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 Úvodem zástupce výzkumné divize firmy Lundbeck Anders Gersel 
Pedersen kromě jiného představil Brintellix (vortioxetin), který by měl 

příznivě ovlivňovat kognitivní dysfunkce u velké depresivní poruchy. Citací 

článku Freedmana a spol. (AJP 2013 – editorial) připomněl diagnostickou 

neurčitost depresivního syndromu a spornou validitu animálních modelů. 
Konstrukční validita je stále nízká proto, že není jednoznačně přiřaditelná 

genetická odchylka k symptomatice. „Face“ validita je nízká proto, že 

diagnostická kritéria pro depresi nemohou být testována u zvířat jako 
taková. Predikční validita je nízká proto, že neexistují léky, které by bylo 

možné validizovat pro negativní a kognitivní syndromy. Podobný povzdech se 

týká samozřejmě i animálních modelů psychóz.  

Genetická variabilita na pozadí psychotického onemocnění se dá 
seskupit do tří clusterů: 22Q11, 15Q13, 1Q21. Firma Lundbeck má v 

„pipeline“ již zmíněný vortioxetin (také pod názvem tedatioxetin) na afektivní 

poruchy. V oblasti psychóz je to udržovací léčba Abilify (Zicronapine), na 
depresi/schizofrenie Brexpiprazol a v oblasti neurologie je to preparát 

LUAE58054 na demenci, N-carbamazepin na epilepsii a desmotepláza na 

mozkovou mrtvici.  
Zmíněný vortioxetin je jednak inhibitor serotoninového transportéru 

a jednak je afinní k receptorům 5HT1A,B,D a 5HT3 a 5HT7. Na receptorech 

5HT1ABD je buď agonistou nebo parciálním agonistou, zatímco na receptorech  

5HT3 a 5HT7 antagonistou. Touto cestou vortioxetin moduluje 
GABA/glutamátergní aktivitu, což se považuje za mechanismus jeho 

příznivého účinku na paměť jak u laboratorních potkanů, tak zřejmě i u lidí. 

Vortioxetin příznivě ovlivňuje kognici a indikován by mohl být u velké 
deprese u starých lidí, která bývá s kognitivním úpadkem spojená anebo na 

něj nasedá. Výhodou přitom je nízký výskyt nežádoucích účinků. Vortioxetin 

už byl zkoušen v head-to-head studii proti agomelatinu, kde vykázal 

významně lepší odpověď na léčbu i četnost plných remisí. Testovaným 
souborem byli nemocní s předchozí nedostatečnou odpovědí na SSRI.  

 Norman Sartorius ve své krátké přednášce upozornil na důležitost 

komorbidity u onemocnění mozku a specifik, jež v psychiatrii přináší. Např. 
se zdá, že schizofrenní nemocní mají nižší výskyt zhoubných onemocnění, 

ale zato umírají daleko dříve z jiných důvodů.  

Graca Çardoso z Lisabonu upozornila na modulující vliv deprese u 
nemocných s rakovinou a ukázala, jak je významný pro přežití. Obecně u 

nemocných s nádorovým onemocněním je vyšší výskyt deprese, a ta vede 

také k vyšší mortalitě. Deprese zhoršuje prognózu onkologických 
onemocnění a urychluje smrt. Jenomže deprese zvyšuje mortalitu i obecně, a 

to zejména cestou kardiovaskulárních komplikací a vyššího výskytu 

nepřirozených smrtí. Pokud jde o depresi u onkologických onemocnění, 



riziko smrti je oproti nedepresivním dvojnásobné a riziko suicidia více než 

dvojnásobné. 

 Sube Banerjee (Velká Británie) poukázal na komorbiditu tělesných a 
duševních onemocnění v případě demence. Demence vykazuje vysoký výskyt 

současné malnutrice, poruchy sluchu, poruchy zraku, inkontinenci, častý 

výskyt bolesti různého původu, zácpy, psychotických příznaků, hypertenze, 
diabetes mellitus, zejména II. typu, narušení hybnosti a vysoký výskyt pádů. 

To všechno zhoršuje jednak prognózu vlastní demence, jednak zvyšuje 

mortalitu a zvyšuje socioekonomické břemeno.  
 Co se týče toho posledního, David McDaid ve své přednášce Cost and 
Social consequences of comorbidity předvedl, že komorbidita je vždycky dražší 

než onemocnění jako takové.  

 Celý blok tohoto fakultního setkání byl věnován dopadu nového 
Diagnostického a statistického manuálu (DSM-V) Americké psychiatrické 

asociace (APA), jenž byl uveden na trh letos v květnu na výročním sjezdu 

APA v San Francisku, na zvládání nemocí, klinickou praxi a na výzkum. 
Jeden z účastníků – spolutvůrců DSM-V Michael First připomněl, že mezi 

DSM-IV a DSM-V je zatím vůbec nejdelší mezera v historii celého projektu. 

Ačkoliv se dlouho s nadějí očekávalo, že 5. vydání bude oproti předchozím 
ateoretickým verzím zaměřeno více na etiologii, nakonec se ukázalo, že tomu 

tak není. Nové vydání také obráží rozpaky kolem jednoznačnosti kritérií, jež 

sice fungují ve skupinových analýzách, ale nikoli u jednotlivců, protože se 

mezi sebou překrývají. Existují např. biologické markery, jež jsou pro určitou 
poruchu sice typické, ale v jednotlivých případech je může silněji vykazovat 

zdravý jedinec než duševně nemocný, což je při použití v diagnostickém 

systému značně znehodnocuje. Nový systém se vyznačuje větší příměsí 
dimensionálního přístupu a zejména zrušením multiaxiální struktury, 

kterou měl DSM-III a DSM-IV. 

 Wofgang Gaebel (SRN) se věnoval dopadu DSM-V na léčení 
psychotických poruch. Upozornil, že systém je restriktivnější v oblasti 

schizoafektivní poruchy, jež se mnohým jeví více méně jako diagnóza 

z rozpaků. Další novinkou je to, že klasické subtypy schizofrenie jsou 
zrušeny! Zajímavostí také je, že v nové klasifikaci byla katatonie od 

schizofrenie oddělena jakožto nespecifický a poměrně odlišně definovaný 

příznak. 

 Sidney Kennedy (Kanada) se snažil odhadnout dopad DSM-V na 
zvládání poruch nálady. Upozornil, že motivací ke zrušení určitých diagnóz a 

zavedení jiných bylo např. to, abychom se po skandálu v Americe vyhnuli 

diagnóze Bipolární poruchy u dětí. Proto byla zavedena nová diagnóza 
poruchy disrupční, která je věkově omezena na rozmezí 6-18 let. U dětí se 

tedy nově diagnostikuje Dysregulační porucha disruptivní nálady (Disruptive 

mood dysregulation disorder), jež má několik základních kritérií: 1) výbuchy 
zlosti (temper outbursts), 2) nálada mezi výbuchy zlosti je podrážděná, 3) 

trvání musí být alespoň 12 měsíců, během kterých nesmí být bezpříznakové 

období delší než 3 měsíce a 4) porucha se určuje pouze pro věkové rozmezí 

6-18 let věku.  
V DSM-V dále přibyly diagnózy jako Premenstruační dysforická 

porucha, Perzistentní depresivní porucha (ta slučuje dysthymii a chronickou 

depresi) aj. Poruchy nálady zahrnují také úzkostnou dimenzi! Velice sporná 
a s otazníkem je reliabilita nového systému a jeho dopad na léčbu. Není 



vyloučeno i jisté riziko psychiatrizace normálního života a dopad na vazbu 

lékaře s pacientem, kdy diagnóza se sice promění, ale léčba zůstane stejná, 

což může zklamat nadměrná očekávání ze strany pacienta. Změna diagnóz 
může také přinést značný problém klinickým studiím, zejména těm, u nichž 

by bylo třeba výsledky porovnat v čase. Dimenzionalita může být také 

problémem při sbírání epidemiologických dat a v systému péče o duševní 
zdraví (úhrady).  

 Dan Stein (Jižní Afrika) připomněl, že změny v DSM-V byly mj. 

motivovány snahou o maximální ohled na příspěvky současných neurověd, o 
aplikaci transkulturálních přístupů, o zavzetí veřejnosti do tvorby systému a 

o mnohočetné recenzní řízení vůbec. Mimochodem právě příspěvek neurověd 

zde vedl k rozpadu úzkostných poruch do tří trsů:  1) Úzkostné poruchy, 2) 

Obsedantně-kompulzivní porucha a poruchy příbuzné a 3) Traumatické a 
stresové poruchy. Obsedantně-kompulzivní porucha a poruchy příbuzné 

zahrnují nyní mj. hromadění (Hoarding disorder) a trichotilománie v širším 

slova smyslu (Skin picking disorder). Poslední dvě poruchy byly zavedeny 

vlastně pod určitým tlakem odborné, ale zřejmě i pacientské veřejnosti, která 
opodstatněnost takových diagnóz opakovaně potvrzovala. Přestože nová 

verze DSM přináší určitá překvapení, je pro mnohé celkově do jisté míry 

zklamáním a nám nezbývá než si počkat, s čím přijde 11. revize Mezinárodní 
klasifikace nemocí. 

 Gitte Knudsen (Dánsko) předvedla, jakou úlohu můžou moderní 

molekulární zobrazovací metody sehrávat v experimentální medicíně. Mohou 
sledovat variabilitu v konektivitě jednotlivých okruhů, mohou zobrazovat 

variabilitu v okupanci receptorů a variabilitu v uvolňování neuropřenašečů. 

Tak se např. studuje úloha dosud nepříliš zmapované funkce receptoru 
5HT4. Zdá se, že nějak souvisí s dopaminovým transportérem a že touto 

cestou může manipulace na 5HT4 receptorech zlepšovat učení a snižovat 

denzitu amyloidních depozit. Každopádně je korelace mezi vazbou na 5HT4 

receptory a tvorbou amyloidu. 5HT4 receptor je navíc v jakémsi vztahu s 
5HTTLPR genotypem C. Serotonergní stimulace snižuje konektivitu mezi 

cingulem a prefrontální kůrou. 

 Pavel Kalvach (Česká republika) přednesl zajímavý a velice zasvěcený 
přehled selhávání cerebrální perfuze v korelaci s věkem a klinické souvislosti 

patologické anatomie a fyziologie cévního řečiště. Mimochodem upozornil, že 

pro kognici je velice důležitý fornix, a proto pouhé změny v bílé hmotě 
mapované v traktografii nemusí vždy vysvětlovat variabilitu v klinických 

projevech, resp. v kognitivním výkonu.  

 Antony Gual (Španělsko) proslovil zajímavou přednášku o tom, zda 
Evropa skutečně má problémy s pitím a představil perspektivu tzv. projektu 

Amphora. Na poměrně solidních datech ukázal, že restrikce (reklamy, 

daňové znevýhodnění, zákazy prodeje apod.) skutečně mají významný vliv na 
spotřebu alkoholu. Naopak marketing spotřebu alkoholu skutečně zvyšuje. 

To potvrdila také studie porovnávající spotřebu alkoholu a místní opatření 

mezi takovými městy jako je Lublaň, Palma, Utrecht apod. Když se hovoří o 

zdravotních dopadech alkoholismu, tak se zapomíná na to, že nejde jenom o 
alkohol, ale že spolu s etanolem se v alkoholických nápojích do těla dostávají 

také mnohé karcinogeny a tělu toxické látky včetně hliníku. Jinak hrubá 

statistika ukazuje, že přepočteno na hlavu a na rok, Evropa pije dvakrát víc 



než celý zbytek světa. Každým rokem v Evropě zemře následkem alkoholu 

120 tisíc lidí. 

 Ke konferenci přispěl také Eric Abadie (Francie) z EMEA (Evropská 
regulační agentura), který nastínil pohled na problematiku onemocnění 

mozku ze strany regulátorů a plátců. Celou konferenci na závěr shrnul 

s obvyklým šarmem, nadhledem a metapohledem Norman Sartorius 
(Švýcarsko) a se svou troškou krátce přispěchal také David Nutt, jenž se 

v nedávné době mediálně proslavil svým upozorněním na to, že zatímco mezi 

lety 1950-1960 se vyprodukovalo několik tisíc článků o psychedelických 
látkách (ukazujících vesměs pozitivní účinek), tak od roku 1964, kdy byl na 

psychedelika uvalen zákaz, se za 50 let objevilo pouze 5 článků o jejich 

klinickém užití. To považuje David Nutt za nějvětší cenzuru od dob 

Koperníka a Galileo Galilei.  A vlastně největší cenzuru vědy od roku 1616 
(kongregace). Více je na www.drugscience.org.uk.  

 Celkově byla konference neobyčejně zdařilá. 
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