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Súhrn 

Výsledky plazmatických koncentrácií metadónu vo vybranej skupine 13 pacientov (z toho 1 
žena, s priemerným vekom 25,7; SD ± 5,0 rokov; od 19 do 42) z metadónovej udržiavacej liečby 
boli základom pre ďalšiu diskusiu . Priemerná dávka metadónu bola 104 mg (SD ± 53; 40-170) 
a priemerná koncentrácia metadónu v plazme pred nasledujúcou dávkou bola v skupine pa
cientov 300,6 ng/ml (SD ± 167; 85-616). Klinický význam týchto zisteni bol diskutovaný vo 
vzťahu k odkazom z literatúry. Bolo konštatované, že dodnes nebol zistený žiadny pevný vzo
rec, ktorý by bolo možné použiť na výpočet optimálnej dávky metadónu na základe jeho kon
centrácie v plazme. 

K r ú č o v é s lov á : koncentrácia metadónu v plazme - metadónová udržiavacia liečba -
metadónové plazmatické hladiny. 
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L. Okruhlica, J. Valentová, L. Varholáková, M. Raková, 
K. Lietavová, A. Hozová: DETECTION OF METHADONE 
PLASMA CONCENTRATIONS IN METHADONE 
MAlNTENANCE TREATMENT 

Summary 

The results of methadone concentrations in plasma in selected group of 13 patients (1 fe
male, mean age 25.7 years SD ± 5.0; from 19 to 42 years) from methadone maintenance tre at
me nt program were basis for further discussion. Methadone do se was 104 mg on an average 
(SD ± 53; 40-170), and mean through concentration of methadone was 300.6 ng/ml (SD ± 167; 
85 - 616) in the group. The clinica! relevance of the findings with references from the litera tu
re was discussed. It was concluded that there has not been detected till now any fl.Xed formu
la, which might be used to calculate optima! methadone dose on the basis'of its plasma con
centration. 

Key w o r ds : methadone plasma concentration - methadone maintenance treatment -
methadone plasma levels 

Úvod 

Farmakoterapia agonistami u pacientov so závislosťou od opiátov stavia klinika 
do nových situácií. Zreteľne to vyjadruje kritérium tolerancie pre syndróm závislosti 
podľa MKCH-10 (SZO 1992), v ktorom sa ad (d) uvádza: "dôkaz tolerancie tým, že sú 
potrebné zvýšené dávky psychoaktívnej látky za účelom dosiahnutia účinkov, ktoré 
boli pôvodne produkované pri nižších dávkach (jasné príklady sa nachádzajú u je
dincov s alkoholovou a opiátovou závislosťou, ktorí si môžu vziať denné dávky dosta
točné na zneschopnenie, alebo usmrtenie užívateľov bez tolerancie)". V minulosti bol 
v niektorých krajinách administratívne stanovený horný limit dennej dávky me
tadónu, napr. v USA 100 mg. Napriek tomu, že sa zistila v programoch udržiavacej 
metadónovej liečby signifikantná redukcia užívania ilegálnych opiátov so stúpajú
cou dávkou metadónu, zostávala napr. podľa Straina (1999) pri priemernej dennej 
dávke 90 mg (rozpätie : 80-100) ešte stále vysoká proporcia (53%) močov pozitívnych 
na morfin. Pri tomto pristupe by sa po hranicu dávky 100 mg metadónu denne zme
stila iba časť uspokojivo liečených pacientov. Veľká časť by bola nedostatočne medi
kovaná - "poddávkovaná". Preto, aby sa dosiahol primeraný terapeutický účinok, 
bolo potrebné u časti z nich dávky ďalej zvyšovať (Maxwell , 1999; Leavitt, 2000). Do 
akej výšky a u ktorých pacientov, to musí riešiť predpisujúci lekár na individuálnej 
báze (Lowinson, 1997). Moderný prístup určovania primeranej dennej terapeutickej 
dávky metadónu v programoch udržiavacej liečby sa riadi t roma hlavnými zásada
mi: (1 ) predchádza vzniku abstinenčného stavu pri závislosti od opioidov počas 
24-36 hodín, (2) redukuje alebo eliminuje "craving" (baženie) po droge, (3) blokuje 
euforizujúce účinky ilegálnych narkotík (Finneganová, 2000). Vzhradom na veTké 
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rozpätie optimálnej terapeutickej dávky medzi jednotlivými pacientmi boli ako 
možný pomocný indikátor na jej stanovovanie skúmané plazmatické hladiny me
tadónu (lnturrisi, 1972; Kreek, 1973; Wolff, 1991; Payte, 1993; Kell, 1994). Boli tiež 
pokusy určiť minimálnu a maximálnu terapeuticky opodstatnenú hladinu metadónu 
(Bell, 1988; Dole, 1988; Loimer, 1992; Ke II , 1995). Doposial ale neexistuje v tomto 
smere dostatočná klinická zhoda. Preto sme sa rozhodli pilotne presondovat, aký je 
vzťah medzi dennou dávkou metadónu a jeho plazmatickou hladinou u pacientov 
v programe udržiavacej metadónovej liečby u nás v súvislosti so zavádzaním tejto 
metodiky do domácej laboratórnej praxe. 

Materiál a metodika 

Vykonali sme malú sondážnu štúdiu u selektovanej skupiny 13 pacientov (1 že
na) s priemerným vekom 25,7 rokov (SD± 5,0; od 19 do 42 rokov), ktorí boli zaradení 
do metadónovej udržiavacej liečby v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratis
lave. Odoberali sme im venóznu krv v čase pred užitím nasledujúcej dávky me
tadónu (cca po 24 h od predchádzajúcej) na určenie jeho plazmatickej hladiny. Meta
don hydrochlorid užívali formou sirupu per os. Výber pacientov sme zvolili tak, aby 
v sledovani boli iba tí, ktorí mali v poslednom mesiaci pri kontrolách negatívne 
výsledky testov moču na morfín, ktorí nevykazovali pri kontrolnom klinickom vyše
treni subjektívne a/alebo objektívne príznaky abstinenčného stavu pri syndróme 
závislosti od opioidov. 

Pre potreby vypracúvania laboratórnej metodiky aj s ohľadom na limitované 
zdroje sme vykonali výber pacientov tak, aby ich bolo možné podla graduovanej 
veľkosti dennej dávky metadónu v rámci skúmanej vzorky zaradiť do troch pod
skupín: (a) 40-60mg, n=5; (b) 100-110mg, n=4; (c) 170mg, n=4. Priemerná dávka me
tadónu bola 104 mg (SD ± 53), v rozpätí od 40 do 170mg. Vzorky krvi boli spraco
vané metodikou GC/MS v Toxikologickom, anti dopingovom centre Univerzity Ko
menského v Bratislave v rámci vývoja štandardnej metodiky na kvantitatívne sta
novovanie vyšetrovania metadónu v sére. 

Výsledky 

Priemerná hladina metadonémie v nami skúmanej vzorke bola 300,6 ng/ml (SD 
± 167) v rozpätí od 85 do 616 ng/ml (Graf 1). Vzhľadom na malú vzorku sme nevyko
nali matematicko-štatistickú analýzu výsledkov. 
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Obrázok 1. 
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Cieľom práce bolo priblížiť našej odbornej verejnosti, akým zložitým problémom 
je farmakokinetika pri liečbe metadónom. Prezentovaná sonda je len malou 
ukážkou, ktorá síce na jednej strane naznačuje súvislosť medzi výškou dávky meta
dónu a jeho zistenou plazmatickou hladinou, ale súčasne poukazuje aj na to, aká vy
soká je variabilita a aká vorná je spomínaná asociácia. Ilustráciou sme chceli uviesť 
diskusiu . Napriek malej vzorke sú výsledky v súlade so zisteniami iných v tom, že 
hoci bola zistená korelácia medzi dávkou metadónu a jeho koncentráciou v plazme, 
tento vzťah nemusí byť lineárny a je potrebné počítať s vysokou mierou interindivi
duálnej variability (Wolff, 1992; Byrne, 1998; KeB 1994; Eap, 1999). Kým niektorí 
(napr. Loimer, 1992) odporúčali rutinné monitorovanie metadonémie ako pomocné
ho nástroja pre rozhodovanie pri dávkovani, ini dospeli k záverom, že plazmatické 
hladiny nebudú mať pravdepodobne praktický význam v programoch metadónovej 
udržiavacej liečby (Vos, 1995; Horns, 1997; Leavitt, 2000). Možné dôvody zo strany 
klinika na stanovenie metadonémie možno sumarizovať takto: (1) subjektívne 
sťažnosti pacienta na nedostatočnú dávku pri absencii objektívnych abstinenčných 
symptómov, (2) objektívne zistené abstinenčné príznaky pri vysokých dávkach me
tadónu, (3) príznaky nadmernej sedácie pri veImi nizkych dávkach metadónu, (4) 
opakovane pozitívna toxikologická analýza moču na opioidy napriek zvyšovaniu 
dávok metadónu. Sú to pravdaže, iba príklady možného klinického uvažovania, kde 
aj pojmy nizka, resp. vysoká denná dávka metadónu sú iba relatívne a možno ich 
presnejšie definovať zväčša iba štatisticky a len vo vzťahu k preskripčným zvyklo
stiam a zistenému priemeru v tom - ktorom konkrétnom programe metadónovej 
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udržiavacej liečby v istom čase. Viacerí píšu o potrebe dosiahnutia minimálnej plaz
matickej hladiny metadónu po 24 hodinách od jeho podania v rozpätí od 150 do 
600 ng/ml (Dole 1988; Wolff, 1991; Loimer, 1992; Byrne, 1998; Leavitt, 2000). Eap 
(1999) uvádza, že žiadna štúdia neposkytla doteraz dostatok dôkazov o existencii 
všeobecne platného prahu minimálnej hladiny. Podľa Maxwelovej so Schinderma
nom (1999) hladiny môžu byť do istej miery nápomocné pri potvrdení neadekvátnej 
dávky metadónu, ale nie pri stanovení optimálnej. Sú spolu s ďalšími (Loimer, 1991 ) 
názoru, že 400 ng/ml je najnižšou koncentráciou, ktorá je zvyčajne považovaná za 
účinnú pri úľave od objektívnych a subjektívnych symptómov abstinenčného stavu. 
Niektorí ich pacienti však mali metadonémiu aj 800-1200 ng/ml v čase pred po
daním ďalšej dávky, bez známok nadmernej medikácie opioidmi. Leavitt (2000) do
konca uvádza prípad stabilizovanej pacientky s maximálnou metadonémiou 
3400 ng/ml na vrchole dennej krivky a s hladinou 1800 ng/ml v čase pred podaním 
nasledujúcej dávky. Pacientka bola udržiavaná na dávke 400 mg metadónu denne. 
Optimálny pomer maximálnej a minimálnej sérovej hladiny je podľa Lowinsonovej 
(1997) približne 2:1. 

Ako sa nám javí z doterajších zistení, neexistuje všeobecne platný jednoduchý 
vzorec, ktorý by bol za pomoci stanovení a metadonémie cestou k predpisu op
timálnej dávky metadónu u jednotlivca. Jedným z hlavných dôvodov môžu byť inter
individuálne rozdiely v rýchlosti metabolizácie. Súčasný výskum potvrdil, že me
tadón sa metabolizuje prevažne v pečeni (v menšej miere v tenkom čreve ) za enzy
matickej aktivity zahŕňajúcej izoformy cytochrómu P450 (enzýmy CYF 450), v meta
bolizme metadónu sú účastné izoformy CYF 450: CYF3A4, CYF2D6 v menšej miere 
aj CYF1A2 a možno aj CYF2C9 a CYF2C19 (Eap, 1999, Foster, 1999). Podľa názoru 
Dola (1988) pacientov klinický stav spoľahlivo koreluje s hladinou metadónu v krvi 
a so stupňom tolerancie . Už Kolb (1938) konštatoval, že sa nedostatočná váha pripi
suje subjektívnym prejavom abstinenčného stavu. Hiltunen (1995) zistil, že pacient
mi referované subjektívne abstinenčné symptómy významne korelovali s plazma
tickými hladinami metadónu a že pacienti môžu mať tieto príznaky pri absenci i 
akýchkoľvek objektívnych symptómov. Vykonaná sonda porovnania metadonémie, 
ako aj naša klinická skúsenosť podporuje zistenia, že denné dávky metadónu pod 
60 mg sa javia byť u väčšiny pacientov nedostatočné . Traja zo sledovaných pacien
tov mali však metadonémiu pod 150 ng/ml, čo je podľa Dola (1988) tá najnižšia 
akceptovateľná plazmatická koncentrácia pre efektívnu dávku. Pričom iní autori, 
ako už bolo spomenuté, považujú za minimum hladinu 400 ng/ml, čo bolo splnené 
iba u 4 z našich 13 vzoriek. Ako ale vidieť, vzhľadom na stabilizovaný klinický stav 
pacientov je ťažké aj nízke hodnoty jednoznačne považovať za prejav suboptimálne
ho dávkovania metadónu. V súhlase s Hiltunenom (1995) považujeme preto za po
trebné doplníť výskumné sledovania o zisťovania, ktoré by validizovali odporúčané 
rozpätia plazmatických hladín metadónu na základe subjektívnych symptómov 
uvádzaných pacientom. 
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Záver a obmedzenia 

Záverom by sme chceli opäť zdôrazniť, že naše zistenia boli iba úvodom do
plňujúcim nasledujúcu diskusiu , ktorá poskytla mnohé ďalšie informácie zo zahra
ničných zdrojov s väčšou vedeckou váhou, ktoré vychádzali z rozsiahlejších súborov. 
PrehIad poukazuje na to, že toxikologické zisťovanie plazmatických hladín me
tadónu pri dnešnom stave poznania s ohľadom na veľkú interindividuálnu variabili
tu môže byť v procese klinického rozhodovania lekárovi nápomocné ako približný 
orientačný indikátor najskôr na detekciu suboptimálnych hladín, resp. dávok me
tadónu. Sledovanie prítomnosti subjektívnych a objektívnych prejavov abstinenčné
ho stavu pri syndróme závislosti od opioidov štruktúrovaným spôsobom spolu so 
zisťovaním metadonémie naznačuje možný smer skúmania v budúcnosti . 
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