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MÍSTO ÚVODU…
Vážení a milí čtenáři,
přece jen si krátký úvod neodpustím – dostává se Vám do rukou
brožura, která by Vám měla poskytnout základní informace
o riziku a možnostech léčby deprese po infarktu myokardu.
Ať již jste infarkt myokardu prodělali poprvé a dosud jste se se
srdcem neléčili, nebo jste měli postižení srdečních věnčitých
tepen aterosklerózou (tzv. ischemickou chorobu srdeční), či jste
již dokonce prodělali infarkt myokardu i v minulosti, je tato
brožurka pro Vás. Budu velmi rád, pokud Vás zaujme a naleznete
v ní užitečné informace v nelehké životní situaci. Ale i pokud si
moc číst nechcete a brožurka Vás spíš nezajímá, prosím věnujte
pozornost alespoň následujícímu testu – ten Vám za cenu
krátkého zdržení umožní odhadnout, zda byste mohli být
depresí postiženi. Deprese je totiž ve zkratce onemocnění, které
Vám může nejenom způsobit zbytečné utrpení, ale po infarktu
i zkrátit život.
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…RYCHLÝ TEST
 Velmi rychlou základní orientaci si můžete udělat, pokud se sami

sebe zeptáte na dvě otázky:
1.

2.

Obtěžovala Vás v poslední době smutná nebo pokleslá nálada či pocity
beznaděje?
Obtěžoval Vás v poslední době malý zájem či malé potěšení z toho, co
děláte?

Pokud si odpovíte alespoň na jednu z těchto otázek kladně, můžete trpět depresí. I pokud
nechcete číst dále, upozorněte svého ošetřujícího lékaře, který s Vámi může probrat možnosti
dalšího postupu.
Pokud máte chuť číst dále, v první části se budeme zabývat obecně depresí, v druhé části
si zopakujeme pár základních informací o infarktu myokardu a ve třetí se budeme zabývat
specifiky léčby deprese u pacientů po infarktu.

3

DEPRESE PO INFARKTU MYOKARDU

DEPRESE – CO TO VLASTNĚ JE A JAKÉ MÁ PŘÍZNAKY?
Deprese je především nemoc. Není to lenost ani rozmazlenost, slabost nebo
ufňukanost. Jako jiné choroby může při zanedbání působit utrpení a zkracovat
život. Ale podobně jako jiné choroby má i své důvody, mechanismy, a hlavně
léčbu. Jak se deprese projevuje? Je pro ni typický smutek a špatná nálada,
neschopnost užívat si věci, které nás dřív bavily, a zvýšená únavnost či celkový
pokles aktivity a energie.
Ve zkratce, depresivní člověk je smutný, unavený a nenachází v životě nic, co by ho bavilo. Tyto
tři příznaky (nebo okruhy) nazýváme hlavní a jsou doprovázeny dalšími, které Vás mohou
postihnout:
Může se jednat o snížení sebedůvěry, kdy si nebudete věřit tak jako dříve.
Nemůžete se dobře soustředit.
Máte zhoršenou chuť k jídlu.
Trápí Vás myšlenky na sebevraždu či na sebepoškozování, nebo jste se již o sebepoškození či
sebevraždu pokusili.
 Máte pocit, že Vás v budoucnosti nic dobrého nečeká.
 Máte pocit viny a pocit, že si nic nezasloužíte.
Všechny tyto příznaky musí trvat delší dobu, v oficiální definici alespoň 14 dnů. Někdy se
mohou vyskytnout další příznaky, jako je velmi brzké ranní buzení, depresivní příznaky nejvíce
ráno, zřetelná ztráta hmotnosti, výrazný neklid či zpomalení, kterého si všimnou Vaši blízcí,
ztráta sexuální chuti.
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FYZICKÉ PŘÍZNAKY
Kromě těchto příznaků „duševních“ se deprese může projevit i „fyzickými“ příznaky, jako
jsou bolest hlavy, pocity sevřeného hrudníku, knedlíku v krku, sucho v ústech, trávicí obtíže,
nepravidelný cyklus a podobně. Je vždy důležité pomyslet na depresi jako příčinu podobných
obtíží, i proto, že ischemická choroba srdeční může mít podobné příznaky. Důležité je ale
uvědomit si i opačný směr a neopomenout jinou chorobu jako příčinu těchto obtíží. U pacienta
po infarktu myokardu toto nabývá na obzvláštním významu – dokud nebude stanoveno lékařem
jinak, pokládejte jakýkoliv tlak na hrudi a do krku či dušnost především jako možnou známku
návratu ischemické choroby srdeční a kontaktujte rychlou záchranou službu podle doporučení
Vašeho kardiologa!

PSYCHOTICKÉ PŘÍZNAKY
U nejtěžších forem deprese můžeme nalézat i takzvané psychotické příznaky, kdy pacienti
začnou mít bludy – budou si přikládat vinu za události, které jsou mimo jejich dosah, mohou
mít halucinace (slyšení obviňujících hlasů a podobně). Tyto stavy vyžadují neodkladnou léčbu.

SEBEVRAŽEDNÉ MYŠLENKY A SEBEVRAŽDA
Tyto myšlenky jsou u deprese přítomny velmi často, je nutné se s nimi svěřit svému lékaři, aby
Vám mohl pomoci. Jako jiné příznaky deprese nejsou projevem slabosti, ale důsledkem choroby.
Sebevražedné myšlenky nesmíme podceňovat, u těžkých depresí je sebevražda příčinou smrti
u cca 15 % pacientů.

NENÍ MŮJ SMUTEK PROSTĚ BĚŽNÁ REAKCE NA ZÁVAŽNOU ŽIVOTNÍ
UDÁLOST?
Bohužel v běžné praxi je toto častou příčinou podcenění deprese u „tělesných” onemocnění,
jako je infarkt myokardu. Skutečné depresivní epizody jsou často vyvolány vnějším stresovým

DEPRESE PO INFARKTU MYOKARDU

faktorem. Pacienti mohou depresivní epizodu po infarktu myokardu mylně pokládat
za odpovídající reakci na těžkou životní situaci a může dojít k podcenění situace. To vede
k prodlevě v léčbě a pomoci, a tím ke zbytečnému psychickému (a potenciálně i fyzickému)
utrpení pacientů.

ČETNOST DEPRESE
Deprese je velmi častá i ve všeobecné populaci, trpí jí v průměru 5–16 % pacientů, častěji
ženy. U chronické ischemické choroby srdeční se deprese vyskytuje 2× častěji než ve všeobecné
populaci, cca v 20–30 % případů, a u pacientů po infarktu myokardu je deprese ještě častější,
vyskytuje se zhruba 3× častěji, v závislosti na místě a způsobu diagnózy u cca 15–45 %
pacientů.

DEPRESIVNÍ EPIZODA
Deprese se prvně projeví takzvanou depresivní epizodou, kdy dochází k výše zmiňovaným
příznakům. I bez léčby tato epizoda většinou během 6–12 měsíců vymizí, ale u menší části
pacientů může dojít k dlouhodobým depresivním příznakům. Léčba zkracuje trvání, zlepšuje
obtíže a může dosáhnout kompletního odeznění obtíží. Po odeznělé první depresivní epizodě
zůstává riziko návratu dalších epizod, které se s množstvím prodělaných epizod zvyšuje, již
po první epizodě je riziko návratu cca 50%. Pokud se depresivní epizody opakují, hovoříme
o rekurentní (navracející se) depresivní poruše. Čím více se depresivní poruchy opakují, tím více
je doporučena delší léčba i po odeznění obtíží. U opakovaných depresivních epizod může být
doporučena i léčba doživotní.
Kromě pojmu deprese se můžeme setkat i s pojmem dystymie, což je výraz pro dlouhodobou
poruchu nálady, která je mírnějšího charakteru a dlouhodobě nesplní kritéria rekurentní
depresivní poruchy, ať již trváním či tíží jednotlivých epizod špatné nálady.
Dále se můžeme setkat i s pojmem bipolární porucha a cyklotymie, kdy se epizody skleslé nálady
střídají s epizodami nálady chorobně zvýšené nálady a euforie. Jejich léčba je však rozdílná
od léčby deprese.
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VZTAH MEZI DEPRESÍ A ÚZKOSTÍ
Úzkost je definována jako strach bez předmětu – nevíme, čeho se bojíme. Je spojena s pocitem
tenze, ohrožení, agitací. U depresí je velmi častým doprovodným příznakem. Depresivní pacienti
s výraznou úzkostnou složkou mají větší tendenci k dlouhodobému průběhu deprese, jsou více
omezeni v životních aktivitách, hůře se léčí a mají větší sebevražedné sklony.

MECHANISMY A VYVOLÁVAJÍCÍ FAKTORY DEPRESE
Mechanismy deprese jsou vícečetné a ne zcela objasněné. Klasická teorie deplece monoaminů
spatřovala hlavní mechanismus deprese v nedostatku některých signálních molekul
(neurotransmiterů) v nervovém systému. Antidepresiva pak tuto nerovnováhu pozitivně
ovlivňují. Situace je ale složitější a na vzniku a trvání deprese se zřejmě podílí více mechanismů.
Vyvolávajících faktorů existuje také řada. Jsou to jistě vlivy genetické – tendence k depresi je
částečně dědičná. Kromě „biologické“ dědičnosti ve smyslu genů se na tendenci k depresím
mohou podílet naučené vzorce chování při vývoji osobnosti. Dalšími faktory mohou být tělesná
onemocnění, jako je snížená funkce štítné žlázy nebo nadměrný příjem kortikoidních hormonů.
Na vzniku deprese se také zásadně podílí psychická zátěž, ať již to je krizová událost (jako např.
ztráta milované osoby), nebo dlouhodobý psychický tlak.
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VLIV DEPRESE NA FYZICKÉ ZDRAVÍ A SRDEČNÍ ONEMOCNĚNÍ
Z více studií bohužel víme, že deprese, ať již lehčí či těžší, je nejen spojena s vyšší četností
kardiovaskulárních onemocnění v obecné populaci, ale je i spojena s dalším kardiovaskulárním
rizikem u pacientů po infarktu myokardu. Pacienti jsou ohroženi opakováním infarktu myokardu
a zvýšeným rizikem náhlého srdečního úmrtí. Deprese má totiž bohužel řadu „fyzických“
dopadů, které nepříznivě ovlivňují kardiovaskulární systém.
 Pacienti s depresí mají postižený systém žláz s vnitřní sekrecí, který reguluje naše reakce
na stresové podněty a díky vyšším hladinám kortikoidních hormonů tak nepříznivě ovlivňuje
kardiovaskulární riziko.
 Pacienti s depresí mají také zvýšenou „tenzi“ při dlouhodobé aktivaci tzv. sympatického
nervového systému. To vede k vyšším hladinám noradrenalinu v krvi a drobným známkám
nestability srdečního rytmu na EKG křivce.
 Některé látky, které se v mozku podílejí na nervovém přenosu, zároveň ovlivňují srážení krve.
Změna jejich rovnováhy může vést k vyšší srážlivosti, která vede k vyššímu riziku ucpání
věnčitých cév a infarktu myokardu.
 U pacientů s depresí nacházíme také známky dlouhodobé aktivace imunitního systému
a známky dlouhodobého mírného zánětu. Z krátkodobého hlediska je cílená zánětlivá
a imunitní reakce pro naše přežití důležitá, protože nás chrání před infekcemi. Dlouhodobě
probíhající mírný zánět je ale škodlivý a vede k postižení cévního systému, včetně věnčitých
tepen srdce.
Deprese také nepříznivě ovlivňuje prognózu pacientů sociálně-psychickými faktory, depresivní
pacienti mají často sníženou motivaci – méně spolupracují s lékaři po infarktu, méně pravidelně
užívají léky a mají větší obtíže změnit adekvátně životní styl a zbavit se rizikových návyků.

9

10

INFORMACE PRO PACIENTY

LÉČBA DEPRESE
Váš ošetřující lékař Vás bude schopen cíleně nasměrovat do správných rukou.
Zcela všeobecně platí, že ne každá deprese musí být léčena psychiatrem, lehčí
stavy jsou řešitelné i cestou praktického lékaře. Při výraznějších obtížích či
neúspěchu iniciální léčby je poté vhodná psychiatrická konzultace. Většina
depresivních epizod je řešitelná ambulantně, hospitalizace je vyhrazena pouze
pro těžší stavy.
Léčba depresivní epizody dosahuje úspěchu v cca 50–75 % případů. U pacientů po akutním
infarktu myokardu ale může být někdy léčba svízelnější, účinnost terapie menší, naopak
i z českých dat se zdá, že u pacientů s neselektovaným chronickým srdečním onemocněním je
odpověď na léčbu dobá. Je nutné si uvědomit, že nástup účinku antidepresivní léčby trvá několik
týdnů a není tedy možné „zobnout“ si antidepresivum, když se zrovna necítíte dobře. V léčbě
deprese se kromě farmakoterapie uplatňuje více metod.
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NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY
PSYCHOTERAPIE
Specifická psychoterapie je skupinou psychologických postupů, které jsou cílené na léčbu
deprese. Nejčastější je takzvaná kognitivně-behaviorální metoda. Kognitivně-behaviorální
terapie je založena na vědomém pochopení své choroby, identifikaci špatných vzorců chování
a myšlení a nácviku změny tohoto chování a myšlení. U mírnějších forem deprese má
psychoterapie srovnatelnou účinnost s farmakologickou terapií. Obzvláště účinná je právě
v kombinaci s farmakoterapií.
TĚLESNÉ CVIČENÍ
Fyzická aktivita má prokázaný blahodárný účinek na depresivní symptomy v klinických studiích
u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo po infarktu myokardu. U těchto pacientů
je výhodná pravidelná aerobní zátěž (běh, plavání, cyklistika, rotoped). Řízená aerobní
zátěž je u pacientů s ischemickou chorobou srdeční obzvláště výhodná, protože blahodárně
ovlivňuje i obnovou kardiovaskulárního systému po infarktu. Pacienti s ischemickou chorobou
srdeční a po infarktu myokardu se ale především musí poradit se svým ošetřujícím kardiologem
o bezpečném stupni zatížení.
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DALŠÍ NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY

Kromě těchto metod existují i další specializované nefarmakologické postupy,
které jsou prováděny ve specializovaných centrech pod vedením psychiatrů.
Nejznámější je takzvaná elektrokonvulzivní terapie, mezi laickou veřejností známá jako
elektrošoky. Používá se u těžkých forem depresí a má velmi dobrou účinnost a rychlý nástup
účinku. Celý zákrok probíhá v celkovém uspání a svalovém uvolnění, čili nedochází k bolesti ani
poraněním.
Mezi další méně užívané přídatně léčebné postupy patří i fototerapie, tedy léčba expozicí světlu,
která je nejvíce účinná u takzvané sezónní afektivní poruchy, ale má určitý efekt i u pacientů
s depresí. Podobně může být v některých případech do kombinace účinná metoda spánkové
deprivace, kdy je pacient buzen dříve, než by se sám vzbudil.
Existují i další spíše výzkumné metody, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace
a stimulace vagového nervu.
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FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA
Užití léků – antidepresiv – je základním kamenem léčby a velmi vhodně
se doplňuje s nefarmakologickými postupy. U těžších forem deprese je
farmakoterapie nutnou součástí léčebného postupu.
Mechanismus účinku antidepresiv spočívá v ovlivnění hladin takzvaných neurotransmiterů. To
jsou malé molekuly, kterými spolu buňky našeho mozku (neurony) komunikují.
Pro léčbu deprese jsou pro nás nejdůležitější noradrenalin, dopamin a serotonin. Neurony se
na jiné neurony napojují takzvaným axonem, což je výběžek, který může být velmi dlouhý –
i přes metr. Po délce axonu se informace přenáší elektricky, ale samotný přenos na další neuron
je umožněn právě uvolněním malého množství neurotransmiteru na takzvané synaptické
membráně. Právě přítomnost neurotransmiteru upozorní další neuron na přicházející signál.
Hlavní biologická podstata deprese zřejmě spočívá právě v nevyrovnanosti hladin těchto
neurotransmiterů a adaptací neuronů na tento stav. Stěžejní účinek antidepresiv spočívá
v tom, že různými metodami zvyšují dostupnost těchto neurotransmiterů na synaptických
membránách, a tím korigují chorobnou nerovnováhu.
Antidepresiva se od sebe liší právě mechanismem navýšení hladin a také specifickými typy
neurotransmiterů, které ovlivňují. Pro léčbu deprese u pacientů s infarktem myokardu, ale
i nejrozšířenější skupinou všeobecně, jsou takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SSRI). Jak jejich název napovídá, fungují tak, že zabraňují neuronům, aby zpětně
„vychytávaly“ serotonin ze synaptické membrány, a tím zvyšují jeho dostupnost.
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INFARKT MYOKARDU – KRÁTKÉ ZOPAKOVÁNÍ
Příčinou akutního infarktu myokardu je kompletní či téměř kompletní
uzávěr jedné z tepen zásobujících srdeční sval (věnčité tepny) způsobený
poškozeným aterosklerotickým plátem s nasedající krevní sraženinou. Následuje
odumírání srdeční svaloviny, které způsobuje typickou bolest na hrudi, je
nebezpečné vznikem srdeční zástavy a vývojem srdečního selhání, ale i dalšími
kardiovaskulárními komplikacemi.
Optimální léčbou je obnovení průtoku tepnou pomocí takzvané angioplastiky, kdy je tepnou
v třísle či na paži zaveden balónek a výztuž (stent), kterým se uzávěr ošetří. Čím později dojde
k otevření tepny, tím větší část srdečního svalu odumře. Dlouhodobý následek odumření svalu
může být takzvané srdeční selhání, které se projevuje typicky dušností, únavností a otoky.
V ČR je každý rok zhruba 23 tisíc pacientů přijato do nemocnice pro akutní infarkt myokardu, tedy
zhruba 213 obyvatel na 100 000. Na akutní infarkt myokardu zemře ročně cca 6500 osob. Pro
ischemickou chorobu srdeční je hospitalizováno ročně přes 75 tisíc pacientů a přes tři čtvrtě milionu
pacientů je s ní sledováno.
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REŽIM U PACIENTA PO INFARKTU MYOKARDU
Pacient po infarktu myokardu vyžaduje obzvláště v prvním roce po příhodě
náležité sledování. Praktický lékař by měl pacienta v prvním roce pravidelně
sledovat, stejně tak kardiolog, návštěva je povinností při každém zhoršení stavu.
U pacienta po infarktu myokardu se soustředíme na dva hlavní cíle:
 Udržení průchodnosti ošetřené věnčité tepny a zabránění novému infarktu myokardu
jinde na věnčitých tepnách, ale i aterosklerotickým komplikacím jinde v kardiovaskulárním
systému (např. cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin).
 Prevenci dalšího poškození srdce a vývoji srdečního selhání z přetížení zbývající hmoty
srdečního svalu.
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NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ PO INFARKTU MYOKARDU
Základním přístupem v životosprávě je u kuřáků přestat kouřit, je to nejúčinnější mechanismus
prevence dalšího infarktu myokardu.
Snížení tělesné hmotnosti u obézních pacientů je další klíčový cíl. Obezita je nejenom spojena
s vyšším rizikem infarktu myokardu, ale nepříznivě ovlivňuje i ostatní rizikové faktory, jako
jsou hladiny tuků v krvi a hodnoty cukru. Základními mechanismy je jednak celkové snížení
kalorického příjmu, ale i snížení nasycených mastných kyselin v potravě z živočišných zdrojů
a nahrazení kyselinami nenasycenými z rostlinných zdrojů. Dostatečný příjem ryb, zeleniny
a ovoce je velmi důležitý.
Fyzická zátěž je dalším kamínkem v mozaice péče po infarktu. Vhodná je takzvaná aerobní
fyzická aktivita – nejčastěji podle tolerance pacienta chůze, dále plavání, rotoped či cyklistika
a běh. Rehabilitace po infarktu může probíhat v domácím prostředí jako individuální trénink
podle doporučení kardiologa, nebo v rámci nemocnicí řízeného tréninkového programu či jako
rehabilitační pobyt v lázních. Obecně je doporučováno alespoň 30 minut pohybové aktivity
alespoň 3–5× týdně.
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LÉKY PO INFARKTU MYOKARDU
Možná bude pro Vás nepříjemným zjištěním, že po infarktu myokardu budete
muset brát více léků než předtím. Žádný z těchto léků však není samoúčelný,
jejich cílem je zabránit tomu, aby se infarkt opakoval a docílit u Vás co nejvyšší
kvality života.
Antiagregační léky (kyselina acetylsalicylová, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) mají za cíl
nejenom udržet otevřenou ošetřenou tepnu, ale i zabránit infarktu v jiném místě. Po akutním
infarktu je podáváme v kombinaci – kyselina acetylsalicylová a další lék z této skupiny. Tím,
že snižují citlivost a „lepkavost“ krevních destiček, snižují pravděpodobnost vzniku sraženiny
a nového infarktu. Po ošetření tepny stentem je jejich užívání velmi důležité, při předčasném
svévolném vysazení může dojít k uzávěru stentu, který může skončit i úmrtím.
 Statiny (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin a jiné) jsou léky, které velmi příznivě ovlivňují
hladiny cholesterolu v krvi. Mají ale i další ochranné účinky, které jsou zprostředkovány
jinými mechanismy, než je snižování hladiny tuků v krvi. Jejich hlavním cílem je snížit
pravděpodobnost opakování infarktu či jiných aterosklerotických komplikací.
 Betablokátory (metoprolol, bisoprolol a další) snižují srdeční zátěž, tlumí „stresovou“
aktivitu nervového systému, působí proti nedokrevnosti srdečního svalu. Zvyšují celkové
přežití a snižují riziko návratu infarktu myokardu.
 ACE inhibitory a sartany (ramipril, perindopril, telmisartan a jiné) zabraňují vývoji nového
infarktu, snižují rozvoj srdečního selhání a mají ochranný vliv na srdce i ledviny. Snižují
celkovou úmrtnost.

DEPRESE PO INFARKTU MYOKARDU

U pacientů, kteří jsou po infarktu myokardu a mají těžké postižení srdečního svalu se srdečním
selháním, zlepšuje jejich přežití užívání blokátorů aldosteronu (verospiron, eplerenon), které se
typicky podávají s jinými odmočovacími léky, nejčastěji s furosemidem. Odmočovací léky mohou
pacienta obtěžovat (opakované močení limituje jeho denní aktivity), ale jsou klíčové v zabránění
vývoje otoků a zhoršování dušnosti.

BETABLOKÁTORY A DEPRESE
V případě betablokátorů je nutné se zmínit o opakovaně diskutovaném riziku vyvolání deprese,
která je i v seznamu možných nežádoucích účinků betablokátorů v příbalových letácích. Původní
práce z 60. let popisující tyto nežádoucí účinky jsou při užití léků, které již dnes nepoužíváme.
V současné době není jasný důkaz o vyvolání depresí léčbou betablokátory, existují studie
u pacientů po infarktu myokardu, kde nebylo prokázáno zvýšené riziko deprese a některé studie
dokonce ukazují na možný ochranný účinek betablokátorů na depresi u pacientů s ischemickou
chorobou srdeční. Proto je nutné tyto informace brát s rezervou, bylo by chybou depresi
po infarktu myokardu automaticky přikládat terapii betablokátory, které mají v léčbě infarktu
nezastupitelné místo. V případě vyšších dávek a dlouhém trvání léčby je však potřeba mít
na paměti i tuto možnou vazbu.
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LÉČBA DEPRESE ANTIDEPRESIVY PO INFARKTU
MYOKARDU
JAKÝ ZPŮSOB LÉČBY ZVOLIT?
O rozhodnutí o zahájení léčby se musíte poradit se svým ošetřujícím lékařem. I pacientům
po infarktu pomáhají psychoterapeutické postupy, jako je kognitivně-behaviorální terapie.
Jejich efekt je nejvíce vhodný v kombinaci s aerobními rehabilitačními programy. Obzvláště
cvičení může být v některých případech účinkem srovnatelné s farmakologickou léčbou deprese
po infarktu myokardu. Pacienti s cílenou léčbou s možností kombinace psychoterapeutických
intervencí a farmakoterapie se cítí lépe a jsou více spokojeni s léčbou.

Bylo prokázáno, že zlepšení depresivních příznaků nezávisle na způsobu klinické
péče je spojeno s menším rizikem návratu infarktu myokardu.
MÁ CENU BRÁT PO INFARKTU NĚJAKÁ ANTIDEPRESIVA?
Antidepresiva jsou účinná v léčbě deprese i po infarktu myokardu. V léčbě musíme brát i ohled
na bezpečnost léku pro kardiovaskulární systém. Po infarktu myokardu máme nejvíce zkušeností
s léky ze skupiny SSRI (citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin). Tato léčiva
byla pacienty po infarktu myokardu dobře tolerována a vedla ke zlepšení příznaků deprese.
Léčba deprese po infarktu myokardu je ale svízelnější a účinek antidepresivních léků menší než
ve všeobecné populaci. Zdá se však, že některá tato léčiva by mohla i přímo pozitivně ovlivňovat
srdeční svalovinu. V současné době ale nemáme jasný důkaz, že by užívání antidepresiv
po infarktu myokardu prodlužovalo přežití či zabránilo opakování infarktu.

DEPRESE PO INFARKTU MYOKARDU

NEJSOU ANTIDEPRESIVA NEBEZPEČNÁ PRO MOJE SRDCE?
Některá starší antidepresiva opravdu mohou být pro pacienty se srdeční chorobou
nebezpečná, jedná se o starší léky ze skupiny tzv. tricyklických antidepresiv a ireverzibilních
inhibitorů monoaminoxidáz, ty se ale v běžné ambulantní praxi vyskytují vzácně. Jejich
užívání je u pacientů se srdečním onemocněním kontraindikováno.

Nová běžně používaná antidepresivní léčba může být obecně bezpečně užívána
u pacientů po infarktu myokardu – jejich bezpečnost je ověřena více studiemi,
nejvíce dostupných studií je s antidepresivy ze skupiny tzv. selektivních inhibitorů
vychytávání serotoninu (SSRI).
Přestože jsou antidepresiva ze skupiny SSRI obecně bezpečná, jako u jakýchkoliv jiných léků
nejsou vhodná u každého pacienta, o jejich nasazení je nutné se domluvit s lékařem. Existují
situace, kdy si pacient i lékař musí dát na léčbu pozor.
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OBECNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČBY SSRI
Léčba léky ze třídy SSRI může mít nežádoucí účinky, které jsou shodné pro pacienty
s ischemickou chorobou srdeční či bez ní. V prvních týdnech léčby se může dostavit agitovanost
a přechodné zhoršení úzkosti. Mohou se také dostavit nežádoucí účinky charakteru průjmů,
pocitů na zvracení a zvracení. U některých léků ze skupiny SSRI může dojít i k mírnému nárůstu
hmotnosti. Také se může vyskytnout zhoršení sexuálních funkcí.
Vzácně, a většinou při nesprávné kombinaci psychiatrických léků, se může vyskytnou takzvaný
serotoninový syndrom. Ten je charakteristický vznikem třesu, agitovanosti, zmatenosti, svalové
tuhosti, průjmů, pocení, zrychlené srdeční frekvence a vyšším krevním tlakem. Pokud se takové
příznaky dostaví, je nutné neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

KARDIOVASKULÁRNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SSRI
Víme, že některá antidepresiva (SSRI) mohou svým tlumivým účinkem na srážlivost krevních
destiček vést k vyšší četnosti krvácení v kombinaci s ostatními léky, kterými po infarktu
úmyslně srážlivost krevních destiček snižujeme. Proto svého lékaře vždy upozorněte, pokud jste
v minulosti měli problémy s krvácením. Je otázkou, zda tlumivý účinek na srážlivost destiček
by nebyl naopak žádoucí, protože u pacientů po infarktu myokardu se snažíme funkci destiček
tlumit (viz výše), abychom zabránili návratu infarktu myokardu. Jasný ochranný účinek SSRI
zatím nebyl prokázán.
Dále i přes celkovou bezpečnost mohou některá SSRI antidepresiva vzácně vést u náchylných
pacientů k EKG změnám, které mohou v kombinaci s jinými faktory vést k arytmiím. Tato
náchylnost je ale dobře zjistitelná pomocí EKG (pomocí prodloužení tzv. QT intervalu na EKG
křivce), a proto by měl mít Váš lékař k dispozici údaje o EKG křivce, pokud bude léčbu nasazovat.
To však je u pacientů po infarktu myokardu pravidlem.

ZÁVĚREM
Jsem rád, že jste vydrželi dočíst tuto brožuru až do konce.
Doufám, že Vám poskytla základní informace, abyste se mohli
orientovat v nelehké životní situaci po akutním infarktu
myokardu. Ještě jednou bych rád zopakoval, že deprese je
choroba a ne rozmar, že její zanedbávání Vám může způsobit
utrpení jak psychické, tak fyzické, a hlavně, že s depresí se dá
bojovat a deprese se dá léčit. Proto neváhejte kontaktovat
svého lékaře, pokud máte dojem, že byste mohli depresí trpět,
aby Vám mohl pomoci.
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