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Súhrn 

V prehľadnej práci sa informuje o vlastnostiach trazodonu. Podáva sa prehľad 
zatiaľ publikovaných prác o použití trazodonu u drogovo a alkoholovo závislých. Pre
zentujú sa aj práce o liečbe porúch spánku trazodonom u závislých pacientov. 

K ľ ú č o v é s lov á : trazodon - vlastnosti - závislosti - abstinenčný syndróm
insomnia 

V. Novotný: TRAZODONE AND ADDICTION TREATMENT 

Summary 

In this review paper are presented informations about characteristics of trazodo
ne. Also in review we presented studies about treatment of substance adidictions 
with help of trazodone. Special interest is oriented to treatment of sleep disturban
ces in addicted patients. 

Key w o r ds: trazodone - characteristics-addiction-withdrawal syndrom - sleep 
disturbances 
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Úvod 

Trazodon je antidepresívum s dostatočne demonštrovaným účinkom. Po
dla Janicaka (1999) preukázal efekt v porovnaní s placebom alebo aktívnym 
komparátorom v 18 štúdiách. Rozdiel v efektivite oproti placebu bol 32 % 

(vysoko signifikantný rozdiel), oproti iným antidepresívam 4 % (nesigni
fikantný rozdiel). Okrem toho má výrazné anxiolytické účinky a je účinný 
na primárnu aj sekundárnu insomniu (Stahl, 2006). Takisto prebehli viace
ré komparatívne štúdie aj v neskoršom období, kde sa porovnával trazodon 
za dvojito-slepých podmienok s tri cyklickými antidepresívami, alebo s SSRI 
(inhibítory spätného vychytávania serotonínu). Efektivita bola porovnateľná 
s uvednými antidepresívami , tolerabilita bola lepšia ako pri tricyklických 
antidepresívach a porovnateľná s SSRI. Nedávno sa ukončilo multicentrické 
porovnanie s paroxetinom, štúdia prebehla aj za slovenskej účasti (Kasper 
a kol. , 2005). Nebol rozdiel v antidepresívnej účinnosti paroxetinu a tra zo
donu . 

Chemicky ide o derivát triazolopyridínu (molekulárny vzorec je 
C 1!lH22CIN;O. HCI, molekulová hmotnosť 408,32). Štrukturálny vzorec pozri 
obr. 1. 

Obrázok 1. Chemická štruktúra trazodonu 

Farmalwdynamika 

Trazodon je potentný antagonista postsynaptického 5- HT 2A receptora 
a súčasne je aj miernym inhibítorom spätného vychytávania serotonínu. Je 
takto vlastne prvým predstaviteľom skupiny antidepresív označovanej ako 
SARI (Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors). Do tej istej skupiny 
patrí ešte nefazodon (Trazodon-product monograph, 2006; Stahl, 2006). Tra-
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zodon má aj antihistamínové vlastnosti (HI antagonizmus) a blokuje alfa-l 
adrenergný receptor. 

Farmalwhinetilw 

Trazodon sa kompletne absorbuje gastrointestinálnym traktom. Maxi
málnu hladinu dosahuje za 4,5 hodiny po jednorazovom podaní 150 mg tab
lety s pomalým uvoInovaním, ale v rovnovážnom stave dosahuje už za 
2,2 hodiny pri tej istej dennej dávke (Trazodon-product monograph , 2006). 
Polčas eliminácie je 9,1 hodiny. Podľa Sta hl a (2006) je eliminácia bifázická , 
prvá fáza dosahuje vrchol asi za 3-6 hodiny, druhá fáza za 5-9 hodín (Stahl , 
2006). Farmakinetické parametre po podaní 150 mg trazodonu s pomalým 
uvoľňovaním prehľadne uvádza tab. 1. 

Tabuľka 1. Trazodon - farmakokinetické parametre 
(podla Trazodone , product monograph, 2006) 

priemer SD 

Cma/ ng.ml·l ) 1623,3 427,6 

AUC (ng.ml·l.hod) 16082 3 998 

t ma. (hod) 4,5 0,9 

t l12 (hod) 9,1 2,3 

Trazodon sa extenzívne metabolizuje v pečeni hydroxyláciou, deal
kyláciou a N-oxidáciou. Hlavným metabolitom je m-chlorophenyl-piparazin 
(mCPP). Bola diskusia, či nie je tiež psychoaktívny tento metabolit. Na roz
diel od materskej látky sa však nepodarilo ho detegovať v likvore mozgu 
(Li a kol., 1990). 

Trazodon je metabolizovaný izoenzýmom CYF3A4. Má však na neho, ale 
aj na iné CYF izoenzýmy mierne inhibičný vplyv. Klinicky sa nezdá tento 
efekt byť významným, až na malé výnimky. V starobe sa mierne spornaIuje 
exkrécia obličkami, treba používať nižšie dávky (Stahl, 2006). 
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Dá v/wvanie 

Odporúča sa pri depresii počiatočná denná dávka 150 mg. V ambulant
ných podmienkach možno titrovať dávku do 400 mg pro die , pri hospitalizá
cii do 600 mg denne . Pri liečbe insomnie začíname dávkou 25-50 mg, titruje
me až do 100 mg na noc. Takáto istá dávka sa odporúča tiež pri aug
mentácii iného antidepresíva (Stahl , 2006). 

Nežiaduce účin/lY 

Najčastejšie sa pozorujú somnolencia, závraty, cefalea, nauzea a únava . 
Stahl (2006) neodporúča žiadne vážnejšie opatrenia, podľa neho treba vy
čkať , alebo zmierniť titráciu dávky. Málo frekventný je priapizmus u muža 
( 1: 8 000 mužov). V jednej nedávnej kazuistike sa pozoroval priapizmus do
konca po jednej 100 mg dávke trazodonu (Javaram a Rao, 2005). Uvádza sa 
tiež, že sa doposial nepozorovala závislosť na trazodon, nevyskytla sa zmena 
tolerancie. SSR! môžu zvyšovať plazmatické hladiny trazodonu a znásobiť 
serotoninergné prejavy. Naopak trazodon svojím malým inhibičným poten
ciálom môže spomaliť metabolizáciu digoxinu a niektorých antihypertenzív. 

Trazodon a závislosti 

Prvé práce , ktoré upozorňovali na základe kazuistických pozorovaní, 
alebo malých súborov, na použitie trazodonu pri detoxifikácii u závislých od 
alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok, pochádzajú z 80. rokov 
(Roccatagliata a kol. , 1980; Small a Purcell , 1985). 

V nedávnej monografii Boučka a Pidrmana (2005) sa ako možná in
dikácia použitia trazodonu spomína aj liečba závislostí. 

Trazodon a benzodiazepínová závislosť 

Zatial sa publikovali len dve práce dotýkajúce sa tejto problematiky. 
Ansseau a De Roeck (1993) publikovali pilotnú otvorenú štúdiu s 10 pa
cientmi so závislosťou na benzodiazepínoch. Dostávali 3x 100 mg trazodonu, 
zatial čo sa pomaly znižovala dávka benzodiazepínov. Po krátkodobej deto
xikačnej hospitalizácii sa sledovali rok v mesačných intervaloch. Počas roka 
sledovania pacienti sa nevrátili ku konzumu benzodiazepínov. 
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Väčšia štúdia sledovala efekt trazodonu za dvojito-slepých podmienok 
u 78 pacientov so závislosťou od benzodiazepínov. Išlo o pacientov, ktorí mi
nimálne jeden rok užívali denne benzodiazepíny. Benzodiazepíny sa postup
ne vysadzovali a pridával sa bud trazodon , alebo valproát, alebo placebo. Na 
trazodone bolo na koniec terapie 67 % pacientov bez benzodiazepínov, na 
valproáte 79 %, ale na placebe len 31 %. Treba však poznamenať, že ani val
proát, ani tra zo don signifikantne neovplyvnili intenzitu abstinenčného 

syndrómu (Rickels a kol., 1999). 

Trazodon a metadón 

Talianski autori podávali skupine pacientov liečených metadónom, ktorí 
prejavili vôľu ukončiť metadónový program, bud tra zo don alebo klonidín. 
U pacientov na metadóne postupne sa kleslo na dávku 20 mg metadónu 
a potom v priebehu 7 dní sa v náhodnom poradí pridával tra zo don alebo 
klonidín (celkovo išlo o 45 pacientov) k naltrexónu. Trazodon sa podával 
v maximálnej dávke 800 mg, klonidín, 1,2 g. Išlo vlastne o verziu "tzv. 
ultrarýchlej detoxikácie". Trazodon bol rovnako efektívny ako klonidín po
dľa objektívneho hodnotenia, podľa subjektívneho hodnotenia bol trazodon 
efektívnejší než klonidín (položky smäd, insomnia, slabosť). Trazodon bol aj 
dobre tolerovaný (Pozzi a kol., 2000). 

Trazodon a heroín 

Zaujímavá práca sa prezentovala na XXIV. kongrese CINP v Paríži . Išlo 
o skúsenosť z Portugalska, (Marques - Teixeira, 2004) podával trazodon in
fúzne 300 (!!!) závislým od heroínu počas jednotýždňovej nemocničnej deto
xikácie. Infúziu podával dve hodiny raz denne, postupne 7 dní. Trazodon 
veľmi dobre kontroloval abstinenčný syndróm. Len u časti počas prvých 
troch dní sa objavila myalgia (celkove u 20 %), nepokoj (14 %), vomitus 
(10 %, len 2. a 3. deň) a diarorea (lO %, piaty deň). Z nežiaducich účinkov 
vyše polovica pacientov mala závratyasedáciu. Anorexia sa vyskytla 
u 18 % pacientov. Autor uzatvára, že trazodon by mohol byť efektívnou 
a bezpečnou terapeutickou možnosťou u pacientov s heroínovou závis
losťou . 

Trazodon a alkoholová závislosť 

Prvou prácou, ktorá hodnotila možnosti trazodonu v liečbe alkoholizmu 
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bola otvorená štúdia Janiriho a kol. (1998). Vychádzali z farmakodynamir.
kého profilu. Rozhodli sa skúmať možnosti ovplyvnenia túžby po alkohole 
vzhladom na sertonotinergné pôsobenie trazodonu. Pacienti (n=25) votvore
nom pokuse dostávali tra zo don po detoxikácii benzodiazepínmi a/alebo tia
pridom. Trazodon sa podával 90 dní v priemernej dávke 135 mg 
(75-300 mg). Na konci podávania 15 pacientov (60 %) abstinovalo. Sedem 
pacientov konzumovalo alkohol pri rela psoch , ale dávka bola nižšia než 40 g 
alkoholu denne. Autori usúdili, že pili kontrolovane. Len traja pacienti kon
zumovali väčšie dávky a možno ich označiť ako pacientov s relapsom 
(13,3 (Ir). Autori uzatvárajú, že trazodon môže redukovať relaps u alkoholi
kov . Pozorovali signifikantný pokles cravingu a ako aj pokles prídavnej 
anxiózno-depresívnej symptomatiky. Zaujalo ich, že ani jeden pacient ne
opustil štúdiu . 

Podobne v otvorenej štúdii Pokoru (2004) sa podával trazodon 12 alkoho
likom s depresiou. Pokora referuje o dobrom efekte trazodonu v dávke 
75 mg pro die na depresívne symptómy. CGI pokleslo z 4,42 za 7 dní na 1,0. 
Nereferuje o samotných príznakoch alkoholovej závislosti. 

Zatial jediná dvojito-slepá štúdia s trazodonom u alkoholikov pochádza 
z Belgicka (Le Bon a kol., 2003). Bola zameraná na úpravu spánku u čerst
vo detoxikovaných alkoholikov. Autori vychádzali z premisy, že úprava 
spánku predstavuje aj faktor prispievajúci k zábrane relapsu . Za dvojito-
slepých podmienok dostávali pacienti trazodon na noc (n=8, dávka 
50-200 mg) alebo placebo (n=8). Štúdia tvrvala mesiac. U pacientov na tra
zodone sa konštatovalo signifikantné zlepšenie spánkových parametrov 
(skrátenie latencie spánku, zníženie počtu prebudení, úprava spánkovej ar
chitektúry podla polysomnigrafie). Takisto došlo k signifikatným po
zitívnym zmenám v škále depresie (HAMD) ako aj škále Klinickej globálnej 
impresie(CGI) u pacientov liečených trazodonom. V oboch skupinách sa vy
skytol jeden prípad relapsu pitia počas sledovania. Autori v závere ale pri
pomínajú , že ide o malý súbor a poznatky sú teda týmto faktom limitované. 

Nedávno sa publikovala otvorená štúdia porovnávajúca efekt gabapenti
nu alebo trazodonu na spánok abstinujúcich alkoholikov. Gabapentin sa 
podával v priemernej dávke 888 mg 34 pacientom, 16 pacientom sa podával 
trazodon v priemernej dávke 105 mg pred zaspaním. Oba lieky signifikant
ne ovplyvnili nespavosť podľa SPQ (Sleep problem Questionnaire). Gaba
pentin bol mierne efektívnejší (Karam-Hage a Brower, 2006). 
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Publikoval sa tiež prieskum preskripčného správania sa amerických 
lekárov (n=311 , 34,5 !Je psychiatri, 20,5 !Jr praktickí lekári , zvyšok iní lekári) 
u detoxifikovaných alkoholikov. Podla tohto prieskumu v USA najpredpi 
sovanej ším prvým liekom u alkoholikov s poruchami spánku je trazodon 
(37,6 %), potom difenhydramin (9,6 fk ), amitriptylin (3 ,2 fk ), zolpidem 
(2,9 %), hydroxizin (2 ,0 %). Benzodiazepíny sa skoro vôbec nepredpisujú 
v USA na poruchy spánku u alkoholikov (Friedmann a kol., 2003). 

Publikovali sa aj kazuistiky . Borra a kol. (2005) zverejnili na kongrese 
v Grécku kazuistiku pacienta úspešne liečeného pre abstinenčný alkoho
lický syndróm len 300 mg trazodonu za deň. Nebola potrebná iná me
dikácia. Najnovšie Borras a kol. (2006) publikovali kazuistiku 30-ročného 
muža alkoholika , ktorý mal veľmi ťažký alkoholický abstinenčný syndróm 
napriek vysokým dávkam diazepamu s klometiazolom. Až pridanie 600 mg 
tra zo don u denne upravilo stav za 48 hodín. Tri mesiace po prepustení pa
cient stále užíval trazodon v dávke 300 mg/deň, abstinoval , mal normálny 
spánok, nemal známky depresie. 

Záver 

Trazodon v niekoľkých malých otvorených a jednej dvojito-slepej štúdii 
preukázal, že môže byť užitočný pri zvládaní abstinenčného syndrómu u zá
vislých od alkoholu, pri znížení túžby po alkohole, ale takisto samozrejme 
vďaka základnému spektru účinkov aj pri zvládaní anxiózno-depresívnej 
symptomatiky a poruchy spánku. 

Podľa zatiaľ fragmetárnych poznatkov tra zo don môže byť užitočný aj pri 
iných závislostiach (benzodiazepíny, heroín, metadón). 

Všetky tieto indikácie však vyžadujú overenie na väčších súboroch a so 
štandardnými výskumnými metódami. 
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