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Úvod
Deprese je závažné onemocnění s vysokou celoživotní 

prevalencí, přitom bývá nedostatečně diagnostikována a ná-
sledně pak nedostatečně léčena. Existuje mnoho příkladů 
nedostatečné léčby deprese. Jedním z nich je předčasné 
ukončení léčby, a to z důvodu nedocenění stavu remise ze 
strany lékaře. Druhým z nich bývá špatná compliace pacien-
ta (3, 8, 18). Důvodem pro špatnou spolupráci bývá výskyt 
obtěžujících nežádoucích účinků, kterými jsou zatížena ví-
ce či méně všechna farmaka. Od nových antidepresiv proto 
očekáváme nejméně obdobnou účinnost, jako u klasických 
(tricyklických) antidepresiv a SSRI, lepší udržení plné remi-
se, někdy rychlejší nástup účinku, dále pak větší účinností 
u některých subtypů onemocnění (3, 16, 18). Vyžadujeme 
rovněž menší výskyt nežádoucích účinků, tím i lepší snášen-
livost a compliance, větší bezpečnost a minimální riziko lé-
kových interakcí (3, 16).

Nová selektivní antidepresiva jsou cílenější (čistější) 
ve svém účinku na mozkové mediátory. Znamená to, že za-
sahují receptory (psychopatologický substrát onemocnění) 
s větší přesností (3). Lze pak očekávat cílenější klinický 
efekt a změnu ve spektru nežádoucích účinků a jejich nižší 
výskyt. Pokud vedlejší účinky vynikají, nejsou způsobeny 
ovlivněním nežádoucích mediátorů, ale vznikají v rámci da-
ného aktivního systému, jako vedlejší produkt jeho ovlivně-
ní (18).

Po selektivních antidepresivech s jediným hlavním účin-
kem, jako jsou SSRI a RNI (reuptake norepinephrine inhi-
bitor), přicházejí antidepresiva s dualistickým účinkem. Ta 
ovlivňují jednak serotonin a noradrenalin, jde o SNRI (sero-
tonin and norepinephrine reuptake inhibitors) a NaSA (no-
radrenergic and specific serotonergic antideressant), nebo 
účinkují cestou noradrenalinu a dopaminu NDRI (norepne-
phrine and dopamine reuptake inhibitor) (3, 16, 18).

Jediným zástupcem antidepresiv NDRI (blokátorů zpět-
ného vychytávání noradrenalinu a dopaminu) je bupropi-
on, resp. bupropion SR. Všemi renomovanými autory je 
uváděn jako jediný představitel této skupiny antidepresiv 
i přesto, že jeho přesný mechanizmus účinku není zcela 
znám (1, 4, 7, 10, 19). Faktem je, že ovlivňuje metaboliz-
mus dopaminu i noradrenalinu, a to do jisté míry i tím, 
že blokuje zpětné vychytávání těchto mediátorů. Nemůže 
však jít o jediné vysvětlení antidepresivního účinku bupro-
pinonu SR, protože výše uvedený efekt je významný pouze 
v dávkách, které významně převyšují dávky terapeutické 
(1). Uvažuje se o významnějším vlivu bupropionu na druhé 

posly přenosu vzruchu, stejně tak o jeho stabilizačním me-
chanizmu na obrat dopaminu i noradrenalinu – syntézu, 
přenos i katabolizmus (1, 6, 11). Razantnější mediátorový 
účinek vykazuje aktivní metabolit bupropionu – hydroxy-
bupropion (1, 13, 19). Z klinického hlediska je důležité, že 
mateřská látka ani její metabolity neovlivňují klinicky vý-
znamně žádné ostatní receptorové a mediátorové systémy. 
Toto zjištění se týká i serotoninu (1, 13).

Kromě antidepresivního účinku má bupropion SR ješ-
tě některé další specifické indikace (6, 11, 19). Jde zvláště 
o jeho užití při odvykání kouření. Bupropion totiž díky své-
mu noradrenergnímu a dopaminergnímu působení snižuje 
výskyt abstinenčních příznaků a cravingu, což představuje 
významnou biologickou pomoc při léčbě nikotinizmu (a te-
oreticky i dalších závislostí). Dále je indikován u hyperki-
netických poruch (dětské hyperkinetické syndromy), dob-
ré zkušenosti jsou s léčbou snížené sexuální apetence, pře-
depisován je při léčbě obezity. Zprávy jsou o jeho užití 
v léčbě chronické bolesti a premenstruálního syndromu, 
resp. premenstruální dysforické poruchy. Tato sledování 
jsme však v nynější fázi neprováděli, soustředili jsme se na 
depresivní onemocnění.

Považujeme za vhodné zmínit se v krátkosti i o historii 
bupropionu. Bupropion byl syntetizován v roce l966, v roce 
l985 byl uveden na trh v USA, o rok později byl z prodeje 
stažen. Důvodem byl výskyt epileptických záchvatů u nemoc-
ných léčených pro bulimii. Tato komplikace se týkala 7,5 % 
případů (1, 14, 19). O tři roky později byl na trh opět uveden 
s tím, že byla stanovena základní kontraindikace – nemocní 
s rizikem epileptických paroxyzmů a bulimičtí nemocní. Tím 
bylo omezeno riziko epileptogenního působení bupropionu. 
Roku l996 byla na trh uvedena SR forma (sustained release – 
prodloužené vylučování léku). Tato změna má přinejmenším 
dvojí význam: jednak je možné podávat lék ve dvou denních 
dávkách, na rozdíl od dřívějších tří. Za druhé se tím snížily 
maximální plazmatické hladiny léku na přibližně 85% hodno-
ty původní formy, navíc tím došlo k menšímu kolísání denní 
hladiny. Uvedené změny dále přispěly ke snížení rizika vzni-
ku epileptických záchvatů u nerizikové populace na úroveň 
zcela srovnatelnou s ostatními moderními antidepresivy (při 
dávce do 300 mg pro die, která je dnes doporučována jako 
maximální, je riziko 0,1 %) (1, 9, 10, 14).

Bupropion SR se podává v denní dávce od 150 mg do 
300 mg, kterou je třeba titrovat. První čtyři dny je správné 
podat 150 mg jednou denně, při dobré snášenlivosti se zvý-
ší dávka od pátého dne na 2× 150 mg v intervalu minimál-
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ně 8 hodin. Poločas vylučování se pohybuje mezi 18 až 21 
hodinami. Vzhledem k aktivujícímu účinku je vhodné ve-
černí podání před 17. hodinou (11).

Nemocní nevhodní pro léčbu bupropionem SR
Bupropion SR není určen pro úzkostné / agitované de-

prese, stejně tak není vhodný pro nemocné trpící insomnií. 
Je kontraindikován u nemocných se záchvatovitým one-
mocněním (a to i v anamnéze) či rizikem rozvoje záchvatu, 
stejně je tomu u bulimických nemocných. Není správné ho 
podávat, a to vzhledem k jeho vlivu na obrat dopaminu, 
u nemocných psychotických a nemocných užívajících anti-
psychotika (13, 15, 16). 

Indikační oblasti bupropionu SR u depresivních 
nemocných

Bupropion SR vyžaduje dobře spolupracujícího ne-
mocného. Pokud je podáváno 300 mg pro die, je potřeba 
dvou denních dávek. Je jednoznačně indikován u depresí, 
kde jsou problémem případné nežádoucí sexuální účinky 
způsobené jinými antidepresivy. Tato vlastnost by měla 
být výhodou zvláště v udržovací a dlouhodobé léčbě de-
prese, kde právě sexuální poruchy mohou vést k předčas-
nému přerušení léčby ze strany pacienta. Bupropion SR 
je rovněž určen hypobulickým depresivním nemocným, 
kteří nejsou úzkostní a netrpí nespavostí, neboť díky své-
mu mediátorovému profilu není antidepresivem sedují-
cím, ale aktivujícím. Jelikož po jeho užívání nedochází k 
přírůstku na váze, je vhodný u těch depresivních pacien-
tů, kde hrozí vzrůst hmotnosti, stejně tak u již obézních 
nemocných (6, 7). O podání bupropionu SR je správné 
uvažovat v situaci, kdy nemocní netolerují dosavadní léč-
bu tricyklickými antidepresivy či SSRI, nebo pokud od-
pověď na dosavadní léčbu je nedostatečná (17). V obou 
případech můžeme uvažovat jak o převedení na bupro-
pion SR, tak o jeho přidání k dosavadní terapii (2, 4). 
U depresivních kuřáků, kteří jsou motivováni k odvyká-
ní kouření, je podání bupropinou SR jako antidepresiva 
zároveň podporou v odvykání. Bupropion SR má svůj vý-
znam u depresivních nemocných s Parkinsonovou cho-
robou, když vzhledem ke svému účinku na dopamin ne-
zhoršuje parkinsonický tremor. Forma SR při zachování 
výše uvedených kontraindikací nevykazuje vyšší riziko 
epileptických záchvatů než ostatní moderní antidepresi-
va (1, 11, 16).

Vlastní sledování
K popisu prvních vlastních zkušeností s bupropionem SR 

jsme zvolili jednoduché naturalistické schéma sledování.
Bupropion SR byl podáván: 

1. nemocným v aktuní depresi bez úzkosti
 (skóre HAMD (Hamiltonova škála pro deprese) (5): 

18–22)
2. nemocným v remisi, která nebyla úplná
 (skóre HAMD (5) 12–17), nebo přetrvávaly některé ne-

žádoucí účinky (útlum, přibývání na váze, sexuální in-
hibice).

Bupropion SR byl podáván za otevřených podmínek: 
v monoterapii 300 mg pro die. Pokud byl použit jako ad-
juvans, pak 150 mg v ranní dávce. Přídatná medikace neby-
la nijak omezena, řídila se klinickou potřebou. Minimální 
doba sledování byla stanovena na 6 týdnů.

ad 1. Léčba akutní deprese
Do této skupiny bylo zařazeno 7 nemocných (5 mužů, 

2 ženy, věkové rozmezí 24–64 let). U žádného z nich nešlo 
o první fázi deprese, současná fáze trvala od jednoho do 3 
týdnů.

Minimálně šestitýdenní úspěšnou léčbu absolvovalo 5 
nemocných. Dva byli vyřazeni na počátku léčby (2. a 7. 
den) pro výskyt neklidu, nespavosti a úzkosti.

Z nemocných, kteří užívali bupropion SR alespoň 6 týd-
nů se projevila nespavost v jednom případě, nárůst úzkosti 
rovněž v jednom případě. Tyto problémy odezněly během 
prvního týdne při užití přídatné medikace (alprazolam, mi-
dazolam). Zbylí tři pacienti (žena a dva muži 60 a 64 let) 
byli zcela bez vedlejších účinků a bez přídatné medikace. 
U jednoho z nich, který měl kardiální anamnézu, nebyly 
zachyceny žádné změny EKG, a to ani zvýšení frekvence 
srdečního rytmu.

Poklesu skóre škály HAMD o 50 % bylo dosaženo me-
zi 12. a 18. dnem léčby. Zlepšování dále pokračovalo do 6. 
týdne – na 25–40 % výchozí hodnoty HAMD.

ad 2. Nemocní s nedostatečnou odpovědí na léčbu či 
s reziduálními příznaky

V této skupině bylo 5 nemocných (3 muži, 2 ženy, věk 
31–43 let). Rovněž v tomto případě nešlo u žádného o prv-
ní fázi onemocnění. Minimálně šestitýdenní úspěšnou léč-
bu absolvovali 3 nemocní. U jednoho bylo k původně 100 
mg sertralinu denně přidáno 150 mg bupropionu SR v ran-
ní dávce, u druhého tatáž dávka ke 20 mg citalopramu, 
ve třetím případě k večerní dávce 45 mg mirtazapinu byl 
bupropion SR přidán ráno (150 mg). Nedošlo u nich k roz-
voji nežádoucích účinků, ve všech případech se zvýšila den-
ní pracovní aktivita. U nemocných, jejichž remise byla čás-
tečná, došlo mezi 21. a 28. dnem kombinované léčby k po-
klesu skóre HAMD o 20 %, resp. 25 %. U pacienta, kde byla 
indikací k adjuvantní medikaci sexuální inhibice, popiso-
val zlepšení od 7. dne po provedené úpravě.

Ve zbylých dvou případech byla adjuvantní léčba bupro-
pionem SR přerušena (2. a 6. den) pro výskyt neklidu, po-
ruch soustředění a nespavost. Bupropion SR (150 mg) byl 
v daných případech kombinován s citalopramem (20 mg), 
resp. se sertralinem (100 mg).

Diskuze
Antidepresivní účinnost bupropionu a následně bupro-

pionu SR byla prokázána za dvojitě slepých podmínek v po-
rovnání s placebem (jak bupropion, tak bupropion SR), 
s tricyklickými antidepresivy (bupropion) i s antidepresivy 
skupiny SSRI (bupropion i bupropion SR) (8, 11, 13, 14, 
15, 19). Jde o čtyřtýdenní až šestnáctitýdenní studie. K dis-
pozici je i studie dlouhodobá, trvající jeden rok (Weihs et 
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al., 2001). V ní po osmitýdenní léčbě depresivní fáze byli 
respondéři následně sledováni 44 týdnů za dvojitě slepých 
podmínek (bupropion SR proti placebu). Tato práce proká-
zala statisticky významný rozdíl mezi placebem a bupropi-
onem SR v udržovací léčbě deprese. Během ní došlo k re-
lapsu nebo rekurenci u 52 % nemocných léčených place-
bem, ale jen 32 % léčených aktivní látkou. Medián „přežití“ 
byl u aktivní léčby více než 44 týdnů, u placeba 24 týdnů.

V kontrolovaných studiích byla prokázána dobrá sná-
šenlivost bupropionu SR (8, 13, 15). K vyřazení docháze-
lo vesměs v počátcích léčby, hlavním důvodem byl výskyt 
nežádoucích účinků. Mezi nejčastější patřily bolest hlavy, 
suchost v ústech, nauzea, nespavost s nárůstem aktivity, zá-
cpa, tremor, úzkost. Podíváme-li se, které z nich se svou 
četností statisticky významně lišily od placeba, pak to jsou 
nejčastěji tyto: nauzea, suchost v ústech, insomnie. Zvýše-
ní hladiny úzkosti se nelišilo od jejího výskytu po placebu. 
Ve srovnání s SSRI (nejvíce srovnávacích studií je se sertra-
linem) byl obdobně účinný, vykazoval evidentně méně ne-
žádoucích sexuálních účinků, nevedl k sedaci (7, 9, 13, 15). 
Lze říci, že pokud se neobjeví vedlejší účinky v prvních 
dnech léčby (zvláště během titrace), dále již bupropion SR 
vykazuje celkově nízkou hladinu vedlejších účinků. Studie 
prokázaly, že prakticky nezpůsobuje sexuální dysfunkce, 
nemocného neseduje, ale naopak aktivuje. Bupropion SR 
nevede k nárůstu hmotnosti, dokonce lze při jeho užívání 
očekávat i její snížení (1, 6, 15). Bupropion rovněž nezpů-
sobuje syndrom z vysazení (1).

Naše prvotní sledování ukázalo, že pokud nemocní to-
lerují bupropion první dny (úvodní dávku 150 mg, od 5. 
dne 300 mg), snášenlivost v další léčbě je již bez problémů. 
To se ukázalo jak v případě, kdy byl bupropion podáván 
jako samostatné antidepresivum, tak pokud byl indikován 
jako adjuvans. Antidepresivní účinnost bupropionu SR od-
povídala literárním předpokladům, stejně tak její profil: 
došlo ke snížení množství i intenzity reziduálních sympto-
mů, jeho podání vedlo ke zvýšení aktivity a zájmu, ke zlep-
šení sexuálních funkcí. Bupropion byl dobře snášen i ne-
mocnými s kardiální anamnézou.

Limity sdělení
Naše dosavadní zkušenosti jsou omezeny především 

množstvím nemocných kteří byli sledováni. Bupropion byl 
podáván za otevřených a naturalistických podmínek při za-
chování všech uvedených podmínek. Jde o první a čerstvé 
klinické zkušenosti s novým antidepresivem. Naše prvotní 
zjištění korespodují s popsanými literárními údaji. Ukazu-
je se, že nejen převedení, ale i kombinace s dosavadním 
antidepresivem přináší užitek. Za nejrizikovější, s ohledem 
na výskyt vedlejších příznaků, považujeme první dny po-
dávání – období titrace. Pokud nemocný snese zvýšení na 
300 mg bez výskyt nežádoucích efektů, lze předpokládat 
dále již bezproblémovou toleranci.

Závěry
Bupropion SR je svým účinkem odlišným antidepresi-

vem, které má své místo v moderní léčbě deprese.
Bupropion SR je antidepresivum, které je navíc vhodné 

i v některých specifických případech, jako je deprese hy-
pobulická / inhibovaná, dále deprese spojená s obezitou či 
přibýváním na váze, Parkinsonovou chorobou, kouřením. 
Jeho podání má smysl i v těch situacích, kdy případná do-
savadní léčba je neúčinná či nedostatečná. V těchto přípa-
dech je možná jak kombinace s dosavadní terapií, tak úpl-
né převedení na bupropion SR. Bupropion SR nezpůsobuje 
sedaci, je antidepresivem aktivujícím, pokud se nevyskyt-
nou ve vyšší míře vedlejší účinky v období titrace a v prv-
ních dnech po ní, pak je dlouhodobě dobře snášen.

Naše dosavadní zkušenosti jsou limitovány především 
malým množstvím nemocných které jsme zatím léčili, stu-
die má otevřený naturalistický design. Jde o první klinické 
zkušenosti, které dobře korespondují se zahraničními lite-
rárními údaji. Naznačují, že máme k dispozici antidepresi-
vum, které má své místo v léčbě deprese, a to i u symptomů, 
kde byly dosud naše terapeutické možnoti z části omezeny. 
Další rozsáhlejší sledování bubropionu SR bude následo-
vat.
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