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Nejprve bych obj asnil , co mne vedlo k tomu , že jsem se zača l zabývat naznačenou 
problematikou . Závislosti na tabáku představují dnes nejvýrazněj š í masově rozšířené 
zdravotnické riziko á z tohoto hlediska jsou nej nebezpečněj š í ze všech návykových 
chorob. Okolo nás ve spo lečenském prost řed í probíhá zdravotně výchovná akce Sance 
pro t ř i milióny; všichni máme možnost zajistit si mnoho mate riálů , které dokazují 
škodlivost a rizikovost kouření. 

V roce 1981 jsem byl léčen na o torhinolaryngologickém oddě le ní a podrobil jsem se 
operaci. Ve vedlejším nemocničním pokoji umíral asi šedesátiletý muž na rakovinu 
hrtanu . Mohl j eště občas vyjít z místnosti a posadit se na lavici . Jedny z posledních po
hybů, které v živo tě dě l a l , byly ty pohyby. kterými si při kláda l zapálenou cigaretu k ús
t ům a kouřil. Byl vyhublý, sešlý, zce la ovládaný svou závislostí. 

Za něj a kou dobu po tom se na mne obrátil kardio log, který mi doporučil dalšího 
pacienta . Bylo mu asi padesát roků , trpě l srdeční vadou, kte rá byla operabilní. Pod
mínkou k provedení operace bylo, aby přesta l kouřit ; byl to silný kuřák , mě l kouřit 
60 cigaret za den . Promluvil jsem s ním a ujasnili jsme si, že nepovažuje za možné, aby 
sám kou ři t přesta l. Zkoušel to a vůbec to nešlo . Uvědomova l si rizika, která mu hrozí 
a přesně vědě l , že pokud n epřesta ne -li kouřit , zkrátí si život. Psychologický a psycho
terapeutický zásah , který by vedl k abstinenci , nebyl možný. Tento muž již zemře l , 

a to v roce 1986. 
Později se na mne obrátil třice ti osmile tý vedoucí jedné liberecké provozovny. Pod

robně rozebral sám svoji anamnézu . Vědě l , že mu kouřen í škodí a jak mu škodí , po
psal svoj i bronchitidu a svůj vystupňovaný neuroticismus. Vyvrátil mi moje návrhy na 
možnost psychoterapeutického vedení jako neúčelné a požádal o jinou pomoc. 

Ještě se na mne s důvěrou obrátila čtyřicetile tá žena s intelektuálním povoláním . 
Sdělila mi , že jezdí pravidelně každým rokem do jedné západní země. Vysvětlila mi , 
že "tam už nikdo nekouří" a ona se svým kouřením mezi příbuznými "není vůbec mož- . 
ná" . Když tam zkusila abstinovat , dostavil se tak výrazný depresivní syndrom , že 
znovu zača l a kou řit. Zkusila abstinovat celkem t řikrát a vždycky znovu selhala. V do
bě, když se mnou mluvi la, ji čeka la další cesta na Západ a předem se bála ostudy. 

Jak to všechno dopadlo? Poslední dva dnes abstinuj í od kouření rok a déle . Přiš li 
ještě další a jej ich historie byly někdy moc smutné . Domnívám se, že jsem a lespoň 
stručně nast ínil to , co mne osobně vedlo k plánování a provedení l éčebných zásahů, 
které popíši. Byla to snaha pomoci tam, kde jsem jinou možnost nevidě l. 
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Vyšel jsem z toho , že v době , o kterou jde , tedy zejména o první polovinu osmdesá
tých let , jsme postupně shromažďovali a vyhodnocovali výsledky z léčby závislých na 
drogách depotním přípravkem , kterým je flufenazin decanoát vyráběný v Českoslo
vensku li cenčně pod názvem Moditen depot (Drtil , 1983) . Cílem našeho zásahu bylo 
utlumit abstinenční příznakový syndrom, který vzniká po odnětí drogy , kterou v tom
to případě je tabák. Výsledky z l éčby závislých na jiných drogách byly natolik povzbu
divé, že jsme přípravek začali cíleně aplikovat i u závislých na tabáku . 

Materiál a m etodika 

Program léčby závislých na tabáku flufenazin decanoátem se zahájil v roce 1981. Cí
lem tohoto programu bylo potlačit abstinenční příznakový syndrom u kuřáků , kteří se 
rozhodli pro abstinenci a necítili se schopni abstinovat bez farmakologické dopomoci . 

Do léčby se bralo postupně v letech 1981 až 1987 16 osob , z toho 9 mužů a 7 žen. 
Průměrný věk sestavy je 41,43 rok u. Muži mají průměr 40.11 , ženy 43,14 . V průměru 
kouřili 20,43 rokt"1. Muži 16,44 roku , ženy 24 ,14. Kouřili československé cigarety. 
Většinou se léčili opakovaně , ale bezúspěšne. Menší část z nich se vůbec necítila 
schopna abstinenci zahájit. Všichni měli nějaké tělesné potíže plynoucí z kouření , ze
jména zánčty průdušek. U všech se aplikoval depotní přípravek flufenazin decanoát , 
který se vyrábí jako licenční přípravek v Československu pod názvem Moditen depot. 
Po provede ném lékařském vyšetření se podala každému léčenému I ampule přípravku 
nitrosvalově . Jeden mililitr obsahuje 25 miligramů účinné látky . Ampule se podala 
rozděleně na dvě části s třídenním intervalem mezi oběma injekcemi . 

Výsledky 

Po podání injekce se nějaké období abstinence projevilo u třinácti osob, je to 81,25 % 
sestavy. Vůbec nezača ly abstinovat 3 osoby, z toho 2 ženy a I muž. Všichni kouření po 
injekci podstatně omezili bez toho. že by jim to dělalo nějaké potíže . Pokud jde o dél
ku abstinence, pak abstinence tři a více měsíců se zjistila u osmi l éčených. Bylo to 
S mužů a 3 ženy, tedy 30 % se ta vy . Abstinence v trvání jeden den až tři týdny byla 
udána u pět i osob, z toho u t ří že n a dvou mužů . 

Vedlejší příznaky po podání Moditenu se zjistily u sedmi osob. Je to 43,75 % sesta
vy , z toho u čtyř (25 %) byly vyjúdřeny mírně . Slo o únavu , spavost, drobný neklid . 
hypomimii , u tří osob (18,75 %) byly vyjádřeny silně. Šlo o svalovou ztuhlost , křeče , 
slinění , výrazný neklid , obtížnou artikulaci . 

Zdá se, že nejlepších výsledků v délce abstinence od cigaret e dosáhlo u těch osob , 
které se současně léčily protialkoholně a absolvovaly souběžně skupinovou psychote
rapii v průběhu této léčby . Odhadujeme, že farmakologický efekt přípravku ve vztahu 
k odstranění , respektive potlačení abstinenčního syndromu u závislých na tabáku se 
kladně projevil nejméně u třinácti osob ze sestavy , tedy u 81 ,25 %. Pokud jde o ved
lejší účinky léčiva , zjistily se, jak již bylo uvedeno, u sedmi osob (43 ,75 %) sestavy, 
většinou však byly málo intenzívní a poměrn ě rychle vymizely (2 až 3 dny) . 

Rozpra va 

Závislost na tabáku dnes před tavuje pravděpodobně největš í zdravotní riziko . 
Hlavní boj proti kouření se vede propagandisticky a zdravotně výchovnou činností. 
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Existují však takové druhy závislostí na tabáku , u kterých pouhý výchovný zásah ne
stačí k tomu , aby se zahájila úspčšná abstinence. Jestliže se člověk rozhodne pro ab
stinenci a pokusí se o ni . má jeho další postup ně kterou z dále uvedených charakteris
tik ; 

1. Podaří se mu zahájit abstinenci a nějakou dobu v ní setrvat. Většinou prožije sku
pinu příznaků, které se dají označit jako absti nenční příznakový syndrom různé in
tenzity . 

2. PodaJ-í se mu zahájit abstinenci bez dopomoci a v důsledku abstinenčních příznaků 
abstinenci přeruší. 

3. Vyhledá odbornou pomoc a podrobí se některému z druhů léčby : psychoterapii , 
aversívní l éčbě (výplachy úst roztokem dusičnanu stříbrného, speciální žvýkačky 
a pod .), l éčbě s behaviorálním i prvky (manévry s krabičkou cigaret a jiné). Pokud 
jde o výsledky, rozdělí se l éčení na dvě části, a to na ty, kterým se podaří abstinovat 
trvale a na ty , kterým se to ne podaří. 

Pro ty , kterým se abstinovat ani po této léčbě ned aří, nebo pro ty, kteří na základě 
rozboru došli k závěru, že jejich abstinence nebude bez dopomoci možná , přichází 
podle našeho názoru v úvahu farmakologická dopomoc, jejímž cílem je dosáhnout od
stranění nebo potlačení absti ne nčního syndromu. Protože v průběhu l éčby se poměrně 
často vyskytují vedlejší příznaky, je potřeba posoudit , zda tento druh l éčby splňuje je
den ze zák ladních požadavků na léčbu obecně , a to požadavek vyjádřený heslem : Ne 
sít medicina gravior ispo morbo!, t.j., že léčba nesmí být horší než sama nemoc. 

Jak odpovědět na takovou případnou námitku? Víme , že závislost na tabáku může 
významně zkracovat život. Víme také, že mohou existovat případy, u kterých by bez · 
nasazení farmaka k absti nenci nedošlo. Domnívám se , že můžeme odpovědět v tom 
smyslu , že pokud se vyčerpaly všechny jiné možnosti léčby a pokud by rozbor ukázal , 
že přes dobré vědomí rizika se závislý pacient nedokázal odhodlat k abstinenci bez far
makologické dopomoci , pak je aplikace injekce depotního neuroleptického přípravku 
na místě. 

Zeptal jsem se přibližně po roce už zmíněné 44-leté ženy na její názor na léčbu a její 
nutnost po ročním intervalu . Odpověděla: Neměla jsem odvahu překonat ty potíže , 
přestávala jsem kouřit až třikrát. Mě la jsem deprese, myslela jsem si , že se nikdy ne
odučím kouřit a neměla jsem dostatek vůle. Injekce vyřešila problém , protože mě pře
vedla přes to obtížné údobí. Bez injekce by to šlo těžko. 

Sestava , o které se zde refe ruje. není tak velká , aby se mohla dobře srovnat s lite
rárně vyhodnocenými sestavami osob l éče ných jiným způsobem . Nebude však podle 
mého názoru bez zajímavosti uvést na příklad výsledky Kollárikovy (1987), který v 
kursu majícím 44 účastníky odučil kouřit 63 ,6 % účastníků a který referuje o výsledku 
Sedlmayerové (67 % abstinujících) . Práci . protikuřácké poradny v Praze 4 popisuje 
Studničková (1988). Z 91 učňů se jich tam odučilo kouřit 36, což tvoří 40 % sestavy. 

Souhrn a závěry 

V prezentované studii provedené u šestnácti dlhouhodobých kuřáků cigaret zá
vislých na tabáku se aplikovala 1 ampule přípravku Moditem depot děleně na dvě čás
ti s třídenním intervalem. Farmakologický efekt ve smyslu potlačení abstinenčního 
syndromu, respektive potlačení puzení ke kouření , se projevil nejméně v osmdesáti 

111 



J. DRTIU LÉČBA ZÁVISLÝCH NA TABÁKU FLUFENAZIN DECANOÁ TEM 

procentech sledovaných případů . Významná doba abstinence následovala u osmi , tedy 
u 50 % léčených . Tento farmakoterapeutický zásah vedl k abstinenci bez zjistitelných 
negativních následků. Přípravek byl podáván výhradně jednorázově, o opakované 
podávání nešlo. Autor se domnívá , že při kombinaci úvodní farmakoterapie s násled
nou psychoterapií mohou být výsledky ješte vyšší. Při srovnání výsledků této práce 
s některými literárními údaji se nabízí názor , že působení flufenazin decanoátem mů
že být chápáno u závislých na tabáku jako kauzální léčba . 
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