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Súhrn 

Liečba buprenorfinom značne pomáha opiátovo i kokaínovo závislým jedincom. 
Dopomáha aj stabilizovať motiváciu a komplianciu pacienta. Je vysoko indikovaný 
u chronicky závislých, hlavne u tých, kde hrozí kriminálna činnosť, respektíve kde 
je prítomná pozitivita na hepatitídu typu C, či infikácia HIV. 

V príspevku poukazujeme na význam liečby na vzorke ambulantných pacientov, 
ktorí absolvovali detoxikačný iniciálny ústavný pobyt a následne sa doliečovali as
poň 1 rok. Dennodenný kontakt so závislým pacientom a kontrolované užívanie je 
vysokým prediktorom úspešnosti liečby, zmeny kvality života a prevenciou zneuží
vania preparátu. Rok po ukončení liečby abstinuje 39 % pacientova 52,3 % je za
mestaných. 

K r ú č o v é s lov á: buprenorfin - ambulantná liečba opiátovo a kokaínovo 
závislých - sublingválne užívanie 
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E. Višňovský: EXPERIENCE S WITH BUPRENORPHINE 
TREATMENT IN OUT-PATIENTS 

Summary 

The buprenorphin treatment of opiate and cocaine addicted is widespread. It 
helps also stabilize patienťs motivation and compliance. There is high indication of 
this treatment by HeV, HIV infected and .criminals" addictive people. 

In our contribution we refer to importance outpatients buprenorphine treatment. 
This group was after short detoxification inpatients treatment and as follows has 
been treated at least on year. The daily therapeutic conctact and examinated drug 
taking was required as a very imported predictor of treatment efficacy. After 1 year 
of treatment 39 % patients are keeping abstinence, 52,3 % are employed. 

Key wo r ds : Buprenorphine - opiate and cocaine addictive out-patients tre at
ment - sublinqual administration 

Úvod 

Buprenorfin - derivát morfinového alkaloidu thebaínu je dostupný 
v mnohých krajinách ako analgetické médium v parenterálnej a subling
válnej forme . V USA je dostupný od roku 1980. Buprenorfin je 25 - 50-krát 
potentnejší, než morfin (Cowan, 1977). Na rozdiel od metadónu a LAMM, 
ktoré sú úplné ].l antagonisty, buprenorfin je parciálny agonista. Bupre
norfin sa distribuuje veľmi pomaly z receptora a je veľmi lipofilný, pôsobí 
relatívne dlho. Buprenorfin sa viaže aj na ostatných receptoroch, viaže sa aj 
na - receptory, ale pôsobí tu ako antagonista. Buprenorfin je nízko orálne 
biotransformovateľný, iba 10 % oproti intravenóznemu podaniu. Primárnym 
metabolitom buprenorfinu je norbuprenorfin, ktorý menej penetruje do 
centrálneho nervového systému. Perspektívny bude preparát Suboxon, kto
rý obsahuje buprenorfin a naloxon v pomere 4:1 s cieľom predísť ilegálnemu 
zneužívaniu. 

Výsledkami pokusov v roku 1978 Jasinskim a jeho spolupracovníkmi 
(Houde, 1979) sa zistilo, že buprenorfin je vhodný na liečbu opiátovej závis
losti . Množstvo štúdií potvrdzuje, že buprenorfin substituuje opiáty a zabez
pečuje pokles užívania ilegálnych drog. Demonštrácia efektivity liečby bu
prenorfinom sa opiera o tri formy štúdií: 
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1. porovnanie buprenorfinu oproti iným opiátovým agonistom 
2. porovnanie buprenorfinu splacebom 
3. štúdie, ktoré sledovali odpoveď na dávky 

Maximálny agonistický efekt sa dosahuje pri dávkach 8 mg/die subling
válne, čo je porovnateľné s metadónom asi 60 mg/die. Vzhľadom na jeho 
parciálne agonistický efekt je limitovaná odpoveď od dávky, a vyššie dávky 
buprenorfinu už nespôsobujú výraznejší efekt. Tí pacienti, ktori boli dobre 
kompenzovaní na vysokých dávkach metadónu alebo LAMM nie sú vhodní 
pre liečbu buprenorfinom. Úvod terapie je jednoduchší u pacientov, ktorí 
zneužívali opiáty s kratším polčasom (napríklad heroín). Iniciálne dávky bu
prenorfinu sú 4 - 8 mg za deň. Dávky sa nasledujúce dni zvyšujú na 
požadovanú úroveň. Pri prechode z metadónu sa musí redukovať jeho dávka 
na 30 mg/die. Buprenorfin sa môže podávať raz denne. 

Metóda 

Od februára 2002 do februára 2004 sme ambulantne sledovali závislých 
pacientov, ktorí iniciálne prešli detoxikačným pobytom na lôžkovej časti od
delenia. Išlo o kohortu 86 pacientov (73 mužova 13 žien) s priemerným ve
kom 25,1 roka. Išlo o opiátovo závislých, zlomok boli kokaínovo závislí (9 pa
cienti - rozmach užívania kokaínu v nitrianskom regióne v roku 2003), 
5 pacientov bolo polytoxikomanov. Priemerná denná dávka buprenorfinu 
bola 3,2 mg (tab. 1). 

S cieľom predísť zneužívaniu sme zabezpečili liečbu tak, že pacient den
no denne v stanovených hodinách navštívil ambulanciu a kontrolovane užil 
sublingválne liek. Cez víkend prišli pacienti na oddelenie, kde im bol liek 
kontrolovane podaný. Vo výnimočných situáciách sme vydali lieky na 
víkend rodičom (napríklad nevyhnutnosť odcestovať, návštevy a podobne), 
pričom rodič písomne potvrdil poddanie lieku. Z liečby sme vylúčili pacien
tov, ktorí boli počas sledovania pozitívni na akúkoľvek inú psychoaktívnu 
látku okrem buprenorfinu. Toxikológiu sme realizovali na súdnolekárskom 
oddelení FN Nitra. 

Sledovali sme za obdobie roka po ukončení liečby počet abstinujúcich, re
cidivujúcich pacientov, všímali sme si, ako sa mení ich kvalita života, za
mestnanosť, nová kriminálna činosť po substitučnej terapii. 
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Tabuľka 1. Štruktúra pacientov 

Štruktúra pacientov muži / ženy 73 mužov / 13 žien 

Dg. / počet F 11.2 / 71 / F 14.2 / 9 / F 19.2 / 5 / 

Priemerný vek 25,1 roka 

HeV pozit. / HIV pozit. 7/1 

Priemerná denná dávka buprenorfinu 3,2 mg 

Výsledky 

Z 86 pacientov bolo 73 mužova 13 žien. Vo vzorke bolo 7 pacientov HeV 
pozitívnych, 1 HIV pozitívny. Priemerný vek pacientov bol 25,1 roka. Prie
merné dávky buprenorfinu v sublingválnej forme boli 3,2 mg /die. 

Počas ročného sledovania sme zistili, že od drog kompletne abstinovalo 
34 pacientov, čo je 39,5 % pôvodnej kohorty. Kompliancia pacientov však do
siahla úroveň 39 %. V porovnaní so spoluprácou tých istých pacientov pred 
zaradením do substitučného programu došlo ku zlepšeniu spolupráce 
opiátovo a kokaínovo závislých po substitučnej terapii o 27 % (pôvodná 
kompliancia len 12 %). Počas podávania buprenorfinu bola kompliancia vyš
šia (84 %). U pacientov, ktorí užívali buprenorfin vznikla len v 6 prípadoch 
nová trestná činnosť (čo bolo 7 % nastavených pacientov). Zamestnanosť pa
cientov, ktorí absolvovali substitučnú terapiu buprenorfinom vzrástla z 5 % 
na 44 %. Nové diagnostikované pozitivity HIV boli u 5 (8 %) pacientov, je
den prípad bol novozachytenej pozitivity H IV. Výsledky zachytáva tab. 1. 
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Tabuľka 2. Osudy pacientov substitučného programu 
1 rok po jeho ukončení 

1 rok po ukončení substitúcie Počet 

abstinuje 34 

V kontakte s lekárom 39 

HCV nová pozitivita 5 

HIV nová pozitivita 1 

Nová psychiatrická komorbidita 7 

Nové trestné činy 6 

Zamestnaných 45 

Graf 1. Percentuálne zastúpenie zamestnanosti 
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Záver a diskusia 

Aj keď substitučná terapia buprenorfinom nesie so sebou nádych rizika 
zneužívania, je vyslovene na manažérskej schopnosti terapeuta, aby sa ne
dal zmanipulovať a zabezpečil lege artis substitučnú terapiu. V opačnom 
prípade by sa len podporila kriminálna tendencia závislých jedincov. 

V našom sledovaní sme zistili, že liečba buprenorfinom v relatívne nízkej 
priemernej dávke (3,2 mg/die) bola postačujúca na kompenzáciu značnej 
časti pacientov závislých od opiátov a kokaínu. Nízku dávku buprenorfinu 
použili v našich podmienkach aj pri detoxikácii na Psychiatrickej klinike 
v Bratislave (Kolibáš a kol., 1997). 

Po ročnom užívaní buprenorfinu abstinovalo do 40 % pacientov, o niečo 
viac však v liečbe napriek recidíve spolupracovalo , zlepšila sa kompliancia 
aj komunikácia v psychoterapii, výrazne sa redukovala nezamestnanosť 

klientov, ich rozvoj ďalšej kriminálnej činnosti. Len ojedinele sa prejavila 
nová nákaza, avšak v malom percente prípadov. 

Pri zabezpečení psychoterapie a resocializačných praktík sa javi liečba 
buprenorfinom v našej ambulancii ako vysoko prínosná. Perspektívny sa 
javí preparát Suboxon, kde je kombinovaný v pomere 4:1 buprenofin s nalo
xonom, čím by sa výrazne redukovala pravdepodobnosť zneužívania pre
parátu. 
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