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Súhrn 

Autori referujú o vlastných skúsenostiach s použitím agonistov, parciálnych agonistov a an
tagonistov opioidov v detoxifIkačnej liečbe v súbore 154 hospitalizovaných pacientov so závis
losťou od heroínu. Na hodnotenie abstinenčného syndrómu a zmien abstinenčných priznakov 
počas liečby použili vlastné kvantifIkačné škály. V skupine 30 pacientov u ktorých na detoxi
fIkáciu použili etylmorfin (iniciálne denné dávky 60 - 240 mg p.o.) pozorovali v prvých dvoch 
dňoch liečby zvýšenie intenzity abstinenčných priznakov, potom ich pomerne rýchly ústup. 
Nevýhodou etylmorfinu je krátky biologický polčas (kolísanie intenzity abstinenčného 

syndrómu), použité iniciálne dávky boli nizke, nedostatočne tlmili abstinenčný syndróm a polo
vica pacientov prerušila liečbu v prvých dňoch hospitalizácie. Nepozorovali nežiadúce účinky 
liečby . V skupine 78 pacientov u ktorých na detoxifikáciu použili metadon (denné dávky 30 -
45 mg p.o.) boli dávky 30 mg nedostatočne účinná, pri dávkach 45 mg došlo k rýchlemu a vý
raznému zmierneniu a plynulému ústupu abstinenčných priznakov. U jedného pacienta vznikol 
tranzitorný amentiformný stav, iné nežiadúce účinky nepozorovali . Liečbu predčasne ukončilo 8 
pacientov. Použitie metadonu (v dávkach 40 - 45 mg) je indikované pri ťažkých závislostiach od 
heroínu. Podla predbežných skúseností (skupina 9 pacientov) je možné na detoxifikáciu použiť 
aj morfin (v perorálnej forme s kontrolovaným uvoIňovanim). Autormi použité iniciálne denné 
dávky (120 - 180 mg) sa ukázali byť dostatočnými, pri rýchlom znižovani denných dávok 
morfínu však pozorovali pomalý ústup abstinenčných priznakov a 3 pacienti liečbu prerušili . 
Autori predpokladajú, že po úprave dávkovacej schémy morfinu bude možné túto liečbu použiť 
aj pri ťažkej závislosti od heroínu. Iniciálne denné dávky buprenorfinu (I mg alebo l.4 mg sub
lingualne) sú vhodné pri Iahkej závislosti od heroínu, pri ťažších závislostiach netlmia dosta
točne účinne abstinenčné priznaky. Autori zistili na dobrú toleranciu a bezpečnosť tejto liečby 
a považujú za výhodné lieky s vyšším obsahom buprenorfinu (napr. Subutex). Autori majú dob
ré skúsenosti s použitím klonidínu na detoxifikáciu. Pri kombinácii klonidínu s naloxonom došlo 
k výraznému skráteniu trvania abstinenčných priznakov (na 2 - 2,5 dni), len u jedného pa
cienta bola liečba prerušená pre výraznejšiu hypotenziu. Krátka detoxiftkačná liečba je indiko
vaná u pacientov s predpokladanou nedostatočnou spoluprácou a u pred začatím dlhodobej 
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aplikácie antBgonistov opioidov (naltrexon). Použitie širšieho spektra detoxifJkačných progra
mov a ich cielená indikácia zvyšujú počty pacientov, kton liečbu absolvujú. 

K r ú č o v é s l o v á : heroinizmus - detoxiflkačná li ečba - etylmorfín - morfín - metadon -
buprenorfín - naloxon 

E. Kolibáš, V. Konnková, V. Novotný, M. Králová, J . Somošová: 
EXPERIENCE WITH USE OF OPIOIDES IN DETOXICATION OF 
HEROIN ADDICTS 

Summary 

The authors inform about their own experience with using agonists, potential agonists , and 
antagonists of opioides in detoxication treatment in the group of 154 hospitalized patients - he
roin addicts. For the purpose of evaluating the abstinence syndrome and the changes in absti
nence symptoms during treatment , they applied their own quantiflcation scales . In the group of 
30 patients where ethylmorfine was used for detoxication (initial daily dosages 60 - 240 mg 
p.o .), in the first two days of treatment, increased intensity of abstinence symptoms occurred, 
and thereafter, they ceased rather rapidly. The disadvantage of ethylmorfine is a short biologic 
half- time (floating intensity of abstinence syndrorne), the applied initial dosages were low, they 
failed to mitigate the abstinence synd.rorne with sufficient intensity, and one half of the patients 
left the in the fIrst days of hospitalization. No unexpected effects of the treatment appeared. In 
the group of 78 patients where metadon was applied for detoxication (daily dosages of 30 - 45 
mg p.o.), the dosages of 30 mg were not sufficient. In dosages of 45 mg, the abstinence symp
toms diminished quickly and markedly in smooth process. In one patient , transitory amenti
form condition occurred, no other negative effects were found. The treatment was pretermina
ted by 8 patients. The application of metadon (in dosages of 40 - 45 mg) is indicated for heavy 
heroin addicts. According to the preliminary experience (a group of 9 patients), also morphine 
may be used fore detoxication (in peroral form with controlled r elax). The initial daily dosages 
applied by the authors (120 - 180 mg) proved to be sufficient, however , in quick decrease of dai
ly dosages of morphine, the abstinenee symptoms ceased only gradualIy, and the treatment was 
interrupted by 3 patients. The authors suppose that upon adjusting the morphine dosage sche
me, such treatment may be applied also for heavy heroin addicts. The initial daily dosages of 
buprenorphine (1 mg or 1.4 mg sublingualIy) are suitable for light heroin addicts, however , the 
abstinence symptoms of heavy addicts are not mitigated sufficiently. The authors present good 
tolerance and safety of such treatment and they found to be suitable those medicines which 
contain more buprenorphine (e.g. Subutex). The authors have good experince with using kloni
din for detoxication. In combination of klonidin with naloxon, the duration of abstinence sym
ptoms was markedly shorter (to 2 and 2.5 days), only in one patient the treatment was inter
rupted because of hypotension. Short detoxication treatment is indicated for patients where in
sufficient cooperation is expected and prior to starting long- time application of antagonists of 
opioides (naltrexon). The application of broader schednle of detoxication programmes and their 
aimed indication increase the numbers of patients having undergone the treatment. 

K ey w o r ds: Heroin addiction - detoxication treatment - ethylmorphine - morphine - me
tadon - buprenorphine - naloxon 

266 



E. KOLIBÁŠ, V. KORÍNKOVÁ, V. NOVOTNÝ, M. KRÁLOVÁ, J. SOMOŠOVÁ 
I SKÚSENOSTI S použITÍM OPIOIDOV V DETOXIFIKÁCII PRI ZÁVIS
WSTI OD HEROÍNU 

V roku 1993, keď sa začal rýchle zvyšovať počet pacientov, ktorí sa uchádzali 
i o detoxifikáciu pre závislosť od heroínu, sme boli konfrontovaní s problémami, 
s ktorými sme sa predtým vo svojej praxi nestretli . Od začiatku sme akceptovali 
stanovisko, že závislosti od psychoaktívnych látok sú pravými psychickými poru
chami - napokon mali sme dosť skúsenosti s detoxifikačnými liečbami prí tradič
ných typoch závislostí - a stanovisko, že našou úlohou je pomôcť v účelnej miere zá
vislým prekonať najnepríjemnejšie z príznakov závislosti - abstinenčné príznaky. 
Postupne sme prešli od intuitívnych postupov k pripraveným detoxifikačným pro
gramom. Prvé skúsenosti s diagnostikou a liečbou u konzumentov heroínu nás tiež 
poučili, že subjektívne anamnestické údaje níe sú dostatočne spoľahlivé a že liečeb
ný plán musí vychádzať zo spoľahlivých diagnostických záverov (Kolibáš a kol., 
1994). V uplynulých rokoch sme vypracovali a overili viacero detoxifikačných prog
ramov. V prítomnej práci referujeme o našich skúsenostiach s použitím látok, ktoré 
sa viažu na opioidné receptory - agonistov, parciálnych agonistov a antagonistov 
opioidov. 

Materiál a metodika 

Súbor pozostáva zo 154 pacientov s diagnózou závislosti od heroínu. Základné 
charakteristiky súboru uvádzame v tabuľke 1. Podla opioidov, ktoré sme použili na 
detoxifikáciu sa súbor deli na 5 skupín. Pri zaradení do jednotlivých skupín sme vy
chádzali z intenzity závislosti a prí jej určení sme použili údaje o denných dávkach 
a o spôsobe aplikácie heroínu, subjektívne hodnotenie abstinenčného syndrómu po
mocou vlastnej škály a pri agonistoch a parciálnych agonistoch opioidov aj z účin
kov prvej (testovacej) dávky lieku. Na hodnotenie abstinenčného syndrómu počas 
detoxifikačnej liečby sme použili vlastnú kvantifikačnú škálu, ktorá je rozdelená na 
skupinu subjektívnych a skupinu objektívnych abstinenčných príznakov. Absti
nenčný syndróm (AS) hodnotili denne v určenom čase ošetrujúci lekári. Monitoro
vali sa základné telesné funkcie, všetci pacienti absolvovali hematologické a bioche
mické vyšetrenie, štandardné interné vyšetrenie, väčšina z nich sérologické vyše
trenia so zameraním na hepatitídu a HIV. 

Tabuľka 1. Základné charakterístiky súboru 

Typ opioidov n M / Ž p. vek Dávky H 

Etylmorfin 30 10 20 20.0 1 g i.V. - 2 g inh. 

Metadon 78 54 24 23.9 1.2 g i.V. 

MorflO 9 6 3 22.5 1.9gi.v. 

Buprenorfin 26 16 10 23.4 1.1 g i.V. linha!. 

Naloxon 11 7 4 18.6 :s; 0.75 g i.v. linh. 

Spolu 154 93 61 
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Skupina pacientov u ktorých sme použili etyimorfin pozostáva z 30 pacientov 
(20 žien) vo veku 16 - 39 rokov. Základné charakteristiky uvádzame v tabulke 2. 
Kritériom pre zaradenie bol lahší stupeň závislosti od heroínu, nepritomnosť závis· 
losti alebo pravidelného užívania iných psychoaktívnych látok. Úvodná denná 
dávka etylmorfinu bola 60 - 240 mg p.o., rozdelená do 4 čiastkových dávok. Po 48 
hodinách sa dávka znižovala každých 24 - 48 hodín o 50 %. Etyimorfin sa podával 
v 4 - 7 dni . 

Tabulka 2. Charakteristiky skupiny pacientov - etyimorfin 

Ženy Muži Spolu 

Počet 20 10 30 

Priemerný vek 21,2 27,3 23.2 

Vekové rozpätie 19 - 39 16 - 34 16 - 39 

Dávky heroínu 0.66 g/d 0.75 g/d 1.4 g/d 

Skupina, v ktorej sme na detoxifikáciu použili metadon pozostáva zo 78 pacien· 
tov (24 žien) vo veku 16 - 37 rokov. Udávaná priemerná denná dávka heroínu (i.v. 
aplikácia) bola 1,2 g. Charakteristiky skupiny sú uvedené v tabulke 3. lniciálne 
denné dávky metadonu boli 30 - 45 mg a záviseli od hmotnosti a denných dávok 
heroínu (tabulka 4). Detoxifikácia trvala 9 - 12 dní . 

Tabulka 3. Charakteristiky skupiny pacientov - metadon 

Ženy Muži Spolu 

Počet 24 54 78 

Priemerný vek 24,2 23,5 23,9 

Vekové rozpätie 19 - 32 18 - 43 18 - 43 

Dávky heroínu 0.66 g/d 0.75 g/d 1.4 g/d 

Skupina pacientov, v ktorej sme použili morfin (perorálne liekové formy s kon· 
trolovaným uvolňovaním) pozostáva z 9 pacientov (3 ženy) vo veku 17 - 30 rokov 
(tabulka 5). Úvodné denné dávky morfinu boli 120 alebo 180 mg rozdelené do dvoch 
denných dávok. 

Buprenorfin sme podávali v skupine 26 pacientov (10 žien) vo veku 17 - 37 ro· 
kov s udávanými priemernými dennými dávkami heroínu 1,14 g. Charakteristiky 
skupiny sú uvedené v tabulke 6. Podla intenzity závislosti sme použili dve dávko
vacie schémy s iniciálnymi dennými dávkami 1 a 1.4 mg buprenorfinu rozdelenými 

268 



E. KOLIBÁŠ, v. KOtúNKOVÁ, v. NOVOTNÝ, M. KRÁLOVÁ, J . SOMOŠOVÁ 
I SKÚSENOSTI S použITÍM OPIOIDOV V DETOXlFIKÁCII PRI ZÁVIS
LOSTI OD HEROÍNU 

do dvoch dávok. Po testovacej dávke 0.4 mg aplikovanej asi 2 hodiny po prijatí do· 
stali pacienti o 9 hodín ďalšiu dávku 0.4 - 0.6 mg a potom ďalšie dávky 0.4 alebo 
0.6 mg (s.l.) v 12 hodinových intervaloch. Po štyroch dňoch podávania bol bupre
norfin náhle vysadený. V ďalších troch dňoch sa monitoroval abstinenčný syndróm 
a somatický stav. 

TabuIka 4. U rčenie denných dávok metadonu 

Telesná hmotnosť Denné dávky heroínu Iniciálna denná dávka 

(kg) v poslednom týždni metadonu (mg) 

< 0,25 30 
560 0.25 - l 35 

> l 40 

< 0,25 35 
> 60 0.25 - 1 40 

> 1 45 

TabuIka 5. Charakteristiky skupiny pacientov - morfin 

ženy Muži Spolu 

Počet 3 6 9 

Priemerný vek 22,3 22,7 22.5 

Vekové rozpätie 18 - 24 17 - 33 17 - 30 

Dávky heroínu 1.8 g/d 2 g/d 1.9 g/d 

TabuIka 6. Charakteristiky skupiny pacientov - buprenorfin 

ženy Muži Spolu 

Počet 10 16 26 

Priemerný vek 23,6 23,1 23,4 

Vekové rozpätie 17 - 37 19 - 37 17 - 37 

Dávky heroínu 1.3 g/d 1.2 g/d 1.1 g/d 

Čast závislých absolvovala detoxifikáciu na jednotke intenzívnej psychlatrickej 
liečbe . Tu sa už dlhší čas používa klonidín a u malej skupiny pacientov aj kom
binácia naloxon / klonidín, pri ktorej sa naloxon použíl na skrátenie detoxifikácie . 
Skupina pozostáva z 11 pacientov (3 ženy) vo veku 17 - 19 rokov (tabuľka 7). Lieč-
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ba sa začala podaIÚm klonidínu v dávke 0.25 mg (retardovaná p.o. forma), potom 
v rozmedzí 8 hodín sa aplikoval naloxon v celkovej dávke 0 .8 mg i.v. Klonidín sa 
podával prvé tri dni v dávke 0 .5 mg (vo dvoch čiastkových dávkach), na štvrtý deň 
liečby Ix 0.25 mg. 

TabuIka 7. Charakteristiky skupiny pacientov - naloxon / klonidín 

ženy Muži Spolu 

Počet 3 8 II 

Priemerný vek 18,9 18,3 18.6 

Vekové rozpätie 18 - 19 17 - 19 17 - 19 

Dávky heroínu 0.66 g/d 0.75 g/d 0.7 g/d 

u väčšiny pacientov sme podávali aj benzodiazepíny (94.2 % pacientov dostávalo 
na noc flunitrazepam a 72.7 % pacientov počas dňa dostávalo oxazepam p.o.). 

Výsledky 

Výsledky detoxifikačnej liečby prezentujeme v skupinách podla použitých far
mák.. 

V etylmorfinovej skupine ukončilo liečbu 50 % pacientov, priemerná celková 
dlžka hospitalizácie bola 7 dIÚ, detoxifikácia etylmorfinom trvala v priemere 4 dni . 
Najčastejším dôvodom predčasného ukončenia liečby bola žiadosť pacientovo pre
pustenie (tabuIka 8). Najčastejšie pacienti prerušili liečbu v prvých 3 dňoch hospi
talizácie. Medzi najčastejšie subjektívne abstinenčné priznaky na začiatku liečby 
patrili myalgie a artralgie (66 %) a túžba po droge (39.9 %). Z objektívnych absti
nenčných príznakov to boli potenie, slzenie a rhinorhea (49.5 %), piloerekcia, 
triaška a hypertermia (33 %) a nepokoj s úzkosťou (26.4 %). Celkové skóre AS sa 
v prvých dvoch dňoch liečby mierne zvýšilo, potom pomerne rýchle klesalo. Sub
jektívne a aj objektívne abstinenčné príznaky boli ovplyvnené približne rovnako 
výrazne (graf 1). Nevyskytli sa nežiadúce účinky (NÚ) ani komplikácie počas deto
xifikácie. 

TabuIka 8 . Základné charakteristiky liečby - etyImorfin 

Iniciálne denné dávky lieku v mg 60 - 240 

Dlžka liečby v dňoch 4 (1 - 10) 

Predčasne ukončili 15 pacienti 

Pričiny predčasného ukončenia llx na vlastnú žiadosť 
4x iné 
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Graf 1. Intenzita abstinenčných priznakov (AP) 
v priebehu detoxifikácie etyimorfínom 
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TabuJka 9, Základné charakterist iky liečby - metadon 

Iniciálne denné dávky lieku v mg 30 - 6x 
35 - 12x 
40 - 3Ix 
45 - 29x 

nlžka liečby v dňoch 10,9 (1 - 12) 

Predčasne ukončili 8. pacienti 

Príčiny predčasného ukončenia 8x na vlastnú žiadosť 

V metadonovej skupine bolo iniciálne celkové skóre AS pomerne vysoké (10.7 
bodov). Najčastejšie sa použili iniciálne dávky 40 - 45 mg metadonu. Liečbu 
predčasne ukončilo B pacientov. Zaznamenali sme jednu komplikáciu - tranzitórny 
amentiformný stav. Detoxifikácia trvala 9 - 12 dni (tabuľka 9). Od prvého dňa 
liečby sa AS zmierňoval (graf 2). Ako je vidieť z porovnania AS pri iniciálnych 
denných dávkach metadonu 45 mg a 30 mg bol ústup AS výraznejší a plynulejší pri 
vyšších dávkach. pri dávkach metadonu 30 mg/d sme pozorovali opakované pre
chodné zvýraznenia AS a jeho dllišie trvanie. Najdllišie pretrvávali insomnia a dys
forická nálada. Po vysadení metadonu sa u časti pacientov na krátko objavili mier
ne myalgie, potenie a zvýšená psychícká tenzia. 

Skupina pacientov u ktorých sme použili na detoxifikáciu morfín je malá, slúži 
len na overenie použiteInosti tohto lieku na detoxifikáci u a pripadné korekcie dáv
kovacích schém. lniciálne skóre AS bolo v tejto skupine nižšie ako v predchádza
júcej skupine. U B pacientov boli iniciálne denné dávky morfínu 180 mg, len u jed
ného pacienta to bolo 240 mg (tabuľka 10). Liečba sa začala testovacou dávkou 
60 mg morfínu. Ďalšia dávka morfínu (60 alebo 90 mg) sa podala o 11 hodín a na-
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sledujúce dávky v 12- hodinových intervaloch. Od tretieho dňa sa dávky morfinu 
znižovali (spočiatku o 30 mg/d, od 6. dňa o 10 mg/d). Po počiatočnom plynulom 
zmierňovani priznakov sme od 5. dňa zaznamenali prechodné zvýraznenie AS (graf 
3). Traja pacienti na vlastnú žiadost liečbu predčasne prerušili, nepozorovali sme 
žiadne NV a komplikácie . 

Graf 2 . Intenzita abstinenčného syndrómu pri rôznych dávkach Metadonu 

4 

2 

o 

8 

6 

4 

2 

o 
o 

Tabuľka 10. 
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Základné charakteristiky liečby - morfin 

Iniciálne denné dávky lieku v mg 120 - 8x 
180 - Ix 

nlžka liečby v dňoch 6 (1 - 8) 

Predčasné ukončenie 3 pacienti 

Príčiny predčasného ukončenia 3x na vlastnú žiadost 

Napriek subjektívnym údajom pacientov, ktoré svedčili pre Iahkú až stredne 
tažkú závislost od heroínu bolo priemerné iniciálne skóre abstinenčného syndrómu 
v skupine pacientov liečených buprenorfinom najvyššie zo všetkých skupín. Liečba 
buprenorfinom bola prerušená u 8 pacientov (30 % skupiny), z toho u siedmich na 
vlastnú žiadosť. U jedného pacienta bola liečba prerušená pre tranzitornú amenciu 
(tabuľka 11). U ostatných pacientov napriek vysokému iniciálnemu skóre sme za
znamenali jeho plynulý pokles, aj keď nedošlo k úplnému ústupu AS a v 9 . dni sme 
zaznamenali aj prechodné zvýšenie skóre (graf 4). Objektívne abstinenčné priznaky 
sa počas liečby zmiernili výraznejšie ako subjektívne a častá bola zvýšená psy
chická tenzia, insomnia a dysforická nálada. 
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Graf3. Intenzita abstinenčného syndrómu. Morfin n = 9 
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Graf 4. Intenzita abstinenčného syndrómu. Buprenorfin n = 26 
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TabuIka 11. Základné charakteristiky liečby - buprenorfin 

Iniciálne denné dávky lieku v mg 0.8 - 14 pacientov 
1.2 - 12 pacientov 

D!žka liečby v dňoch 3.9 (1 - 10) 

Predčasne ukončili 8. pacienti 

Príčiny predčasného ukončenia 7x na vlastnú žiadosť 
Ix tranzitorná amencia 

TabuIka 12. Základné charakteristiky liečby - naloxon / klonidín 

Iniciálne denné dávky lieku v mg 0.8 

D!žka liečby v dňoch 2.9 (2 - 3) 

Predčasne ukončil 1 pacient 

Príčiny predčasného ukončenia Ix hypotenzia 

Postup liečby a dávkovacia schéma v skupine pacientov s naloxonom boli jed· 
notné, len u 1 pacienta bola liečba prerušená - pre výraznejšiu hypotenziu - ostatní 
pacienti liečbu absolvovali v plnom rozsahu (tabuIka 12). Najvýraznejšími a najdlh· 
šie trvajúcimi príznakmi boli celková slabosť a únava a myalgie a artralgie. Ob· 
jektívne abstinenčné príznaky ustúpili v celej skupine počas prvých 2 dní liečby 
(graf 5), subjektívne príznaky ustúpili v 3. dní liečby (graf 6) . 

Diskusia 

Základnou otázkou je, či je vôbec detoxifikácia liečbou a či má vôbec zmysel zao· 
berať sa detoxifikačnými postupmi. Všeobecne sa konštatuje, že detoxifikačná lieč
ba níe je dostatočne účinnou liečbou akejkolvek závislosti. U všetkých typov závis
lostí je potrebná dlhodobá liečba . Pracovníci, ktorí pracujú v zaríadeníach poskytu
júcich detoxifikáciu sú chronícky frustrovaní, pretože sa velmi často stretávajú 
s pacientmi u ktorých po detoxifikácii došlo k relapsu. Práca na detoxifikačných 
jednotkách je málo odmeňovaná, závisli - a zvlášť závislí od heroínu - patría medzi 
"nepríjemných" pacientov, ich požiadavky ďaleko presahujú mieru ich spolupráce. 
Psychologická náročnosť práce so závislými spoločne s prevládajúcimi negatívnymi 
skúsenosťami s výsledkami detoxifikácie vedú k rýchlemu "vyhoreníu", poklesu 
záujmu a niektoré zariadenia preto obmedzujú detoxifikáciu len na tých, ktorí "do
kážu" vážny záujem o liečbu alebo len na tých, ktorí majú vybavené pokračovanie 
v liečbe (Mattick a Hall, 1996). 
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Graf 5. Poradie obj . abstin. príznakov podľa trvania (klonidín + naloxon) 
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Graf6. Poradie subj . ahstin. príznakov podľa trvania (klonidín + naloxon) 
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V prácach, ktoré sa zaoberajú účinnosťou liečby závislosti sa konštatuje, že ten
dencia považovať liečbu za neúčinnú sa netýka len detoxifikácie, ale aj ďalších etáp 
liečby (O'Brien a McLellan, 1996). V skutočnosti 30 - 50 % pacientov, ktorí absol
vovali niektorý typ dlhodobej liečby v nasledujúcom roku abstinuje a ďalších 15 -
30 % sa nevrátilo ku kompulzívnemu užívaniu drogy. Pri sledovani efektu samot
nej detoxifikácie sú výsledky horšie ako pri dlhodobých programoch, ale nie také 
zlé ako sa to zdá. Najčastejšie dochádza k porušeniu abstinencie počas prvých 2 
týždňov po detoxifikácii, prevažná časť pacientov sa snaží užívať drogu kontrolova· 
ne, tento spôsob ich neuspokojuje a mnohí sa preto vracajú k abstinencii (Mattick a 
Hall, 1996). Aj pri 6 mesačnom sledovaní až 46 % pacientovabstinuje a ďalší sa 
snažia užívať drogu kontrolovane (Seivewright a Greenwood, 1996). Ukazuje sa, že 
teda aj samotná detoxifikácia môže dlhodobo ovplyvniť vzťah k droge . Musíme sa 
na druhej strane zmieriť s faktom, že tendencia k relapsom patrí k základným cha
rakteristikám závislosti a žiadna liečba túto charakteristiku neodstráni . 

Diskutuje sa o tom, kde má detoxifikácia prebiehať a o jej princípoch. Pri mno
hých typoch závislostí je u väčšiny pacientov vhodná detoxifikácia v ambulantných 
zariadeniach. Pri závislosti od heroínu je potrebné zohľadniť skutočnosť, že ide 
o ťažký typ závislosti so subjektívne a aj objektívne ťažkými - aj keď len výnimoč
ne život ohrozujúcimi - abstinenčnými príznakmi (Nerad a Neradová, 1996). Časté 
sú však vážne somatické komplikácie závislosti a nie sú zriedkavé ani pridružené 
psychiatrické diagnózy. Najčastejšie ide o depresívne stavy. Ich celoživotná preva· 
lencia u závislých od opioidov je 47 - 70 % (Brooner a kol. 1997). Zriedkavo sa im 
venuje pozornosť, sú však vážne, často sú príčinou samovražedných pokusov. Broo
ner a kol. (1997) zistili, že asi u 80 % závislých od opioidov sú splnené diagnostické 
kritéria pre aspoň jednu ďalšiu psychickú poruchu a často ide o psychické poruchy, 
ktoré významne interferujú s liečbou a prognózou samotnej závislosti . Domnievame 
sa, že je preto vhodné, keď detoxifikácia prebieha na psychiatrick8ch oddeleniach, 
ktoré sú vybavené na liečbu vážnych somatických komplikácií (sú súčasťou všeo
becných nemocníc, prípadne majú vlastnú jednotku pre intenzívnu liečbu) a majú 
súčasne dobré predpoklady pre diagnostiku a liečbu pridružených psychických 
porúch. 

Psychiatrické oddelenia všeobecných nemocníc majú často malý záujem o deto
xifikačné liečby. Nedostatočný záujem o problematiku závislostí súvisí aj s vyšším 
tlakom na hospitalizáciu iných typov psychických porúch. Z týchto dôvodov nie
ktoré pracoviská detoxifikačnú liečbu odmietajú, iné si určujú prísne kritériá. vý
ber pacientov podla "vážnosti" záujmu o liečbu nemusí byť odborne opodstatnený. 
Podla niektorých štúdií nie sú silná motivácia k liečbe a ani vopred vybavené po
kračovanie v liečbe spoIahlivými predikčnými znakmi (Mattick a Hall, 1996). 

O spôsobe a cieľoch detoxifikácie sa tiež diskutuje . Podla prevládajúceho stano-
viska cielom detoxifikácie nie je vyliečenie závislých a také ciele si ani nekladie. 

Detoxifikácia poskytuje závislým: 
- "oddýchnutie" od najnepríjemnejších príznakov závislosti; 
- liečbu najvážnejších somatických a psychiatrických komplikácií závislosti; 
- často tiež riešenie najakútnejších sociálnych problémov; 
- príležitosť na reflexiu zmyslu ďalšieho užívania drogy a príležitosť na posilne-

nie motivácie pre abstinenciu a ďalšiu liečbu. 
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Diskusia o tom, či má pri detoxifikácii pacient prežiť "naplno" abstinenčný 
syndróm, alebo či majú byť abstinenčné priznaky zmiernené liečbou pomaly zaniká. 
Ukazuje sa, že "ponaučenie", ktoré pacient získa z plného prežitia abstinenčného 
syndrómu má krátke trvanie a je len málo závislých, u ktorých je táto skúsenosť 
dlhodobo pozitívne spracovaná. Tendencia kontaktovať zdravotnicke zariadenia pa
cientmi v relapse je vyššia vtedy ak predchádzajúca detoxifikačná liečba bola še
trná, zameraná na zmiernenie abstinenčnej symptomatológie a ak pracovníci týchto 
zariadení nepovažujú relaps za "previnenie", ale za súčasť priebehu závislosti . 

Detoxifikácia sa môže chápať ako proces, ktorý vedie k bezpečnému a humánne
mu abstinovaniu. Distres a strach z abstinovania sú vážnou bariérou pre účasť 
v liečebných programoch a dosiahnutie abstinencie . 

Z tohto pohladu kritériami úspešnosti detoxifikačnej liečby sú počty tých, ktorí 
detoxifikáci u absolvujú a miera distresu počas detoxifikácie (Mattick a Hall, 1996). 
Hladajú sa programy, ktoré by čo najviac zmiernili abstinenčné príznaky a ktoré by 
boli najviac akceptované závislými. Medicínsku opodstatnenosť tejto zásady podpo
rujú aj štúdie o neurotoxických účinkoch niektorých psychických porúch, medzi ni
mi aj abstinenčných syndrómov pri závislostiach (Stahl, 1997). 

Na detoxifikáciu pri heroinizme sa najčastejšie používajú opioidy a najviac 
skúseností je s použitím metadonu, ktorý sa na detoxifikáci u používa od konca II . 
svetovej vojny (Nyswander, 1995). Metadon sa považuje za súčasť štandardnej deto
xifikácie (Senaya Uchtenhagen, 1990). Postupne vznikli ďalšie detoxifikačné pro
gramy a ukazuje sa, že čím väčšie spektrum detoxifikačných programov existuje, 
tým vyššia je ich účinnosť. Kým v 70. rokoch detoxifikačné programy neukončilo asi 
60 % závislých, v 80. rokoch asi 80 % závislých absolvovalo tieto programy v plnom 
rozsahu (Mattick a Hall, 1996). Okrem klasických opioidov s krátkym biologickým 
polčasom a metadonu sa v mnohých krajinách používa na detoxifikáciu buprenorfin 
a v poslednom desaťročí sa zvláštna pozornosť venuje krátkym a ultrakrátkym de
toxifikačným programom, pri ktorých sa používajú antagonisty opioidov. S rozširo
vaním ponuky detoxifikačných programov je oprávnená požiadavka na diferenco
vanú indikáciu jednotlivých programov. 

Na našom pracovisku sme akceptovali zásadu maximálneho možného zmierne
nia abstinenčných príznakov. Po krátkom období, v ktorom sme používali neuro
leptiká a benzodiazepíny, sme prešli k používaniu opioidov. 

Prvým z pripravených a systematicky hodnotených programov bol etylmorfinový 
program. Ukázalo sa, že aj keď je tento program aplikovaný u závislých s lahkým 
stupňom závislosti, nie je dostatočne účinný. V prvých dňoch liečby došlo k zvýraz
neniu abstinenčných príznakov. Pravdepodobne ide o dôsledok používania nízkych 
denných dávok a dlhých intervalov medzi čiastkovými dávkami. Etylmorfin má 
krátky biologický polčas, a preto dochádza k výrazným zmenám abstinenčných prí
znakov v intervaloch medzi jednotlivými dávkami. Nízkymi celkovými dávkami 
a dlhými intervalmi medzi čiastkovými dávkami si vysvetľujeme aj velmi časté 
predčasné prerušenia detoxifikácie . Liek je dobre tolerovaný, nezaznamenali sme 
NÚ a preto - pri ústavnej liečbe nie sú obavy zo zvýšenia dávok opodstatnené. 

Účinnosť etylmorfinovej detoxifikácie je - podla vyššie uvedených kritérií -
velmi nízka. Výhodami tohto programu sú jednoduchá titrácia dávok, finančná ne
náročnosť a pri ústavnej liečbe aj chýbanie NÚ a komplikácií . 
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Metadonová detoxifikácia je stále štandardným typom detoxifikácie (Schuckitt, 
1995), je výhodná u pacientov s ťažkým stupňom závislosti od opioidov. Výsledky 
v 78 člennej skupine potvrdzujú naše predbežné skúsenosti (Somošová a kol., 
1997). PodIa naších skúseností použitie dostatočných dávok metadonu (vyšších ako 
40 mg/d) vedie k rýchlej a výraznej redukcii AS a skracuje aj jeho trvanie . Nízke 
dávky metadonu sú málo účinné a paradoxne predlžujú trvanie abstinenčného 
syndrómu. Tranzitórny amentiformný stav považujeme za komplikáciu podávania 
metadonu, podobné stavy boli pozorované v minulosti na začiatku liečby u pacien
tov, ktorí boli liečení metadonom pre somatické choroby (Senaya Uchtenhagen, 
1990). Napriek značnej dÍžke metadonovej detoxifikácie liečbu predčasne ukončilo 
len 8 pacientov (necelých 11 % súboru). Výhodou, ktorú sme neboli schopní dosta
točne využiť, je chýbanie hypobulicko - apatického syndrómu počas detoxifikácie 
a schopnosť pacientov zúčastniť sa psychoterapeutických programov. Nevýhodou 
metadonového programu sú (aj vinou nedostatočného psychoterapeutického vede
nia pacientov) častejšie prejavy nedisciplinovanosti pacientov. Metadonový detoxifi
kačný program je - podIa naších skúseností - vhodný pre pacientov s harmonicky 
štrukturovanou osobnosťou, bez anamnézy disociálneho správania. Považujeme ho 
za vhodný typ detoxifikácie pre pracoviská, ktoré majú samostatné jednotky pre 
liečbu závislostí a vytvorené komplexné terapeutické programy. 

S morfinom máme zatiaI málo skúseností, nedostatočné ovplyvnenie AS v 5. -7. 
dni liečby však ukazuje, že budeme musieť korigovať pôvodnú dávkovaciu schému a 
podobne ako pri meta done pomalšie znižovať denné dávky morfinu. Súčasná sché
ma s iniciálnou dennou dávkou 180 mg a rýchlym klesaním dávky sa ukázala ako 
málo účinná nielen pre nedostatočné tlmenie AS, ale aj preto, že tretina pacientov 
predčasne ukončila liečbu. Na druhej strane sme nezistili žiadne NÚ ani kom
plikácie a tieto predbežné skúsenosti nás oprávňujú k pokračovaniu liečby s upra
veným programom. Istou nevýhodou (pre ktorú bude potrebná kombinácia s rov
nakým liekom zahraničného výrobcu) je chýbanie domáceho lieku s rôznym obsa
hom morfinu. Morfin by mohol nahradiť metadon, ktorý je stále (pre nám neznáme 
dôvody) nedostupný pre detoxifikačné programy. 

Buprenorfín sa ukázal byť účinný aj pri ťažších závislostiach od heroínu (pozri 
iniciálne skóre abstinenčného sy. pri jeho hodnotení na oddelení) . Nevýhodami bu
prenorfinu je nedostatočné tlmenie subjektívnych abstinenčných príznakov a s tým 
asi súvisí aj pomerne časté prerušenie liečby (u 30 %). Domnievame sa, že uvedené 
nevýhody súvisia s používaním nízkych dávok buprenorfinu. V krátkodobých aj 
dlhodobých substitučných programoch sa zistilo, že denné dávky buprenorfinu 4 a 
viac mg nahradia 40 - 60 mg metadonu a účinne tlmia aj túžbu po heroíne. 
VzhIadom na spôsob aplikácie (sublingválne tbl.) a nízky obsah buprenorfinu v do
stupnom preparáte nie je možné podávať dostatočne vysoké dávky buprenorfinu. 
Prívítali by sme možnosť používať lieky s vysokou koncentráciou buprenorfinu (do 
4 mg v linguete) . Medzi výhody buprenorfinu patrí jeho bezpečnosť . Buprenorfin je 
parciálnym antagonistom opioidov a môže sa použiť ešte predtým než sa objavia 
abstinenčné príznaky, jeho efekt má strop zodpovedajúci dávkam 60 mg metadonu 
a pri predávkovaní nie sú ohrozené vitálne funkcie . Pri použití vyšších dávok - do 
2.5 mg/d - je buprenorfin vhodný aj u pacientov s ťažkou závislosťou od heroínu 
(Nešpor, 1997). Relatívnou nevýhodou je jeho vyššia cena (najmä pri používaní 
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pripravkov s nízkymi koncentráciami - napr. Temgesic) . V níektorých krajinách sa 
tiež zistila silná tendencia k jeho zneužívaníu závislými (Shewan a kol. 1995). 

U prevážnej väčšiny pacientov sme použili aj benzodiazepíny. Použitie týchto 
farmák je opodstatnené vzhladom na ich velmi časté a nadmerné užívaníe závis
lými od heroínu (Kolibáš a kol., 1997). Pri použití agonístov opioidov a aj bupre
nornnu však musíme počítať s ich synergickým tlmivým účinkom, ktorý - pri vyš
ších dávkach - môže postihnút aj vitálne funkcie . 

Naloxon níe je - podla prevládajúceho názoru - opioidom (medzi opioidy ho však 
zaraďuje Katzung, 1994) - referujeme o ňom najmä preto, že rozšíril spektrum po
užitia klonídínu v detoxifikácii . Klonídín sa začal u nás používať na JIPs a o dob
rých skúsenostiach s ním referovali Králová a Vaváková (1996, 1997). Ukázalo sa, 
že aj keď je klonídínový program relatívne krátky a dobre tolerovaný, sú pacienti, 
ktori ho nedokážu absolvovať a pre ních by boli potrebné ešte kratšie detoxifikačné 
programy. Kombinovaný naloxonový - klonídínový program sa ukázal ako mimo
riadne účinný. Počas dvoch dní odozneli takmer všetky abstinenčné priznaky a pa
cienti mohli byť po 4-dňovej hospitalizácii prepustení. Napriek malému počtu pa
cientov je pozoruhodný nízky počet prerušení tejto liečby. Program považujeme za 
indikovaný pri ľahkých až stredne ťažkých závislostiach od heroínu u pacientov 
s nedostatočnou spoluprácou v dlhších programoch a u pacientov u ktorých sa nedá 
očakávať prínos (posilnenie motivácie abstinovať, a pokračovať v ďalšej liečbe) od 
komplexnej liečby . Jeho nevýhodou je, že počas 2 hodín musí pacient absolvovať 
komplexné somatické vyšetrenie a musí byť zaistené dôsledné monitorovanie stavu 
pacienta. Liečba je tiež vyhradená pre pacientov bez vážnejších somatických porúch 
a chorôb. Vzhladom na tieto požiadavky pozostáva nami liečená skupina z velmi 
mladých ludí (a má najnižší priemerný vek) . 

TabuIka 13. Vlastné skúsenosti s detoxifikačnými programami 

Typ opioidov lndikácie Dávky Výhody Nevýhody 

Etylmorfin Ľahká závislosť 
~ 240 mgld 

Ľahká titrácia, rých- Kolisanie hladiny, 
la eliminácia, cena riziko kombinácií 

Metadon Ťažká závislosť, Účinné tlmenie AS, Riziko kombinácií, 
harmon. osobnosť, 40 - 45 mgld dobré tolerovanie, dlhšia eliminácia, 
dobrá spolupráca možná psychoterapia dostupnosť 

Morfin Stredne ťažká - Rýchly efekt, dobré Riziko kombinácií, 
ťažká závislosť , 120 - 180 mgld tolerovanie, možná dlhšia eliminácia, 
harmon. osobnosť psychoter., dostupný ťažšia titrácia 

Buprenorfin Ľahká - stredne Včasný začiatok Nízka koncentrácia 
ťažká závislosť, ~ 1.4 mgld liečby, rýchle účinný, v dostupných 
riziko užitia drogy relatívne bezpečný liekoch, silná túžba 

po droge 

Naloxon Ľahká - stredne Rýchly ústup AS, Len somaticky 
ťažká závislosť, zlá 0.8 mgld dobré tolerovanie, zdraví, vstupné 
spolupráca zriedkavé prerušenie vyšetr., intenzívne 

terapie monitorovanie 

279 



E. KOLIBÁŠ, V. KORÍNKOV Á, V. NOVOTNÝ, M. KRÁLOVÁ, J. SOMOŠOV Á 
/ SKÚSENOSTI S použITÍM OPIOIDOVVDETOXIFIKÁcn PRI ZÁVIS
LOSTI OD HEROÍNU 

Skúsenosti, ktoré sme získali s detoxifikáciou pri závislosti od heroínu pouka· 
zujú na význam hodnotenia charakteristík pacientov so závislosťou od heroínu (ta· 
buJka 13). Pri výbere vhodného programu je potrebné zohľadniť nielen intenzitu sa· 
motnej závislosti, ale aj osobnost pacienta, postoje k liečbe, jeho schopnosti spolu
pracovať a aj schopnosť pracoviska poskytovat určité terapeutické postupy. Napr. 
na našom pracovisku sú dobré podmienky pre intenzívne, krátkodobé programy, 
menej priaznivé sú podmienky pre rehabilitačno-psychoterapeutické programy. 

Systematické vyhodnocovanie účinnosti liečby môže pomôcť pri spresnení in
dikácií, úprave samotných programov a vytvorení diferencovaného systému detoxi
fikácie, ktorý umožní čo najväčšiemu počtu pacientov dosiahnut ciele tejto liečby . 
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