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titrace   Mjdle   Mjefektu   Mj

podávání   Mj 8-10    Mjtýdnů   Mj

titrace   Mjdle   Mjefektu   Mj

podávání   Mj 4-6    Mjtýdnů   Mj

titrace   Mjdle   Mjefektu   Mj

Dětský   Mjautismus   Mj

Věk   Mjdítěte   Mja    Mj

souhlas   Mjrodičů   Mjs    Mj

medikací   Mj

Behaviorální   Mj

intervence   Mj

Speciální   Mj

pedagogické   Mj

postupy   Mj

Identifikace   Mj

dominujících   Mj

příznaků   Mj

Agresivita   Mj

Zvýšená   Mjdrá   Mjž   Mjdivost   Mj
Sebepoškozování   Mj

Stereotypní   Mja    Mjrepetitivní   Mj
chování   Mj

Obsedantní   Mjsyndrom   Mj

Rituály   Mj

Poruchy   Mjspánku   Mj
Hyperkinetický   Mj

syndrom   Mj

Impulzivita   Mj

viz    Mjodkaz   Mj č.1   Mj viz    Mjodkaz   Mj č.4   Mj viz    Mjodkaz   Mj č.7   Mj viz    Mjodkaz   Mj č.8   Mj

1.    Mjkrok   Mj

viz    Mjdalší   Mjstrana   Mjviz    Mjdalší   Mjstrana   Mjviz    Mjdalší   Mjstrana   Mj

Risperidon   Mj Fluoxetin   Mj Melatonin   Mj Metylfenidát   Mj
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Odkaz č. 1 

Léčbou první volby je risperidon. Risperidon byl prvním atypickým antipsychotikem (AAP) 
registrovaným pro užití u dětí od 5 let s poruchami chování a agresivitou, a zůstává jediným 
AAP, které dosáhlo této registrace i v České republice. Těžiště důkazů o jeho účinnosti a 
bezpečnosti u dětského autismu (DA) tvoří dvě velké osmitýdenní randomizované, dvojitě slepé, 
placebem kontrolované studie (RUPP Autism Network, 2002; Shea et al., 2004). 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 

 

Odkaz č. 2 

Léčbou druhé volby je aripiprazol, který v této indikaci již dosáhl registraci pro užití u 
autistických dětí v USA. Existují dvě velké randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované 
studie (Marcus et al., 2009; Owen et al., 2009). Design i výsledky obou těchto osmitýdenních 
studií byly podobné studiím s risperidonem, nicméně vypočtená velikost efektu aripiprazolu 
(effect size, ES) 0,87 nedosáhla ES risperidonu ze studie RUPP Autism Network (ES=1,2) - viz 
odkaz 1. 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 

 

Odkaz č. 3 

Pro třetí krok je možné zvolit olanzapin, ziprasidon nebo valproát. K dispozici je zde nižší úroveň 
důkazů; buď malá dvojitě slepá studie v případě olanzapinu (Hollander et al., 2006), nebo menší 
nekontrolované studie v případě ziprasidonu (McDougle et al., 2002; Cohen et al., 2004), nebo 
rozporná evidence, jako v případě valproátu, kdy menší a kratší dvojitě slepá studie efekt 
nepotvrzuje (Hellings et al., 2005), zatímco větší a delší studie ano (Hollander et al., 2010). 

III-ostatní studie korelační, případové 

 

Odkaz č. 4 

Existují důkazy, že u autismu jsou účinná jen serotoninergní antidepresiva (West et al., 2009). 
Vzhledem k bezpečnostnímu profilu jsou preferována antidepresiva SSRI. Ačkoli Cochrane 
review upozorňuje, že omezené důkazy účinnosti existují pouze u dospělých (Williams et al., 
2013), přesto autoři jiných review (West et al., 2009; Carrasco et al., 2012) a vodítek (Academy 
of Medicine Singapore, 2010) užití SSRI u dětí doporučují. Nejsilnější úroveň důkazů zde má 
fluoxetin (Hollander et al. , 2005), který doporučujeme jako lék první volby. 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 
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Odkaz č. 5  

Klinické pediatrické studie existují ještě pro escitalopram (Owley et al., 2005) a citalopram (King 
et al., 2009). Důkazy účinnosti jsou rozporné, nicméně studie poskytují pozitivní data o 
bezpečnosti léků. V druhém kroku tedy doporučujeme záměnu fluoxetinu za escitalopram nebo 
citalopram. 

II - kvalitní, kvaziexperimentální deskript.studie 

 

Odkaz č. 6 

Při neúčinnosti dvou antidepresiv SSRI spočívá třetí krok v použití clomipraminu (Academy of 
Medicine Singapore, 2010). Je k dispozici několik menších dvojitě slepých i otevřených studií 
clomipraminu potvrzujících určitou účinnost. V přehledové studii Mc Dougle et al. (2000) ovšem 
také upozorňují na četné nežádoucí účinky včetně prolongace QT intervalu a možnosti vyvolání 
epileptického záchvatu. Monitorování EKG před nasazením léku a během léčby a přísné 
respektování kontraindikací je proto nezbytnou podmínkou terapie. 

II - kvalitní, kvaziexperimentální deskript.studie 

 

Odkaz č. 7 

Jednoznačnou volbou pro poruchy spánku je melatonin. K dispozici jsou randomizované dvojitě 
slepé studie oproti placebu (Wasdell et al., 2008; Wright et al., 2011), a to již od věku 2 let a do 
celkové doby podávání 2 let. Práce se shodují ve významném ovlivnění spánkové latence a 
trvání spánku. Nežádoucí účinky byly podle systematického review a metaanalýzy žádné nebo 
minimální (Rossignol a Frye, 2011). Žádný jiný lék pro léčbu insomnie nedosáhl takové úrovně 
důkazů, aby jej bylo možné zařadit jako další krok do vodítek (Malow et al., 2012). 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 

 

Odkaz č. 8 

Lékem první volby je zde metylfenidát, a toto doporučení je ve shodě s doporučením 
systematického review a vodítek organizace Autism Speaks (Mahajan et al., 2012). 
Nejvýznamnější podporu metylfenidátu poskytla nedávná randomizovaná, dvojitě slepá a 
placebem kontrolovaná studie v trvání 4 týdnů se získaným ES=0,54 (RUPP Autism Network, 
2005). ES zde byla nižší než u studií s čistou ADHD, kde se ES metylfenidátu pohybuje v rozmezí 
0,8-1,0. 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 

 

Odkaz č. 9 

Lékem druhé volby je atomoxetin. Důkazy se opírají o randomizovanou, dvojitě slepou, 
placebem kontrolovanou studii v trvání 8 týdnů, byť jen v některých parametrech rozdíly oproti 
placebu dosáhly významnosti (Hafterkamp et al., 2012). Hyperaktivita se zlepšila více než 
nepozornost. Celkově autoři konstatovali menší velikost efektu atomoxetinu oproti studiím s 
čistou ADHD, což je obdobné pozorování jako u metylfenidátu - viz odkaz č.8. 

I - metaan <3 RCT nebo RCT 
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Odkaz č. 10 

Ve třetí volbě v souladu s doporučeními systematického review a vodítek organizace Autism 
Speaks (Mahajan et al., 2012) doporučujeme užití risperidonu nebo aripiprazolu, a to zejména u 
pacientů, kde dominuje hyperaktivita, dráždivost, případně agitace nebo agresivita. 

IV-expertní názory, klinická zkušenost 

 

Závěrečný komentář  

Farmakoterapii lze u DA použít samostatně, nebo v kombinacemi s behaviorálními postupy 
uvedenými v další podkapitole. Rozhodnutí vždy záleží na individuálním posouzení daného 
případu. 
Naše farmakoterapeutické algoritmy korespondují s oficiálními doporučeními americkými 
(AACAP official action, 2014) a britskými (NICE, 2013), jakkoli tato zahraniční doporučení 
nestrukturují posloupnost jednotlivých terapeutických kroků. Rovněž jsme využili doporučení 
renomované organizace Autism Speaks pro ADHD symptomy u autismu (Mahajan et al., 2012) a 
pro insomnii u autismu (Malow et al., 2012) a přihlédli jsme i k singapurským guidelines 
(Academy of Medicine Singapore- Ministry of Health Clinical Practice Guidelines Workgroup on 
Autism Spectrum Disorders, 2010). Většina dat pro sestavení výše uvedených doporučení byla 
získána pro diagnózu DA; pro další diagnózy z okruhu poruch autistického spektra je lze tedy 
použít jen s určitou opatrností. 
Při definování symptomových okruhů pro intervenci jsme vyšli z prací renomovaných autorů 
(Rapin, 1997; McDougle et al., 2006), které byly již obecně akceptovány odbornou veřejností. 
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