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Úvod
Depresivní porucha je velmi časté onemocnění s celoživot-
ní prevalencí přibližně 16 % (Kessler a  kol. 2003). Kromě 
jádrových afektivních symptomů deprese trpí většina pa-
cientů (> 90 %) kvantitativními či kvalitativními poruchami 
spánku a změněnými cirkadiánními rytmy, které léčba často 
nevyřeší (Th ase 1999; Wehr a Wirz-Justice 1982; Wirz-Justice 
2006). U pacientů s depresí jsou abnormality rozličných pa-
rametrů cirkadiánních rytmů velmi časté, jedná se například 
o změny nálady a impulzivity, časování spánku a jeho struk-
tura, ale také další biologické parametry (Souetre a kol. 1989, 
1988; Turek 2007). Poruchy cirkadiánních rytmů a nespavost 
mohou být prekurzor, symptom, reziduální symptom nebo 
vedlejší účinek deprese (Fava 2004; Riemann a  Voderhol-
zer 2003) a  mohou usnadnit nebo zhoršit depresivní stav 
(Turek 2007). Z toho důvodu představují u depresivních pa-
cientů častý a podstatný problém. To naznačuje, že resetová-
ní cirkadiánních rytmů včetně zlepšení noční bdělosti a do-
provodné denní ospalosti hraje v léčbě deprese klíčovou roli.

Abstrakt
Cíl. Agomelatin prokázal antidepresivní účinnost v  randomizovaných kontrolovaných studiích. Neinter-
venční studie VIVALDI hodnotila léčbu agomelatinem v  podmínkách běžné klinické praxe. Metodika. 
Psychiatři zaznamenali léčbu 3 317 pacientů během 12 týdnů. V souladu se stavem léčby byly zvoleny tři 
podskupiny: dříve neléčení (treatment-naïve) pacienti s agomelatinem v monoterapii (A), již dříve léčení 
pacienti s agomelatinem v přídatné léčbě (B) a již léčení pacienti, kterým byla terapie změněna na agomela-
tin (C). Vliv na depresivní symptomy byl hodnocen prostřednictvím zkrácené verze MADRS a CGI. Fungo-
vání během dne a rytmus spánek–bdění byly hodnoceny pacientskými dotazníky. Výsledky. Hodnoty zkráce-
né verze MADRS se snížily z > 30 při vstupu do studie na 12,8 (celková populace), 10,3 (A), 15,1 (B) a 13,5 (C). 
Respondérů bylo 76,1 % pacientů v podskupině A, 55,7 % v podskupině B a 62,5 % pacientů v podskupině C, 
v celkové studijní populaci pak 65,8 %. Remise bylo dosaženo u 66,5 % (A), 44,7 % (B) a 50,9 % (C) pacientů. 
Subjektivní kvalita spánku a fungování během dne se po 12 týdnech zlepšily u většiny pacientů. Nežádoucí 
účinky léčiva (nežádoucí účinky/závažné nežádoucí účinky) byly hlášeny u 6,0 %/0 % (A), 11,0 %/0,2 % (B) 
a 12,6 %/0,3 % (C) pacientů. Celkem 25,8 % pacientů ukončilo léčbu předčasně, 5,2 % pak kvůli nežádoucím 
účinkům. Závěr. Agomelatin zlepšil depresivní symptomy, fungování během dne a rytmus spánek–bdění 
a vykázal dobrou snášenlivost i u pacientů již dříve léčených a v kombinované léčbě v běžné klinické praxi.
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Dostupná je široká škála antidepresivních přístupů včet-
ně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI) a  zpětného vychytávání serotoninu a  noradrenalinu 
(SNRI). Stále však existuje značná a nenaplněná léčebná po-
třeba mít k dispozici účinná a dobře snášená antidepresiva. 
Zvláště žádoucí cíl, kterého není vždy dosaženo, je kombi-
novat pozitivní vliv na náladu, fungování během dne a ryt-
mus spánek–bdění, a to zejména na počátku léčby (Winokur 
a kol. 2001; Wilson a Argyropoulos 2005). 

Agomelatin je nové antidepresivum s jedinečným farma-
kologickým profi lem. Je silným agonistou melatonergních re-
ceptorů MT1 a MT2 a antagonistou serotonergních 5-HT2c re-
ceptorů (Millan a kol. 2003). Melatonergní receptory a 5-HT2c 
receptory jsou exprimovány především v  suprachiasma-
tickém jádru (suprachiasmatic nucleus, SCN), ale i v jiných 
oblastech mozku zapojených do  patofyziologie deprese 
a  kognice, jako je například mozková kůra, hippocampus, 
amygdala a thalamus. Vazbou na tyto receptory působí ago-
melatin synergicky, neboť bylo potvrzeno zapojení melato-
nergních a 5-HT2c receptorů na antidepresivní účinnost látky 
(Chenu a  kol. 2013; De Bodinat a  kol. 2010; Kasper a  Ha-
mon 2009; Papp a kol. 2003; Racagni a kol. 2011). Proto se 
u agomelatinu předpokládá, že zlepšení symptomů deprese
souvisí s normalizací cirkadiánních rytmů (Hickie a Rogers 
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ké údaje (věk, pohlaví, hmotnost, body-mass index [BMI]), 
anamnézu deprese, komorbidity, psychotropní nebo ji-
nou doprovodnou léčbu. Kontrolní návštěvy se uskutečnily 
2 a 6 týdnů (N2 a N3) po zařazení do studie a poslední ná-
vštěva po 12 týdnech (N4).

K posouzení vývoje depresivních symptomů na počátku 
léčby a  při každé ze tří kontrolních návštěv (N2–N4) byla 
použita zkrácená verze Montgomeryho-Åsbergové posuzo-
vací škály deprese (Montgomery-Åsberg Depression Rating 
Scale, MADRS). Zkrácená verze MADRS zahrnuje všech 
deset položek původní validované MADRS popisující ty-
pické symptomy související s  depresí. Závažnost jednotli-
vých položek je hodnocena lékařem na 7bodové posuzovací 
stupnici v rozmezí od 0 (= žádná) do 6 (= extrémní) (Moller 
a  Schnitker 2007). Zkrácená verze MADRS se od  původní 
MADRS odlišuje pouze pojmenováním symptomů při vyne-
chání podrobné formulace několika kroků ve škále. Ke kon-
trole závažnosti psychiatrického stavu při vstupu do studie 
(1. návštěva) a ve 12. týdnu (4. návštěva) byla použita škála 
celkového klinického dojmu závažnosti (Clinical Global Im-
pression of Severity Scale, CGI-S), zatímco škála celkového 
klinického dojmu zlepšení (Clinical Global Impression of 
Improvement Scale, CGI-I) byla použita při každé návštěvě.

Veškerá celková skóre, počty odpovědí a remisí byly hod-
noceny na  základě analýzy dat všech pacientů, která byla 
k  dispozici na  příslušné návštěvě. To má za  následek růz-
ný počet pacientů hodnocených při různých návštěvách. 
Odpověď je ve zkrácené verzi MADRS defi nována jako sní-
žení celkového skóre zkrácené verze MADRS o  nejméně 
50 %, časné zlepšení pak jako snížení celkového skóre o nej-
méně 20 % během prvních dvou týdnů (Szegedi a kol. 2009). 
Celkové skóre zkrácené verze MADRS ≤ 12 bylo považová-
no za remisi.

Pokud jde o škálu CGI, pacienti se skórem ve škále CGI-zlep-
šení ≤ 2 (tj. CGI-I „velmi výrazně zlepšen“ nebo „značně zlep-
šen“) byli hodnoceni jako respondéři a skóre ve škále CGI-závaž-
nosti 1 nebo 2 bylo považováno za remisi (tj. CGI-S „normální, 
nejeví se být nemocen“ nebo „hraničně duševně nemocný“).

Za účelem posouzení možných vlivů agomelatinu na pa-
rametry cirkadiánních rytmů a  spánku byl v  průběhu stu-
die při každé návštěvě použit modifi kovaný dotazník 
CircScreen, standardizovaná sebeposuzovací škála pro hod-
nocení spánku a poruch cirkadiánního rytmu. Původní do-
tazník validoval Laredo a kol. (2002). Modifi kovaný dotazník 
použitý v této studii se skládá ze sedmi otázek, kdy pacient 
poskytuje vlastní dojem o stavu spánek/bdění a každoden-
ních činnostech během posledních 7 dní. Otázky 1–5, které 
jsou totožné s  původním dotazníkem, jsou přímo zaměře-
ny na  různé symptomy související se spánkem a  hodnoce-
ny na  5bodové hodnoticí škále (od  0 = „velmi zřídka“ po 
4 = „velmi často“). Tyto jednotlivé výsledky z otázek 1 až 5 
se sčítají do  celkového skóre (0–20). Otázka 6 („Cítili jste 
se schopni naplnit vaše každodenní činnosti?“) a  otázka 7
(„Měli jste během posledních 7 dní pocit deprese?“) posky-
tují informace o  fungování během dne a  náladě pacientů 
a byly analyzovány odděleně.

Nežádoucí účinky byly zaznamenány při každé návště-
vě. Bezpečnost a  snášenlivost agomelatinu byly hodnoceny 
pomocí standardizované dokumentace nežádoucích účin-

2011; Turek a Gillette 2004) a stimulací uvolňování dopami-
nu a noradrenalinu, konkrétně v prefrontální kůře díky anta-
gonismu k 5-HT2c receptorům (Millan a kol. 2003). 

Účinnost agomelatinu (25 nebo 50 mg/den) při léčbě 
depresivních poruch a jeho dobrá snášenlivost byly proká-
zány v několika randomizovaných kontrolovaných studiích 
ve srovnání s placebem (Kennedy a Emsley 2006; Loo a kol. 
2002; Olie a Kasper 2007), jakož i ve srovnání se SSRI – ser-
tralinem, fl uoxetinem a escitalopramem, a se SNRI – venla-
faxinen (Hale a kol. 2010; Kasper a kol. 2010; Kennedy a kol. 
2008; Lemoine a kol. 2007; Quera-Salva a kol. 2011). V kli-
nických studiích s téměř 6 000 pacienty vykázal agomelatin 
dobrý profi l snášenlivosti a bezpečnosti v průběhu krátko-
dobé i dlouhodobé léčby. Navzdory zjevným výhodám ran-
domizovaných kontrolovaných studií neodpovídají pacien-
ti, kteří jsou do  těchto studií zahrnuti, pacientům v běžné 
klinické praxi. Smyslem neintervenční studie VIVALDI 
(Valdoxan improves depressive symptoms and normalizes 
circadian rhythms) bylo během 12 týdnů prověřit průběh 
léčby a snášenlivost agomelatinu v široké škále depresivních 
pacientů v rámci běžných podmínek. První výsledky proká-
zaly dobrou odpověď na antidepresivní léčbu a snášenlivost 
agomelatinu v  rámci celé populace (Laux 2012). Rozsáhlá 
velikost vzorku ve studii VIVALDI nám umožnila analyzo-
vat tři různé podskupiny podle typu terapie. Naším cílem 
bylo poskytnout obraz účinnosti a  snášenlivosti agomela-
tinu u  pacientů s  třemi různými podmínkami léčby, které 
jsou typické pro běžnou klinickou praxi: (a) u dříve neléče-
ných pacientů, kteří dostali agomelatin jako úplné zahájení 
antidepresivní farmakoterapie (podskupina A), (b) u  pa-
cientů, kteří byli léčeni agomelatinem v kombinaci s jinými 
antidepresivy (podskupina B) a (c) u pacientů s předchozí 
léčbou jinými antidepresivy, kteří byli převedeni na  léčbu 
agomelatinem (C).

Metodika
Tato neintervenční studie byla schválena Etickou komisí 
ve Freiburku, Německo (25. 10. 2010), a předložena němec-
kým orgánům (BfArM, KBV, GKV-Spitzenverband). Je zařa-
zena do mezinárodního rejstříku www.controlled-trials.com.

Design studie a studijní populace
Tato prospektivní, multicentrická, neintervenční, otevřená 
studie byla provedena v  období od  března 2009 do  ledna 
2010 v  665 soukromých psychiatrických praxích, speciali-
zovaných ambulancích praktických lékařů a  ambulantních 
odděleních psychiatrických nemocnic v  Německu. Pacien-
ti byli pro tuto neintervenční studii uznáni za  vhodné jen 
tehdy, pokud bylo rozhodnutí o léčbě agomelatinem provede-
no před vstupem do studie. Celkem bylo zařazeno 3 356 pa-
cientů ve  věku > 18 let s  diagnózou depresivní poruchy. 
Využitelné údaje byly k dispozici u 3 317 pacientů. Doporu-
čená dávka agomelatinu, podle souhrnu údajů o přípravku, 
byla 25 mg jednou denně večer před spaním. Dávka mohla 
být v případě potřeby zvýšena na 50 mg.

Sběr dat
Pacienti byli sledováni po dobu léčby přibližně 12 týdnů. Při 
první návštěvě (N1) investigátoři zaznamenali demografi c-
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Výsledky

Studijní populace
Ve studii VIVALDI byla dokumentována a analyzována léčba 
3 317 pacientů. Vstupní demografi cké údaje tří subpopulací 
jsou uvedeny v tabulce I. Ve všech podskupinách byla většina 
pacientů ženského pohlaví. Při hodnocení vstupních charak-
teristik těchto tří podskupin bylo zjištěno několik rozdílů, 
a  to zejména pokud jde o dobu trvání depresivní poruchy, 
hospitalizaci kvůli depresi, procento pacientů s  konkomi-
tantním neuropsychiatrickým a somatickým onemocněním 
a konkomitantní léčbou. Při zařazení do studie měli pacien-
ti celkové populace středně těžkou až těžkou depresi, což je 
zřejmé z průměru celkového skóre zkrácené verze MADRS, 
který činil 30,6 ± 8,7.

U všech 987 pacientů podskupiny A nebyla před zařaze-
ním do studie VIVALDI uvedena žádná předchozí antidep-
resivní léčba. Byli proto považováni za dříve neléčené. Vět-
šina pacientů trpěla depresí po dobu kratší než 1 rok. Léčba 
agomelatinem byla zahájena jako monoterapie. U 8,9 % pa-
cientů byla mezi 2. a 4. návštěvou zahájena další antide-
presivní léčba navíc k  agomelatinu, zejména citalopramem 
a mirtazapinem. U 98,5 % pacientů lékaři zahájili léčbu ago-
melatinem dávkou 25 mg/den. Při poslední návštěvě bylo 
61,4 % pacientů léčeno agomelatinem 25 mg/den, zatímco 
38,5 % dostávalo vyšší dávku. V podskupině A bylo na po-
čátku léčby 14,7 % pacientů navíc léčeno konkomitantně po-
dávanými psychofarmaky, většinou benzodiazepiny (5,9 %), 
zolpidemem/zopiklonem (3,3 %) a antipsychotiky (2,5 %).

Pacienti podskupiny B (n = 856) se od pacientů z  pod-
skupiny A v některých aspektech liší, zejména pak v delším 
trvání deprese, vyšším počtu depresivních epizod v minulosti 
a ve vyšším procentu pacientů s opakovanými depresivními 
epizodami. Téměř polovina pacientů byla v důsledku depre-
sivní poruchy již hospitalizována a 10,5 % se v minulosti po-
kusilo o sebevraždu; 48,0 % z nich mělo neuropsychiatrické 
komorbidity, především úzkostné poruchy. Dvě třetiny pa-
cientů měly somatické onemocnění, mezi nimiž převládala 
hypertenze (30,4 %). Všichni pacienti podskupiny B již byly 
dříve léčeni jinými antidepresivy a dostali agomelatin v rámci 
kombinované léčby. Lékaři byli požádáni o specifi kaci důvo-
du pro změnu v terapii. Nejčastějším důvodem pro přídatnou 
léčbu agomelatinem byla nedostatečná účinnost předchozí 
medikace (81,1 %), následována byla nedostatečnou snášen-
livostí předchozího léku (19,3 %). Nejčastějšími antidepresivy 
používanými v kombinaci s agomelatinem byly SSRI (41,1 % 
pacientů), tricyklická antidepresiva (29,6 %) a  venlafaxin 
(15,0 %). U 43,6 % případů se lékaři rozhodli předepsat ago-
melatin v  kombinaci s  jinými psychotropními látkami (ze-
jména neuroleptiky 19,2 %, benzodiazepiny 11,1 % a zolpide-
mem/ zopiklonem 11,9 %). Téměř u všech pacientů (99,1 %) 
byla léčba agomelatinem zahájena dávkou 25 mg/den. Zvýše-
ní dávky na 50 mg/den bylo až do 12. týdne uvedeno u 43,1 % 
pacientů. U  15,8 % pacientů se lékaři rozhodli v  průběhu 
období sledování zahájit přídatnou léčbu antidepresivy nebo 
jinými psychotropními látkami, zatímco u 20,4 % případů se 
rozhodli konkomitantní psychiatrickou léčbu přerušit. 

Podskupina C se skládá z  697 pacientů, kteří byli před 
touto studií léčeni nejméně jednou předchozí antidepresivní 

ků, důvodů pro předčasné ukončení, laboratorních měření 
(jaterní parametry) a  celkovým hodnocením snášenlivosti 
lékařem. Jak je v observačních studiích běžné, psychiatrům 
bylo připomenuto, že lék musí být předepisován v  souladu 
s  požadavky dle souhrnu údajů o  přípravku (SPC). Proto 
musely být jaterní transaminázy alaninaminotransferáza 
(ALT) a  aspartátaminotransferáza (AST) hodnoceny před 
zahájením léčby, po 6 a 12 týdnech léčby (v souladu s SPC 
z února 2009).

Analýza dat
Pacienti byli považováni za způsobilé pro statistickou analý-
zu, pokud u nich byly k dispozici údaje vztahující se k zařa-
zovací návštěvě a  k  průběhu léčby. Zpětně dokumentovaní 
pacienti a  ti, kteří agomelatin nedostávali, byli ze statistic-
ké analýzy vyloučeni. Kvantitativní proměnné jsou popsány 
s pomocí základních statistických parametrů, jako je počet 
platných dat, průměrná hodnota a směrodatná odchylka. Pro 
kvalitativní a řadově hodnocené proměnné jsou prezentová-
ny hodnoty absolutního a relativního rozložení četností. Re-
lativní rozložení četností jsou obvykle vypočtena na základě 
počtu pacientů s dostupnými údaji pro příslušnou návštěvu.

Vliv typu léčby agomelatinem na  výsledky léčby těchto 
pacientů byl hodnocen pomocí analýzy podskupin. Na  zá-
kladě dokumentovaných informací při vstupu do studie byli 
pacienti rozděleni do následujících tří podskupin v závislosti 
na typu léčby.

- Podskupina A (n = 987): Pacienti bez zdokumentova-
né předchozí nebo konkomitantní léčby antidepresivy 
(dříve neléčení), kteří na  začátku studie dostali ago-
melatin jako antidepresivní monoterapii.

- Podskupina B (n = 856): Pacienti, kteří byli léčeni 
agomelatinem v kombinaci s jedním nebo více dalšími 
antidepresivy.

- Podskupina C (n = 697): Pacienti s předchozí léčbou 
antidepresivy. Tato předchozí léčba byla ukončena 
do  jednoho měsíce před zahájením studie a  pacienti 
byli převedeni na agomelatin.

Pro zúčastněné lékaře bylo navrženo školení hodnotitelů 
prostřednictvím videa, aby natrénovali hodnocení závaž-
nosti deprese pomocí testové verze zkrácené verze dotazní-
ku MADRS. Vzhledem k neintervenčnímu charakteru této 
studie nebylo toto školení hodnotitelů povinné. Vyplněný 
výcvikový formulář ke zhodnocení vrátil jen omezený počet 
lékařů (5,3 %). V důsledku toho nebyla mezi hodnotiteli sta-
novena celková spolehlivost. Správa dat byla provedena nezá-
vislým statistickým ústavem GKM Gesellschaft  für Th erapie-
forschung mbH. Zadávání dat a ověření dat bylo provedeno 
v souladu s dokumentem Data Management Plan klinických 
výzkumných organizací (GKM SOP-NIS-DM-01) prostřed-
nictvím postupů popsaných v  GKM SOP-NIS-DM-04 (zá-
znam položek) a  GKM SOP-NIS-DM-05 (ověřování dat). 
Uzavření databáze projektu bylo provedeno podle GKM
SOP-NIS-DM-07 a dokumentováno ve formuláři Data Base 
Release. Všechna opatření ke  kontrole kvality byla zdoku-
mentována, podepsána a opatřena datem osobou, která kon-
trolu provedla.
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zahájena léčba agomelatinem dávkou 25 mg/den. U  39,7 % 
pacientů byla dávka od zahájení do konce studie zvýšena. Při 
poslední návštěvě bylo 59,9 % pacientů léčeno agomelatinem 
25 mg/den a 38,7 % agomelatinem 50 mg/den.

Depresivní symptomy v průběhu léčby
Průběh léčby agomelatinem ve  třech podskupinách je zná-
zorněn na obrázku 1. Závažnost depresivních symptomů se 
během léčby agomelatinem postupně snižovala. Jakmile bylo 
dosaženo druhého týdne léčby, pokles celkového skóre zkrá-
cené verze MADRS od vstupu do studie byl pro agomelatin 
zaznamenán ve všech třech podskupinách, stejně tak i v cel-
kové populaci. Průměrné skóre zkrácené verze MADRS se 
v celkové studijní populaci postupně snižovalo z 30,6 ± 8,7 
při zahájení studie na 12,8 ± 9,7 po 12 týdnech. V každé pod-
skupině pokleslo celkové skóre z více než 30 bodů (A: 30,2; 

léčbou. Tato medikace byla přerušena krátce před začátkem 
studie a pacienti byli převedeni na agomelatin. Převládajícím 
důvodem pro změnu léčby na agomelatin u dříve léčených 
pacientů byla dle lékařů nedostatečná účinnost předchozí 
léčby (71,2 %). V 37,9 % byl důvodem nedostatek snášenli-
vosti předchozí antidepresivní medikace a  u  22,9 % se tak 
stalo na  žádost pacientů. Vstupní demografi cké charakte-
ristiky pacientů byly podobné těm u podskupiny B. Většině 
pacientům byla diagnostikována rekurentní depresivní po-
rucha. Téměř jedna třetina pacientů už byla kvůli depresi 
hospitalizována a 7,7 % se v minulosti pokusilo o sebevraždu. 
Neuropsychiatrické komorbidity byly hlášeny u  40,6 % pa-
cientů a somatické onemocnění u 56,8 % pacientů. Při vstupu 
do studie dostávalo 29,7 % pacientů jinou psychotropní léčbu 
(především zolpidem/zopiklon 10,8 %, benzodiazepiny 9,8 % 
a neuroleptika 8,2 %). Téměř u všech pacientů (99,4 %) byla 

Tabulka I. Vstupní demografi cké údaje.

 Podskupina A Podskupina B Podskupina C
 n = 987 n = 856 n = 697

Pohlaví 36,8 % ♂ 33,4 % ♂ 35,1 % ♂
 63,2 % ♀ 66,6 % ♀ 64,9 % ♀
Věk (roky)  47,0 ± 13,5 51,8 ± 12,4 50,7 ± 12,4
BMI (kg/m2)  25,6 ± 4,5 27,1 ± 5,3 26,8 ± 5,1
Diagnóza

- Depresivní epizoda 73,7 % 18,7 % 28,4 %
- Rekurentní epizoda 26,3 % 81,3 % 71,6 %

Doba od první diagnózy deprese (průměrně roků)  1,8 ± 4,9 8,2 ± 8,6 6,3 ± 7,6
- Méně než 1 rok 80,3 % 17,3 % 28,4 %
- 1 rok či déle 19,7 % 82,7 % 71,6 %

Počet depresivních epizod v minulosti (průměr) 2,1 ± 6,1 6,6 ± 9,0 4,5 ± 6,5
Hospitalizace kvůli depresi v anamnéze (% pacientů)  5,7 % 45,0 % 31,4 %
Trvání současné epizody (týdnů) 10,0 ± 14,4 15,4 ± 21,4 16,1 ± 25,1
Neuropsychiatrická komorbidita (% pacientů)  26,3 % 48,0 % 40,6 %

- Úzkostná/panická porucha 17,7 % 35,6 % 31,3 %
- Posttraumatická stresová porucha 3,1 % 8,8 % 4,2 %
- Porucha příjmu potravy 3,6 % 6,1 % 6,5 %
- Obsedantně-kompulzivní porucha 1,8 % 5,1 % 3,4 %
- Schizofrenie 0,7 % 1,3 % 1,1 %
- Epilepsie 1,5 % 0,7 % 1,0 %
- Parkinsonova choroba 0,5 % 0,9 % 0,3 %

Somatická porucha (% pacientů)  42,0 % 61,2 % 56,8 %
- Hypertenze 19,1 % 30,4 % 28,6 %
- Bolest 12,0 % 22,8 % 20,4 %
- Porucha štítné žlázy 6,9 % 13,1 % 12,1 %
- Porucha metabolismu lipidů 5,2 % 11,1 % 12,1 %
- Gastritida 5,2 % 7,8 % 9,0 %
- Diabetes mellitus 4,8 % 9,3 % 6,9 %
- Ischemická choroba srdeční 2,9 % 4,1 % 4,2 %
- Revmatické onemocnění 2,8 % 5,3 % 3,0 %

Předchozí léčba antidepresivy (% pacientů) 0 % 100 % 100 %
- Tricyklická antidepresiva  50,9 % 38,5 %
- Tetracyklická antidepresiva  7,0 % 6,0 %
- SSRI  58,9 % 51,6 %
- Venlafaxin  25,8 % 20,5 %
- Duloxetin  12,7 % 11,5 %
- Mirtazapin  29,2 % 30,6 %
- Bupropion  6,0 % 3,7 %
- Inhibitory MAO  3,6 % 3,9 %

Léčba agomelatinem (% pacientů) 100 % 100 % 100 %
- Monoterapie antidepresivy 100 % 0 % 100 %
- Konkomitantní léčba jinými antidepresivy 0 % 100 % 0 %
- Konkomitantní léčba jinými psychotropními léky 14,7 % 43,6 % 29,7 %

Procenta jsou vypočítaná na podkladu počtu pacientů s dostupnými údaji na konkrétní návštěvě.
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12. týdne zvýšil podíl respondentů (obrázek 2). V podsku-
pinách A, B a C splňovalo 53,6 %, 46,0 % a 45,2 % pacientů 
(v uvedeném pořadí) kritérium časného zlepšení, defi nova-
ného jako redukce celkového skóre zkrácené verze MADRS 
alespoň o 20 % během prvních 2 týdnů léčby agomelatinem. 
Při poslední návštěvě (12. týden) mohlo být 66,5 % (pod-
skupina A), 44,7 % (podskupina B) a 50,9 % (podskupina C) 
pacientů klasifi kováno jako remitéři ve srovnání s celkovou 
studijní populací, kde dosáhlo remise 65,8 %. Celkově byl 
pozorován pokles celkového skóre zkrácené verze MADRS 
u 94,9 % celkové studijní populace, stejně jako ve všech pod-
skupinách: 96,5 % (podskupina A), 93,0 % (podskupina  B) 
a 93,7 % (podskupina C). 

Průměrné skóre CGI-S (závažnost nemoci) se mezi první 
a poslední návštěvou ve 12. týdnu snížilo v celkové populaci 
i ve všech podskupinách (tabulka II). Na základě skóre CGI-I 
(globální zlepšení) bylo po 12 týdnech léčby agomelatinem 
dosaženo počtu odpovědí na  léčbu (GCI-I ≤ 2) z  83,4 % 
v podskupině A, 62,5 % v podskupině B a 70,5 % v podskupi-
ně C (tabulka II). Na konci období sledování naplnilo 42,2 % 
pacientů z  podskupiny A  kritérium remise podle CGI-S 

B: 30,8; C: 30,3) při vstupu do  studie na  10,3 v  podskupi-
ně A, 15,1 v podskupině B a 13,5 v podskupině C po 12 týd-
nech (obrázek 1). V souladu s tím se od zahájení studie do 
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Obrázek 1. Změna průměrného celkového skóre zkrácené verze 
MADRS v podskupinách A, B a C.

Obrázek 2. Počty odpovědí na  léčbu (a), počty remisí (b) a časní respondéři (c) v celkové studijní populaci a mezi dříve neléčenými pacienty 
(podskupina A), pacienty s kombinovanou léčbou (podskupina B) nebo pacienty se změnou léčby na agomelatin (podskupina C).
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Podmínka: nejméně 20% pokles celkového skóre zkrácené verze MADRS od zahájení léčby po 2 týdnech (2. návštěva)
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děné nežádoucí účinky patřily: bolest hlavy, nevolnost 
a závratě a pro podskupinu C také neklid. Zvýšené hodno-
ty transamináz byly hlášeny jako nežádoucí účinky u  jed-
noho pacienta z  podskupiny A. V  podskupině B byly hlá-
šeny abnormální hodnoty jaterních testů u  šesti pacientů 
(5 pacientů se zvýšenými hodnotami transamináz a 1 pacient
se zvýšenou gama-GT), zatímco v  podskupině C byly zvý-
šené hodnoty transamináz hlášeny u  čtyř pacientů. Kromě 
abnormálních hodnot jaterních testů nebyl hlášen žádný 
jiný nežádoucí účinek týkající se jater. V rámci celkové stu-
dijní populace se objevilo 16 závažných nežádoucích účinků 
u  devíti pacientů (0,3 %). V  podskupině dříve neléčených 
pacientů (A) nebyl hlášen žádný závažný nežádoucí účinek, 
zatímco v  podskupině B (kombinace s  antidepresivy) bylo 
zaznamenáno 5 závažných nežádoucích účinků u dvou pa-
cientů (bolesti hlavy, disociace, poruchy spánku a  sebevra-
žedné myšlenky u jednoho pacienta; sebevražedné myšlenky 
u druhého pacienta). U dvou pacientů podskupiny C (změna 
terapie na  agomelatin) byly hlášeny dva závažné nežádou-
cí účinky, jednalo se o zvýšení transamináz a sebevražedné 
myšlenky. Všichni pacienti těchto podskupin se závažnými 
nežádoucími účinky se plně uzdravili. Během této neinter-
venční studie nedošlo k úmrtí nebo trvalému poškození.

Dle doporučení z SPC byly posouzeny hodnoty jaterních 
transamináz ALT a AST při vstupu do studie a po 6 a 12 týd-
nech léčby. U 41 % pacientů celkové studijní populace byly 
hodnoty ALT a AST zaznamenány při každé z těchto tří ná-
vštěv. Vstupní a  alespoň jedna další hodnota byla uvedena 
u 55 % (ALT) a u 54 % (AST) pacientů. Zdokumentované ja-
terní parametry při vstupu do studie a ve 12. týdnu s podílem 
pacientů s normálními, mírně zvýšenými (> ULN a ≤ 3 × ULN) 
a  klinicky významně zvýšenými hodnotami transamináz 
(> 3 × ULN) jsou uvedeny v tabulce III.

Průměrná tělesná hmotnost byla stabilní, a to jak v celko-
vé populaci, tak i v každé podskupině. Nebyl hlášen žádný 
nežádoucí účinek vztahující se k sexuální dysfunkci. Při zá-
věrečné návštěvě hodnotili lékaři snášenlivost agomelatinu 
jako dobrou nebo velmi dobrou u  více než 90 % pacientů 
ve všech podskupinách.

V celkové populaci byla pouze u 25,8 % pacientů ukonče-
na léčba agomelatinem předčasně, a to především z důvodu 

skóre 1 nebo 2. V podskupině B bylo dosaženo remise na bázi 
CGI-S u 18,1 % pacientů a v podskupině C pak u 29,2 % pacientů.

Vliv agomelatinu na cirkadiánní rytmy 
Účinek agomelatinu na fungování během dne a subjektivní 
parametry cyklu spánek‒bdění byl hodnocen prostřednic-
tvím modifi kovaného pacientského dotazníku CircScreen. 
Jak průměrné celkové skóre dotazníku CircScreen (obrá-
zek 3a), tak počet pacientů uvádějících subjektivní zlepšení 
v jednotlivých položkách dotazníku se během 12 týdnů léčby 
agomelatinem zlepšil (obrázek 3b). Zlepšení ve  všech po-
ložkách dotazníku CircScreen byla pozorována od druhého 
týdne léčby.

Procento pacientů, kteří uváděli, že jsou schopni každo-
denní činnosti naplnit pouze zřídka nebo velmi zřídka (otáz-
ka 6 v  dotazníku CircScreen), pokleslo v  období sledování 
z  36,8 % (podskupina A), 39,5 % (podskupina B) a  36,8 % 
(podskupina C) při vstupu do studie na 18,9 % (A), 20,7 % (B) 
a 22,2 % (C) po 12 týdnech. Zlepšení v každodenních činnos-
tech uvedlo 62,1 % (podskupina A), 52,7 % (podskupina B) 
a  52,2 % (podskupina C) pacientů. Před zahájením léčby 
agomelatinem hlásilo pocit deprese během posledních 7 dní 
(otázka 7) 92,5 % (podskupina A) a 92,6 % (podskupiny B a C) 
pacientů. Většina cítila depresi nejvíce v dopoledních hodi-
nách. Při poslední návštěvě se procento pacientů s pocitem 
deprese během posledních 7 dní snížilo na 29,9 % (podskupi-
na A), 48,8 % (podskupina B) a 48,4 % (podskupina C).

Při poslední návštěvě lékaři zhodnotili antidepresivní vliv 
agomelatinu jako dobrý/velmi dobrý u 78,8 % (podskupina A), 
60,9 % (podskupina B) a 65,1 % (podskupina C) pacientů.

Bezpečnost a snášenlivost
V bezpečnostním souboru 3 324 pacientů z  celkové popu-
lace studie VIVALDI bylo hlášeno 542 nežádoucích účinků 
u  334 pacientů (10,0 %). V  podskupině A  byly nežádoucí 
účinky dokumentovány v  6,0 % pacientů. U  pacientů, kte-
ří byli léčeni agomelatinem v  kombinaci s  jiným antide-
presivem (podskupina B), byly nežádoucí účinky hlášeny 
u 11,0 % pacientů. U pacientů, kteří byli převedeni z jiných 
antidepresiv na  agomelatin (podskupina C), došlo k  nežá-
doucím účinkům u  12,6 % pacientů. Mezi nejčastěji uvá-

Tabulka II. CGI léčby agomelatinem v celkové skupině a v podskupinách dříve neléčených pacientů (A), pacientů 
na kombinované léčbě s jinými antidepresivy (B) nebo kteří byli převedeni z jiné léčby na agomelatin (C).

Celkové skóre CGI Celková skupina Podskupina A Podskupina B Podskupina C
CGI-S

Zahájení léčby 4,7 ± 0,8 4,6 ± 0,8 4,8 ± 0,8 4,7 ± 0,8
 (n = 3 300) (n = 982) (n = 852) (n = 694)
12. týden 3,2 ± 1,3 2,7 ± 1,2 3,6 ± 1,2 3,2 ± 1,3
 (n = 2 773) (n = 861) (n = 725) (n = 554)

Počty odpovědí na léčbu a remisí 
    při 4. návštěvě (12. týden)

Odpověď na léčbu 
CGI-I ≤ 2 (% pacientů) 72,4 83,4 62,5 70,5

Remise
CGI-S ≤ 2 (% pacientů) 30,4 42,2 18,1 29,2

Všechny hodnoty skóre jsou uvedeny jako průměry ± SD (směrodatná odchylka).
CGI-S (Clinical Global Impression of Severity), škála globálního klinického dojmu závažnosti; CGI-I (Clinical Global Impression 
of Improvement), škála globálního klinického dojmu zlepšení.
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dříve neléčení pacienti s  agomelatinem v  monoterapii (A), 
kombinovaná terapie u již dříve léčených pacientů (B) a dří-
ve léčení pacienti, kteří byli převedeni na  agomelatin (C). 
O tyto tři podskupiny převládá největší zájem, protože každá 
z nich představuje velkou část pacientů v běžné klinické praxi. 
Na základě této neintervenční studie není vhodné činit spo-
lehlivé závěry o účinnosti léčiva. Výsledky této studie, včetně 
analýz podskupin, však umožňují bližší pochopení rutinní 
léčby heterogenní populace pacientů, která nebývá v kontro-
lovaných studiích zastoupena. Cílem bylo zhodnotit klinické 
využití agomelatinu (např. současné podávání více příprav-
ků, dávkování, léčebná adherence) a  analyzovat antide-
presivní účinky a snášenlivost v rámci těchto tří uvedených 
podmínek léčby. Z  hlediska vstupních charakteristik jsme 
mezi těmito třemi podskupinami zpozorovali určité rozdíly. 

žádosti pacienta (13,5 %), při nedostatečné účinnosti (9,1 %) 
či nesnášenlivost (5,2 %). V podskupině A činila četnost pře-
rušení léčby 19,5 %, v podskupině B 26,3 % a v podskupině C 
pak 29,4 %. Nesnášenlivost byla jako důvod k ukončení léč-
by zaznamenána v podskupině A u 2,6 % pacientů, zatímco 
u dalších podskupin byla uvedena u 5,4 % (B) a u 7,2 % (C) 
pacientů.

Diskuse
Podle neintervenční studie VIVALDI s  3  317 sledovanými 
pacienty bylo během léčby agomelatinem prokázáno zlepše-
ní depresivních symptomů a souvisejících poruch fungování 
během dne a kvality spánku (Laux 2012). Vzhledem k vyso-
kému počtu a různorodosti zařazených pacientů bylo mož-
né provést stratifi kaci podle druhu terapie agomelatinem: 

Obrázek 3. Dotazník CircScreen: (a) Celkové skóre (otázky 1–5 v dotazníku CircScreen) a  (b) Jednotlivé položky (% pacientů popisujících 
často/velmi často uvedené poruchy cirkadiánních rytmů).
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Celková skupina Podskupina A Podskupina B Podskupina C

 13,8 ± 3,4 13,9 ± 3,3 13,7 ± 3,4 13,7 ± 3,5

 (n = 3 284) (n = 973) (n = 849) (n = 689)

 6,1 ± 4,2 5,1 ± 3,8 7,0 ± 4,2 6,2 ± 4,3

 (n = 2 481) (n = 786) (n = 649) (n = 500)
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rekurentní depresivní porucha a přibližně 50 % pacientů vy-
kazovalo neuropsychiatrická a  jiná přidružená onemocnění 
(Sparshatt a kol. 2012). Zajímavé je, že během studie byl hos-
pitalizován značný počet pacientů (23,6 %), zatímco všichni 
pacienti studie VIVALDI byli ambulantní pacienti.

V  kontrolovaných randomizovaných klinických studiích 
byl nástup antidepresivního účinku zpozorován již během 
2 týdnů (Kasper a kol. 2010; Lemoine a kol. 2007; Loo a kol. 
2002; Stahl a kol. 2010). V poslední době bylo zaznamenáno, 
že časné zlepšení afektivních symptomů je klinicky význam-
ným parametrem, protože s  vysokou citlivostí predikuje vý-
sledek antidepresivní léčby po 12 týdnech (Kim a kol. 2011). 
Časný nástup antidepresivního účinku agomelatinu byl také 
vidět ve studii VIVALDI, což odráží vysoký počet „časných re-
spondérů“ ve všech zkoumaných populacích studie VIVALDI.
Oproti podskupinám B a  C bylo u  pacientů v  podskupi-
ně A zaznamenáno větší průměrné snížení v čase ve zkrácené 
verzi škály MADRS. Toto je v souladu s analýzou respondérů 
a remitérů. Remise, která je nejdůležitějším cílem v akutní léč-
bě deprese, bylo dosaženo u dvou třetin pacientů podskupiny A 
a přibližně u poloviny pacientů z podskupin B a C. Na pozo-
rované rozdíly mezi skupinou A  na  jedné straně a  skupina-
mi B a C na druhé straně ve zkrácené verzi MADRS a také CGI 
nelze nahlížet izolovaně, ale měly by být interpretovány v sou-
vislosti s odlišnými vstupními charakteristikami a situací před 
zahájením sledované léčby u  těchto skupin. Podskupiny B
 a C zahrnují pravděpodobně část léčebně rezistentních přípa-
dů s delším trváním deprese, mnohočetnými komorbiditami 
a  nedostatečnou předchozí léčbou. Tyto pacienty by mohlo 
být obtížnější léčit, což mohlo přispět k  menšímu procentu 
odpovědí na léčbu a remisí než v podskupině A. Tuto myšlen-
ku podporují data z rozsáhlé klinické studie (Rush a kol. 2006) 
a pozorování skupiny Sparshatt a kol., kteří identifi kovali vy-
soký počet předchozích depresivních epizod jako negativní 

Většina pacientů v podskupině A utrpěla depresivní epizodu, 
zatímco v  dalších dvou skupinách mělo přibližně 75 % pa-
cientů rekurentní epizodu. Doba od první diagnózy deprese 
byla mnohem delší u podskupin B a C než v podskupině A, 
což naznačuje závažnější průběh deprese. Navzdory této od-
lišné anamnéze byly hodnoty skóre zkrácené verze MADRS 
při vstupu do  studie mezi těmito podskupinami velmi po-
dobné. Doloženo bylo průměrné celkové skóre zkrácené ver-
ze MADRS větší než 30, což upozorňuje na středně těžce až 
těžce nemocnou studijní populaci. V této souvislosti je třeba 
zdůraznit, že pacienti z podskupin B a C měli vysoké vstup-
ní hodnoty zkrácené verze MADRS, navzdory předchozí 
a/nebo současné léčbě jinými antidepresivy, zejména SSRI 
a  tricyklickými antidepresivy. To by podporovalo předpo-
klad, že na pacienty těchto dvou podskupin můžeme nahlížet 
jako na pacienty částečně rezistentní na léčbu.

Další důležitý rozdíl ve vstupních charakteristikách se vzta-
huje k výskytu neuropsychiatrických komorbidit a doprovod-
ných somatických onemocnění. Oba parametry byly mnohem 
vyšší v podskupině B a C. Více než polovina z těchto pacientů 
si stěžovala na tělesné zdraví a téměř polovina měla jiné neuro-
psychiatrické onemocnění (především úzkostné poruchy). 
Kromě toho na  rozdíl od  podskupiny A  dostávali všichni 
pacienti podskupin B a  C anamnesticky další antidepresiva. 
Hlavními důvody pro zahájení léčby agomelatinem byla ne-
dostatečná účinnost následovaná nedostatkem snášenlivosti 
předchozí antidepresivní medikace. Tyto vlastnosti ukazují, 
že pacienti z podskupiny B a C měli nižší pravděpodobnost 
odpovědi na  léčbu nebo remisi, což již prokázali v  rozsáhlé 
klinické studii Rush a kolegové (Rush a kol. 2006). V jiné na-
turalistické studii s agomelatinem provedené ve Velké Britá-
nii byly vstupní charakteristiky pacientů velmi podobné těm 
z podskupin B a C. V této britské observační studii byli všichni 
pacienti již dříve léčeni, většině z nich byla diagnostikována 

Tabulka III. Počty a procenta pacientů pro každou kategorii jaterních transamináz ALT a AST při zahájení 
léčby a ve 12. týdnu.

 Podskupina A Podskupina B Podskupina C

 Zahájení  Zahájení  Zahájení
 léčby 12. týden léčby 12. týden léčby 12. týden
 Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%)
Kategorie n = 658 n = 520 n = 576 n = 404 n = 500 n = 347

ALT
ALT ≤ ULN 595 (90,4) 456 (87,7) 488 (84,7) 329 (81,4) 436 (87,2) 287 (82,7)
ALT > ULN a ≤ 3 × ULN 63 (9,6) 63 (12,1) 87 (15,1) 73 (18,3) 61 (12,2) 57 (16,4)
ALT > 3 × ULN 0 (0,0) 1 (0,2) 1 (0,2) 2 (0,5) 3 (0,6) 3 (0,9)

 Podskupina A Podskupina B Podskupina C

 Zahájení  Zahájení  Zahájení
 léčby 12. týden léčby 12. týden léčby 12. týden
 Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%) Pts (%)
 n = 642 n = 514 n = 565 n = 399 n = 486 n = 343

AST
AST ≤ ULN 595 (92,7) 466 (90,7) 508 (89,9) 365 (89,0) 433 (89,1) 297 (86,6)
AST > ULN a ≤ 3 × ULN 47 (7,3) 48 (9,3) 55 (9,7) 43 (10,8) 51 (10,5) 44 (12,8)
AST > 3 × ULN 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (0,4) 1 (0,3) 2 (0,4) 2 (0,6)

Hodnoty transamináz jsou uvedeny u pacientů, jejichž hodnoty byly indikovány na konkrétní návštěvě.
ULN (Upper limit of normal range), horní hranice běžných hodnot; Pts (patients), pacienti.
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U  pacientů podskupiny B, kteří dostávali agomelatin 
v  kombinaci s  jinými antidepresivy, byly nežádoucí účinky 
hlášeny pouze u  11,0 % pacientů. To je srovnatelné s  mírou 
nežádoucích účinků v celkové populaci (10,0 %). V podskupi-
ně C byla zaznamenána mírně vyšší míra nežádoucích účin-
ků (12,6 %). Nelze vyloučit, že k  této vyšší míře u  pacientů 
podskupiny C mohou přispívat případné příznaky z vysazení 
vyskytující se po ukončení předchozí antidepresivní léčby. Ne-
klid jako nežádoucí účinek, který byl zaznamenán v podsku-
pině C, by tuto hypotézu podporoval. Monitoring transamináz 
s výchozí hodnotou a alespoň jednou následnou hodnotou byl 
dokumentován u  většiny pacientů. Důležitost pravidelného 
monitoringu transamináz, jak je doporučeno v SPC, nedávno 
získala na  významu, neboť byly popsány jednotlivé případy 
závažné reakce jater u pacientů s jaterními rizikovými faktory. 
Agomelatin by proto neměl být podáván pacientům s klinic-
ky relevantní zvýšenou hladinou transamináz (> 3 × ULN), 
pacientům s jaterními rizikovými faktory by měl být podáván 
s  opatrností. Ve  studii VIVALDI byla frekvence zvýšených 
hodnot transamináz nízká ve  všech skupinách, s  nejvyšší 
incidencí ve skupině B (0,7 %) a nejnižší ve skupině A (0,1 %). 
Údaje z klinických studií poukazují na vyšší incidenci závis-
lou na dávce (Stahl a kol. 2010; Zajecka a kol. 2010), která je 
odpovídajícím způsobem uvedena v  SPC (1,4 % u  agome-
latinu 25 mg/den a  2,5 % u  agomelatinu 50 mg/den). Kromě 
zvýšených jaterních parametrů nebyl ve studii VIVALDI za-
znamenán žádný jiný nežádoucí účinek vztahující se k játrům. 
Pravidelný monitoring transamináz může přispět k včasnému 
odhalení zvýšení, a tudíž k bezpečnému užívání agomelatinu. 
Nezávisle na druhu léčby a doprovodné léčbě byla snášenli-
vost agomelatinu lékaři považována za  „dobrou nebo velmi 
dobrou“ u více než 90 % pacientů. Dobrá snášenlivost agome-
latinu se rovněž odráží v nízké míře vysazení ve všech třech 
podskupinách. Profi l snášenlivosti pozorovaný v této neinter-
venční studii je v souladu s údaji v placebem kontrolovaných 
studiích (Kennedy a Rizvi 2010).

Tato studie byla provedena v  souladu s  doporučeními 
pro provádění observačních studií v psychofarmakoterapii. 
Existuje celá řada omezení v  uspořádání této observační 
studie v  důsledku nerandomizované zařazovací procedury 
a omezeného monitoringu. Neintervenční studie však mají 
výhodu zachytit širokou škálu předem neselektovaných pa-
cientů za  podmínek běžné klinické praxe, a  to bez ohledu 
na věk, přidružená onemocnění a předcházející léčbu. Tím 
dávají možnost vyhodnotit antidepresivní účinnost a zejmé-
na snášenlivost léků v populaci pacientů, kteří v klinických 
studiích obvykle nejsou zastoupeni. Ve  skutečnosti byly 
v této neintervenční studii komorbidity velmi rozšířené. Silné 
stránky studie VIVALDI zahrnují velké množství vzorků, 
hodnocení výsledků prostřednictvím více přístupů a uspořá-
dání studie představující běžnou klinickou praxi.

Závěrem lze říci, že analýza podskupin studie VIVALDI 
nám dává nahlédnout do  účinku agomelatinu u  pacientů, 
kteří byli buď dříve neléčení, nebo dostali lék v kombinaci 
s  dalšími antidepresivy, nebo byli převedeni z  předchozích 
antidepresiv na  agomelatin. Výsledky této neintervenční 
studie podporují časný a  konzistentní účinek agomelatinu 
na  afektivní jádrové symptomy deprese, zahrnující poru-
chy rytmu spánek–bdění, jakož i  jeho dobrou snášenlivost 

prediktor pro příznivý výsledek léčby (Sparshatt a kol. 2012). 
Post-hoc analýza srovnávající dříve léčené s  dříve neléčený-
mi pacienty prokázala antidepresivní účinnost agomelatinu 
v  obou podskupinách. Dříve léčení pacienti však vykazova-
li nižší míru odpovědi na  léčbu než dříve neléčení pacienti 
(Kasper a Hajak 2013), což je v souladu s naším pozorováním 
ve  studii VIVALDI. S  ohledem na  údaje z  klinických studií 
a vstupní charakteristiky podskupin B a C se tudíž zdá zazna-
menaný počet odpovědí a remisí obou skupin stále značný.

Celkově lze říci, že míra odpovědi a remise v neinterven-
ční studii VIVALDI je v  souladu s  mírou odpovědi/remise 
při léčbě agomelatinem v kontrolovaných head-to-head stu-
diích s venlafaxinem, sertralinem, fl uoxetinem a escitalopra-
mem (Hale a kol. 2010; Kasper a kol. 2010; Lemoine a kol. 
2007; Quera-Salva a kol. 2011). V předchozí velké naturalis-
tické studii s escitalopramem byly výchozí hodnoty zkrácené 
verze MADRS, míry odpovědí a remisí podobné těm pozo-
rovaným v celkové populaci VIVALDI (Möller a kol. 2007), 
což ukazuje na dobrý léčebný účinek agomelatinu v porov-
nání s jinými antidepresivy, které byly také hodnoceny v na-
turalistických podmínkách.

V  naší neintervenční studii bylo zmírnění depresivních 
jádrových symptomů při léčbě agomelatinem doprovázeno 
zlepšením nočního spánku a fungování během dne ve všech 
třech podskupinách. Toto pozorování dále podporuje přízni-
vé účinky agomelatinu v parametrech cirkadiánních rytmů, 
které jsou u pacientů s depresí často narušeny (Wehr a Wirz-
-Justice 1982; Wirz-Justice, 2006). V  předchozích rando-
mizovaných kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že 
agomelatin zlepšuje denní ospalost a kvalitu spánku od prv-
ního týdne léčby (Kasper a kol. 2010; Lemoine a kol. 2007; 
Quera-Salva a  kol. 2011). Jedna studie rovněž zkoumala 
účinky agomelatinu na  objektivní parametry spánku u  de-
presivních pacientů s využitím polysomnografi e (Quera-Salva 
a kol. 2011). Také v tomto běžném sledování byl pozorován 
pozitivní vliv na  cyklus spánek–bdění a  fungování během 
dne u neselektovaných pacientů, nezávisle na současné me-
dikaci, předchozí léčbě nebo monoterapii agomelatinem.

Ve  všech třech podskupinách – dříve neléčení pacienti, 
kombinace a léčba pacientů převedených na agomelatin – byl 
agomelatin dobře snášen, ačkoliv velký počet pacientů trpěl 
neuropsychiatrickými komorbiditami a  somatickými one-
mocněními, zejména v  podskupinách B a  C. Jako nežádou-
cí účinky nebyly v průběhu období sledování hlášeny žádné 
srdeční arytmie nebo jiné srdeční abnormality. Hypertenze 
byla zaznamenána pouze u  čtyř pacientů (z  3  317), ačkoliv 
značný počet pacientů hypertenzí a jinými kardiovaskulární-
mi onemocněními trpěl. Kromě toho nebyly dokumentovány 
žádné změny lipidů nebo glukózy v krvi, a to ani u pacientů 
s již existujícími metabolickými poruchami. Navíc je zajímavé 
poznamenat, že nebyly doloženy žádné epileptické záchvaty, 
přestože byli do  studie zařazeni i  někteří pacienti s  komor-
bidní epilepsií. Jak již bylo prokázáno v  klinických studiích, 
tato pozorování naznačují, že i  v běžné klinické praxi nemá 
agomelatin negativní vliv na kardiovaskulární a metabolické 
parametry (De Bodinat a kol. 2010; Kennedy a Rizvi 2010). Tě-
lesná hmotnost navíc zůstala beze změny a nebyla zaznamená-
na žádná zpráva o sexuální dysfunkci při léčbě agomelatinem, 
což může být významné pro léčebnou adherenci.
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v různých podskupinách pacientů, včetně dříve léčených pa-
cientů a kombinované terapie.

Klíčové body
• Tato neintervenční studie poukazuje na  heterogen-

ní populaci pacientů, reprezentativní pro Německo, 
včetně pacientů s komorbiditami, opakovaně léčených 
a na léčbu rezistentních pacientů.

• Neuropsychiatrické komorbidity, zejména úzkost, a so-
matické komorbidity, jako jsou kardiovaskulární one-
mocnění a  bolesti, jsou u  pacientů s  depresivní poru-
chou velmi rozšířené.

• Kombinovaná terapie s  jinými antidepresivy, většinou 
SSRI a tricyklickými antidepresivy, jakož i s dalšími psy-
chotropními léky, se v běžné klinické praxi často používá.

• Agomelatin byl účinný a dobře tolerovaný u dříve nelé-
čených pacientů, ale také v kombinaci s jinými antide-
presivy a po změně léčby.
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