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Úvod 

KAZUISTIKY 

Bupropión je v liečbe primárne používaný ako antidepresívum a anti
adiktívum pri závislosti od nikotínu. Bol tretím nejpredpisovanejšiím anti
depresívom v USA za rok 2016. Pôsobí ako inhibítor spätného vychytávania 
noradrenalínu a domanínu (NDRI), je non-kompetitívny antagonista ni
kotínových receptorov a3B2, a3B4, a4B2 a veľmi slabý antagonista 7 recep
tora. Nespôsobuje ospanlivosť, sexuálne dysfunkcie, ani priberanie na hmot
nosti. V medicíne je použiteľný okrem liečby depresívnej poruchy, závislosti 
od nikotínu aj pri ADHD, pri sexuálnych dysfunkciách, pri liečbe obezity. 

Po chemickej stránke je bupropión substituovaný katinón (amfebutamón; 
3-chloro-N-tert-butyl-B-keto-a-metylfenetylamín). Carroll a kolektív (2009) 
referujú o sérii syntetizovaných analógov bupropiónu (označených lb až 
lfl), ktoré majú lepšiu potenciu na liečbu kokaínovej závislosti. Niektoré 
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analógy (z 35 syntetizovaných) vykazujú zvýšenú schopnosť inhibície spät
ného vychytávania dopamínu oproti samotnému bupropiónu a ponechanú 
tú istú mieru blokády spätného vychytávania noradrenalínu. To by mohlo 
zvýšiť efektivitu pôsobenia bupropiónu v liečbe kokaínovej závislosti. Šesť
mesačná štúdia liečby kokaínovej závislosti u pacientov v metadónovom 
programu bupropiónom v kombinácii s psychosociálnou podporou potvrdila 
túto kombináciu prístupu ako efektívnejšiu oproti iba samotnému podáva
niu bupropiónu (Poling a kol., 2006). 

Kazuistika 

V kazuistike uvádzam prípad prvýkrát sa ambulantne liečiaceho kokaí
novo závislého, kde sa závislosť rozvinula až v 4. decéniu života. Prekvapivá 
bola od začiatku pomerne vysoká miera motivácie pacienta k liečbe a odhod
lania ku zmene životného štýlu. Pacient spočiatku chcel figurovať „anonym
ne". Vyhoveli sme požiadavke liečby „mimo" zdravotného systému poistenia, 
čo aj zjednodušilo aplikáciu bupropiónu. Ten je v praxi v liečbe tejto diagno
stickej jednotky osožný, nie je pre túto indikáciu však oficiálne registro
vaný. Aktuálne pacient abstinuje od kokaínu ôsmy mesiac, výrazne sa znížil 
jeho craving (prahnutie). Eliminovali sa emočné prejavy, ktoré boli konzu
mom facilitované (iritabilita, konfliktogénnosť v partnerskom vzťahu), tie 
neboli primárne jeho osobnosti vlastné. Liečba dopomohla k vyváženiu ži
votného štýlu, redukcii za deň konzumovaných tabakových cigariet, zlepšila 
sa sexuálna apetencia a aktivita klienta, schudol počas liečby 9 kilogramov 
k jeho vlastnej spokojnosti. 

Pacient (muž, 45 rokov) 

Prvé vyšetrenie organizuje družka pacienta. Telefonicky objednáva 
klienta na vyšetrenie. Uvádza, že najradšej by bola, ak by sa mohol liečiť 
„anonymne", najlepšie na ,jej meno". Nechce liečbu realizovať cez zdravotnú 
poisťovňu, uvedie predbežne len svoje meno, žiada, aby sme si partnera po
značili pod ním. Klient je z iného mesta, ale nemá problémy docestovať do 
našej ambulancie v Nitre. 

Rodinná anamnéza: 

Bez známej záťaže duševným ochorením v rodinnej anamnéze. Samo-
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vraždy, ani samovražedné pokusy v rodine neboli. Zvláštne povahy sa v ro
dine nevyskytli. Nik sa neliečil na psychiatrii ambulantne, ani ústavne. 
Závislosti v rodine neboli. Otec je inžinier, bol ekonóm v jednom bratislav
skom podniku, matka bola pedagóg. Otec má 80 rokov, lieči sa na vysoký 
krvný tlak; matka je 76-ročná, liečená na cukrovku a glaukóm. Pacient má 
jednu o dva roky mladšiu sestru, inžinierku - účtovníčku. Vzťahy majú v ro
dine dobré. 

Osobná a sociálna anamnéza: 

Narodený bol podľa informácií od matky načas. Raný psychomotorický 
vývoj bez zaostávania, zaškolený načas. Na základnej škole sa dobre učil, 
netrpel šikanou, ani sám nebýval agresívny. Neguje informácie, smerujúce 
k diagnostikovaniu detských neuróz. Kontakt s pedopsychológom, pedopsy
chiatrom nikdy nemal, logopéda nanavštevoval. V detstve a a adolescencii 
bez závažných somatických ochorení. Na gymnáziu sa učil dobre. Je vyso
koškolsky vzdelaný, má právnické vzdelanie, aktuálne je 14 rokov rozve
dený, ale s exmanželkou má korektné vzťahy. Ženil sa ako 21-ročný, ešte 
počas vysokej školy. Má jedného 24-ročného syna, vzťahy majú dobré. Ope
rovaný nebol, nelieči sa na žiadne chronické ochorenia. CNS atakovaný ne
mal, lieky žiadne neužíva, alergie nemá. Nie je alergik. Bývaval športovec -
bežec, aktuálne skôr rekreačný turista. Terajšiu družku má tri roky. Stojí 
na čele jednej firmy, všetko musí sám podpisovať, nemôže nikoho „delego
vať". Mal v práci partnera deväť rokov, s ktorým sa však pred dvoma rokmi 
rozišiel. Partner zneužíval klientovu prácu a výkonnosť. Aktuálne už kom
pletne vyplatil jeho investície a podniká sám. Bol síce sklamaný, ale nepo
ložilo ho to, zadaptoval sa na zmenu vo firme. Oslobodil sa od toho. U psy
chiatra sa nikdy neliečil, psychológa nenavštevoval. Nikdy nebol trestaný. 
Okrem športu ho baví klasická hudba. 

Štýl konzumu psychoaktívnych látok: 

Len raz v živote užil marihuanu, nič mu to nerobilo. Bol len zvedavý, bol 
ešte na vysokej škole. Začal užívať kokaín vo veku 39 - 40 rokov. Bola to 
náhoda, nikdy dovtedy ho neužil. Vyskytol sa v Prahe na jednej oslave, boli 
na diskotéke, vtedy kokaín užil prvýkrát, fajčil ho. Po asi 3 - 4 mesiacoch ho 
znovu užil, neskôr počas nasledujúcich dvoch rokov ho užíval šnupaním asi 
raz mesačne, teda do veku 41 rokov ho užil možno 30 krát. Nasledovala 
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pauza asi rok, mal novú priateľku. Od veku 44 rokov (teda posledné dva ro
ky) však kokaín berie častejšie. Badá na sebe únavu, keď prestane droga 
pôsobiť, nutkanie na konzum. Vie, že by ho nemal konzumovať a dá si ho, čo 
ho mrzí. Trápi ho táto „rozpoltenosť". Sníva sa mu o jeho konzume. Vidí, že 
nemá taký záujem o sex, keď prestane kokaín pôsobiť. Keď ho užije, dodá 
mu to energiu, neskôr je ale „mínusový". Zhusťuje obdobia konzumu, zvyšu
je aj dávkovanie, užíva ho stále šnupaním, rádovo možno desiatky ráz za 
posledný rok, možno aj viacej. Odôvodňuje si jeho konzum tým, že býva 
unavený, lebo v práci má toho veľmi veľa. Potom sa ale nedokáže venovať 
vlastným záujmom, aj družku zanedbáva. Rýchlejšie vzbÍkne a je voči druž
ke ,jedovatý". Nikdy predtým taký nebýval, býval pokojný. Fajčí 20 taba
kových cigariet denne. Iné psychoaktívne látky nekonzumoval. Alkohol pije 
veľmi zriedka, príležitostne. S hraním automatov, ani inými nelátkovými 
závislosťami nemá problém. 

Podľa družky pri prvom vyšetrení: 

On stojí na čele firmy, naozaj musí všetko podpisovať sám, nikoho 
nemôže delegovať. Keď sa zoznámili s ňou, mal „pauzu" v užívaní kokaínu. 
Predtým ale bral, o čom sa jej zdôveril. Najprv užíval kokaín asi raz za dva 
mesiace, potom každý mesiac. Posledné obdobie oveľa častejšie. Nahnevalo 
ju, že pri konzume kokaínu si ani nevšimol, že sa zo zahraničia vrátil domov 
jeho syn. Majú luxusné bývanie, sú obaja poriadkumilovní. Mrzí ju, že sa 
stretla s bývalým manželom, o čom druh (pacient) nevedel. Mala z toho 
výčitky. Neskôr sa to dozvedel, vtedy on ako na odozvu začal brať častejšie 
kokaín. Ona si myslí, že berie kokaín preto, lebo je zodpovedný za veľmi 
veľa ľudí, je 18 hodín „na nohách". Keď si dá kokaín, potom nespí. Chceli 
mať spolu dieťa, ale prišli o neho. Keď ho užije, býva na ňu podráždený, 
slovne agresívne odpovedá, nikdy taký nebýval. Sexuálny život medzi nimi 
za posledný rok ochabol, frekvencia sexuálnych stykov sa za posledný rok 
asi 4-násobne znížila, akoby on už nemal taký záujem o ňu. Odôvodnil to 
preťaženosťou. 

Objektívne psychiatricky: 

Lucídne vedomie, plne a správne allo-, auto-, somatopsychicky oriento
vaný, ochotne nadväzujúci verbálny kontakt, vnímanie intaktné, myslenie 
koherentné, bez štrukturálnych zmien, bez bludov, bez akejkoľvek psycho-
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tickej symptomatiky. Intelekt v pásme populačného nadpriemeru, bez preja
vov osobnostnej abnormity. Eutýmia. Popisované zníženie sexuálnej apeten
cie pri chronifikovanom konzume. 

V oblasti addikcie zvyšovanie tolerancie voči dávkam, zhusťovanie období 
konzumu, uvedomovaný craving, suché recidívy, adiktívne ambivalentné 
prežívanie, racionalizácia konzumu, autoakuzácie voči neschopnosti spon
tánnej abstinencie, príznaky z vysadenia a ich eliminácia ďalším konzu
mom, dopad konzumu na sociálnu sféru (konflikty s družkou, redukcia frek
vencie intímnych splynutí, v práci sťaženie komunikácie s podriadenými), 
poruchy koncentrácie pozornosti, somnolencia po vysadení látky. Motivácia 
k liečbe zrelá, „self esteem" však redukované. 

Skóre Brie{ Substance Craving Scale pri prvom vyšetrení dosahuje hod
notu 9 bodov. Skóre Beckovho dotazníka depresie: 11 bodov 

Priebeh: 

Pacient zahájil ambulantnú protitoxikomanickú liečbu. Ústavnú liečbu 
odmietol, ani si ju kvôli práci nemôže dovoliť. Verí, že ambulantnou liečbou 
sa mu dá pomôcť. Nechce byť liečený cez zdravotnú poisťovňu. Pôvodnú an
onymitu, ktorú si chce dodržať, sa pokúšame argumentáciou okrem iného 
prelomiť s cieľom dopracovať sa k valídnemu informovanému súhlasu. Po
dobne aj vzhľadom k potrebe oslovovania počas psychoterapeutického proce
su a uvedeniu mena na recepte je potrebné poznať jeho meno. Posledný 
konzum kokaínu šnupaním uvádza štyri dni pred prvým vyšetrením. Tomu 
zodpovedá somnolencia a pokles dynamogénie. 

Vzhľadom k tomu, že terapiu aj medikáciu si hradí klient sám, je vy
riešená „off-label" preskripcia preparátu bupropión, o čom bol informovaný. 
Nesnažíme sa vkladať do diagnostických záverov diagnózu afektívnej poru
chy s cieľom priblížiť legálnu možnosť podávania antidepresívnej liečby. 

Vlastná skúsenosť s inými podobnými pacientmi a klinický obraz dáva pod
klad k nasadeniu bupropiónu 300 mg denne. Hmotnosť pacienta je 98 kg pri 
výške 183 cm. Nedarí sa mu zoštíhlieť, hoci by chcel. Už pri prvom sedení 
analyzujeme spúšťače cravingu, zahajujeme kognitívne-behaviorálnu tera
piu. 

Pri najbližšej kontrole o tri týždne pacient uvádza, že po piatich dňoch 
od nasadenia lieku zjavne začal pociťovať, že liek funguje. Výborne mu „sa
dol". Uvažuje nad tým, že kým bral kokaín, strácal veľa času. Prišiel na to, 
že aj zvedavosť bol dôvod jeho užívania. Hlavné však asi bolo, že sa chcel 

37 



E. VIŠŇOVSKÝ/ BUPROPIÓN V LIEČBE KOKAÍNOVEJ 
ZÁVISLOSTI 

odmeniť a trochu si oddýchnuť. Doniesol úlohu, zadanú terapeutom na 
prvom sedení. Čas, stratený konzumom kokaínu a následkami konzumu te
raz využíva tak, že ide radšej cez víkend von, je viacej v prírode. Prvých päť 
dní po nasadení lieku vstával o 05:00 hodine ráno. Spánok sa mu teraz 
zásadne upravil. Neužíva žiadne iné farmaká. Viac kokaín nekonzumoval. 
Toxikologické vyšetrenie je kompletne negatívne. 

Na kontrole po troch mesiacoch od zahájenia liečby sa sťažuje na herniu 
medzistavcovej platničky, užíval infúzie s magnéziom a Novalgin. Mal veľmi 
veľa roboty, robil 15 hodín vkuse. Raz sa mu aj stalo, že skoro užil kokaín, 
ale to bolo pri tej bolesti, chcel si dopriať trocha úľavy. Nakoniec ho neužil a 
išiel na vzduch, dobre sa najedol v reštaurácii. Toxikologické vyšetrenie je 
kompletne negatívne. V terapii pracujeme s plánmi manažmentu hypote
tického relapsu ako aj zvládania cravingu. Pracujeme s obrazom vlastnej 
duševnej karikatúry. Zameriavame sa na možnosti ovplyvnenia časových 
aktivít dňa a dosiahnutia rovnováhy medzi prácou a oddychom. Bolo po
trebné pomenovať zlyhávania v asertívnych prejavoch. 

Pri ďalších sedeniach uvádza, že po 5 mesiacoch od zahájenia liečby 
vníma, že abstinuje pre seba, nie pre družku. Predtým to robil len pre ňu. 
Teraz máva minimálne nutkania na konzum kokaínu. Fajčí trochu menej, 
myslí, že aj to ovplyvnil liek - fajčí 12 až 15 tabakových cigariet denne. Cíti 
sa menej napätý, má čisté svedomie, abstinuje od kokaínu plne, menej na 
neho myslí. Dá sa povedať, že možno raz za mesiac na pol hodinu si na neho 
spomenie. Toxikologické vyšetrenie je kompletne opakovane negatívne. 
Brie{ Substance Craving Scale vykazuje hodnotu 3 bodov; Beckov dotazník 
depresie: 5 bodov. 

Pri poslednej kontrole 8 mesiacov od zahájenia liečby uvádza, že už ab
solútne nemyslí na drogu. Uvedomuje si, že mu okrem psychoterapie veľmi 
pomohol aj liek (subjektívne minimálne v 50 %). Trochu aj banoval, že 
lekára nevyhľadal už pred rokom. Fajčí ešte menej tabakových cigariet - asi 
8 až 10 denne. Alkohol nepije vôbec, tri kávy za deň vypije, espressá, podob
ne ako v minulosti. Všimol si, že schudol, má 89 kg, teda oproti zahájeniu 
liečby u nás schudol 9 kilogramov, čo ho veľmi teší. Nešlo mu to tak rýchlo 
predtým, aj keď športoval, prestal jesť tak neskoro večer. 

Pokračujeme v liečbe bupropiónom 300 mg pro die, ktorý dobre toleruje. 
K liečbe je vysoko motivovaný. Zvláda aj expozície (oslavy a návštevy miest, 
kde kedysi konzumoval kokaín), atraktivita miest aj asociovaných emočných 
pnutí pre neho výrazne „bledne". 

Aktuálne pacient abstinuje od kokaínu 8. mesiac od zahájenia ambu-
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lantného kontaktu. Tvrdí, že na ňom musí byť vidieť, že je teraz šťastným 
človekom. 

Diagnostický záver: Závislosť od kokaínu F 14.2 

Diskusia 

S podávaním bupropiónu u závislých od psychostimulancií (kokaínu ale 
aj metamfetamínu) má autor v ambulantnej praxi dlhšiu pozitívnu empi
rickú skúsenosť. Dobre na neho reagujú tí, ktorí nemajú ešte pokročilé 
štádium závislosti, nemajú premorbídne závažnú abnormnú osobnostnú 
štrukturalizáciu a primárne začali užívať psychostimulancium na eli
mináciu únavy. Nemuseli byť pritom komorbídne depresívni. V tomto prípa
de však došlo k prekvapivo razantnému a presvedčivému anticravingovému 
efektu medikácie ako aj stabilizácii sociálneho fungovania. Pacient spÍňal 
kritériá pre látkovú závislosť. Neštandardný je vek, kedy sa závislosť ako aj 
prvá skúsenosť s látkou iniciovala (39 rokov). Predpokladám, že okrem sa
motnej vhodne zvolenej farmakoterapie sa na úspešnej liečbe podieľa aj po
merne slušne štruktúrovaná, zrelá osobnosť, sociálne vypracovaný a neohro
zený status i fungujúci partnerský vzťah a spolupráca partnerky v liečbe. 
Od začiatku bola prítomná motivácia k liečbe a aktívne plnenie si úloh 
v psychoterapeutickom vedení. Bupropión je u neho dobre tolerovaný 
a okrem potlačenia cravingu a iritability ako vedľajší efekt vlastného pôso
benia redukoval konzum nikotínu, dopomohol k želanému poklesu hmotno
sti a úprave sexuálnych funkcií. Kazuistika sa dotkla klinicky významného 
zistenia, že tento typ závislosti sa môže rozvinúť aj vo vyššom veku oproti 
priemeru. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny 
konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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