakticky zanedbatelným vedlejším 
účinkum. 

Autor si je vedom limitu svého krátkého sdelení z praxe (otevrená klinícká stu
die s malým mnozstvím ~éčených pacientu) a pfimlouvá se za pokračování výzkumu 
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tohoto preparátu u závislostí na návykových látkách s použitím vetšího výzkumného 
souboru a s aplikací adekvátní výzkumné metodiky (kontrolní soubor, dvoj ite slepý 
pokus a dlouhodobé katamnestické sledování zamerené jak na výskyt recidivy 
abúzu, tak relapsu deprese). 

Souhrn 

Autor nasadil antidepresivum venlafaxin (Efectin firmy Wyeth-Lederle) patnácti 
pacientum závislým na alkoholu, u kterých se současne vyskytovala depresivní 
symptomatologie. Efekt léčby byl hodnocen klinickým pozorováním s použitím škály 
CGI. 

Léčba byl a pouze v jednom prípade prerušena pro nežádoucí účinky preparátu. 
Čtrnáct pacientu léčbu dokončilo. Došlo u nich k výraznému a rychlému ústupu de
presivní symptomatologie s poklesem hodnot ve škále CGI již po prvním týdnu 
léčby. Krome výše uvedeného prípadu byly vedlejší účinky (nauzea, nespavost) za
nedbatelné a nevedly k prerušení léčby. Všech 14 pacientu, ktei-í l éčbu dokončili, 

hodnotilo lék velmi pozitivne jak co do efektu , tak snášenlivosti. 
Predkládaná práce je pouze predbežnou otevrenou klinickou studií z praxe a její 

závery jsou limitovány jak velikostí souboru, tak použitou metodikou. I pres toto 
úskalí je však možno tento preparát doporučit k léčení depresivních stavú doprová
zejících závislost na alkoholu pro jeho spolehlivý efekt, rychlý nástup účinku a pou
ze sporadický výskyt vedlejších účinku. 
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