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FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA ZÁVISLOSTI OD OPIÁTOV 
(Prehľad súčasnej anglosaskej literatúry) 

Od r . 1965 keď Dole a Nyswanderová (1965) prezentovali iniciálne hodnotenie 
metadonovej udržovacej liečby, boli o farmakoterapii opiátovej závislosti publikované 
tisíce prác . 

V roku 1994 vydal Národný inštitút abúzu drog, USA (NIDA) rozsiahlu pub
likáciu, obsahujúcu zhodnotenie metadonovej udržiavacej liečby (NIDA, 1994). 
Výsledky štúdií z rokov 1965 - 1992 (a niekolkých štúdií z roku 1993) vedú k 
nasledovným záverom: 

Metadonová udržiavacia liečba vedie k výraznej r edukcii abúzu ilegálnych 
drog, kriminálnych aktivít a nezamestnanosti. 

Po 12 mesiacoch zotrváva v metadonovom programe 26 - 60 % zaradených. 
Metadonový udržiavací program je najúčinnejší u pacientov starších ako 25 

rokov, s krátkou anamnézou abúzu drogy, emočne stabilných , bez pridru ženej 
psychopatológie , s dobrým sociálnym zázemím . 

Úspešn ejš ie sú programy, ktoré ponúkajú komplexné služby, individualizova
nú liečbu a adekvátne dávky metadonu. 

Po predčasnom prerušení metadonového udržiavacieho programu sa značná časť 
pacientov vracia k abúzu drogy. Po 10 - 12 mesiacoch je to viac než 82 % pacientov. 

Metadonový udržiavací program je 2 - 3-násobne lacnejší ako ústavné programy 
smerujúce k abstinencii a asi 9-násobne lacnejší ako pobyt neliečeného závislého 
v spoločnosti . 

Napriek jednoznačným záverom dosiaľ trvajú rozdielne názory na liečbu 
heroinizmu a prokračuj e štúdium tejto problematiky. Aj v rokoch 1993 - 1994 
boli publikované stovky prác. 

V našom prehľade upozorňuj eme len na časť publikácií - na tie, ktoré sme 
mali k dispozícii a považujeme ich za zaujímavé. 

Metadon v detoxikačnej liečbe 

Časť prác je venovaná krátkodobej detoxikačnej liečbe. Pri závislosti od opiátov 
má ústavná detoxikačná liečba viaceré výhody pred ambulantnou detoxikačnou 
liečbou. Existujú viaceré typy detoxikačných programov. Ich cieľom je nielen od 
stránenie abstinenčných príznakov, ale aj zníženie rizika relapsu . Iniciálna de
toxi kačná li ečba umožňuj e tiež použitie nižších udržiavacích dávok metadonu v 
následnom udržiavacom programe (McLellan a spol., 1993). 

Ness a spol. (1994) publikovali vlastnú schému 9-dňovej metadonovej detoxi
kačnej kúry v rámci 12 dňovej hospitalizácie (tab. l) . 

Udržiavacia liečba 

Najviac sa diskutuje o udržiavacej (substitučnej) metadonovej liečbe . Wein
stein a spol. (1993) konštatujú , že aj po 27 rokoch sú na udržiavaciu metadonovú 
liečbu kontroverzné názory. Vlastné skúsenosti ilustrovali troma kazuistikami . 
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Tieto kazuistiky demonštrujú skúsenosť autorov. že aj keď cesta k stabilizácii ni e 
je priamočiara a sú v nej viaceré r elapsy, metadon vedie u čast i pacientov k zdra· 
votnej a sociálnej stabilizácii a postupnému zlepšeniu kvality života . 

Hser a spol. (1993) publikovali výsledky 24-ročného sledovania súboru 5H 1 
mužov, zaradených do terapeutického programu v rokoch 1962 - 1964 (pred 
zavedením m etadonu). Za 24 rokov 161 z nich zomrelo. Okrem vysokej mortality 
zaznamenali veľmi častú kriminalitu . Pokles konzumu drog a kriminality pozo
rovali až v súvislosti so zaraďovaním sledovaných do metadonového programu . 

Tabulka l. Metadonový detoxikačný program (R. ess a spol. . 1994) 

Detoxikačný plán: 

1. deň Omg, 20 mg m etadonu + multivitamíny . acetaminofén(analg.). 

difenylhydramin(hypn . ) 

2. deň 10 mg, 10 mg metadonu 

3. deň 10 mg, 7 mg metadonu 

4 deň 10mg, 3 mg metadonu + minimálna r ehabilitácia 

5 deň 10 mg, O mg metadonu 

6. deň 8mg, O.mg metado~u 

7. deň 6mg, O mg metadonu 

8. deň 4 mg, O mg metadonu 

9. deň 2 mg, O mg metadonu 

V USA sú (s menšími obmenami v jednotlivých štátoch) jednoznačne stanove
né indikácie na zaradenie do metadonového udržiavacieho programu (napríklad 
vek 18 rokov, aspoň l ·ročný abúzus drogy, uprednostnenie HIV pozitívnych pa· 
cientov a gravidných žien) . Samotný program pozostáva zo stabilizačnej, obvykle 
trojmesačnej fázy, v ktorej sa upravuje denná dávka metadonu, fázy intenzívnej
šej intervencie (6 - 7 týždňov) s frekventnými kontrolami , a fázy kontinuálne ho 
užívania metadonu. 

Faktory ovplyvňujúce účinnosť liečby 

V rokoch 1993 - 1994 venovala sa zvláštna pozornosť faktorom ovplyvňujúcim 
efekt liečby a znakom, ktoré je možné použiť pri predikcii efektu liečby . 

V rôznych prácach boli sledované rozdielne kritériá účinnosti . Záviselo to najmä od 
chrakteru štúdie - niektoré znaky totiž možno hodnotiť len pri dlhšom časovom inter
vale. 

Obvykle sa vyhodnocuje dÍžka zotrvania v programe, vplyv metadonu na 
užívanie opiátov, užívanie ďalších drog, trestné konanie , väznenie, mortalita a 
somatické zdravie. 

Opakovane sa potvrdilo, že efekt liečby závisí od dávok metadonu. Strain a 
spol. (1993) zistjli, že nízke dávky metadonu - v porovnaní splacebom - predÍžia 
zotrvanie v štúdii, ale nestačia na redukciu užívania drogy (tab. 2). 

Caplehom a spol. (1994) pri vysokých dávkach (120 mg) metadonu zistili 
dvojnásobnú dÍžku zotrvania v programe (l 150 dní) ako pri podávaní nižších dávok 
(60 mg - 660 dní) . 

Rozdiely v používaných udržiavacích dáVkach medzi jednotlivými pracoviskami sú 
velké. Torens a spol. (1993) uvádzajú priemernú dávku 81,1 ± 33 mg metadonu . 
McLellan a spol. (1993) dávky 60 - 90 mg, Strain a spol. (1993) priemernú dennú 
dávku 54 mg. 
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Tabulka 2. Vzťah medzi dávkou a účinnosťou metadonovej liečby (247 
osôb, 20-týždňový interval) (E. C. Stra in a spol., 1993) 

Denná dávka Podiel pacientov Nález ilegálnych 
metadonu absolvujúcich program opiátov v moči 

50mg 52,4 % 56,4 % 

20mg 41,5 % 67 ,6 % 

Omg 21,0 % 73,6 % 

Štandardné udržiavacie programy nevyhovujú pre všetkých pacientov. 
Keenan a spol. (1993) upozorňujú , že gravidné ženy majú tendencie správať sa 
"chaoticky" , vyžadujú zvýšený dohľad s častými kontrolami . 

Umbricht a spol. (1994) upozorňujú na časté zdravotné problémy závislých . Za 
dôležitú súčasť udržiavacieho programu považujú poskytovanie lekárskej sta
rostlivosti centrom, ktoré realizuje metadonový zdržiavací program. 

Viaceré práce upozorňujú na častý súčasný abúzus ďalších návykových látok. 
Informácie o ďalších zneužívaných látkach sú dôležité. 

Stark a Campbell (1993) zistili , že fajčiari tabaku potrebujú vyššie 
udržiavacie dávky metadonu . U pacientov so súčasným abúzom alkoholu sú 
naopak účinné aj nižšie dávky metadonu (el BasseI a spol. , 1993). 

Iguchi a Handelsman (1993) upozorňujú na častú kombináciu heroínu s ben
zodiazepínmi . Najčastejšie ide o abúzus alprazolamu . 

Podobne aj McDuff a spol. (1993) upozorňujú na častý abúzus alprazolamu, 
ktorý má podľa nich najvyšší addiktívny potenciál. Popísali program postupnej 
redukcie benzodiazepínov, ktorý bol účinný u približne štyroch pätín pacientov. 

Častý je aj abúzus alkoholu, ktorý el BasseI a spol. (1993) zistili u 20 % pa
cientov 20l-členného súboru heroinistov. Abuzéri alkoholu sa od ďalších 
závislých odlišovali častejšími úzkostnými, depresívnymi a somatickými prejav
mi, častejším rizikovým užívaním heroínu. 

Fairbank a spol. (1993) zistili pri metadonovej udržiavacej liečbe súčasné zníženie 
abúzu heroínu aj kokaínu. U pacientov s abúzom kokaínu navrhujú modifikovaný 
metadonový program. 

Kang a Leon (1993) zistili v skupine pacientov so súčasným abúzom kokaínu 
častejšie depresívne prejavy, pacienti boli častejšie slobodní a častejšie boli v 
minulosti trestaní. U pacientov, ktorí po krátkom čase prestali spolupracovať v 
liečbe bolo vysoké riziko kriminálneho správania sa. 

Gottheil a Sterling (1993) sledovali abúzus kokaínu u pacientov zaradených do 
metadonového udržiavacieho programu. Nezistili žiadny vzťah medzi abúzom ko
kaínu a súčasným abúzom opiátov, ani súvislosť medzi abúzom kokaínu a dÍžkou 
zotrvania v udržiavacom programe. 

Kidorf a Stitzer (1993) zistili, že pri metadonovom programe dochádza k re
dukcii abúzu všetkých ďalších drog okrem alkoholu. Nepotvrdil sa mýtus o 
náhrade jednej drogy inou. 

Štandardný postup pri metadonovej udržiavacej liečbe obsahuje psychotera
peutické, rehabilitačné a resocializačné prvky. Efektívnosťou týchto relatívne fi
nančne náročných prvkov sa zaoberala štúdia McLellana a spol. (1993) v súbore 
92 pacientov, náhodne zatriedených do troch rôzne náročných programov. Najhoršie 
výsledky boli pri takzvanom podštandardnom programe s minimálnym použitím 
psychoterapie. Najlepšie výsledky boli pri "nadštandardnom" programe. 

Condelli a Dunteman (1993) v súbore 526 pacientov zistili, že najefektívnejší 
bol program, v ktorom bol zaistený kontinuálny prísun metadonu, dostupné boli 
informácie o dávkach, kvalitné sociálne služby a individuálny prístup k pacientom. 
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Predikto ry účinnosti metadonovej liečby 

Prehľad výsledkov prác študujúcich prediktory výsledku liečby uvádzame v nasle
dujúcich tabulkách (tab. 3 a 4). Ako je z prehľadu zjavné, niektoré znaky boli zistené 
vo viacerých štúdiách. Predikčné znaky sú chápané voľnejšie , keďže sú medzi ne 
zaradené aj faktory priamo ovplyvňujúce efekt liečby . Napokon včasné ukončenie 
spolupráce je aj jedným zo znakov neúčinnosti programu. 

Tabulka 3. Prediktory úspešnosti m etadonovej liečby 

Condelli a spol. (1993) Kontinu álny prísun metadonu 

Informovanosť o dávkach metadonu 

Kvalita a dostupnosť sociálnych s lu žieb 

Condelli (1993) Individualizovaný postup 

Dostupnosť programov 

Danos a spol. (1993) Nadštandardné služby obsahujúce: 

- konzultácie 

- psychiatrickú starostlivosť 

- pracovného poradcu 

- rodinného terapeuta 

Glass a spol. (1993) Psychosociálne služby 

Goehl a spol. (1993) Existencia sociálnej podpory 

Nurco a spol. (1994) Dlhšie zotrvanie v programe 

Zamestnanie pred vstupom do programu 

Chýbanie kriminálneho správania 

McLellan a spol. (1993) Psychoterapia ako súčasť programu 

Powell a spol. (1993) Nižšia frekvencia predchádzajúcej aplikácie heorín u 

Vyššie skóre anxiety a neuroticizmu 

Uvedomenie si vlastnej zraniteľnosti 

Tabulka 4 . Prediktory neúspešnosti metadonovej liečby 

Capiehorn a spol. (1993) Ženy 

Partner v metadonovom programe 

Predchádzajúca väzba 

Drake a spol. (1993,1994)) Súčasný abúzus benzodiazepínov 

Goehl a spol. (1993) Abuzér medzi blízkymi osobami 

Milby a spol. (1994) Strach z nastupujúcej detoxikácie 

Neistota 

Očakávanie 

Nežiadúce účinky a komplikácie 

O nežiadúcich účinkoch (NÚ) a komplikáciách pn podávaní metadonu Je 
pomerne málo prác. 
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Metadonová liečba sa považuje za bezpečnú. CapIehorn a spol. (1994) zistili, 
že riziko úmrtia v dlhodobom austrálskom programe bolo trojnásobne nižšie, ako 
u heroinistov nezaradených do programu. 

Metadon nepoškodzuje imunitný systém a je bezpečný aj pre HIV pozitívnych 
(McLachIan a spol., 1993). 

Podľa záverov Rady pre addikčnú psychiatriu v USA (1994) počas udržiavacej 
metadonovej liečby dochádza k normalizácii abnormít vyvolaných heroínom: hladín 
ACTH, kortizolu , k zvýšeniu aktivity T-killer buniek, k zvýšeniu počtu T-lymfocytov. 
Glass (1993) konštatoval , že pri lekárskej supervízii je metadonová udržovacia liečba 
bezpečná. 

Diskusiu o bezpečnosti m etadonu oživila práca Harding-Pinkovej (1993), ktorá 
upozornila, že m etadon nie je neškodnou látkou. Autorka referovala o 23 úmrtiach v 
rokoch 1981 - 1986 v ženevskom kantone , súvisiacich s užívaním metadonu. V 7 
prípadoch bol metadon predpísaný, v 3 prípadoch k úmrtiu došlo na začiatku 
podávania metadonu. 

LaHarpe a Piliero (1993) doplnili údaje Harding-Pinkovej o ďalšie 5-ročné ob
dobie. V rokoch 1981 - 1991 sa v 55 prípadoch konštatovala súvislosť m edzi 
užitím metadonu a úmrtím. V 16 prípadoch bol metadon použitý v rámci udržovacej 
liečby , z toho v 4 prípadoch došlo k úmrtiu na začiatku liečby. Smrť priamo 
súvisiaca s metadonom môže byť dôsledkom chaotického (nadmerného) užitia 
metadonu , alebo užitím neprimeranej dávky po poklese tolerancie (napríklad po 
prepustení z väznice). Citované práce upozorňujú na skutočnosť, že už dávky 50 -
100 mg metadonu môžu byť nebezpečné . Je tiež nebezpečné vydanie viacerých 
dávok metadonu pacientovi. 

Worm, Steentoft a Kringsholm (1993) analyzovali hladiny metadonu u závislých, 
ktorí zomreli v Dánsku v rokoch 1981 - 1989. V roku 1989 bol samotný metadon 
príčinou smrti o 50 % častejšie než v roku 1981. Len polovica z mŕtvych u ktorých sa 
v krvi našiel metadon, užívala túto látku v rámci udržiavacieho programu. 

Davidson a spol. (1993) v diskusii o rizikách upozornili na následky podávania 
metadonu gravidným ženám. Metadon vyvoláva výrazný novorodenecký absti
nenčný syndróm (NWS) a vedie k retardácii telesného rastu . Podávanie metado
nu ženám, ktoré neužívajú heroín parenterálne považujú autori za neuvážené. 

Novorodenecký abstinenčný syndróm (NWS) môžu vyvolať viaceré typy návyko
vých látok. Okrem opiátov NWS vyvolávajú barbituráty, benzodiazepíny, alkohol. 
Príznakmi sú iritabilita, hyperaktivita, poruchy spánku, stravovanie, epileptické 
paroxyzmy, tremor, vomitus , diarrhea a chudnutie. Rozdiely medzi drogami sú 
len v čase vzniku, intenzite a trvaní NWS (LevyaSpino, 1993). 

Podľa Hutchingsa a spol. (1993) príznaky NWS pri metadone vrcholia v 3. - 6. 
týždni po narodení a trvajú 4 - 5 mesiacov. U niekolkých detí boli pozorované v 
neskoršom období poruchy motorickej koordinácie a pozornosti . Predpokladá sa, 
že na vzniku porúch sa podieľajú aj ďalšie faktory. 

Napriek uvedeným nežiadúcim účinkom udržiavacia metadonová liečba pred
stavuje pre zdravie matky aj dieťaťa menšie riziko ako parenterálny abúzus 
heroínu a vo viacerých krajinách gravidné ženy zaraďujú do metadonového 
udržiavacieho programu prednostne. 

O 'Neil a Onen (1993) však v súbore 200 pacientov (56 matiek detí mladších 
ako 10 rokov) nezaznamenali vážnejšie problémy. 

Abúzus heroínu vedie k atrofickým zmenám v mozgu a k poruchám metabo· 
lizmu a hemocirkulácie pozorovaným pri SPECT vyšetrení Uednofotónová 
počítačová tomografia). Ide o zmeny najčastejšie a najvýraznejšie v pravej tem
porálnej oblasti (Danos a spoL, 1993). Boli opísané aj pre opiáty špecifické ab· 
normity guanin-nukleotid viažucich bielkoviny. Tieto takzvané G proteíny majú 
dôležitú úlohu v regulácii signálnych dráh (pri "rozhovore receptorov" , Escriba a 
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spol. , 1994). Je možné, že aj metadon vedie k biochemickým. prípadne aj morfolo· 
gickým abnormitám. 

Modifikácia udržiavacieho programu 

V prácach z posledných dvoch rokov sa venuje pozornosť aj modifikáciám 
udržiavacej liečby . 

V roku 1993 FDA (Úrad pre kontrolu liekov a potravín v USA) schválil takzvaný 
"vmedzerený" metadonový program. Na zaradenie do štandardného udržiavacieho 
programu sa totiž čaká. Pacientov s rizikovým správanim je možné zaradiť (najviac 
na 120 dní) do vmedzereného programu. Je však potrebné dodržať stanovený pos 
tup, ktorý obsahuje aj každodenné kontroly a zákaz výdaja viacerých dávok pa
cientovi (Nightingale, 1993). 

V niekolkých prácach sa referovalo o skúsenostiach s kombináciou meta
don/inhibítory spätného vychytávania serotoninu (SSR!). U závislých od heroínu 
sú často prítomné depresívne symptómy, vyžadujúce liečbu (Ness a spol. , 1994). 

Podľa niektorých zistení vyššie uvedená kombinácia môže mať aj ďalšie 
účinky. Bertschy a spol. (1994) zistili, že po pridaní fluvoxaminu k metadonu 
došlo u troch z piatich pacientov k zvýšeniu hladiny metadonu o 20 - 100 %. Po 
vysadení fluvoxaminu u jedného z pacientov vznikol abstinenčný syndróm. 

Batki a spol. (1993) upozornili na výraznú redukciu abúzu kokaínu pri pri
daní fluoxetinu k metadonu. 

V udržiavacej liečbe je experimentálne používaný aj derivát metadonu L
alfa-acetylmetadon (LAAM), ktorý má pravdepodobne nižšiu toxicitu, dlhší bi
ologický polčas a vedie k rýchlejšiemu ústupu abstinenčných príznakov. LA AM 
dosiaľ nie je schváleny pre rutinné používanie (Wodak, 1994). 

V detoxikačnej liečbe sa používa aj c1onidin. Wilson a Di George (1993) opísali 
lepší efekt c10nidinu ako metadonu u pacientov, ktorí už v minulosti absolvovali 
detoxikačnú liečbu a u pacientov so súčasným abúzom heroínu a alkoholu. 

Gold (1993) pozoroval skrátenie detoxikačného obdobia pri použítí c1onidinu. 
Gallimberti a spol. (1993) referovali o dobrých skúsenostiach s použitím derivátu 

gamaaminomaslovej kyseliny - gama hydroxymaslovej kyseliny (GHB) pri de
toxikačnej liečbe. 

Buprenorfín je agonista (antagonista opiátov). lniciálne pôsobí ako agonista a 
tlmí abstinenčné príznaky, neskôr obsadzuje receptory a blokuje účinky meta
donu (Strain a spol., 1993). Pri detoxikačnej liečbe je buprenorfín vhodnejší ako 
metadon, ak je cieľom abstinencia liečby (Kosten a spol., 1993). 

V udržovacej liečbe je buprenorfín - podľa Straina a spol. (1994) - rovnako 
účinný ako metadon. Podľa Kostena (1994) je buprenorfín účinnejší ako metadon 
u pacientov so súčasným abúzom benzodiazepínov, ale menej účinný ako metadon 
v netriedených súboroch (Kosten a spol., 1993). 

Pri udržiavacej liečbe je možné použiť aj naltrexon - antagonistu opiátov s 
dlhším biologickým polčasom ako naloxon. Naltrexon blokuje účinky heroínu a 
takto vedie k abstinencii. 

Kosten (1994) zistil, že v porovnaní s buprenorfínom a metadonom je naltrexon 
efektívnejší u pacientov so súčasným abúzom benzodiazepínov, je však pacientmi 
menej akceptovaný. 

Liffredo a Gallino (1993) uvádzajú naopak pozitívne hodnotenie naltrexonu 
heroinistami, ktorí za jeho klad považujú chýbanie účinkov podobných heroínu. 

Po prehľade publikácií z rokov 1993 - 1994 je možné konštatovať, že napriek 
značnému úsiliu problematika detoxikačnej, ale najmä udržiavacej farmakologickej 
liečby nie je uspokojivo vyriešená. Od roku 1965, kedy bola publikovaná prvá 
práca o udržiavacej liečbe metadonom (Dole a Nyswander, 1965) overili sa mnohé 
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nové farmaká, nezmenila sa však zásadným spôsobom detoxikačná liečba, 
nepoužívajú sa v širšom rozsahu pri dlhodobej liečbe. 

Jednou z vážnych výhrad proti udržiavacej m etadonovej liečbe je konšta
tovanie, že pri jej zavedení prevládli pragmatické dôvody nad etickými princípmi. 
Zjavné preferovanie pragmatických aspektov vedie niektorých lekárov k predpi
sovaniu heroínu v ich praxi, ale aj k jeho použitiu vo výskumných projektoch. Po 
dosiaľ nevyhodnotenom švajčiarskom projekte pripravuje sa podobný projekt v 
Holandsku (Sheldon , 1994). Uvedené medicínske praktiky a výskumné projekty 
súčasne naznačujú , že aplikácia metadonu nie je optimálnym postupom ani z 
čisto pragmatického hľadiska a je potrebné pokračovať v hľadaní eticky akcepto
vateľných a súčasne účinnejších postupov. 

Z ávery 

Z viacerých typov drog zo skupiny opiátov sa pozornosť odborníkov sústreďuje 
na heroín. J e to podmienené rozsahom medicínskych a sociálnych problémov 
súvisiacich s abúzom heroínu a so závislosťou od tejto drogy. 

Prehľad prác z rokov 1993 - 1994, publikovaných v angličtine, vedie k týmto 
záverom: 

1. V prácach venovaných liečbe heroinizmu prevláda téma dlhodobej liečby. 
Najčastejšie používanou a súčasne najviac diskutovanou metódou je udržiavacia 
(substitučná) liečba metadonom. 

2. Pri zavedení metadonu prevládli pragmatické aspekty. Ukázalo sa, že tento 
spôsob liečby viedol k redukcii následkov závislosti od heroínu. Pokračuje štúdium 
efektívnosti rôznych metadonových programov. Ukazuje sa, že efektívnosť závisí 
od usporiadania liečebného programu, je však ovplyvnená aj ďalšími faktormi -
vekom pacientov, pohlavím, dÍžkou trvania závislosti , charakteristikami osob
nosti , pridruženou psychopatologickou symptomatológiou, ale aj užívaním 
ďalších návykových látok. 

3. Metadonová liečba sa považuje za bezpečnú, musia sa však dodržať základ
né bezpečnostné pravidlá. V uplynulom dvojročnom období boli publikované aj 
práce o úmrtiach v súvislosti s užívaním metadonu . Úmrtia súviseli s nebezpeč
ným užitím metadonu, prevažne pri ilegálnom užívaní metadonu. 

4. Pokračuje overovanie použiteľnosti ďalších farmák (LAAM, buprenorfín, 
nalterxon). Znepokojenie u časti odborníkov vyvoláva podávanie heroínu závislým od 
tejto drogy v lekárskej praxi ale aj v rámci výskumných projektov. 
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