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Opis
Odkaz(y) na súvisiacu prihlášku(y)
[0001] Predložená prihláška je doplnkom k predbežnej prihláške podanej v Spojených
štátoch amerických pod identifikačným číslom 62/083,094 dňa 21. novembra 2014.
Oblasť vynálezu
[0002] Predložený vynález sa týka sublingválneho podávania riluzolu a spôsobov
použitia sublingválnej formulácie riluzolu.
Doterajší stav techniky
[0003]

Riluzol

(6-(trifluórmetoxy)benzotiazol-2-amín)

je

farmaceutický

prípravok

používaný na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Pozri napríklad
US4370338 A, WO2013010015 A2, US2014371277 A, CA2864008 A a EP2228054 A.
[0004] Nedávno sa preukázalo, že riluzol má ďalšie klinické benefity. Napríklad riluzol
podávaný perorálne dvakrát denne v celkovej dávke 100 mg môže zmierniť alebo liečiť
neuropsychiatrické symptómy a poruchy, ako sú poruchy nálad, úzkostná porucha,
refraktérna depresia, obsedantno-kompulzívna porucha a podobne.
[0005] Takéto terapeutické neuropsychiatrické účinky sú so súčasnou perorálnou
formou evidentné až mnoho dní alebo dokonca týždňov po podaní dávky 100mg/deň.
Perorálne podávanie je v súčasnosti limitované zlou rozpustnosťou, premenlivou
absorpciou, nežiaducimi účinkami vrátane zvýšeného výskytu abnormalít funkcie
pečene a extenzívnym first-past efektom, ktorý vyžaduje podávanie vysokých dávok.
Napriek tomu, že riluzol je schválený na podanie pri ALS, je extenzívne skúmaný pri
neuropsychiatrických poruchách a je klinicky dostupný viac ako 20 rokov, klinicky
nežiaduce účinky neboli prekonané a limitujú tak jeho použitie. Vlastnosti vychádzajúce
z podstaty samotného lieku vylučujú sublingválne podanie riluzolu. Riluzol je veľmi málo
rozpustný vo vode, má zlú chuť, jeho chemická stabilita závisí na pH a zanecháva
intenzívny a dlhotrvajúci pocit znecitlivenia alebo pálenia v ústnej dutine. Techniky
zamerané na zníženie týchto nežiaducich účinkov, ako je použitie chelátotvorného
činidla, len uľahčujú prehĺtanie a vstrebávanie v žalúdku, než by viedli k sublingválnej
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absorpcii. Nový spôsob podania riluzolu a jeho účinky neboli doposiaľ pri zlepšovaní
terapeutického použitia, najmä v neuropsychiatrickej liečbe alebo pri znižovaní
nežiaducich účinkov, určené. Ďalšou prekážkou pri užívaní sublingválneho riluzolu je
fakt, že sublingválne cesty podania sú obmedzené na dodanie dávok v rozmedzí od
jedného mikrogramu do 10 mg.
[0006] K rozšírenému terapeutickému a klinickému použitiu je vyžadovaná alternatívna
cesta podania riluzolu.
Podstata vynálezu
[0007] Predložený vynález sa týka sublingválnej formulácie vo forme lyofilizovanej
farmaceutickej kompozície, ktorá poskytuje sublingválnu adsorpciu riluzolu, obsahujúcej
účinné množstvo riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, solvátu, anoméru,
enantioméru, hydrátu alebo proliečiva, pričom vyššie spomenutá formulácia ďalej
obsahuje tabletové spojivo, cukrový alkohol vybraný zo skupiny pozostávajúcej z
manitolu alebo sorbitolu ako plnivo a dokusát sodný ako solubilizačné činidlo.
[0008] Podľa konkrétneho uskutočnenia ďalej obsahuje sublingválna formulácia podľa
vynálezu ochucovadlo a/alebo sladidlo, napr. sukralózu.
[0009] Podľa konkrétneho uskutočnenia obsahuje sublingválna formulácia podľa
vynálezu proliečivo riluzolu.
[0010] Predložený vynález poskytuje: 1) nový spôsob sublingválneho podania riluzolu
subjektu, najmä človeku, ktorý ho potrebuje, 2) nečakane nízke dávky riluzolu, ktoré
zaistia terapeutické účinky naprieč diagnostickými indikáciami, vrátane požadovaných
neuropsychiatrických účinkov a 3) schopnosť zabezpečiť sublingválnou formuláciou
väčšiu ako očakávanú dávku riluzolu.
[0011] Sublingválna formulácia prípravku podľa predloženého vynálezu obsahuje
účinné množstvo riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov,
enantiomérov, hydrátu alebo proliečiv. Formulácia poskytuje dostatočnú rozpustnosť
riluzolu integrovaného v sublingválnej formulácii v relatívne vysokých dávkach a jeho
sublingválne dodanie. Formulácia je výhodne modifikovaná formulácia riluzolu
rozkladajúceho sa v ústach. Pomocné látky, zahŕňajúce manitol, sú zmiešané,
rozpustené vo vode a odvzdušnené pred tým, ako sú zmiešané s aktívnou
farmaceutickou prísadou (tiež „API“), riluzolom, ktorý je spracovávaný samostatne.
Veľkosť partikuly API (D50) je menej ako približne 2 mikróny. Zmes je lyofilizovaná
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rýchlym zmrazením a následne mrazom vysušená. Formulácia má dobrú chuť.
[0012] Ďalší aspekt, spôsob liečenia ochorenia subjektu podaním sublingválnej
formulácie, je opísaný ďalej. Spôsob zahŕňa dodanie sublingválnej formulácie procesom
opísaným v tomto dokumente, keď formulácia obsahuje účinné množstvo riluzolu alebo
jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov, enantiomérov, hydrátu alebo
proliečiv a je podaná subjektu na liečenie ochorenia. Riluzol je výhodne podávaný
jedenkrát denne, ale pokiaľ je potrebné, je možné ho podávať v dvoch alebo troch
denných dávkach.
[0013] Subjektom môže byť človek.
[0014]

Ochorením

môže

byť

neuropsychiatrická

porucha

alebo

symptóm.

Neuropsychiatrické poruchy môžu byť najmä úzkostné poruchy, generalizovaná
úzkostná porucha, panická porucha, sociálna úzkosť, poruchy nálad, kognitívne
poruchy, schizofrénia, demencia, nervozita, apatia, úzkosť, psychózy, posttraumatická
stresová porucha, podráždenosť, disinhibícia, poruchy učenia, strata pamäti, poruchy
osobnosti, bipolárne poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha, autizmus, Rettov
syndróm, poruchy príjmu potravy, poruchy správania podľa DSM-5 a/alebo ich
kombinácie. Stav ochorenia môže tiež zahŕňať neurodegeneratívne poruchy, bolestivé
poruchy, ALS, cerebelárnu ataxiu, iné ataxie, Huntingtonovu chorobu, Parkinsonovu
chorobu, supranukleárnu obrnu, frontotemporálnu demenciu, frontotemporálnu lobárnu
degeneráciu, delírium, Alzheimerovu chorobu, mierne oslabenie kognitívnych funkcií,
mierne oslabenie kognitívnych funkcií v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, závislosť
na liekoch, tinitus a mentálnu retardáciu.
[0015] Ďalšími neuropsychiatrickými symptómami môžu byť úzkosť, depresia, stres,
únava, pocity paniky, strach, nepokoj, problémy so spaním, studené alebo spotené ruky
a/alebo nohy, labilita nálady, mánia, zhoršené sústredenie alebo pozornosť, kognitívne
problémy, obsesia, kompulzia, repetitívne správanie, agresia, sociálne fóbie alebo
poruchy, tréma, pocit nedostatku vzduchu, srdcová palpitácia, neschopnosť zostať v
kľude, sucho v ústach, necitlivosť alebo mravčenie rúk alebo nôh, nauzea, svalové
napätie, závraty, nadšenie, disinhibícia, podráždenosť, túlavosť, dráždivé črevo, bolesť
brucha, brušný diskomfort, hnačka, zmena vo vyprázdňovaní čriev, nadúvanie, brušná
plynatosť, zápcha alebo ich kombinácie.
[0016] Účinné množstvo riluzolu v sublingválnej formulácii podľa predloženého
vynálezu na dosiahnutie nižšej terapeutickej dávky môže byť menšie ako množstvo v
perorálne podávanom riluzole. Navyše účinná dávka sublingválnej formulácie riluzolu
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môže byť v rozmedzí 1 až 95 % dávky perorálne podávaného riluzolu.
[0017] Sublingválna formulácia riluzolu môže vyvolať rýchly nástup terapeutického
účinku v priebehu niekoľko minút alebo nástup rýchlejší ako pri perorálnom dávkovaní.
Navyše sublingválna formulácia riluzolu je spojená s minimálnym alebo žiadnym
znecitlivením v ústach. Chuť je aj pri zachovaní sublingválnej absorpcie dobrá.
[0018] Ako je tu opísané, spôsob liečenia ochorenia subjektu podaním sublingválnej
formulácie môže znížiť výskyt vedľajších účinkov riluzolu, vrátane zmiernenia
abnormalít funkcií pečene, ktoré sú spojené s perorálnym podaním riluzolu. Ako je tu
opísané, spôsob liečenia ochorení subjektu podaním sublingválnej formulácie môže
znížiť celkovú dávku liečiva, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie terapeutického účinku.
Nižšia dávka sublingválnej formulácie môže mať podobný účinok v porovnaní s vyššou
perorálnou dávkou alebo dokonca silnejší účinok v porovnaní s vyššou perorálnou
dávkou.
[0019] Dávkovanie sublingválnej formulácie na liečbu neuropsychiatrických porúch
alebo symptómov môže byť asi 200 mg/deň alebo nižšie, asi 150 mg/deň alebo nižšie,
asi 100 mg/deň alebo nižšie, asi 70 mg/deň alebo nižšie, asi 60 mg/deň alebo nižšie,
asi 50 mg/deň alebo nižšie, asi 42,5 mg/deň alebo nižšie, asi 37,5 mg/deň alebo nižšie,
asi 35 mg/deň alebo nižšie, asi 20 mg/deň alebo nižšie, asi 17,5 mg/deň alebo nižšie,
asi 15 mg/deň alebo nižšie, asi 10 mg/deň alebo nižšie, asi 5 mg/deň alebo nižšie alebo
asi 1 mg/deň alebo nižšie.
[0020] Podľa opísaného spôsobu môže terapeutický účinok nastať počas asi 30 minút
po podaní, počas asi 20 minút po podaní, počas asi 15 minút po podaní, počas asi 10
minút po podaní, počas asi 5 minút po podaní, počas asi 4 minút po podaní, počas asi 3
minút po podaní, počas asi 2 minút po podaní alebo počas asi 1 minúty po podaní.
[0021] Spôsob liečenia ochorenia subjektu podaním sublingválnej formulácie môže
ďalej zahŕňať použitie sublingválnej formulácie obsahujúcej proliečivo riluzolu, ktorá
môže pomôcť v minimalizácii výskytu parestézií alebo znecitlivení spojených s
riluzolom.
[0022] Ďalším aspektom je to, že je poskytnutý spôsob, ako zmierniť alebo znížiť bolesť
v ústnej dutine subjektu. Tento spôsob môže zahŕňať podanie účinného množstva
riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov, hydrátu alebo
proliečiv do ústnej dutiny. Alternatívne je tu spôsob, ako zmierniť alebo znížiť bolesť v
ústnej dutine subjektu podaním sublingválnej formulácie obsahujúcej účinné množstvo
riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov, hydrátu alebo
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proliečiv.
[0023] Aj keď môže sublingválna formulácia spôsobiť znecitlivenie alebo parestéziu, je
tento účinok obvykle nepatrný a dobre tolerovaný.
[0024] Miesto ošetrenia bolesti v ústach môže byť v celej ústnej dutine a zahŕňa horný
povrch jazyka, pery, bukálnu oblasť, zadnú časť krku, celú ústnu dutinu alebo ich
kombinácie. Okrem toho je bolesť ošetrovanej ústnej dutiny spôsobená infekciou,
zápalom,

popálením,

porezaním,

bolesťou

zubov,

bolesťou

ďasien,

aftóznou

stomatitídou, zubným strojčekom, malými stomatologickými zákrokmi, podráždením
umelým chrupom, chirurgickým výkonom v ústach, neurologickými poruchami,
ochorením sliznice, orálnymi vredmi, chemoterapiou alebo ich kombináciami.
[0025] Terapeutický účinok nastupuje počas asi 30 minút po podaní, počas asi 20 minút
po podaní, počas asi 15 minút po podaní, počas asi 10 minút po podaní, počas asi 5
minút po podaní, počas asi 4 minút po podaní, počas asi 3 minút po podaní, počas asi 2
minút po podaní alebo počas asi 1 minúty po podaní.
[0026] Dávkovanie sublingválnej formulácie na liečbu bolesti v ústach môže byť asi 200
mg/deň alebo nižšie, asi 100 mg/deň alebo nižšie, asi 70 mg/deň alebo nižšie, asi 50
mg/deň alebo nižšie, asi 42,5 mg/deň alebo nižšie, asi 37,5 mg/deň alebo nižšie, asi 35
mg/deň alebo nižšie, asi 20 mg/deň alebo nižšie, asi 15 mg/deň alebo nižšie, asi 10
mg/deň alebo nižšie alebo asi 5 mg/deň alebo nižšie.
[0027] Podľa rôznych exemplárnych prípadov môže mať sublingválna formulácia vyššiu
Cmax alebo vyššiu dávkovo štandardizovanú Cmax ako perorálne podávaný riluzol na
dosiahnutie terapeuticky výhodného účinku. Okrem toho môže mať sublingválna
formulácia podľa predloženého vynálezu nižšiu alebo skoršiu Tmax ako perorálne
podávaný riluzol na dosiahnutie terapeuticky výhodného účinku. Navyše sublingválna
formulácia môže mať väčšiu AUC na miligram riluzolu, ako má perorálne podávaný
riluzol. Väčšia AUC na miligram môže byť meraná čiastočnými AUC0-0,5h, AUC0-1h,
AUC0-2h, AUC0-12h, AUCo-t alebo AUC0-inf.
[0028] Tento opis ďalej poskytuje využitie sublingválnej formulácie obsahujúcej účinné
množstvo riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov,
enantiomérov, hydrátu alebo proliečiv na liečenie syndrómu dráždivého čreva. Tento
opis ďalej poskytuje využitie sublingválnej formulácie obsahujúcej účinné množstvo
riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov, enantiomérov,
hydrátu alebo proliečiv na liečenie nádorov, ako sú gliómy, glioblastóm alebo melanóm.
Tento opis ďalej poskytuje využitie sublingválnej formulácie obsahujúcej účinné
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množstvo riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí, solvátu, anomérov,
enantiomérov, hydrátu alebo proliečiv na liečbu nádorov v kombinácii s imunoterapiou
(samotnou alebo v kombinácii s vakcínami, anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4 alebo s
imunoterapiou alebo checkpoint inhibítormi cielenými na: CTLA4, cytotoxický s Tlymfocytmi-asociovaný antigén 4; Ig, imunoglobulín; LAG3, lymfocyty aktivujúce gén 3;
mAbs, monoklonálne protilátky; PD1, proteín programovanej bunkovej smrti 1; PDL,
PD1 ligand; TIM3, T-bunkový membránový proteín 3, CD40L, A2aR, adenozín A2a
receptor; B7RP1, B7-related proteín 1; BTLA, atenuátor B a T lymfocytov; GAL9,
galektín 9; HVEM, mediátor vstupu herpes vírusu; ICOS, inducibilný T bunkový
kostimulátor; IL, interleukín; KIR, receptor podobný imunoglobulínu na zabíjačských
bunkách; LAG3, lymfocyty aktivujúce gén 3; PD1, proteín programovanej bunkovej smrti
1; PDL, PD1 ligand; TGFβ, transformujúci rastový faktor-β; TIM3, T bunkový
membránový proteín 3; CD27).
[0029] Ďalšie aspekty vynálezu sú opísané v tomto dokumente.
Podrobný opis vynálezu
[0030] Nasleduje podrobný opis poskytujúci pomôcku pre osoby znalé v odbore, ako
postupovať pri uskutočňovaní tohto vynálezu. Osoby znalé v odbore môžu vykonávať
modifikácie a zmeny v uskutočnení opísanom v tomto dokumente. Pokiaľ nie je
definované inak, všetky technické a vedecké pojmy používané v tomto dokumente majú
rovnaký význam, ako sú bežne chápané osobami znalými v odbore, do ktorého tento
opis patrí. Terminológia používaná v tomto opise slúži len na opísanie konkrétnych
uskutočnení a nie je myslená ako obmedzujúca.
[0031] Na opis predloženého vynálezu sú použité nasledujúce pojmy. V prípadoch, keď
pojem nie je špecificky definovaný v tomto dokumente, má takýto pojem význam, ako je
bežne chápaný v danom odbore osobami znalými v tomto odbore, ktoré používajú
pojem v kontexte jeho použitia pri opise podľa predloženého vynálezu.
[0032] Výrazy „nejaký“, „nejaká“, „nejaké“ a „ten“, „tá“, „to“, používané v tomto
dokumente a v priložených nárokoch, znamenajú „jeden alebo viac“ (tzn. aspoň jeden),
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ako príklad možno použiť „nejaký prvok“ ako jeden
prvok alebo viac ako jeden prvok.
[0033] Pojem „riluzol“, ako sa používa v tomto dokumente, označuje liečivo
s chemickou štruktúrou opísanou nižšie. V súčasnej dobe je na trhu dostupný ako
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prípravok RILUTEK®. Pojem „riluzol“ ďalej označuje všetky proliečivá, enantioméry
alebo deriváty a ich farmaceuticky prijateľné soli.

6-(trifluórmetoxy)benzotiazol-2-amín
[0034] Pojem „sublingválne podanie“, ako sa používa v tomto dokumente, označuje
cestu podania chemickej látky alebo lieku umiestnením pod jazyk subjektu.
[0035] Pojem „proliečivo“, ako sa používa v tomto dokumente, je prekurzor lieku, ktorý
môže byť podaný v pozmenenej alebo mierne aktívnej forme. Proliečivo môže byť vo
fyziologickom prostredí konvertované na aktívnu formu lieku hydrolýzou alebo inými
metabolickými cestami.
[0036] Pojem „proliečivo riluzolu“ označuje zlúčeninu, ktorá je derivátom riluzolu,
vzniknutým modifikáciou jeho molekuly. Proliečivo riluzolu môže tiež označovať
zlúčeninu, ktorá je v tele metabolizovaná na aktívnu formu riluzolu.
[0037] Pojem „ALS“, ako sa používa v tomto dokumente, označuje amyotrofickú
laterálnu sklerózu.
[0038] Pojem „neuropsychiatrická porucha“, ako sa používa v tomto dokumente, je
duševná alebo neurologická porucha, ktorá je spojená s nervovým systémom.
Neuropsychiatrické poruchy môžu napríklad zahŕňať úzkostné poruchy, poruchy nálad,
neurodegeneratívne poruchy, neurologické vývojové poruchy, autizmus, pervazívne
vývojové poruchy, bolestivé poruchy, neuropatickú bolesť, ALS, kognitívne poruchy,
Huntingtonovu

chorobu,

frontotemporálnu

demenciu,

Parkinsonovu

chorobu,

frontotemporálnu

supranukleárnu

lobárnu

degeneráciu,

obrnu,
delírium,

Alzheimerovu chorobu, mierne oslabenie kognitívnych funkcií, mierne oslabenie
kognitívnych funkcií v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, depresiu, mániu, poruchu
pozornosti, závislosť na liekoch, demenciu, nervozitu, apatiu, úzkosť, psychózy,
posttraumatickú stresovú poruchu, dráždivosť a disinhibíciu, poruchy učenia, stratu
pamäti, mentálnu retardáciu, demenciu, poruchy osobnosti, bipolárne poruchy,
bipolárnu depresiu, generalizovanú úzkostnú poruchu, panickú poruchu, obsedantnokompulzívnu

poruchu,

trichotillomániu,

poruchy

príjmu

potravy

a

podobne.
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Konkrétnejšie, neuropsychiatrické poruchy zahŕňajú všetky poruchy uvedené v
Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (Americká psychiatrická
asociácia, 5. edícia): neurologické vývojové poruchy, poruchy intelektu, porucha
intelektu (vývojová porucha intelektu), celkové vývojové oneskorenie, nešpecifikovaná
porucha intelektu (vývojová porucha intelektu), poruchy komunikácie, poruchy reči,
poruchy výslovnosti, porucha plynulosti reči v detstve (koktanie), porucha sociálnej
(pragmatickej)

komunikácie,

nešpecifikovaná

komunikačná

porucha,

porucha

autistického spektra, Rettov syndróm, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
nešpecifikovaná porucha pozornosti/hyperaktivita, špecifická porucha učenia, poruchy
motoriky, vývojové poruchy koordinácie, porucha stereotypických pohybov, tikové
poruchy, Tourettov syndróm, perzistentná (chronická) motorická alebo vokálna tiková
porucha, dočasná tiková porucha, iné špecifické tikové poruchy, nešpecifikovaná tiková
porucha, iné neurologické vývojové poruchy, nešpecifikovaná neurologická vývojová
porucha, poruchy schizofrénneho spektra a iné psychotické poruchy, porucha spojená s
bludmi,

krátka

psychotická

porucha,

schizofreniformná

porucha,

schizofrénia,

schizoafektívna porucha, vážna depresívna alebo manická porucha nálady s
prítomnými

primárnymi

symptómami

schizofrénie,

látkovo/liekmi

indukovaná

psychotická porucha, psychotická porucha spôsobená iným zdravotným stavom,
katatónia, inak špecifikovaná porucha schizofrénneho spektra alebo iná psychotická
porucha, nešpecifikovaná porucha schizofrénneho spektra alebo iná psychotická
porucha, bipolárne a príbuzné poruchy, úzkostné poruchy, obsedantno-kompulzívne a
príbuzné poruchy, traumatické a stresové poruchy, reaktívna porucha pripútania,
disinhibovaná porucha sociálneho začlenenia, posttraumatická stresová porucha,
akútna stresová porucha, porucha prispôsobenia, inak špecifikovaná traumatická a
stresová porucha, nešpecifikovaná traumatická a stresová porucha, disociatívne
poruchy,

disociatívne

poruchy

identity,

disociatívna

amnézia,

depersonalizácia/derealizácia, poruchy so somatickými symptómami, enkopréza, iná
porucha vylučovania, disruptívna porucha kontroly impulzov a správania podľa DSM-5,
opozičná vzdorovitá porucha, intermitentná výbušná porucha, porucha správania, inak
špecifikovaná disruptívna porucha správania, nešpecifikovaná disruptívna porucha
správania, poruchy spojené s užívaním látok a závislostným správaním, poruchy
spojené s užívaním látok, poruchy vyvolané alkoholom, poruchy spojené s užívaním
alkoholu, porucha spojená s vysadením alkoholu, poruchy spojené s kanabinoidmi,
poruchy spojené s užívaním kanabinoidov, porucha spojená s gamblingom, poruchy
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osobnosti typu Cluster A, paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti,
schizotypná porucha osobnosti, poruchy osobnosti typu Cluster B, asociálna porucha
osobnosti, hraničná porucha osobnosti, histriónska porucha osobnosti, narcistická
porucha osobnosti, poruchy osobnosti typu Cluster C, vyhýbavá porucha osobnosti,
závislá porucha osobnosti, obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti, parafilické
poruchy.
[0039] Pojem „DSM“ označuje Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, čo
je klasifikačný a diagnostický nástroj vytvorený Americkou psychiatrickou asociáciou
(APA). Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, piata edícia (DSM-5 alebo
DSM-V), bol aktualizovaný v roku 2013 a príklady porúch uvedených v DSM-V sú
vymenované v Appendix A. DSM-V má navyše štruktúru, ktorá zahŕňa široké kategórie
a subdiagnózy označujúce poruchy, ochorenia a problémy.
[0040] Pojem "neuropsychiatrické poruchy" môže ďalej zahŕňať neurodegeneratívne
alebo neurologické poruchy vrátane: Alzheimerovej choroby, demencie, vaskulárnej
demencie, zmiešanej demencie, Parkinsonovej choroby, Huntingtonovej choroby,
amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS), pseudobulbárneho afektu, nervozity pri
Alzheimerovej chorobe, cerebelárnej ataxie, dedičných ataxií, roztrúsenej sklerózy,
progresívnej

supranukleárnej

obrny,

bolestivých

porúch,

neuropatickej

bolesti,

neuropatií, mozgovej mŕtvice, záchvatov, syndrómu fragilného chromozómu X, tinitusu
a podobných stavov.
[0041] Neuropsychiatrické symptómy môžu zahŕňať úzkosť, depresiu, stres, únavu,
pocity paniky, strach, nepokoj, problémy so spaním, studené alebo spotené ruky
a/alebo nohy, pocity nedostatku vzduchu, srdcovú palpitáciu, sociálnu fóbiu, strach
z rozprávania na verejnosti, neschopnosť zostať v kľude, sucho v ústach, necitlivosť
alebo mravčenie rúk alebo nôh, nauzeu, svalové napätie, závraty, nadšenie,
disinhibíciu, podráždenosť, túlavosť a podobné. Ďalej môžu neuropsychiatrické
symptómy zahŕňať: bludy, halucinácie, zmätené myslenie alebo reč, neschopnosť držať
sa témy alebo stratu asociácií, inkoherenciu, silno zmätené alebo abnormálne
motorické správanie (vrátane katatónie), negatívne symptómy – znížený prejav emócií,
avolícia, alógia, anhedónia, asociálnosť, dyskinézia (vrátane tardívnej dyskinézie),
anhedónia a dysfória, hnev a agresia, symptómy disociácie alebo akékoľvek ich
kombinácie.
[0042] Ďalšie liečené poruchy môžu zahŕňať rakovinu (vrátane akútnej lymfoblastickej
leukémie (ALL), akútnej myeloidnej leukémie (AML), adrenokortikálnych karcinómov,
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detských nádorov, nádorov spojených s AIDS, Kaposiho sarkómu, lymfómov spojených
s AIDS, primárneho lymfómu CNS, nádorov konečníka, astrocytómu, atypického
teratoidného/rhabdoidného

nádoru,

bazocelulárneho

karcinómu,

nádorov

kože

(nemelanómových), nádorov žlčovodov, nádorov močového mechúra, nádorov kostí,
tumoru z rodiny Ewingových sarkómov, osteosarkómu a malígneho fibrózneho
histiocytómu,

gliómu

mozgového

kmeňa,

atypického

teratoidného/rhabdoidného

tumoru, embryonálnych nádorov, nádorov zo zárodočných buniek, kraniofaryngeómu,
ependymómu, nádorov prsníka, bronchiálnych nádorov, Burkittového lymfómu, NonHodgkinového lymfómu, karcinoidu, gastrointestinálneho karcinómu, kardiálnych
(srdcových)

nádorov,

primárneho

lymfómu,

nádorov

krčka

maternice,

cholangiokarcinómu, chordómu, chronickej lymfatickej leukémie (CLL), chronickej
myelogénnej leukémie (CML), chronických myeloproliferatívnych nádorov, nádorov
hrubého čreva, kolorektálneho karcinómu, kraniofaryngeómu, kožného lymfómu z Tbuniek, mycosis fungoides a Sézaryho syndrómu, duktálneho karcinómu in situ (DCIS),
embrionálnych nádorov, karcinómu endometria, ependymómu, nádorov pažeráka,
estezioneuroblastómu, nádorov z extrakraniálnych zárodočných buniek, nádorov z
extragonadálnych zárodočných buniek, nádorov oka, intraokulárneho melanómu,
retinoblastómu, nádorov vajcovodov, fibrózneho histiocytómu kostí, malígneho
osteosarkómu, nádorov žlčníka, nádorov žalúdka, gastrointestinálneho karcinoidu,
gastrointestinálnych stromálnych tumorov (GIST), nádorov zo zárodočných buniek,
nádorov vaječníka a semenníkov, gestačnej trofoblastickej choroby, gliómu, leukémie z
vlasatých buniek, nádorov hlavy a krku, hepatocelulárnych (pečeňových) nádorov,
histiocytózy, nádorov z ostrovčekov Langerhansových buniek, Hodgkinovho lymfómu,
hypofaryngeálnych nádorov, nádorov z ostrovčekových buniek, neuroendokrínnych
pankreatických nádorov, Kaposiho sarkómu, nádorov obličiek, Wilmsovho tumoru,
histiocytózy

z

Langerhansových

buniek,

nádorov

hrtana,

leukémie,

akútnej

lymfoblastickej leukémie (ALL), akútnej myeloidnej leukémie (AML), chronickej
lymfatickej leukémie (CLL), chronickej myelogénnej leukémie (CML), leukémie z
vlasatých buniek, nádorov pier a ústnej dutiny, primárnych nádorov pečene, nádorov
pľúc, nemalobunkových a malobunkových, lymfómov Hodgkinovho typu a nonHodgkinovho typu, makroglobulinémie, Waldenströmovej choroby, nádorov prsníka u
mužov, melanómu, karcinómu z Merkelových buniek, mezoteliómu, metastatického
dlaždicovo-bunkového karcinómu krku s okultným primárnym ochorením, karcinómu
midline traktu s účasťou NUT génu, nádorov ústnej dutiny, syndrómov mnohopočetnej
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endokrinnej neoplázie, mnohočetného myelómu/nádorov z plazmatických buniek,
mycosis

fungoides,

myelodysplastického

syndrómu,

myelodysplastických/myeloproliferatívnych nádorov, myelogénnej leukémie, chronickej
(CML),

myeloidnej

leukémie,

akútnej

(AML),

myelómu,

mnohopočetného,

myeloproliferatívnych nádorov, nádorov nosnej dutiny a paranazálnych sínov,
nazofaryngeálnych

nádorov,

neuroblastómu,

non-Hodgkinovho

lymfómu,

nemalobunkového karcinómu pľúc, orálnych nádorov, nádorov ústnej dutiny, nádorov
pier a orofaryngu, osteosarkómu a malígneho fibrózneho histiocytómu kostí, nádorov
vaječníka,

nádorov

s

nízkym

malígnym

potenciálom,

nádorov

pankreasu,

neuroendokrinných pankreatických nádorov (z ostrovčekových buniek), papilomatózy,
paragangiómu, nádorov sínov a nosnej dutiny, nádorov príštitnych teliesok, nádorov
penisu, nádorov hrtanu, feochromocytómu, nádorov hypofýzy, nádorov z plazmatických
buniek/mnohopočetného

myelómu,

pleuropulmonálneho

blastómu,

tehotenských

nádorov a nádorov prsníka, primárneho lymfómu centrálneho nervového systému
(CNS), primárnych peritoneálnych nádorov, nádorov prostaty, nádorov konečníka,
nádorov

obličkových

buniek,

obličkovej

panvičky

a

močovodov,

nádorov

z

prechodových buniek, retinoblastómu, rhabdomyosarkómu, nádorov slinných žliaz,
rhabdomyosarkómu, nádorov maternice, nádorov tenkého čreva, sarkómov mäkkých
tkanív,

dlaždicovo-bunkového

karcinómu,

metastatického

dlaždicovo-bunkového

karcinómu krku s okultným primárnym ochorením, nádorov žalúdka, lymfómu z Tbuniek, testikulárnych nádorov, nádorov krku, tymómu a karcinómu týmusu, nádorov
štítnej žľazy, nádoru z prechodných buniek obličkovej panvičky a močovodov,
neznámeho primárneho, nádorov močovodov a obličkovej panvičky, nádorov z
prechodných buniek, nádorov močovej trubice, nádorov maternice, karcinómu
endometria, sarkómu maternice, nádorov vagíny, nádoru vulvy, Waldenströmovej
makroglobulinémie, Wilmsovho tumoru.
[0043] Pojem „liečba“, ako sa používa v tomto dokumente, zahŕňa akúkoľvek
liečbu/ošetrenie stavu alebo ochorenia subjektu, najmä človeka, a môže zahŕňať: (i)
predchádzanie výskytu choroby alebo stavu subjektu, ktorý môže byť na chorobu
predisponovaný, ale doposiaľ mu nebola choroba diagnostikovaná; (ii) inhibíciu choroby
alebo stavu, t. j. zastavenie ich rozvinutia; zmiernení choroby alebo stavu, t. j.
spôsobenie regresie stavu alebo (iii) zlepšenie alebo zmiernenie stavov spôsobených
ochorením, t. j. symptómov ochorenia. Pojem „liečba“, ako sa používa v tomto
dokumente, môže byť používaný v kombinácii s inou štandardnou terapiou alebo
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samostatne.
[0044] Pojem „účinný“ sa používa na opis množstva zlúčeniny, kompozície alebo
zložky, ktorá v prípade, ak je použitá v kontexte jej zamýšľaného použitia, spôsobí
zamýšľaný výsledok.
[0045] Pojem „účinné množstvo“ označuje také množstvo, ktoré je dostatočné na
dosiahnutie účinnej liečby, ak je definované v tomto dokumente, po podaní subjektu,
ktorý takúto liečbu potrebuje. Účinné množstvo bude variabilné v závislosti od subjektu
a stavu liečeného ochorenia, závažnosti zdravotného problému a spôsobu podania a
môže byť obvykle determinované znalosťou daného odborníka v odbore.
[0046] Pojem „farmaceuticky prijateľná soľ“ je používaný v celej špecifikácii na opis,
v príslušných prípadoch, formy soli jednej alebo viac zlúčenín alebo proliečiv, opísaných
v tomto dokumente, ktoré zvyšujú rozpustnosť zlúčeniny v žalúdočnej alebo
gastroenterálnej tekutine pacientovho gastrointestinálneho traktu a podporujú tak
rozpustenie a zvyšujú biodostupnosť danej zlúčeniny. Farmaceuticky prijateľné soli
zahŕňajú soli odvodené z farmaceuticky prijateľných anorganických alebo organických
zásad a kyselín, v príslušných prípadoch. Vhodné soli zahŕňajú soli odvozené
z alkalických kovov, ako je draslík a sodík, z kovov alkalických zemín, ako je vápnik,
horčík a z amónnych solí a z ďalších mnohých kyselín a zásad, bežne známych vo
farmaceutickom odbore. Podľa predloženého vynálezu sú preferované najmä soli
sodíka a draslíka, ako neutralizačné soli fosfátov. Vo výhodnom uskutočnení opis
poskytuje farmaceuticky prijateľné soli modifikovaných peptidov, ako sú opísané v tomto
dokumente, ktoré si zachovávajú biologickú účinnosť a vlastnosti materskej zlúčeniny, a
ktoré nie sú biologicky alebo inak škodlivé v podanej dávke. Zlúčeniny podľa tohto
vynálezu sú schopné tvorby solí kyselín a zásad vďaka prítomnosti amino a resp.
karboxy skupiny.
[0047] Pojem „Cmax“, ako sa používa v tomto dokumente, označuje maximálnu
koncentráciu liečiva v krvi, sére, špecifickom kompartmente alebo testovanej oblasti
subjektu medzi podaním prvej dávky a podaním druhej dávky. Pojem Cmax môže tiež
označovať dávkovo štandardizované pomery, pokiaľ sú špecifikované.
[0048] Pojem „Tmax“, ako sa používa v tomto dokumente, označuje čas alebo obdobie
po podaní liečiva, keď je dosiahnutá maximálna koncentrácia (Cmax) v krvi, sére,
špecifickom kompartmente alebo testovanej oblasti subjektu.
[0049] Pojem „AUC“ (area under the curve, oblasť pod krivkou), ako sa používa v tomto
dokumente, označuje celkové množstvo absorbovaného liečiva alebo množstvo,
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ktorému bol subjekt vystavený. Všeobecne môže byť AUC spočítaná matematickou
metódou z grafu koncentrácie liečiva u subjektu v priebehu času, kým je koncentrácia
zanedbateľná. Pojem „AUC“ (area under the curve, oblasť pod krivkou) môže tiež
označovať parciálnu AUC v špecifických časových intervaloch (čo môže nastať v
prípade sublingválnej absorpcie, ktorá môže zvýšiť AUC v skorších časových
intervaloch).
Sublingválna formulácia riluzolu
[0050] Vynález sa vzťahuje na sublingválnu formuláciu riluzolu. Sublingválna formulácia
môže byť podaná v účinnom množstve subjektu, ktorý tento liek potrebuje. Subjekt
môže byť zviera alebo človek.
[0051] Podľa tohto vynálezu je riluzol alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli
formulovaný do farmaceutickej kompozície vhodnej na sublingválne podanie.
[0052] Riluzol a jeho farmaceuticky prijateľné soli môžu byť formulované s použitím
farmaceuticky prijateľných nosičov, ktoré sú dobre známe v odbore, do dávok vhodných
na sublingválne podanie. Tieto nosiče umožňujú sublingválne podanie riluzolu, ktorý je
formulovaný do dávkovacích foriem, ako sú tablety, prášky, pilulky, kapsule, kvapaliny,
gély, sirupy, kaše, suspenzie a podobné, na sublingválnu absorpciu liečeného subjektu.
[0053] Sublingválne podaná chemická látka alebo liečivo môže difundovať do kapilár
cez slizničnú membránu pod jazykom a následne vstúpiť do venózneho riečišťa
subjektu. Sublingválne podanie ako také môže mať oproti perorálnemu podaniu výhody,
pretože umožňuje priamy alebo rýchlejší vstup do venóznej cirkulácie bez rizika
degradácie v gastrointestinálnom trakte, zmeny spôsobené metabolizmom lieku
v pečení a podobne. Rôzne liečivá na trhu sú vytvorené na sublingválne podanie.
Riluzol je všeobecne užívaný na liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Avšak
boli nájdené ďalšie využitia, najmä je riluzol alebo jeho proliečivá alebo farmaceuticky
prijateľné soli predmetom sublingválneho podania pri liečbe neuropsychiatrických
ochorení. Sublingválne podanie môže byť tiež použité pri ďalších neuropsychiatrických
ochoreniach alebo na úľavu alebo zmiernenie bolesti. V niektorých prípadoch je
preferovaným účinkom jeho vplyv na bolesť v ústach.
[0054] Farmaceutická kompozícia obsahuje schválenú farmaceutickú zložku, t. j. riluzol
v účinnom množstve na dosiahnutie zamýšľaného cieľa. Napríklad dávka riluzolu
podávaná subjektu sublingválne by mala byť dostatočná na dosiahnutie v priebehu
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času priaznivej odpovede u subjektu, ako je zmiernenie symptómov.
[0055] Množstvo riluzolu, ktoré má byť podané, môže závisieť do vlastností subjektu,
vrátane veku, pohlavia, hmotnosti a jeho celkovom zdravotnom stave. V tomto ohľade
bude presné množstvo látky (látok), ktoré má byť podané, závisieť na úsudku lekára.
Na určenie účinného množstva riluzolu, ktoré má byť podané na liečbu alebo
zmiernenie stavov súvisiacich s neuropsychiatrickými symptómami a poruchami, lekár
môže vyhodnotiť klinické faktory zahŕňajúce závažnosť symptómov alebo progresiu
ochorenia. Pri niektorých stavoch môže byť rýchla absorpcia riluzolu žiaduca. V každom
prípade môžu odborníci v odbore ľahko a rýchlo určiť vhodné dávky chemickej látky
tohto vynálezu.
[0056] Okrem toho sa farmaceutická kompozícia na sublingválne použitie môže získať
kombináciou schválenej farmaceutickej zložky, t. j. riluzolu, s pomocnými látkami, ktoré
môžu byť spracované tak, aby vznikli dávkovacie formy ako sú tablety, prášky, pilulky,
kapsule, kvapaliny, gély, sirupy, kaše, suspenzie a podobne, na sublingválnu absorpciu
liečeného subjektu. Kompozícia môže byť pripravená akoukoľvek farmaceutickou
metódou, ale tieto metódy musia obsahovať krok, v ktorom dôjde ku spojeniu jednej
alebo viac chemických látok, ktoré boli opísané vyššie, s nosičom za tvorby jednej alebo
viac nevyhnutných zložiek. Všeobecne môžu byť farmaceutické kompozície podľa
predloženého vynálezu vyrobené konvenčnými metódami známymi v odbore, napríklad
pomocou konvenčného zmiešania, rozpustenia, granulovania, tvorby dražé, levigácie,
emulzifikácie, enkapsulácie, entrapácie, lyofilizačných procesov a podobne.
[0057] Sublingválna formulácia podľa vynálezu môže byť pripravená vo forme tablety
rozpustnej alebo rozkladajúcej sa v ústach (ODT). ODT, ako sa používa v tomto
dokumente, môže byť pripravená zmiešaním riluzolu s riedidlami rozpustnými vo vode,
ktoré sú komprimované do tablety. Suspenzia obsahujúca riluzol môže byť pripravená s
vhodnými pomocnými látkami a suspenzia riluzolu môže byť nadávkovaná do blisterov
a ďalej vysušená mrazom. Príkladom platformy pre prípravu vysušovaním mrazom,
ktorá by mala byť použitá pre ODT riluzolu je formulácia ZYDIS® (Catalent, Somerset,
NJ, USA). Konkrétne sú pomocné látky, vrátane vody, zmiešané a riluzol je drvený
zvlášť na správnu veľkosť a potom zmiešaný s pomocnými látkami. Suspenzia je potom
lyofilizovaná rýchlym zmrazením a vysušená mrazom. Iné spôsoby prípravy ODT môžu
byť použité bez obmedzenia a detailný opis týchto všeobecných metód bol zverejnený
napríklad v U.S. Pat. No 5,631,023; 5,837,287; 6,149,938; 6,212,791; 6,284,270;
6,316,029; 6,465,010; 6,471,992; 6,471,992; 6,509,040; 6,814,978; 6,908,626;
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6,908,626; 6,982,251; 7,828,217; 7,425,341; 7,939,105; 7,993,674; 8,048,449;
8,127,516; 8,158,152; 8,221,480; 8,256,233 a 8,313,768.
[0058] Sublingválna formulácia podľa vynálezu môže obsahovať riluzol alebo účinné
množstvo proliečiva riluzolu. Proliečivo riluzolu môže byť podobne alebo menej aktívna
forma riluzolu. Proliečivo riluzolu môže mať vylepšené fyziochemické, fyziologické
farmakokinetické alebo terapeutické vlastnosti, pokiaľ sa podá sublingválne. Proliečivo
riluzolu môže redukovať vedľajšie účinky, pokiaľ je podané perorálne alebo
sublingválne. Najmä znecitlivenie alebo parestézia, ktoré sa môžu objaviť po
perorálnom alebo sublingválnom podaní riluzolu, môžu byť redukované alebo
eliminované použitím proliečiva riluzolu namiesto riluzolu.
[0059] Klinický alebo terapeutický účinok sublingválnej formulácie riluzolu môže mať
lepší farmakokinetický profil farmaceutickej látky, ako môže byť zmerané štandardnými
testovacími parametrami. Pokiaľ je riluzol podaný sublingválne, Tmax, Cmax a AUC lieku
môže byť lepší v porovnaní s rovnakou dávkou perorálne podaného riluzolu. Napríklad
sublingválna formulácia riluzolu môže mať väčšiu Cmax, ako perorálne podávaný riluzol
na dosiahnutie terapeuticky priaznivého účinku. Sublingválna formulácia riluzolu môže
mať skorší alebo nižší Tmax, ako perorálne podávaný riluzol na dosiahnutie terapeuticky
priaznivého účinku a v niektorých prípadoch tiež rýchlejší nástup terapeutického účinku.
Sublingválna formulácia riluzolu môže mať prípadne tiež väčšie AUC na miligram
riluzolu ako perorálne podávaný riluzol.
Spôsob liečenia ochorenia
[0060] Vynález ďalej opisuje spôsob liečenia ochorenia. Spôsob zahŕňa sublingválne
podanie účinného množstva riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí subjektu,
ktorý tento liek potrebuje.
[0061] Identifikácia subjektu, ktorý túto liečbu potrebuje, závisí na úsudku subjektu
alebo pracovníka v zdravotníctve, ktorý môže byť subjektívny (napr. názor) alebo
objektívny (napr. merateľný testom alebo diagnostickou metódou). Identifikovaný
subjekt môže byť zviera alebo človek, ktorý túto liečbu potrebuje, najmä človek. Takáto
liečba bude vhodne podaná subjektom, najmä ľuďom, ktorí trpia ochorením.
[0062] Ochorenie, ktorým subjekt môže trpieť, môže byť neuropsychiatrická porucha
alebo symptóm. Príkladom neuropsychiatrickej poruchy môžu byť úzkostné poruchy,
poruchy nálad, neurodegeneratívne poruchy, bolestivé poruchy, ALS, kognitívne
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poruchy, Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba, supranukleárna obrna,
frontotemporálna

demencia,

frontotemporálna

lobárna

degenerácia,

delírium,

Alzheimerova choroba, mierne zhoršenie kognitívnych funkcií, mierne zhoršenie
kognitívnych funkcií v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, depresia, mánia, porucha
pozornosti, závislosť na liekoch, demencia, nervozita, apatie, úzkosť, psychózy,
posttraumatická stresová porucha, dráždivosť a disinhibícia, poruchy učenia, strata
pamäte, mentálna retardácia, demencia, poruchy osobnosti, bipolárne poruchy,
obsedantno-kompulzivne poruchy, poruchy príjmu potravy a podobne. Príkladom
neuropsychiatrických symptómov môže byť úzkosť, depresia, stres, únava, pocity
paniky, strach, nepokoj, problémy so spaním, studené alebo spotené ruky a/alebo nohy,
pocit nedostatku vzduchu, srdcová palpitácia, neschopnosť zostať v kľude, sucho v
ústach, necitlivosť alebo mravčenie rúk alebo nôh, nauzea, svalové napätie, závraty,
nadšenie, disinhibícia, podráždenosť, túlavosť alebo ich kombinácie.
[0063] Účinné množstvo riluzolu môže byť určené stupňom terapeutického účinku, ako
je účinok anxiolytický, antidepresívny, náladu stabilizujúci, odolnosť proti stresu alebo
úľava od stresu, úľava od bolesti alebo ich kombinácie. Ďalej môže byť tiež účinok
sublingválneho podania riluzolu naznačený neočakávanými a novými vlastnosťami,
medzi ktoré okrem iných patria: a) zníženie alebo zlepšenie vedľajších účinkov alebo
profilu

tolerability

v

porovnaní

s

perorálnym

dávkovaním;

b)

rýchly

nástup

terapeutického účinku; c) zníženie výskytu abnormalít funkcií pečene; d) jedinečný
farmakokinetický profil v porovnaní s perorálnym podaním; e) nižšia terapeutická dávka
v porovnaní s typickým perorálnym dávkovaním; f) dávkovanie jedenkrát denne a g)
minimalizácia alebo absencia parestézie alebo znecitlivenia v ústach.
[0064] Účinné množstvo bude variabilné v závislosti od subjektu a stavu liečeného
ochorenia, závažnosti zdravotného problému a spôsobu podania a môže byť obvykle
determinované znalosťou daného odborníka v odbore.
[0065] Terapeutický účinok riluzolu môže byť evidentný počas približne niekoľkých
minút až niekoľkých hodín po jeho sublingválnom podaní. Konkrétne sa terapeutický
účinok môže objaviť počas asi 1 minúty, počas asi 2 minút, počas asi 3 minút, počas asi
4 minút, počas asi 5 minút, počas asi 6 minút, počas asi 7 minút, počas asi 8 minút,
počas asi 9 minút, počas asi 10 minút, počas asi 11 minút, počas asi 12 minút, počas
asi 13 minút, počas asi 14 minút, počas asi 15 minút, počas asi 16 minút, počas asi 17
minút, počas asi 18 minút, počas asi 20 minút, počas asi 60 minút alebo počas asi 90
minút po podaní.
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[0066] Účinok riluzolu môže byť zachovaný asi 1 hodinu, asi 2 hodiny, asi 3 hodiny, asi
4 hodiny, asi 5 hodín, asi 6 hodín, asi 7 hodín, asi 8 hodín, asi 9 hodín, asi 10 hodín, asi
12 hodín, asi 14 hodín, asi 16 hodín, asi 18 hodín, asi 20 hodín, asi 22 hodín, asi 24
hodín, asi 2 dni, asi 3 dni alebo viac po jeho sublingválnom podaní.
[0067] Účinné množstvo alebo dávka riluzolu na sublingválne podanie môže byť menšie
ako u perorálne podávaného riluzolu. Konkrétne môže byť účinná dávka sublingválne
podávaného riluzolu asi 1-95 % dávky perorálne podávaného riluzolu.
[0068] Účinné množstvo riluzolu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí na
sublingválne podanie na liečbu neuropsychiatrických porúch môže byť dávka asi
200 mg/deň alebo nižšia, asi 150 mg/deň alebo nižšia, asi 100 mg/deň alebo nižšia, asi
90 mg/deň alebo nižšia, asi 80 mg/deň alebo nižšia, asi 70 mg/deň alebo nižšia, asi
60 mg/deň alebo nižšia, asi 50 mg/deň alebo nižšia, asi 40 mg/deň alebo nižšia, asi
37,5 mg/deň alebo nižšia, asi 35 mg/deň alebo nižšia, asi 30 mg/deň alebo nižšia, asi
20 mg/deň alebo nižšia, asi 17,5 mg/deň alebo nižšia, asi 15 mg/deň alebo nižšia, asi
10 mg/deň alebo nižšia, asi 9 mg/deň alebo nižšia, asi 8 mg/deň alebo nižšia, asi 7
mg/deň alebo nižšia, asi 6 mg/deň alebo nižšia, asi 5 mg/deň alebo nižšia, asi 4 mg/deň
alebo nižšia, asi 3 mg/deň alebo nižšia, asi 2 mg/deň alebo nižšia alebo asi 1 mg/deň
alebo nižšia.
[0069] Voliteľné dávkovacie frekvencie zahŕňajú dávkovanie jedenkrát denne, dvakrát
denne, trikrát denne, štyrikrát denne, jedenkrát každý druhý deň, jedenkrát týždenne,
dvakrát týždenne, trikrát týždenne, štyrikrát týždenne, jedenkrát každý druhý týždeň,
jedenkrát alebo dvakrát mesačne a podobne.
[0070] Klinický alebo terapeutický účinok sublingválnej formulácie riluzolu podanej na
neuropsychiatrické poruchy alebo symptómy môže mať lepší farmakokinetický profil
farmaceutickej látky, ako môže byť zmerané štandardnými testovacími parametrami.
Pokiaľ je riluzol podaný sublingválne, Tmax, Cmax alebo AUC lieku môže byť lepší v
porovnaní s rovnakou dávkou perorálne podaného riluzolu. Napríklad sublingválne
podanie riluzolu môže mať väčší Cmax, ako perorálne podaný riluzol na dosiahnutie
terapeuticky priaznivého účinku. Sublingválne podanie riluzolu má nižší Tmax ako
perorálne podaný riluzol na dosiahnutie terapeuticky priaznivého účinku. Sublingválne
podanie riluzolu môže mať prípadne tiež väčšie AUC na miligram riluzolu ako perorálne
podávaný riluzol.
[0071] V niektorých uskutočneniach by formulácia rozpúšťajúca sa v ústach mohla byť
proliečivo, ktoré by mohlo byť podané sublingválne alebo dokonca perorálne
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dispergované a následne prehltnuté, so zlepšenými farmakokinetickými vlastnosťami.
Sublingválna formulácia na bolesť v ústach
[0072] Súčasný opis ďalej zahŕňa spôsob sublingválneho podávania riluzolu subjektu
na vyvolanie ďalších žiaducich účinkov.
[0073] Je opísaný spôsob, akým sublingválne podávaný riluzol zmierňuje alebo znižuje
bolesť v ústach. Spôsob zahŕňa podanie sublingválnej formulácie obsahujúcej účinné
množstvo riluzolu subjektu, ktorý tento liek potrebuje. V určitých prípadoch môže byť
subjekt zviera alebo človek.
[0074] V určitých prípadoch môže sublingválna formulácia indukovať znecitlivenie z jej
usadzovania. Znecitlivenie môže byť účinné na zníženie alebo zmiernenie bolesti v
ústach a môže sa rozšíriť kontaktom so sliznicou. Úroveň znecitlivenia môže byť v
rozsahu tolerancie subjektu.
[0075] Ošetrené miesto bolesti v ústach môže byť, okrem iného, v celej ústnej dutine
a zahŕňa horný povrch jazyku, pery, bukálnu oblasť, zadnú časť krku, celú ústnu dutinu
a podobne. Bolesť ústnej dutiny na ošetrenie môže byť spôsobená infekciou, vírusmi,
zápalom,

popálením,

porezaním,

bolesťou

zubov,

bolesťou

ďasien,

aftóznou

stomatitídou, zubným strojčekom, malými stomatologickými zákrokmi, podráždením
umelým chrupom, chirurgickým výkonom v ústach, neurologickými poruchami,
ochorením sliznice alebo inými liekmi, pri ktorých je známe, že indukujú bolestivé orálne
ulcerácie (ako sú chemoterapeutické látky).
[0076] Účinok na zníženie bolesti v ústach sa môže objaviť počas minúty alebo počas
niekoľkých minút až asi hodiny. Konkrétne znecitlivenie sa môže objaviť počas asi
1 minúty, počas asi 2 minút, počas asi 3 minút, počas asi 4 minút, počas asi 5 minút,
počas asi 6 minút, počas asi 7 minút, počas asi 8 minút, počas asi 9 minút, počas asi 10
minút, počas asi 11 minút, počas asi 12 minút, počas asi 13 minút, počas asi 14 minút,
počas asi 15 minút, počas asi 16 minút, počas asi 17 minút alebo počas asi 18 minút,
počas asi 19 minút alebo počas asi 20 minút po podaní.
[0077] Účinok zmiernenie alebo zníženie bolesti v ústach môže byť zachovaný asi 1
hodinu, asi 2 hodiny, asi 3 hodiny, asi 4 hodiny, asi 5 hodín, asi 6 hodín, asi 7 hodín, asi
8 hodín, asi 9 hodín, asi 10 hodín, asi 12 hodín, asi 14 hodín, asi 16 hodín, asi 18
hodín, asi 20 hodín, asi 22 hodín, asi 24 hodín, asi 2 dní alebo asi 3 dní po jeho
sublingválnom podaní.
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[0078] Sublingválne podanie riluzolu na zmiernenie alebo zníženie bolesti v ústach
môže byť v dávke asi 200 mg/deň alebo nižšej, asi 150 mg/deň alebo nižšej, asi 100
mg/deň alebo nižšej, asi 90 mg/deň alebo nižšej, asi 80 mg/deň alebo nižšej, asi 70
mg/deň alebo nižšej, asi 60 mg/deň alebo nižšej, asi 50 mg/deň alebo nižšej, asi 40
mg/deň alebo nižšej, asi 35 mg/deň alebo nižšej, asi 30 mg/deň alebo nižšej, asi 20
mg/deň alebo nižšej, asi 17,5 mg/deň alebo nižšej, asi 10 mg/deň alebo nižšej, asi 9
mg/deň alebo nižšej, asi 8 mg/deň alebo nižšej, asi 7 mg/deň alebo nižšej, asi 6 mg/deň
alebo nižšej, asi 5 mg/deň alebo nižšej, asi 4 mg/deň alebo nižšej, asi 3 mg/deň alebo
nižšej alebo asi 2 mg/deň alebo nižšej alebo asi 1 mg/deň alebo nižšej.
[0079] Voliteľné dávkovacie frekvencie zahŕňajú dávkovanie jedenkrát denne, dvakrát
denne, trikrát denne, štyrikrát denne, jedenkrát týždenne, dvakrát týždenne, trikrát
týždenne, štyrikrát týždenne, jedenkrát každý druhý týždeň, jedenkrát alebo dvakrát
mesačne a podobne.
Príklady
[0080] Nasledujúce príklady znázorňujú vynález a nie je ich úmyslom obmedzovať
rozsah vynálezu.
Príklad 1
[0081] Mužovi vo veku 51 rokov bol riluzol podaný pri štyroch príležitostiach.
(1) Ako komparátor bol použitý riluzol podaný perorálne. Štandardná 50mg tableta
riluzolu (tableta, ktorá nebola predmetom tohto vynálezu) bola rozdrvená a podaná do
ústnej dutiny počas 40 sekúnd, aby bola umožnená slizničná a/alebo orálna absorpcia.
Nešlo o sublingválne ani bukálne podanie. Neboli pozorované žiadne akútne ani
chronické účinky v neuropsychiatrickej oblasti. Konkrétnejšie nebol pozorovaný žiadny
účinok na náladu, úzkosť alebo správanie. Bolo pozorované výrazné znecitlivenie úst.
Počas prvej minúty sa pocit znecitlivenia rozšíril po celej ústnej dutine, vrátane horného
povrchu jazyka a pier, či vyústilo do cirkumorálnej parestézie. Účinky boli mierne
a maximum dosiahli počas 4 minút. Účinok trval maximálne 80 minút. Účinok začal
klesať po 15 minútach a bol považovaný za slabý po 40 minútach a za minimálny po
80 minútach. Všetky účinky boli obmedzené na lokálne, s ústami spojené pocity,
opísané vyššie.
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(2) Zvlášť sa uskutočnilo prvé sublingválne podanie formulácie podľa vynálezu. Asi 70
mg sublingválnej formulácie riluzolu bolo umiestnené pod jazyk subjektu a pevne
podržané na mieste. Nečakane, subjekt zažil akútny psychotropný účinok krátko po
sublingválnom podaní. Počas približne 40 minút od sublingválneho podania zažil
subjekt pocit povznesenej alebo lepšej nálady. Subjekt zaznamenal pocit pohody a
vyjadril pocit optimizmu, pričom sa jednalo o zmenu oproti stavu nálady na začiatku.
Zmena stavu nálady trvala odhadom minimálne štyri hodiny.
Počas jednej minúty od sublingválneho podania sa rozvinulo znecitlivenie jazyka a po
4 minútach sa znecitlivenie rozšírilo na pery a tiež na zadnú stranu krku. Znecitlivenie
dosiahlo mierny stupeň po 16 minútach, znížilo sa na slabý stupeň do 20 minút a úplne
sa rozptýlilo počas ďalšej hodiny. Znecitlivenie spojené so sublingválnym podaním bolo
významne znížené v porovnaní s difúznym perorálnym podaním rozdrvenej tablety,
opísaným vyššie. Sublingválna formulácia dosiahla slabé a neobťažujúce znecitlivenie,
ktoré bolo lokalizované (oproti rozdrvenej tabletke riluzolu, keď bol pocit intenzívnejší,
obťažujúci a generalizovaný).
(3) Druhé sublingválne podanie sa uskutočnilo ďalší deň. Asi 70 mg sublingválnej
formulácie riluzolu bolo umiestnené pod jazyk subjektu na dobu asi 95 sekúnd, pokiaľ
nedošlo k úplnému rozpusteniu. Subjekt znovu zažil podobné zlepšenie nálady. Subjekt
hlásil pocit optimizmu a pohody. Tieto pocity dosiahli vrchol do 40 minút. Po 25
minútach subjekt hlásil pocit uvoľnenia (menej úzkosti) a zvýšenú úroveň bdelosti.
Subjekt hlásil lepšiu kvalitu spánku a živé sny noc po aplikácii. Znecitlivenie jazyka
a pier bolo zaznamenané po asi 4 minútach, dosiahlo vrchol po 6 minútach s miernym
stupňom znecitlivenia a následna slabol až na slabý stupeň do asi 24 minút. Vtedy bolo
znecitlivenie úst považované za mierne až minimálne. Znecitlivenie úst bolo opäť
znížené v porovnaní s difúznym perorálnym podaním rozdrvenej štandardnej tablety
riluzolu. Nebolo pozorované žiadne ukľudnenie.
(4) Počas tretieho sublingválneho podania bola vyskúšaná nižšia dávka sublingválnej
formulácie. Asi 30 mg sublingválnej formulácie riluzolu bolo umiestnené pod jazyk
subjektu. Znovu bol pozorovaný akútny účinok (počas 25 minút) po podaní
sublingválneho riluzolu a zahŕňal pocit uvoľnenia, pocit pohody, optimizmus a bdelosť.
Bolo hlásené podobné znecitlivenie úst, ako pri predchádzajúcom sublingválnom
podaní, ale znížené v porovnaní s perorálnym podaním.
Príklad 2
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[0082] Mužovi vo veku 43 rokov bol riluzol podaný pri dvoch príležitostiach.
(1) Perorálne podanie: Asi 50 mg nerozdrvenej tablety riluzolu (formulácia nebola
predmetom tohto vynálezu) bolo umiestnené na jazyk subjektu. Nebol hlásený žiadny
psychoaktívny účinok, ale ihneď po aplikácii subjekt hlásil znecitlivenie v mieste
aplikácie, ktoré sa rýchlo rozšírilo po celej ústnej dutine. Znecitlivenie trvalo okolo 20
minút. Nebolo hlásené žiadne pocity nálad ani správania. Znecitlivenie bolo intenzívne
a obťažujúce.
(2) Sublingválne podanie: Asi 20 mg sublingválnej formulácie riluzolu bolo umiestnené
pod jazyk subjektu na dobu asi 30 sekúnd. Počas asi 20 minút hlásil subjekt nástup
priaznivých psychoaktívnych účinkov, ktoré zahŕňali pocit uvoľnenia, kľud a menšiu
úzkosť. Subjekt tiež hlásil pocit bdelosti. Tieto psychoaktívne účinky alebo pocity trvali
asi 90 minút. Subjekt zaznamenal, že jeho žalúdok a črevá sú „kľudné“ a že
predchádzajúci nepokoj v žalúdku sa zmenšil. Subjekt hlásil lepšiu kvalitu spánku noc
po aplikácii.
[0083] Počas minúty po aplikácii hlásil subjekt znecitlivenie jazyka a úst, ktoré dosiahlo
vrchol po asi 7 minútach s miernym účinkom. Znecitlivenie začalo výrazne slabnúť po
asi 18 minútach a dosiahlo veľmi slabý stupeň po asi 24 minútach. Znecitlivenie
spojené so sublingválnym podaním bolo týmto subjektom zaznamenané ako znížené
v porovnaní s perorálnym podaním. Celkovo bolo znecitlivenie veľmi slabé a
neobťažujúce, so zachovanou schopnosťou dobre vnímať chuť v porovnaní
s rozrveným štandardným riluzolom (keď bolo znecitlivenie intenzívne, obťažujúce,
generalizované a so zlou schopnosťou vnímať chuť).
Príklad 3
[0084] Mužovi vo veku 50 rokov bola podaná sublingválna formulácia riluzolu.
[0085] Asi 5 mg sublingválnej formulácie riluzolu bolo umiestnené pod jazyk subjektu na
dobu asi 20 sekúnd, pokiaľ nedošlo k úplnému rozpusteniu formulácie. Znovu, ako pri
ostatných subjektoch, ktoré podstúpili sublingválne podanie, sa rýchlo po podaní objavili
skôr neočakávané psychotrópne účinky. Počas 20 až 30 minút subjekt hlásil nástup
priaznivých psychoaktívnych účinkov a hlásil pocit uvoľnenia a kľudu.
[0086] Asi 7 minút po podaní hlásil subjekt znecitlivenie hornej časti úst a jazyka, ktoré
dosiahlo vrchol po asi 7 minútach a potom následne úplne vymizol po asi 21 minútach.

22
Príklad 4
[0087] Muži vo veku 57 rokov bola podaná sublingválna formulácia riluzolu.
[0088] Asi 70 mg sublingválnej formulácie riluzolu bolo umiestnené pod jazyk subjektu
na dobu asi 74 sekúnd. Počas asi 24 minút hlásil subjekt psychoaktívne účinky, ktoré
boli charakterizované pocitom uvoľnenia a bdelosti, a ktoré trvali asi hodinu. Subjekt
hlásil, že sa cítil tak uvoľnený, že si zdriemol. Subjekt tiež hlásil, že cítil uvoľnenie v
žalúdku.
[0089] 2 minúty po podaní subjekt hlásil pocity znecitlivenia na jazyku. Vrchol
znecitlivenia v ústach bol dosiahnutý po asi 4 minútach a znecitlivenie zoslablo až na
slabú úroveň po asi 15 minútach. Pri porovnaní so subjektmi, ktoré podstúpili perorálne
podanie riluzolu, bolo sublingválne podanie opäť spojené so zníženým znecitlivením a
parestéziami v ústach.
Príklad 5
[0090] Vyrobilo sa množstvo rôznych, ale príbuzných formulácií riluzolu na sublingválne
podanie. Boli vyrobené formulácie o sile 10 mg, 17,5 mg a 35 mg, ktoré boli
preukázateľne účinné pri dosahovaní psychoaktívnych účinkov. Formulácie boli
príbuzné v tom zmysle, že boli použité rovnaké materiály, ale ich pomery boli mierne
odlišné.
[0091] Každá z formulácií obsahovala tabletové spojivo, najčastejšie želatínu; plnidlo,
ako je manitol alebo sorbitol; solubilizačné činidlo ako je dokusát sodný; ochucovacie
činidlo poskytujúce príchute mäty, pomaranča, čerešní a podobne; sladidlo, ako je
sukralóza a purifikovanú alebo destilovanú vodu ako rozpúšťadlo. Ochucovacie činidlo
a sladidlo slúžia len na vylepšenie chuti a môžu byť vynechané. Na spracovanie tabliet
sú spolu zmiešané tabletové spojivo, plnidlo, solubilizačné činidlo a akékoľvek sladidlo
alebo ochucovacie činidlo a následne je zmes rozpustená v purifikovanej vode.
Tabletové spojivo by malo predstavovať asi 1-10 % hmotnosti zmesi (zahŕňajúce riluzol
a vodu), pokiaľ možno 3-5 % a ideálne 4-4,5 %; plnidlo by malo predstavovať asi 2-4 %,
pokiaľ možno asi 3 % zmesi; solubilizačné činidlo by malo predstavovať asi 0,01-0,5 %,
pokiaľ možno asi 0,1-0,2 % zmesi; ochucovacie činidlo (pokiaľ je použité) by malo
predstavovať 0,1-1,0 %, pokiaľ možno 0,3-0,5 % zmesi a sladidlo (pokiaľ je použité) by
malo predstavovať asi 0,1-1,0 % zmesi, pokiaľ možno asi 0,5 % zmesi. Riluzol by mal
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predstavovať asi 5-25 % zmesi, výhodnejšie asi 5-20 %, pokiaľ možno 7-18 % zmesi.
Riluzol je rozdrvený zvlášť tak, aby bola D50 veľkosť častíc ideálne menšia ako 2
mikróny a následne je pridaný k ďalším rozpusteným materiálom. Množstvo riluzolu je
obvykle v menšom percentuálnom zastúpení u nižších dávok ako u vyšších dávok.
Zvyšok zmesi tvorí purifikovaná alebo deionizovaná voda. Všetky hmotnosti sú pred tým
lyofilizované, kde dochádza k odstráneniu väčšiny vody. Lyofilizácia sa vykonáva
rýchlym zmrazením, následne sušením mrazom, ktoré vyústi do tabletovej formy zmesi.
Príklad 6
[0092] V tomto príklade boli testované farmakokinetické vlastnosti troch sublingválnych
formulácií riluzolu, opísaných v Príklade 5, oproti komerčne dostupnej 50 mg tabletke
riluzolu. Boli zmerané hodnoty parciálnych AUC, AUC0-0,5, AUC0-1, AUC0-2 a AUC0-12
(ide o hodnoty AUC merané počas 0,5 hodiny, 1 hodiny, 2 hodín a 12 hodín od podania
dávky) a bol určený pomer hodnôt testovaného materiálu k 50 mg perorálnej dávke.
Ako je zrejmé z Tabuľky, hodnoty pre sublingválnu formuláciu boli vyššie, ako bola k
hmotnosti prispôsobená hodnota perorálnej dávky, a to pre všetky dávky, najmä
v skoršom

období.

Predpokladané

pomery

(pri

predpoklade,

že

sublingválna

a perorálna formulácia dosiahne cirkuláciu s rovnakou početnosťou) by boli 20 % pre
10mg verziu, 35 % pre 17,5mg verziu a 70 % pre 35mg verziu.
Parameter
AUC0-0,5

Porovnanie liečby

Pomer

10 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
17,5 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
35 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne

36,19 %
82,16 %
180,84 %

10 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
17,5 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
35 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne

29,93 %
65,26 %
136,20 %

10 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
17,5 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
35 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne

26,28 %
53,91 %
110,28 %

AUC0-1

AUC0-2
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Parameter
AUC0-12

Porovnanie liečby

Pomer

10 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
17,5 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne
35 mg sublingválne vs. 50 mg perorálne

22,47 %
43,38 %
89,89 %

[0093] Ako je zrejmé z Tabuľky, sublingválne formulácie dosiahli oveľa vyššie hodnoty
AUC, ako sa predpokladalo, v skorších časoch a iba po 12 hodinách sú hodnoty blízke
(ale stále vyššie) percentuálnym hmotnostným pomerom. Toto ukazuje, že sublingválna
formulácia je adsorbovaná a nielen prehltnutá.
[0094] Odborníci v odbore rozpoznajú, alebo budú schopní použitím bežných pokusov
zistiť početné ekvivalenty špecifických procesov, opísaných v tomto dokumente. Takéto
ekvivalenty sú považované za patriace do rozsahu vynálezu a sú pokryté nasledujúcimi
nárokmi.
Apendix A
[0095]
ICD-9-CM
V62.3
62.4
308.3

ICD-10-CM
Z55.9
Z60.3
F43.0

309.24
309.0
309.3
309.28
309.4
309.9
V71.01
307.0

F43.22
F43.21
F43.24
F43.23
F43.25
F43.20
272.811
F98.5

995.81
995.81

T74 11XA
T74.11XD

995.81
995.81

T76.11XA
T76.11XD

Porucha, ochorenie alebo problém
Akademický alebo edukačný problém
Problém s prevzatím kultúry
Akútna stresová porucha
Poruchy prispôsobenia
S úzkosťou
S depresívnou náladou
S poruchou správania
So zmiešanou úzkostnou a depresívnou náladou
So zmiešanou poruchou emócií a správania
Nešpecifikované
Asociálne správanie u dospelých
Porucha plynulej reči s nástupom v dospelosti
Nemanželské alebo nepartnerské fyzické zneužívanie
dospelého,
Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Nemanželské alebo nepartnerské fyzické zneužívanie
dospelého,
Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Nemanželské alebo nepartnerské psychické zneužívanie
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995.82
995.82

T74.31XA
T74 31XD

995.82
995.82

T76.31XA
T76.31XD

995.82
995.82

T76.31XA
T76.31XD

995.83
995.83
300.22
291.89

T76.21XA
T76.21XD
F40.00
F10.180
F10.280
F10.980

291.89
F10.14
F10.24
F10.94
291.89
F10.14
F10.24
F10.94
291.1
F10.26
F10.96
291.2
F10.27
F10.97
291.89
F10.288
F10.988
291.9
F10.159
F10.259
F10.959
291.89
F10.181

dospelého,
Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Nemanželské alebo nepartnerské psychické zneužívanie
dospelého,
Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Nemanželské alebo nepartnerské sexuálne zneužívanie
dospelého,
Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Nemanželské alebo nepartnerské sexuálne zneužívanie
dospelého,
Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Agorafóbia
Alkoholom indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná bipolárna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná závažná neurokognitívna porucha,
Amnestický konfabulačný typ
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná závažná neurokognitívna porucha,
Nonamnestický konfabulačný typ
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná mierna neurokognitívna porucha
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná sexuálna dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
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F10.281
F10.981
291.82
F10.182
F10.282
F10.982
303.00
F10.129
F10.229
F10.929
291.0
F10.121
F10.221
F10.921
305.00
303.90
303.90
291.81
291.0
292.89

F10.10
F10.20
F10.20
F10.232
F10.239
F10.231
F15.180
F15.280
F15.980

292.84
F15.14
F15.24
F15.94
F15.921
292.84
F15.14
F15.24
F15.94
292.89
F15.188
F15.288
F15.988
292.9
F15.159
F15.259
F15.959

Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Alkoholom indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia alkoholom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia alkoholom s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania alkoholu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od alkoholu
S percepčnými poruchami
Bez percepčných porúch
Stav odvykania od alkoholu s delíriom
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
bipolárna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukované
delírium
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
obsedantno-kompulzívna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
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292.89
F15.181
F15.281
F15.981
292.85
F15.182
F15.282
F15.982
292.89
F15.122
F15.222
F15.922
F15.129
F15.229
F15.929
292.81

292.0
305.70
304.40
304.40
307.1

F15.121
F15.221
F15.921
F15.23
F15.10
F15.20
F15.20
F50.02
F50.01

995.29
995.29
995.29
301.7
293.84

T43.205A
T43.205S
T43.205D
F60.2
F06.4

314.01
314.01
314.00
299.00
301.82
307.59
307.51

F90.2
F90.1
F90.0
F84.0
F60.5
F50.9
F50.8

Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
sexuálna dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Amfetamínom (alebo iným stimulantom) indukovaná
porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia amfetamínom alebo iným stimulantom
Intoxikácia amfetamínom alebo iným stimulantom, S
percepčnými poruchami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia amfetamínom alebo iným stimulantom, Bez
percepčných porúch
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia amfetamínom (alebo iným stimulantom) s
delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Stav odvykania od amfetamínu alebo iného stimulantu
Porucha z užívania látok amfetamínového typu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Anorexia nervosa
Prejedanie/s užívaním preháňadiel
Reštrikčný typ
Syndróm z vysadenia antidepresív
Prvá skúsenosť
Následky
Ďalšia skúsenosť
Asociálna porucha osobnosti
Úzkostná porucha spôsobená iným zdravotným stavom
Porucha pozornosti/hyperaktivita
Kombinovaná prezentácia
Predominantne hyperaktívna/impulzívna prezentácia
Prezentácia s predominantnou nepozornosťou
Porucha autistického spektra
Vyhýbavá porucha osobnosti
Vyhýbavá/reštriktívna porucha príjmu potravy
Porucha s prejedaním
Bipolárna porucha I, Súčasná alebo nedávna depresívna
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296.56
296.55
296.51
296.52
296.53
296.54
296.50
296.40

F31.75
F31.75
F31.31
F31.32
F31.4
F31.5
F31.9
F31.0

296.46
296.45
296.40

F31.72
F31.71
F31.9

296.46
296.45
296.41
296.42
296.43
296.44
296.40
296.7

F31.74
F31.73
F31.11
F31.12
F31.13
F31.2
F31.9
F31.9

296.89
293.83

F31.81

300.7
V62.89
301.83
298.8
307.51
292.89

F06.33
F06.33
F06.34
F45.22
R41.83
F60.3
F23
F50.2
F15.180
F15.280
F15.980

292.85

305.90
292.0
292.89

F15.182
F15.282
F15.982
F15.929
F15.93
F12.180
F12.280
F12.980

epizóda
Úplná remisia
Parciálna remisia
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
S psychotickými rysmi
Nešpecifikovaná
Bipolárna porucha I, Súčasná alebo nedávna
hypomanická epizóda
Úplná remisia
Parciálna remisia
Nešpecifikovaná
Bipolárna porucha I, Súčasná alebo nedávna manická
epizóda
Úplná remisia
Parciálna remisia
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
S psychotickými rysmi
Nešpecifikovaná
Bipolárna porucha I, Súčasná alebo nedávna
nešpecifikovaná epizóda
Bipolárna porucha II
Bipolárna a príbuzná porucha spôsobená iným
zdravotným stavom
S manickými rysmi
S epizódami podobnými manickým alebo hypomanickým
So zmiešanými rysmi
Telesná dysmorfická porucha
Hraničné intelektuálne fungovanie
Hraničná porucha osobnosti
Krátka psychotická porucha
Bulímia nervosa
Kofeínom indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kofeínom indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kofeínom
Stav odvykania od kofeínu
Kanabinoidmi indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
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292.9
F12.159
F12.259
F12.959
292.85
F12.188
F12.288
F12.988
292.89
F12.122
F12.222
F12.922
F12.129
F12.229
F12.929
292.81
F12.121
F12.221
F12.921
305.20
304.30
304.30
292.0
293.89

F12.10
F12.20
F12.20
F12.288
F06.1

293.89

F06.1

780.57
786.04
327.21
V61.29

G47.37
R06.3
G47.31
Z62.898

995.52
995.52

T74.02XA
T74.02XD

995.52
995.52
V71.02

T76.02XA
T76.02XD
Z72.810

995.54
995.54

T74.12XA
T74.12XD

995.54
995.54

T76.12XA
T76.12XD

Kanabinoidmi indukovaná psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kanabinoidmi indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kanabinoidmi
Intoxikácia kanabinoidmi, S percepčnými poruchami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kanabinoidmi, Bez percepčných porúch
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kanabinoidmi s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania kanabinoidov
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od kanabinoidov
Katatónia spojená s inou duševnou poruchou (špecifikátor
katatónie)
Katatonická porucha spôsobená iným zdravotným stavom
Centrálne spánkové apnoe
Centrálne spánkové apnoe spolu s užívaním opioidov
Cheyne-Stokesovo dýchanie
Idiopatické centrálne spánkové apnoe
Dieťa ovplyvnené distresom spôsobeným vzťahom medzi
rodičmi
Zanedbávané dieťa, Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Zanedbávané dieťa, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Asociálne správanie u detí a dospievajúcich
Fyzické zneužívanie dieťaťa, Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Fyzické zneužívanie dieťaťa, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Psychické zneužívanie dieťaťa, Potvrdené
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995.51
995.51

T74.32XA
T74.32XD

995.51
995.51

T76.32XA
T76.32XD

995.53
995.53

T74.22XA
T74.22XD

995.53
995.53
315.35

T76.22XA
T76.22XD
F80.81

307.45
307.45
307.45
307.45
307.45
307.45
292.89

G47.22
G47.21
G47.23
G47.24
G47.26
G47.20
F14.180
F14.280
F14.980

292.84
F14.14
F14.24
F14.94
292.84
F14.14
F14.24
F14.94
292.89
F14.188
F14.288
F14.988
292.9
F14.159
F14.259
F14.959
292.89
F14.181
F14.281
F14.981
292.85
F14.182
F14.282
F14.982
292.89

Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Psychické zneužívanie dieťaťa, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Sexuálne zneužívanie dieťaťa, Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Sexuálne zneužívanie dieťaťa, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Porucha plynulej reči (koktavosť) s nástupom v detstve
Porucha cirkadiánneho rytmu spánok-bdenie
Typ pokročilej fázy spánku
Typ oddialenej fázy spánku
Typ s nepravidelnosťou spánok-bdenie
Typ s non-24-hodinovým rytmom spánok-bdenie
Typ poruchy spánku v súvislosti s prácou na smeny
Nešpecifikovaný typ
Kokaínom indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná bipolárna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná obsedantno-kompulzívna a
príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná sexuálna dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Kokaínom indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kokaínom
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F14.122
F14.222
F14.922
F14.129
F14.229
F14.929
292.81
F14.121
F14.221
F14.921
305.60
304.20
304.20
292.0

F14.10
F14.20
F14.20
F14.23

312.82
312.81
312.89
300.11

F91.2
F91.1
F91.9

V62.5

F44.4
F44.6
F44.5
F44.7
F44.6
F44.4
F44.4
F44.4
Z65.0

301.13
302.74

F34.0
F52.32

293.0
293.0
292.81

F05
F05

297.1
301.6
300.6
293.83

F22
F60.7
F48.1
F06.31

Intoxikácia kokaínom, s percepčnými poruchami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kokaínom, Bez percepčných porúch
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia kokaínom s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania kokaínu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od kokaínu
Porucha správania
Typ s nástupom v adolescencii
Typ s nástupom v detstve
S nešpecifikovaným nástupom
Konverzná porucha (porucha s funkčnými neurologickými
príznakmi)
S abnormálnymi pohybmi
S anestéziou alebo senzorickou stratou
S atakmi alebo záchvatmi
So zmiešanými symptómami
So špeciálnymi senzorickými symptómami
S rečovými symptómami
S prehĺtacími symptómami
So slabosťou/paralýzou
Odsúdenie v občianskoprávnom alebo trestnom konaní
bez trestu odňatia slobody
Cyklotymická porucha
Onekorená ejakulácia
Delírium
Delírium spôsobené iným zdravotným stavom
Delírium spôsobené mnohopočetnou etiológiou
Medikáciou indukované delírium (pre kódy ICD-10-CM viď
špecifické látky)
Intoxikácia látkami s delíriom (pre kódy viď špecifické
látky)
Stav odvykania od látky s delíriom (pre kódy viď špecifické
látky)
Porucha s bludmi
Závislá porucha osobnosti
Porucha s depersonalizáciou/derealizáciou
Depresívna porucha spôsobená iným zdravotným stavom
S depresívnymi rysmi
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315.4
V60.89
V62.89

F06.32
F06.34
F82
Z59.2
Z64.4

313.89
V61.03
296.99
300.12
300.13
300.14
307.7
307.6
302.72
698.4
302.4
V62.22

F94.2
Z63.5
F34.8
F44.0
F44.1
F44.81
F98.1
F98.0
F52.21
L98.1
F65.2
Z65.5

V60.2
300.19
302.73
302.72
302.81
302.89
312.31
302.85
302.6
300.02
302.76
315.8
292.89
V61.8
301.50
300.3
V60.0
307.44
300.7
V62.5
V60.1
292.89

Z59.5
F68.10
F52.31
F52.22
F65.0
F65.81
F63.0
F64.1
F64.2
F41.1
F52.6
F88
F16.983
Z63.8
F60.4
F42
Z59.0
F51.11
F45.21
Z65.1
Z59.1
F18.180
F18.280
F18.980

292.84
F18.14
F18.24
F18.94

S vážnou epizódou podobnou depresii
So zmiešanými rysmi
Vývojová porucha koordinácie
Nezhoda so susedom, nájomníkom alebo prenajímateľom
Nezhoda s poskytovateľom sociálnych služieb, vrátane
probačného úradníka, case manažéra alebo sociálneho
pracovníka
Disinhibovaná porucha sociálnej angažovanosti
Rozvrátenie rodiny rozchodom alebo rozvodom
Porucha s dysreguláciou disruptívnej nálady
Disociatívna amnézia
Disociatívna amnézia s disociatívnou medzerou
Disociatívna porucha identity
Enkopréza
Enuréza
Porucha erekcie
Exkoriačná porucha (odieranie kože)
Exhibicionizmus
Vystavenie katastrófe, vojne alebo iným ozbrojeným
konfliktom
Extrémna chudoba
Umelá porucha
Porucha orgazmu u žien
Porucha sexuálneho záujmu/vzrušivosti u žien
Fetišizmus
Frotérstvo
Gambling
Pohlavná dysfória v adolescencii a dospelosti
Pohlavná dysfória v detstve
Generalizovaná úzkostná porucha
Porucha penetrácie/s genitálno-panvovou bolesťou
Celkové vývojové oneskorenie
Perzistujúca porucha vnímania po halucinogéne
Vysoko vyjadrená emócia v rámci rodiny
Histriónska porucha osobnosti
Porucha hromadenia
Bezdomovectvo
Hypersomnolentná porucha
Porucha s úzkosťou z choroby
Odňatie slobody alebo iné väznenie
Neadekvátne bývanie
Prchavými látkami indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Prchavými látkami indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
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292.82
F18.17
F18.27
F18.97
292.89
F18.188
F18.288
F18.988
292.9
F18.159
F18.259
F18.959
292.89
F18.129
F18.229
F18.929
292.81
F18.121
F18.221
F18.921
305.90
304.60
304.60
307.42
V60.2

F18.10
F18.20
F18.20
F51.01
Z59.7

317
318.0
318.1
318.2
312.34
312.32
V60.2
315.32
V60.2

F70
F71
F72
F73
F63.81
F63.2
Z59.4
F80.2
Z59.6

296.36
296.35
296.31
296.32
296.33
296.34
296.30

F33.42
F33.41
F33.0
F33.1
F33.2
F33.3
F33.9

296.26
296.25

F32.5
F32.4

Prchavými látkami indukovaná závažná neurokognitívna
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Prchavými látkami indukovaná mierna neurokognitívna
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Prchavými látkami indukovaná psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia prchavými látkami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia prchavými látkami s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania prchavých látok
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Insomnia
Nedostatočné sociálne postenie alebo podpora blahobytu
Intelektuálna nespôsobilosť (porucha vývoja intelektu)
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Hlboká
Intermitentná výbušná porucha
Klelptománia
Nedostatok vhodných potravín alebo pitnej vody
Porucha reči
Nízky príjem
Vážna depresívna porucha, Rekurentná epizóda
Úplná remisia
Parciálna remisia
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
S psychotickými rysmi
Nešpecifikovaná
Vážna depresívna porucha, Samostatná epizóda
Úplná remisia
Parciálna remisia
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296.21
296.22
296.23
296.24
296.20
331.9

F32.0
F32.1
F32.2
F32.3
F32.9
G31.9

294.11
294.10
331.9

F02.81
F02.80
G31.9

294.11
294.10

F02.81
F02.80

294.11
294.10

F02.81
F02.80

294.11
294.10
331.9

F02.81
F02.80
G31.9

294.11
294.10

F02.81
F02.80

294.11
294.10
331.9

F02.81
F02.80
G31.9

294.11
294.10

F02.81
F02.80

294.11
294.10

F02.81
F02.80

Mierna
Stredne ťažká
Závažná
S psychotickými rysmi
Nešpecifikovaná
Vážna frontotemporálna neurokognitívna porucha, Možná
Vážna frontotemporálna neurokognitívna porucha,
Pravdepodobná (prvý kód 331.19 [G31.09]
frontotemporálne ochorenie)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Alzheimerovou chorobou, Možná
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Alzheimerovou chorobou, Pravdepodobná (prvý kód 331.0
[G30.9] Alzheimerova choroba)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená iným
zdravotným stavom
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Huntingtonovou chorobou (prvý kód 333.4 [G10]
Huntingtonova choroba)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha s Lewyho telieskami,
Možná
Vážna neurokognitívna porucha s Lewyho telieskami,
Pravdepodobná (prvý kód 331.82 [G31.83] ochorenie s
Lewyho telieskami)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vysoko vyjadrená emócia v rámci rodiny
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Parkinsonovou chorobou, Možná
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Parkinsonovou chorobou, Pravdepodobná (prvý kód 332.0
[G20] Parkinsonova choroba)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená prionovým
ochorením (prvý kód 046.79 [A81.9] prionové ochorenie)
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená traumatickým
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294.11
294.10
331.9

F02.81
F02.80
G31.9

290.40
290.40
302.71
V65.2
333.99
333.72
292.81

F01.51
F01.50
F52.0
Z76.5
G25.71
G24.02

333.1
331.83
331.83

G25.1
G31.84
G31.84

294.11
294.10

F02.81
F02.80

331.83

G31.84

331.83
331.83

G31.84
G31.84

331.83

G31.84

331.83

G31.84

331.83

G31.84

331.83

G31.84

331.83
331.83
301.81

G31.84
G31.84
F60.81

347.00

G47.419

347.00

G47.419

347.10
347.01

G47.429
G47.411

poranením mozgu (prvý kód 907.0 neskorší následok
intrakraniálneho poranenia bez fraktúry lebky [S06.2X9S
difúzne traumatické poranenie mozgu so stratou vedomia
nešpecifikovaného trvania, následok])
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna vaskulárna neurokognitívna porucha, Možná
Vážna vaskulárna neurokognitívna porucha,
Pravdepodobná
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Znížená sexuálna túžba u mužov
Simulovanie
Medikáciou indukovaná akútna akatízia
Medikáciou indukovaná akútna dystónia
Medikáciou indukované delírium (pre kódy ICD-10-CM viď
špecifické látky)
Medikáciou indukovaný posturálny tras
Mierna frontotemporálna neurokognitívna porucha
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená
Alzheimerovou chorobou
S poruchou správania
Bez poruchy správania
Vážna neurokognitívna porucha spôsobená
Huntingtonovou chorobou (prvý kód 333.4 [G10]
Huntingtonova choroba)
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená iným
zdravotným stavom
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená infekciou HIV
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená
Huntingtonovou chorobou
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená
mnohopočetnou etiológiou
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená
Parkinsonovou chorobou
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená priónovým
ochorením
Mierna neurokognitívna porucha spôsobená traumatickým
poranením mozgu
Mierna neurokognitívna porucha s Lewyho telieskami
Mierna vaskulárna neurokognitívna porucha
Narcistická porucha osobnosti
Narkolepsia
Autosomálne dominantná cerebelárna ataxia, hluchota a
narkolepsia
Autosomálna dominantná narkolepsia, obezita a diabetes
2. typu
Sekundárna narkolepsia s iným zdravotným stavom
Narkolepsia s kataplexiou bez deficitu hypokretínu

36
347.00
332.1
333.92
307.47
V15.81

G47.419
G21.11
G21.0
F51.5
Z91.19

307.46
307.46
300.3
301.4
294.8

F51.4
F51.3
F42
F60.5
F06.8

327.23
292.89

G47.33
F11.188
F11.288
F11.988
F11.921

292.84
F11.14
F11.24
F11.94
292.89
F11.181
F11.281
F11.981
292.85
F11.182
F11.282
F11.982
292.89
F11.122
F11.222
F11.922
F11.129
F11.229
F11.929
292.81
F11.121
F11.221
F11.921
305.50
304.00
304.00
292.0
292.0

F11.10
F11.20
F11.20
F11.23
F11.23

Narkolepsia s kataplexiou s deficitom hypokretínu
Neuroleptikmi indukovaný parkinsonizmus
Neuroleptický malígny syndróm
Nočné mory
Nonadherencia na liečbu
Porucha prebúdzania z non-REM spánku
Typ s nočnými desmi
Typ námesačný
Obsedantno-kompulzívna porucha
Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti
Obsedantno-kompulzívna a príbuzná porucha spôsobená
iným zdravotným stavom
Obstrukčné spánkové apnoe/hypopnoe
Opioidmi indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Opioidmi indukované delírium
Opioidmi indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Opioidmi indukovaná sexuálna dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Opioidmi indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia opioidmi
Intoxikácia opioidmi, S percepčnými poruchami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia opioidmi Bez percepčných porúch
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia opioidmi s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania opioidov
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od opioidov
Stav odvykania od opioidov s delíriom
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313.81

F91.3

995.20
995.20
995.20

T50.905A
T50.905S
T50.905D

V62.83

Z69.82

V65.49

Z69.81

V62.83

Z69.021

V61.22

Z69.011

V61.21

Z69.010

V61.21

Z69.020

V15.42

Z69.812

V62.83

Z69.021

V61.22

Z69.011

V61.21

Z69.010

V61.21

Z69.020

V15.41

Z62.810

V62.83

Z69.021

V61.22

Z69.011

V61.21

Z69.010

V61.21

Z69.020

V15.42

Z62.811

V62.83

Z69.021

V61.22

Z69.011

V61.21

Z69.010

V61.21

Z69.020

Opozičná vzdorovitá porucha
Iné nežiadúce účinky liekov
Prvá skúsenosť
Následky
Ďalšia skúsenosť
Iné okolnosti súvisiace s nemanželským alebo
nepartnerským zneužívaním dospelého
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa nemanželského zneužívania dospelého
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
nemanželského zneužívania dospelého
Iné okolnosti vzťahujúce sa k zanedbávaniu dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa nerodičovského zanedbávania dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa rodičovského zanedbávania dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
zanedbávania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
zanedbávania dieťaťa nerodičom
Osobný príbeh (minulosť) zanedbávania v detstve
Iné okolnosti vzťahujúce sa k fyzickému zneužívaniu
dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa nerodičovského zneužívania dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa zanedbávania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
zanedbávania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
zanedbávania dieťaťa nerodičom
Osobný príbeh (minulosť) fyzického zneužívania v detstve
Iné okolnosti súvisiace s psychickým zneužívaním dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa psychického zneužívania dieťaťa nerodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa psychického zneužívania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
psychického zneužívania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
psychického zneužívania dieťaťa nerodičom
Osobný príbeh (minulosť) psychické zneužívanie v detstve
Iné okolnosti súvisiace so sexuálnym zneužívaním dieťaťa
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa sexuálneho zneužívania dieťaťa nerodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa sexuálneho zneužívania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
sexuálneho zneužívania dieťaťa rodičom
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
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V15.41

Z62.810

V61.12

Z69.12

V61.11

Z69.11

V15.42

Z91.411

V61.12

Z69.12

V61.11

Z69.11

V15.42

Z91.412

V61.12

Z69.12

V61.11

Z69.11

V15.41

Z91.410

V61.12

Z69.12

V61.11

Z69.81

V15.41

Z91.410

V65.40
292.89

Z71.9
F16.180
F16.280
F16.980

292.84
F16.14
F16.24
F16.94

sexuálneho zneužívania dieťaťa nerodičom
Osobný príbeh (minulosť) sexuálneho zneužívania v
detstve
Iné okolnosti súvisiace s manželským alebo partnerským
psychickým zneužívaním
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa manželského alebo partnerského psychického
zneužívania
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
manželského alebo partnerského psychického
zneužívania
Osobný príbeh (minulosť) manželského alebo
partnerského psychického zneužívania
Iné okolnosti súvisiace s manželským alebo partnerským
zanedbávaním
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa manželského alebo partnerského
zanedbávania
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
manželského alebo partnerského zanedbávania
Osobný príbeh (minulosť) manželského alebo
partnerského zanedbávania
Iné okolnosti súvisiace s manželským alebo partnerským
fyzickým násilím
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa manželského alebo partnerského fyzického
násilia
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
manželského alebo partnerského násilia, fyzického
Osobný príbeh (minulosť) manželského alebo
partnerského násilia, fyzického
Iné okolnosti súvisiace s manželským alebo partnerským
sexuálnym násilím
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre
páchateľa manželského alebo partnerského násilia,
sexuálneho
Stretnutie za účelom služieb duševného zdravia pre obeť
manželského alebo partnerského sexuálneho násilia
Osobný príbeh (minulosť) manželského alebo
partnerského sexuálneho násilia
Iné poradenstvo alebo konzultácie
Iným halucinogénom indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Iným halucinogénom indukovaná bipolárna a príbuzná
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
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292.84
F16.14
F16.24
F16.94
292.9
F16.159
F16.259
F16.959
292.89
F16.129
F16.229
F16.929
292.81
F16.121
F16.221
F16.921
305.30
304.50
304.50
333.99
332.1
V15.49
V15.89
V62.29
V62.89
300.09
314.01
296.89
780.09
311
312.89

F16.10
F16.20
F16.20
G25.79
G21.19
Z91.49
Z91.89
Z56.9
Z65.8
F41.8
F90.8
F31.89
R41.0
F32.8
F91.8

300.15

F44.89

787.60
788.39
307.59
302.6
780.54
780.52
300.9
294.8

R15.9
N39.498
F50.8
F64.8
G47.19
G47.09
F99
F06.8

315.8
300.3

F88
F42

302.89
301.89

F65.89
F60.89

Iným halucinogénom indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Iným halucinogénom indukovaná psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia iným halucinogénom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia iným halucinogénom s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania iného halucinogénu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Inou medikáciou indukovaná porucha hybnosti
Inou medikáciou indukovaný parkinsonizmus
Iný osobný príbeh psychickej traumy
Iné osobné rizikové faktory
Iný problém súvisiaci so zamestnanosťou
Iný problém súvisiaci s psychosociálnymi okolnosťami
Inak špecifikovaná úzkostná porucha
Inak špecifikovaná porucha pozornosti s hyperaktivitou
Inak špecifikovaná bipolárna a príbuzná porucha
Inak špecifikované delírium
Inak špecifikovaná depresívna porucha
Inak špecifikovaná disruptívna, impulzívna porucha a
porucha správania
Inak špecifikovaná disociatívna porucha
Inak špecifikovaná vytesňujúca porucha
S fekálnymi symptómami
S močovými symptómami
Inak špecifikovaná porucha kŕmenia a príjmu potravy
Inak špecifikovaná pohlavná dysfória
Inak špecifikovaná hypersomnolentná porucha
Inak špecifikovaná insomnia
Inak špecifikovaná duševná porucha
Inak špecifikovaná duševná porucha spôsobená iným
zdravotným stavom
Inak špecifikovaná neurovývojová porucha
Inak špecifikovaná obsedantno-kompulzívna a príbuzná
porucha
Inak špecifikovaná parafilická porucha
Inak špecifikovaná porucha osobnosti
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298.8

F28

302.79
780.59
300.89

F52.8
G47.8
F45.8

307.20
309.89
292.89

F95.8
F43.8
F19.180
F19.280
F19.980

292.84
F19.14
F19.24
F19.94
F19.921
292.84
F19.14
F19.24
F19.94
292.82
F19.17
F19.27
F19.97
292.89
F19.188
F19.288
F19.988
292.89
F19.188
F19.288
F19.988
292.9
F19.159
F19.259
F19.959
292.89
F19.181
F19.281
F19.981

Inak špecifikovaná porucha schizofrénneho spektra alebo
iná psychotická porucha
Inak špecifikovaná sexuálna dysfunkcia
Inak špecifikovaná porucha rytmu spánok-bdenie
Inak špecifikovaná porucha so somatickými symptómami a
príbuzné poruchy
Inak špecifikovaná tiková porucha
Inak špecifikovaná porucha súvisiaca s traumou a stresom
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná úzkostná
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná bipolárna a
príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukované delírium
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná depresívna
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná vážna
neurokognitívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná mierna
neurokognitívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná obsedantnokompulzívna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná psychotická
porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná sexuálna
dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
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292.85
F19.182
F19.282
F19.982
292.89
F19.129
F19.229
F19.929
292.81
F19.121
F19.221
F19.921
305.90
304.90
304.90
292.0
292.0

F19.10
F19.20
F19.20
F19.239
F19.231

305.70
304.40
304.40
278.00

F15.10
F15.20
F15.20
E66.9

300.01
301.0
V61.20
302.2
307.22

F41.0
F60.0
Z62.820
F65.4
F95.1

300.4
V62.22
V15.59
310.1
V62.89
292.89

F34.1
Z91.82
Z91.5
F07.0
Z60.0
F16.180
F16.280
F16.980

292.84
F16.14
F16.24
F16.94
292.84
F16.14
F16.24
F16.94
292.9

Inou (alebo neznámou) látkou indukovaná porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia inou (alebo neznámou) látkou
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia inou (alebo neznámou) látkou s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha spojená s užívaním inej (alebo neznámej) látky
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od inej (alebo neznámej) látky
Stav odvykania od inej (alebo neznámej) látky s delíriom
Porucha spojená s užívaním iného alebo
nešpecifikovaného stimulantu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Nadváha alebo obezita
Špecifikátor panických atakov
Panická porucha
Paranoidná porucha osobnosti
Problém vo vzťahu rodič-dieťa
Pedofília
Perzistujúca (chronická) motorická alebo hlasová tiková
porucha
Perzistujúca depresívna porucha (dystýmia)
Vojenské nasadenie v minulosti
Sebapoškodzovanie v minulosti
Zmena osobnosti spôsobená iným zdravotným stavom
Problém so životnou fázou
Fencyklidínom indukovaná úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Fencyklidínom indukovaná bipolárna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Fencyklidínom indukovaná depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Fencyklidínom indukovaná psychotická porucha
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F16.159
F16.259
F16.959
292.89
F16.129
F16.229
F16.929
292.81
F16.121
F16.221
F16.921
305.90
304.60
304.60
307.52

F16.10
F16.20
F16.20

309.81
302.75
625.4
V62.21

F50.8
F98.3
F43.10
F52.4
N94.3
Z56.82

V69.9
V60.3
V60.6
V61.5
V62.5
V62.5
V61.7
307.21
316

Z72.9
Z60.2
Z59.3
Z64.1
Z65.3
Z65.2
Z64.0
F95.0
F54

293.81
293.82
312.33
327.42
313.89
V61.10

F06.2
F06.0
F63.1
G47.52
F94.1
Z63.0

V62.89
333.94
307.53

Z65.8
G25.81
F98.21

295.70
295.70
301.20
295.90
295.40

F25.0
F25.1
F60.1
F20.9
F20.81

Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia fencyklidínom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia fencyklidínom s delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Porucha z užívania fencyklidínu
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Pika
V dospelosti
V detstve
Posttraumatická stresová porucha
Predčasná ejakulácia
Premenštruačná dysforická porucha
Problém súvisiaci so stavom súčasného vojenského
nasadenia
Problém súvisiaci so životným štýlom
Problém súvisiaci s osamoteným životom
Problém súvisiaci s životom v pobytovej inštitúcii
Problémy súvisiace s multiparitou
Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami
Problémy súvisiace s prepustením z väzenia
Problémy súvisiace s nechceným tehotenstvom
Prechodná tiková porucha
Psychické faktory ovplyvňujúce iné zdravotné stavy
Psychotická porucha spôsobená iným zdravotným stavom
S bludmi
S halucináciami
Pyrománia
Porucha správania počas REM spánku
Reaktívna porucha pripútania
Vzťahový distres s manželom/manželkou alebo intímnym
partnerom/partnerkou
Náboženský alebo spirituálny problém
Syndróm nepokojných nôh
Ruminácia
Schizoafektívna porucha
Bipolárny typ
Depresívny typ
Schizoidná porucha osobnosti
Schizofrénia
Schizofreniformná porucha
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301.22
292.89

F21
F13.180
F13.280
F13.980

292.84
F13.14
F13.24
F13.94
F13.921
292.84
F13.14
F13.24
F13.94
292.82
F13.27
F13.97
292.89
F13.288
F13.988
292.9
F13.159
F13.259
F13.959
292.89
F13.181
F13.281
F13.981
292.85
F13.182
F13.282
F13.982
292.89
F13.129
F13.229
F13.929
292.81
F13.121
F13.221

Schizotypná porucha osobnosti
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
úzkostná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
bipolárna a príbuzná porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukované
delírium
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
depresívna porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
vážna neurokognitívna porucha
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
mierna neurokognitívna porucha
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
psychotická porucha
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
sexuálna dysfunkcia
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami indukovaná
porucha spánku
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha bez užívania
Intoxikácia sedatívami, hypnotikami alebo anxiolytikami s
delíriom
Porucha s miernym užívaním
Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
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F13.921
305.40
304.10
304.10
292.0

F13.10
F13.20
F13.20

292.0

F13.232
F13.239
F13.231

313.23
309.21
V65.49
302.83
302.84
V61.8

F94.0
F93.0
Z70.9
F65.51
F65.52
Z62.891

327.26
327.25
327.24
300.23
V62.4
315.39
300.82

G47.36
G47.35
G47.34
F40.10
Z60.4
F80.89
F45.1

315.1
315.00
315.2

F81.2
F81.0
F81.81

300.29
300.29

F40.218

300.29
300.29
300.29
315.39

F40.230
F40.231
F40.233
F40.232
F40.228
F40.298
F40.248
F80.0

995.82
995.82

T74.31XA
T74.31XD

995.82
995.82

T76.31XA
T76.31XD

995.85

T74.01XA

Porucha bez užívania
Porucha z užívania sedatív, hypnotík alebo anxiolytík
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od sedatív, hypnotík alebo anxiolytík
S percepčnými poruchami
Bez percepčných porúch
Stav odvykania od sedatív, hypnotík alebo anxiolytík s
delíriom
Selektívny mutizmus
Separačná úzkostná porucha
Sexuálne poradenstvo
Sexuálny masochizmus
Sexuálny sadizmus
Problém v súrodeneckom vzťahu
Hypoventilácia spojená so spánkom
Komorbídna hypoventilácia spojená so spánkom
Vrodená centrálna alveolárna hypoventilácia
Idiopatická hypoventilácia
Sociálna úzkosť (sociálna fóbia)
Sociálne vylúčenie alebo zavrhnutie
Porucha sociálnej (pragmatickej) komunikácie
Porucha so somatickými symptómami
Špecifická porucha učenia
So zhoršením v matematike
So zhoršením v čítaní
So zhoršením v písanom vyjadrovaní
Špecifická fóbia
Zvieratá
Fóbia z injekcie
Strach z krvi
Strach z injekcie a transfúzie
Strach z poranenia
Strach z inej zdravotnej starostlivosti
Prirodzené prostredie
Iné
Situačné
Porucha výslovnosti
Manželské alebo partnerské zneužívanie, Psychické,
Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské zneužívanie, Psychické,
Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské zanedbávanie, Potvrdené
Prvá skúsenosť
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995.85

T74.01XD

995.85
995.85

T76.01 XA
176.01XD

995.81
995.81

T74.11XA
T74.11XD

995.81
995.81

T76.11XA
T76.11XD

995.83
995.83

T74.21XA
T74.21XD

995.83
995.83
307.3

T76.21XA
T76.21XD
F98.4

333.99
333.85
333.72
V62.4

G25.71
G24.01
G24.09
Z60.5

292.85

Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské zanedbávanie, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské násilie, Fyzické, Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské násilie, Fyzické, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské násilie, Sexuálne, Potvrdené
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Manželské alebo partnerské násilie, Sexuálne, Podozrenie
Prvá skúsenosť
Ďalšia skúsenosť
Porucha so stereotypnými pohybmi
Intoxikácia stimulantom (pre špecifické kódy viď
intoxikácia amfetamínom alebo kokaínom)
Porucha z užívania stimulantu (pre špecifické kódy viď
porucha z užívania amfetamínu alebo kokaínu)
Stav odvykania od stimulantu (pre špecifické kódy viď stav
odvykania stav od amfetamínu alebo kokaínu)
Intoxikácia látkami s delíriom (pre špecifické kódy viď
špecifické látky)
Stav odvykania od látky s delíriom (pre kódy viď špecifické
látky)
Látkou/medikáciou indukovaná úzkostná porucha (pre
kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná bipolárna a príbuzná
porucha (pre kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná depresívna porucha (pre
kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná vážna alebo mierna
neurokognitívna porucha (pre kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná obsedantno-kompulzívna a
príbuzná porucha (pre kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná psychotická porucha (pre
kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná sexuálna dysfunkcia (pre
kódy viď špecifické látky)
Látkou/medikáciou indukovaná porucha spánku (pre kódy
viď špecifické látky)
Tardívna akatízia
Tardívna dyskinéza
Tardívna dystónia
Terč (vnímané) nežiadúca diskriminácia alebo
prenasledovanie
Tabakom indukovaná porucha spánku
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F17.208
305.1
305.1
305.1
292.0
307.23
302.3
312.39
V63.9
V63.8
V62.82
291.9
300.00
314.01
296.80
292.9
292.9
293.89

Z72.0
F17.200
F17.200
F17.203
F95.2
F65.1
F63.3
Z75.3
Z75.4
Z63.4
F10.99
F41.9
F90.9
F31.9
F15.99
F12.99
F06.1

307.9
780.09
311
312.9

F80.9
R41.0
F32.9
F91.9

300.15

F44.9

787.6
788.3
307.5
302.6
292.9
V60.9

R15.9
R32
F50.9
F64.9
F16.99
Z59.9

780.54
292.9
780.52
319

G47.10
F18.99
G47.00
F79

300.9
294.9

F99
F09

799.59
315.9
300.3

R41.9
F89
F42

292.9
292.9

F11.99
F19.99

Porucha so stredne ťažkým alebo ťažkým užívaním
Porucha spojená s používaním tabaku
Mierna
Stredne ťažká
Závažná
Stav odvykania od tabaku
Tourettov syndróm
Transvestitizmus
Trichotilománia (porucha s vytrhávaním vlasov)
Nedostupnosť zariadení zdravotnej starostlivosti
Nedostupnosť ostatných pomáhajúcich úradov
Nekomplikované úmrtie blízkej osoby
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s alkoholom
Nešpecifikovaná úzkostná porucha
Nešpecifikovaná porucha pozornosti/hyperaktivita
Nešpecifikovaná bipolárna a príbuzná porucha
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s kofeínom
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s kanabinoidmi
Nešpecifikovaná katatónia (prvý kód 781.99 [R29.818]
ostatné symptómy zahŕňajúce nervový
a muskuloskeletálny systém)
Nešpecifikovaná porucha komunikácie
Nešpecifikované delírium
Nešpecifikovaná depresívna porucha
Nešpecifikovaná disruptívna, impulzívna porucha a
porucha správania
Nešpecifikovaná disociatívna porucha
Nešpecifikovaná vytesňujúca porucha
S fekálnymi symptómami
S močovými symptómami
Nešpecifikovaná porucha kŕmenia a príjmu potravy
Nešpecifikovaná pohlavná dysfória
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s halucinogénmi
Nešpecifikovaný problém s bývaním alebo ekonomický
problém
Nešpecifikovaná hypersomnolentná porucha
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s prchavými látkami
Nešpecifikovaná insomnia
Nešpecifikovaná intelektuálna nespôsobilosť (vývojová
porucha intelektu)
Nešpecifikovaná duševná porucha
Nešpecifikovaná duševná porucha spôsobená iným
zdravotným stavom
Nešpecifikovaná neurokognitívna porucha
Nešpecifikovaná neurovývojová porucha
Nešpecifikovaná obsedantno-kompulzívna a príbuzná
porucha
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s opioidmi
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s inou (alebo
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302.9
301.9
292.9
V62.9

F65.9
F60.9
F16.99
Z60.9

V62.9

Z65.9

298.9

F29

292.9

F13.99

302.7
780.59
300.82

F52.9
G47.9
F45.9

292.9
F15.99
307.2
292.9
309.9
V61.8
V62.89
V62.89
302.82
V40.31

F14.99
F95.9
F17.209
F43.9
Z62.29
Z65.4
Z65.4
F65.3
Z91.83

neznámou) látkou
Nešpecifikovaná parafilická porucha
Nešpecifikovaná porucha osobnosti
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s fencyklidínom
Nešpecifikovaný problém súvisiaci so sociálnym
prostredím
Nešpecifikovaný problém súvisiaci s nešpecifikovanými
psychosociálnymi okolnosťami
Nešpecifikovaná porucha schizofrénneho spektra alebo
iná psychotická porucha
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca so sedatívami.
hypnotikami alebo anxiolytikami
Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia
Nešpecifikovaná porucha rytmu spánok-bdenie
Nešpecifikovaná porucha so somatickými symptómami a
príbuzné poruchy
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca so stimulantom
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s amfetamínom alebo
iným stimulantom
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s kokaínom
Nešpecifikovaná tiková porucha
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s tabakom
Nešpecifikovaná porucha súvisiaca s traumou a stresom
Výchova preč od rodičov
Svedectvo trestného činu
Svedectvo terorizmu alebo mučenie
Voyerizmus
Túlanie spojené s duševnou poruchou
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Sublingválna formulácia vo forme lyofilizovanej farmaceutickej kompozície, ktorá
umožňuje sublingválnu adsorpciu riluzolu, obsahujúca účinné množstvo riluzolu
alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, solvátu, anoméru, enantioméru, hydrátu
alebo proliečiva, pričom uvedená formulácia ďalej obsahuje tabletové spojivo,
cukrový alkohol vybraný zo skupiny pozostávajúcej z manitolu alebo sorbitolu ako
plnivo, a dokusát sodný ako solubilizačné činidlo.
2. Sublingválna formulácia podľa nároku 1, ďalej obsahujúca ochucovacie činidlo.
3. Sublingválna formulácia podľa nároku 1 alebo 2, ďalej obsahujúca sladidlo.
4. Sublingválna formulácia podľa nároku 3, pričom uvedené sladidlo obsahuje
sukralózu.
5. Sublingválna formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom formulácia
obsahuje proliečivo riluzolu.

