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LÉčBA ZÁVISLÝCH NA TABÁKU NEUROLEPTIKY 
A ANTIDEPRESIVY A JEJÍ VÝSLEDKY 

J. DRTIL 

Soukromá psychiatrická ordinace. Lihercc. (;1\ 

Předmluva 

Tento článek je věnován významnému životnímu jubileu, osemdesátinám docen 
ta MUDr. J. Skály, CSC. Hodnotící a blahopřejný článek, který se týkal padesátin 
docenta Skály napsal, tuším, profesor Vondráček. Článek byl otištěn před třiceti le 
ty v časopise Československá psychiatrie. Autor přál tehdy padesátiletému docentu 
Skálovi, aby až jako křepký devadesátník pújde Prahou, nepotkal žádného opilého. 
Byla to jistě pěkná představa, uvidíme, jestli se vyplní. 

Léčba závislých osob stejně jako člověk stojí na dvou končetinách. Tou jednou 
končetinou je psychoterapie, tou druhou farmakoterapie. Práce, kterou předklá 
dám, je jednou ze série psychofarmakologických prací na uvedená téma. Má však 
také tu druhou končetinu, tu psychoterapeutickou. Ta je v pozadí. Bez axiomů 
platných v léčbě závislých osob, které prosazoval Skála, by se v léčbě závislostí ne
dalo dělat vúbec nic. Mimo jiné tímto (a řadou dalších činů) vybudoval pevné 
základy návykových chorob, na kterých múžeme stavět my ostatní. 

Od roku 1976 psychiatři referují o různých reakcích kuřáků a nekuřáků na 
Chlorpromazin . V roce 1984 čeští autoři Vinařová a kol. (1984), s rovnali účinné 
dávky neuroleptik u kuřáků a nekuřáků léčených pro sclúzofrelúii. U sledované 
skupiny pacientů ve Výzkumném ústavu psychiatrickém zjistili, že účinná dávka 
pro léčbu nekuřáků je pouze 71,3 % dávky kuřáků. U mužů sclúzofreniků léčených 
v psyclúatrické léčebně v Bohnicích je nezbytná dávka pro nekuřáky pouze 48,6 % 
dávky kuřáků . 

Ereshefsky a kol. (1985) z texaského San Antonia srovnali výsledky léčby schi
zofreniků depotIÚm flufenazin decanoátem a flufenazin hydrochloridem. Clearence 
flufenazinu byla signifikantně vyšší u kuřáků, než u nekuřáků : o 67 % ve skupině 
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18 pacientů (7 žen, 11 mužů), léčených hydrochloridem a o 133 % ve skupině 22 pa
cient ů (7 žen, 15 mužů), léčených tlufenazin decanoátem. Autoři vysvětlují, že 
kouření tabáku zvyšuje aktivitu mikrozomáiIúch enzymů. Vzhledem k t.omu, že ros
te metabolismus léčiv, klesají jejich plazmatické hladiny. 

Protože jsme docílili dobré výsledky s léčbou závislých na drogách tlufenazin de
canoátem (Drtil, 1989), začali jsme léčit pacienty závislé na tabáku jednou ampuli 
této látky (Moditen depot) podané intramuskulárně . Pacienti byli těžcí kuřáci, kteří 
se zajímali o tento způsob léčby . Léčili jsme celkem 16 osob (7 žen a 9 mužů), v prů

měrném věku 41,4 let. Podávali jsme 1 ampuli tlufenazin decanoátu (Moditen de
pot), dělenou na 2 části (každá dávka obsahovala 12,5 mg účinné látky) s třídenním 
volným intervalem. Všichni pacienti podstatně omezili kouřeni . 8 osob (3 ženy a 5 
mužů) přestalo úplně kouřit po dobu 3 a vice měsíců, pět osob (3 ženy a 2 muži) 
přestalo kouřit po dobu jednoho dne až 3 týdnů a tři jiné osoby sice kouřit nepřesta

ly, a le výrazně snížily množstvi vykouřených cigaret . 
Protože se proti užití depotnich neuroleptik vyskytly námitky (podle názoru au

tora dnes již nepodstatné), začali jsme s léčbou kuřáků jinými psychotroprumi lát
kami (neuroleptiky a antidepresivy) v snaze docílit úplné abstinence, nebo pod
statné redukce kouřeni . 

Jelikož jednorázová aplikace terapeutické dávky tlufenazin decanoátu (1 ml Mo
diten depot), rozdělená do 2 částí a podaná po třídenrum intervalu vyvolávala při
bližně u jedné třetiny léčených pacientů vedlejší účinky, v následující fázi léčby 

jsme změlúli terapeutickou techniku, takže jsme aplikovali množství látky nedosa
hující 1 ml po jednom, resp. po 2 týdnech. Abstinence bylo dosaženo v půběhu něko
lika týdnů, avšak vedlejší účinky byly mirné, nebo neznatelné. 
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Pokles konzumu cigaret ze 70 za týden k nule, 66- letá žena. 
Pacientka byla léčena depotrum Moditenem od 1. týdne léčby 
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Postupně jsme začali užívat jiná neuroleptika, která zapříčirula pokles užíva
ných cigeret . Některá z ruch aktuálně snižovala množství vykouřených cigaret 
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(např. Haloperidol), jiná stabilizovala množství vykouřených cigaret na lúzkých 
hodnotách dosažených během léčby (např . pimozid v přípravku Orap) . 

Podstatné změny v řešení těchto problémů jsme dosáhli terapetickým užitím 
Prozacu (fluoxetin) . Úplné abstinence jsme dosáhli po 5 týdnech léčby při podávání 
jedné kapsle za den. Vedlejší účinky léčby byly minimální, nebo nulové . Průběh ab
stinence při užívání Prozacu ukazuje následující graf 2. 
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Pokles konzumu cigaret z 60 za týden k nule . 33- letý 
pacient byl léčen Prozacem od 1. týdne léčby 
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Začátkem 70. let jsme začali užívat neuroleptika (flufenazin decanoát v Moditen 
depot) pro léčbu osob závislých na tzv. tvrdých drogách, které přicházely z ciziny a 
jejichž závislost měla psychotický charakter. Od roku 1977 jsme touto metodou l éči
li mladé muže (16 - 20 leté) v nemocnici v Liberci. Byli závislí na toluenu a tri
chloretylenu, stejně tak jako na halucinogenu trifenidylu (trihexyphenidyl) a jiných 
drogách (analgetika, anxiolytika, psychostimulancia apod.). Ústup psychotických 
příznaků byl pozorován u všech osob, avšak u pěti z nich byl pomalejší a slabší. Z 
léčené skupiny zemřeli 4 osoby, které přerušili léčbu, u všech ostatních se stav 
zlepšil a jejich závislost poklesla až vymizela . 

U závislých na tabáku jsme začali podávat Moditen v roce 19B1. Postupně jsme 
měnili jednorázovou aplikaci na opakovanou aplikaci menších dávek účinné látky v 
týdenním, popřípadě l4- denním cyklu. Vzhledem k námitkám proti užití depotních 
neuroleptik jsme rovněž užívali jiná neuroleptika, jako jsou Plegomazin, Haloperi
dol a Orap. Cigaretovou abstinenci, ačkoliv někdy pouze krátkodobou jsme dosaho
vali v průběhu 15 týdnů léčby . Nejlepších výsledků jsme dosáhli s antidepresivem 
fluoxetinem (Prozac), jímž jsme dosáhli abstinence po 5 týdnech léčby. 
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Soudíme, že naše výsledky podporují hypot.ézu, že molekuly některých neurolep
tik mohou obsahovat receptory t abákových alkaloidů v ústředIÚm nervovém systé
mu, kt eré se zmnožují v průběhu závislosti na tabáku. Tak molekuly těchto neuro
lept ik postupně znemožIÚ obnovováIÚ tabákových receptorů a dovedou je k zániku. 
Prot ože je systém tabákových rece pt orů rovněž signalizačním systémem, který hlá
sí orga IÚ smu pot řebu doplněIÚ těchto lá tek , při jeho zániku intenzita signalizace 
klesá, až zmi zí a závislost postupně za niká. Pokud jde o úspěch léčby Prozacem, což 
je chemicky fluoxetin, kt e rý blokuje zpětné vychytáváIÚ Serot oIÚnu, ot eví rá se zde 
řada otázek , kte ré čekají na odpověď . 
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