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NA POMOC PRAXI 

METADON V LIEČBE ZÁVISLOSTI OD OPIÁTOV 
(Poznatky z nemeckej literatúry) 

ÚVOD 

Od začiatku 60. rokov dochádza k razantnému a epidemicky závažnému kon
zumu heroínu po USA aj v západnej Európe. Množstvo ľudí závislých od heroínu 
aj v súčasnosti predstavuje v Nemecku, Svajčiarsku a Rakúsku vážny problém 
(tab. 1). Vidíme, že epidemiologicky najvážnejšia je problematika závislosti od 
tvrdých drog (prevažne heroínu) vo Švajčiarsku , potom v Nemecku. Najmenej 
ťaživá je situácia v Rakúsku (Reuband, 1995). 

Tabuľka 1. Prevalencia tvrdých drog 

Štát Populácia (mil.) Počet závislých Prevalencia (na 100 OO obyv.) 

CH 6,5 7,5 - 15000 170 

D 61 50 - 100000 120 
A 7,6 6 - 7000 85 

Paralelne s nárastom drogovej problematiky sa začali hľadať aj nové metódy, 
ktoré sa zásadne odlišujú od štandardného prístupu so zameraním na plnú absti
nenciu. Jednou z týchto metód je terapia abstinenčnej symptomatológie a následne 
substitučná terapia pomocou metadonu, teda iným opiátom. Pritom je jasné, že 
nejde o kuratívne opatrenie, ale že metadonová liečba predstavuje len paliatívny 
zákrok (Gmtir, 1980). 

Podľa Gmťira (1981) môže sa metadon použiť v detoxikačnom programe s 
krátkodobým podaním, alebo ako premosťujúci prostriedok pred akceptáciou na 
ústavnú liečbu (tiež krátkodobá aplikácia), alebo ako substitučný prostriedok v dlho
dobom programe. Vtedy nie je v popredí snaha o abstinenciu od návykových látok, ab
stinenčný program sa odkladá na neurčito. Cieľom substitučného programu je: 

1. Zotrvanie v tomto programe 
2. Dištancovanie sa od drogovej scény 
3. Dekriminalizácia 
4. Resocializácia 
5. Zlepšenie telesného a duševného stavu 

Historické poznámky 

Metadon je syntetický derivát morfínu, syntetizovaný v Nemecku v období 
druhej svetovej vojny. Bol výsledkom hľadania účinného analgetika pre nemeckú ar
mádu. Na trh sa uviedol v roku 1943 pod názvom Dolophin (podľa Adolfa Hitlera). 
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Metadon je návyková látka s podobným účinkom ako heroín. Polčas eliminácie je 
asi 30 hodín, teda stačí jedno podanie denne. Je to látka rozpustná vo vode . 
Vďaka skríženej tolerancii s heroínom spoľahlivo blokuje eufóriu navodenú 
heroínom, spoľahlivo tiež dokáže eliminovať abstinenčnú symptomatológiu vznik· 
nutú po vysadení heroínu alebo morfínu . Ešte dlhší polčas eliminácie má LAAM
l·alfa· acetyl metadol , s ktorým sa experimentuje v podobných indikáciách ako s 
metadonom (Vitters a VentureIli , 1988) (tab . 2). 

Tabulka 2. Abstinenčné prejavy (čas v hod.) 

Heroín Morfin Metadon LAAM 

Túžba po droge, anxieta 4 6 24 - 48 72 -? 

Potenie, slzenie, nádcha 8 14 34 - 48 

Mydriáza, myalgia, hyporexia 12 16 48 -72 

Zvýšená intenzita predchádz. + insomnia, 18 - 24 24 - 36 72 a viac 
zvýšený TK, P , hypertermia, nauzea 

Zvýšená intenzita predch. + vomitus, 26 - 36 36 - 48 
diaroe, zvýšená glykémia 

(Witters, Venturelli , 1988) 

Prvé skúsenosti s metadonom sa získavali v USA. Prof. Gunne začal podávať 
metadon ako prvý v Európe vo Švédsku v roku 1966. Od roku 1975 je povolené 
experimentálne podávanie metadonu vo Švajčiarsku (Frontzek, 1988). Od roku 
1980 sa datujú širšie založené substitučné programy v Bazileji (Ladewig, 1994). 
V roku 1992 švajčiarska vláda povolila podávať metadon, heroín a morfín injek
čne v 14 centrách. Ide o projekt, ktorý má zhodnotiť efektivitu substitučnej liečby. 
Projekt sa začal v apríli 1994 a má trvať 3 roky. Látky sa budú podávať injekčne , 
predpokladá sa sledovanie 50 pacientov v každom centre. Náklady sa odhadujú 
na 80 miliónov frankov (Finzen, 1994). Až po získaní viacročných skúseností sa 
švajčiarsky psychiatri odhodlali v roku 1993 v Bazileji k prvým ambulantným 
abstinenčným kúram s nasadením metadonu s postupným znižovaním dávky o 2 
mg z pôvodných 30 - 40 mg (StohIer a spol. , 1994). 

V Nemecku (SRN) sa začalo uvažovať o aplikácii metadonu neskôr. V odbornej 
tlači boli početné diskusie o medicínskych a etických aspektoch podávania meta
donu (Täschner, 1991). Až v roku 1973 povolila Spolková lekárska komora a 
Lieková komisia podávanie metadonu prísne krátkodobo na prekonanie obdobia 
do nástupu na hospitalizáciu. Liečbu mohol indikovať len psychiater alebo protidro
gové centrá. V roku 1974 sa indikácia rozšírila o tehotné ženy do 6. mesiaca te
hotnosti (Frontzek, 1988). Až v druhej polovici 80 . rokov sa začali širšie projekty 
metadonovej liečby v Hamburgu, Brémach a v Severnom Porýní a Westfálsku . 
Indikácie sa museli prísne dodržiavať. V roku 1988 napr. súd v Munsteri odsúdil 
lekára za nasadenie metadonu, pretože nedodržiaval indikácie (Sass, 1991). 

V Rakúsku ministerstvo zdravotníctva povolilo preskripciu metadonu až v 
roku 1987. V Rakúsku od počiatku vládnu prísne podmienky, prísna kontrola 
indikácií. Metadon sa podával len v určitých centrách podľa vypracovaných pro
jektov (Rittmansberger a spol. , 1994). 

Indikácie a kontraindikácie 

Vo Švajčiarsku sú indikácie nejednotné, líšia sa v jednotlivých kantónoch. 
Všeobecne sa však vyžaduje mnohoročná závislosť od heroínu, vek má byť 18 a 
viac rokov, v ZUrichu sa vyžaduje vek vyše 23 rokov. Za kontraindikáciu sa považujú 
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hepatitíd a, polytoxikománia a ťažké somatické choroby (Frontzek, 1988). Meta· 
donovú liečbu indikuje psychiater alebo drogové centrá, len výnimočne domáci lekár. 

V emecku sa od roku 1991 ustálili nasledovné indikácie: minimálne tri roky 
trvajúca závislosť, minimálne 2 neúspešné predchádzajúce liečby v špecializova· 
nom ústave a vek aspoň 22 rokov. Za kontraindikáciu sa zhodne so švajčiarskymi 
kolegami považuje ochorenie pečene a polytoxikománia (Scherbaum aGastpar, 1991). 
Liečbu indikuje psychiater a regionálne protidrogové centrá (Frontzek, 1988). 

V Rakúsku sa požaduje dlhodobá heroínová závislosť s intravenóznym podávaním 
heroínu . Doplňujúcimi indikáciami sú opakované neúspešné kúry abstinenčného 
charakteru, alebo HIV pozitivita. Vždy musí byť splnené aspoň jedno z dvoch 
doplnkových kritérií (Rittmansberger a spol. , 1994). 

Spôsoby podávania 

Metadon sa vo Švajčiarsku nasadzuje prevažne ambulantne. Podáva sa orálne 
ako roztok, alebo zriedkavejšie v tabletovej forme v lekárni pod dohľadom lekárnika. 
Indikujúci lekár kontroluje moč 1 - 2-krát týždenne pri začatí terapie, po stabi
lizácii asi 2-krát mesačne (Frontzek, 1988, Stohier a spol. , 1994). 

V Nemecku sa metadon nasadzuje ústavne, len výnimočne ambulantne. Po 
indikácii musí byť pacient zaregistrovaný v centrálnom celonemeckom r egistri . 
Musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola moču , spočiatku 2-krát týždenne, neskôr 
l-krát týždenne. 

V Rakúsku takisto indikuj e liečbu psychiater a poradňa pre drogovo 
závislých. Potom však nasleduje trojitá kontrola . Indikáciu schvaľuje a registruje 
tzv. koordinačné miesto. Metadon sa nasadzuje zásadne stacionárne. Po hospitali · 
zácii a nastavení recept vystavuje domáci lekár. Recept však násiedne viduje 
úradný lekár príslušnej spolkovej krajiny. Každý pacient sa potom hlási v úrade 
spolkového kancelára (sekcia pre "ľudové zdravie"), kde je centrálny register. 
Metadon sa užíva perorálne, výhradne vo vybranej lekárni pod dohľadom farma
ceuta. Povinné sú kontroly moču minimálne raz mesačne a pravidelné kontroly v 
poradni (Pfersmann a spol. , 1990, Rittmansberger a spol., 1994). 

Použité dávky 

Dávky metadonu sa v jednotlivých krajinách veľmi nelíšili. Rozpätie bolo od 5 
do 170 mg pro die , pričom maximálna horná hranica bola 150 mg (D), 140 mg 
(CH), resp. 170 mg (A). Iniciálne dávky u švajčiarskych psychiatrov boli nižšie 
než u rakúskych, udržovacie sa pohybovali okolo 90 mg (Vadasz, 1990, Naber a 
spol. , 1992, Rittmansberger a spol. , 1994) (tab. 3). 

Tabulka 3. Dávky 

Iniciálne Udržovacie Rozpätie 

CH 30 - 60 30 - 90 15 - 150 rog/d 

D 5 - 140 mg/d 

A 40 - 90 90 10 - 170 rog/d 

Charakteristiky súborov 

Jednotlivé hodnotené súbory sa líšili svojím rozsahom (od niekolko desiatok pa
cientov až do 501-členného súboru v Bardeleben, 1994) (tab. 4). Vo všetkých 
súbor och išlo o pacientov velkomestských aglomerácií. Spracovanie súborov bolo 
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Tabulka 4 . Prehľad súborov 

n Typ terapie Publikácia 

CH Bazilej 501 A+S Bardeleben a spol. , 1994 

Zurich 168 S Vadas z, 1990 

O NRW (ESSEN) 100 S Scherbaum, Gastpar, 1991 

Mníchov 30 S Naber a spol. ,1992 

A Viedeň 153 A+S Pfersmann a spol. , 1990 

Linec 81 S Rittmannsberger a spol. , 994 

rozličné. V niektorých súboroch sa metadon podával aj na prekonanie abstinen
cie, niekde len ako substitučný prostriedok. 

Vo všetkých súboroch boli zahrnutí aj pacienti s HIV pozitivitou, prípadne 
manifestnou infekciou AIDS . Výskyt HIV pozitivity kolísal od 29 do 58 %, AIDS 
sa vyskytoval u jednej pätiny až jednej štvrtiny pacientov (Pfersmann a spol. , 1990). 

Vysoké bolo zastúpenie polytoxikomanov . Išlo o nadpolovi čné zastúpenie, 
napr. aj vo Švajčiarsku, napriek tomu, že tam sú polytoxikomani tiež kontraindik
ovaní pre zaradenie do metadonovej substitučnej liečby (Frontzek, 1988), (tab. 5). 

Tabuľka 5. Charakteristika súborov 

HIV/AIDS Po ly toxikománie Vek 

CH 29 % /20 % 57 % - 31 

O áno Kontraindikácie 27 

A 45 - 58 % /25 % 81- 83 % 28 

Výsledky 

Výsledky jednotlivých sledovaní sú zhrnuté v tab. 6. Práce, ktoré sme mali k 
dispozícii mali rozličné a vzájomne nie vždy komparabiiné prístupy. Napriek 
tomu môžu poskytnúť určitý obraz o situácii v po nemecky hovoriach krajinách 
Európy (Bardeleben a spol., 1994; Vadasz, 1990; Scherbaum aGastpar, 1991; 
Naber a spol., 1992; Pfersmann a spol., 1990; Rittmansberger a spol. , 1994). 

Tabuľka 6. Výsledky 

Kriminalita Práca Partner 

CH Rovnaká, znížená 23 % DI, 30 % pracuje ? 

O Nezistené 7 % po M. 14 % 7 % poM. 14 % 

A 84 % po M. 23 % 46 % po M. 64 % 65 % po M. 58 % 

64 % po M? 20 % po M. 41 % pracuje 

3 % po M. 18 % dôchod . 

Recidívy Chýbanie recidív 
Telesné Psychiatrické 

komplikácie 

CH Sú ? ? ? 

O 29 - 36 % ? ? 45 % 

A 48 -85 % 15- 45 % 27 % 23 - 50 % 

4 úmrtia 
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Kriminalita po zaradení do liečby metadonom sa nezvýšila. naopak u pacien
tov zaradených do substitučnej liečby došlo k poklesu výskytu kriminálnych de
liktov a stíhaní (Pfersmann a spol. , 1990). 

Takisto sa zlepšil pracovný status pacientov, napr. v oboch rakúskych súboroch 
došlo k viditeľnému zvýšeniu zamestnanosti závislých pacientov (Pfersmann a 
spol. , 1990; Rittmansberger a spol., 1994), Na druhej strane sa pozoroval para
doxne aj zvýšený výskyt udelených plných dôchodkov. Podľa autorov (Rittmansberger 
a spol.. 1994) je tento paradox spôsobený tiež zlepšením sociálneho postavenia 
pacientov. Totiž mnohí pacienti až tým, že sa dostali do stabilnej psychiatrickej 
opatery pomocou metadonového programu , dostali možnosť finančného zabezpečenia 
pomocou uznania dôchodku. 

Hodnotenie úspešnosti v partnerských vzťahoch je komplikovanejšie. Viacerí 
autori uviedli, že tento parameter možno ťažko hodnotiť . Opisuje sa upevnenie i 
rozrušenie partnerských vzťahov . Všetci autori upozorňujú, že aj partneri pacien
tov v metadonovom programe sú závislí, sociálne dezintegrovaní jedinci. 

Recidívy sa v priebehu substitučnej liečby vyskytujú často. V nemeckých súboroch 
sa vyskytovali asi u jednej tretiny, v rakúskych vo vyše polovici pacientov. Vo 
viedenskom súbore (Pfersmann a spol. , 1990) sa v 48 % konštatovala recidíva v 
ďalších 7% bola recidíva hneď v úvode liečby. Často je paralelné užívanie iných 
návykových látok aj počas užívania metadonu. Vo Viedni 46 % zneužívalo rôzne 
iné farm aká, 26 % alkohol , ale len 4 % heroín (Pfersmann a spol. , 1990). V Linzi sa u 
22 % zistil konzum kanabisu, 13 % opiáty, 11 % benzodiazepíny a u 9 % alkohol 
(Rittmansberger a spol. , 1994). 

U štvrtiny až polovice pacientov sa vyskytujú rôzne psychické komplikácie. 
Najčastejšie sú depresívne stavy, ale v 7 % sa pozorovala halucinóza a u ďalších 7 
% pacientov sa objavujú paranoidné poruchy myslenia. Táto symptomatológia 
viedla k potrebe ďalšej psychiatrickej medikácie (Rittmansberger a spol., 1994). 
Nie sú zriedkavé rôzne telesné kompikácie, ktoré korelujú najmä s dávkou a zlým 
celkovým stavom pri zaradení. Najvážnejšou komplikáciou sú úmrtia. Rittmans
berger a spol. spomínajú 4 úmrtia počas liečby . Casto ide o následok paralelnej 
intoxikácie nedovolenými liekmi a drogami s následným útlmom dýchacieho cen
tra . Všetky tieto okolnosti podčiarkujú potrebu starostlivej prípravy metadono
vého programu a potreby medicínskej a psychiatrickej starostlivosti v priebehu 
absolvovania programu. 

Najvážnejšou komplikáciou v kariére drogovo závislého je akvirácia AIDS in
fekcie. Napriek všetkej kritike sa opakovane publikujú práce poukazujúce na 
preventívny význam metadonu v šírení AIDS . Huber-Stemich a Haas (1990) sle
dovali súbor 21 pacientov v metadonovom programe počas 34 mesiacov. Všetci pri 
vstupe do programu boli HIV negatívni. Dôležité je však to, že HIV negatívni aj 
zostali , napriek tomu, že pred vstupom do programu u 43 % bolo vysoké riziko, 
pretože používali ihly spolu s inými jedincami . 

Kritika metadonouého programu 

Kritické poznámky voči podávaniu metadonu sú v nemeckej odbornej literatú
re veľmi časté (Heinrich, 1988; Täschner, 1991; Buhringer, 1994). Predovšetkým 
sa argumentuje tým, že podávanie metadonu upevní amotiváciu závislých osôb 
voči abstinenčným programom . Takisto sa nepreukázalo, že by metadon zreteľne 
zabránil šíreniu AIDS, lebo je časté paralelné užívanie nedovolených drog aj s 
nebezpečnou intravenóznou aplikáciou . Podľa Täschnera (1991) dávky okolo 60 
mg metadonu pro die už neblokujú hlad po iných opiátoch, preto je častý konzum 
iných látok a recidívy pôvodnej závislosti. Tiež uvádzané zlepšenia pri podávaní 
metadonu (pokles kriminality, zlepšená socialibilita) nie sú štatisticky presvedčivé. 

Najväčšia polemika sa však vedie najmä okolo samotného faktu , že lekár 
podáva závislému pacientovi opiát. To sa považuje za nezlúčiteľné s etickým 
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postavením lekára a vlastne lekára stavia pred neriešiteľné etické dilemy. Ne
možno si predstaviť v inej súvislosti, napr. aby lekár podával alkoholikovi miesto 
destilátov v ambulancii pivo (Täschner, 1991). 

Ďalšou dilemou je, že čím viac je metadonový program kontrolovaný a čím 
prísnejšie sú kritériá (napr. aj preto, aby sa zabránilo sekundárnemu ilegálnemu 
trhu s metadonom), tým menej je lákavý pre pacientov. Ak však je metadonový 
program voľnejší, tým viac vzrastá nebezpečenstvo nežiaducich spôsobov správania 
sa. Takýto program však je pre pacientov podstatne príťažlivejší (Bt.ihringer. 1994). 

Záver 

Metadon podľa väčšiny prác písaných po nemecky, ktoré sme mali k dispozíci i, 
má mnohé pozitíva. Napriek všetkej kritike si treba uvedomiť, že existuje početná 
skupina sociálne a psychicky značne dezintegrovaných pacientov, pre ktorých 
akýkoľvek abstinenčný program nie je žiadnym spôsobom príťažlivý . Týmto jedincom 
podávanie metadonu umožňuje predsa len istú mieru sociálnej a psychickej inte
grácie, zlepšuje to ich vzťahy k okoliu (partnerské a profesionálne). U mnohých 
vlastne dochádza k prvému profesionálnemu zakotveniu. aspoň na prechodný čas . 
Tiež nie je bez významu určitá miera dekriminalizácie postihnutých jedincov. aj častí 
mestských aglomerácií, kde sa metadonový substitučný program aplikuje. 

Metadonovú substitučnú liečbu treba považovať za jednu z možností riešenia 
problému drogovej závislosti u vybranej a prísne indikovanej skupiny drogovo 
závislých. U väčšiny drogovo závislých má byť však metódou volby li ečba zamera
ná na plnú abstinenciu (Täschner, 1991). Metadonové a abstinenčné programy 
musia byť starostlivo vyvážené v postihnutých regiónoch (Ladewig, 1994). Ne
treba tiež zabudnúť, že metadon môže byť inkorporovaný s úspechom aj do pro
gramu zameraného na abstinenciu a pre časť populácie drogovo závislých sa stane 
úvaha o abstinencii vlastne možná až po nasadení metadonu (Stohier a spol., 1994). 

Z prezentovanej literatúry tiež vyplýva, že program musí byť presne stanovený. s 
početnými kontrolnými mechanizmami (predovšetkým centrálnym registrom). Má sa 
viesť tímovo, na inštitučnej báze. Ak vedú program solitárni ambulantní lekári . 
vzrastajú medicínske, ale aj sociálne riziká takého programu. Pred iniciovaním pro
gramu je potrebné stanoviť prísne indikácie a v priebehu liečby ich aj dodržiavať. 

Súhrn 

Od začiatku 60. rokov sa stáva konzum heroínu v mnohých západných krajinách 
spoločensky závažným problémom. Paralelne s týmto problémom vznikla odborná diskusia 
okolo substitučnej liečby metadonom. 

V práci ide o prehľad , ktorý informuje o situácii v časti Európy hovoriacej po ne mecky . 
Najdlhšie skúsenosti s metadonom sú vo Švajčiarsku. V Rakúsku povolilo ministers tvo 

zdravotníctva preskripciu metadonu až koncom 80. rokov . V práci sú prezentovan,; 
výsledky viacerých nových štúdií, v ktorých sa volili nie vždy vzájomne kompó.rabilné prístupy. 

V záverečnej časti sa konštatujú pozitíva, ale aj úskalia metadonového substitučného 
programu, s upozornením na viaceré pravidlá, ktoré treba pri tomto postupe dodržať . 
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