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Súhrn 

za jednu z príčin alkoholovej závislosti sa pokladá znižená funkcia jedného alebo viacerých 
neurotransmiterových systémov v mozgu . Štúdie zamerané na výskum interakcie alkoholu s 
dopamínergným , serotorúnergným a GABA~rgným systémom a výskum opiátových rece ptorov 
otvorili nové možnosti v psychofarIDakoterapii alkoholizmu. 

V prezentovanej práci autori predkladajú porovnanie ordinácie psychofarmák pri ústavnej 
liečbe alkoholikov na Psychiatrickom oddelerú NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v ro
koch 1990 a 1995. Poukazujú na vývojové trendy psychofarmakoterapie alkoholizmu a indi
kačné stratégie oddelenia. 

Konštatujú výrazný (skoro dvojnásobný) nárast počtu pridružených psychiatrických diagnóz 
v roku 1995 oproti roku 1990, na ktorom sa v rozhodujúcej miere podierali pacienti s diagnózou 
depresie a osobnostnej poruchy. Z prehladu podávaných psychofarmák odvodzujú na jednej 
strane určitú konštantnosť používaných terapeutických postupov, na druhej strane výraznú 
viazanosť aplikácie psychofarmák na prítomnosť pridružených psychiatrických diagnóz. 

K r ú č o v é s lov á : Psychofarmakoterapia alkoholizmu - pridružené psychiatrické diagnózy 
- klasifikácia psychofarmák 

'L. Nábelek, J. Vongrej, D. Krajčírová: APPLICATION OF 
PSYCHOTERAPEUTICS AT THE TREATMENT OF ADDICTION 
ON ALCOHOL 

Summ a ry 

For one of the reasons of alcohol addiction is considered the lowering function of one or mo
re neurotransmitter systems in the brain. Studies directed to the research of interaction of al-
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cohol with dope, serotinious and GABA systems and research of opiate receptors opened new 
possibiHties in psychotreatment of alcoholism. 

[n the presented work authors submit comparison of psychotherapeutics in the cHnic treat
ment of alcoholics at the Psychiatric Clinic of Hospital with Policlinic of F. D. Roosevelt in 
Banská Bystrica in the years 1990 and 1995. They are showing on evolutional trends of psycho
therapy of alcoholism and indication strategies of the departments. 

Stated expressive (almost double) impact number of adjoined diagnosis in the year 1995 
against year 1990, in which in decisive measure took patients with diagnosis depression and 
personality's disorder. From the survey of given psychotherapeutics they result on one side cer
tain constancy of used terapeuticai methods, on the other side expressive bindings of applica
tion of psychotherapeutics on the presence of adjoined psychiatric diagnosis . 

K ey w o r ds : Psychotherapy of alcohoHsm - adjoined diagnosis - classification of psycho
therapeutics 

Za jednu z príčin alkoholovej závislosti sa pokladá znížená funkcia jedného ale
bo viacerých neurotransmiterových systémov v mozgu. Štúdie zamerané na výskum 
interakcie alkoholu s dopamínergným. serotonínergným a GABA-ergným systé
mom a výskum opiátových receptorov otvoríli nové možnosti v psychofarmakotera
pii alkoholizmu. Popri podávaní benzodiazepínov, neuroleptík, klasických antide
presív, soli líthia, resp . carbamazepinu, ktorých terapeutický efekt sa ukázal ako 
obmedzený, dosiahli sa sIubné výsledky pri aplikácii SSR! a opiátových antagonís
tov (Sass, 1996). Najnovšie štúdie poukazujú na možnost potlačenía príjmu alkoho
lu po podávaní acamprosátu (kalcium acetylhomotaurinát) mechanízmom posilne
nía GABA-ergnej inhibičnej neurotransmisie a antagonízovaním excitatórnych 
aminokyselín (Whithowort, 1996). 

Zo skúsenosti je známe, že kombináciou psychofarmakologickej liečby a psycho
terapeutických postupov možno dosiahnuť lepšie terapeutické účinky ako pri apli
kácii samotnej psychofarmakoterapie alebo psychoterapie. Neurobehaviorálny mo
del alkoholovej závislosti (Anton, 1996) (schéma 1) zobrazuje vplyvy a vztahy 

Schéma 1 Neurobehaviorálny model závislosti od alkoholu (Anton, 1996) 
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rôznych neurotransmiterov podieľajúcich sa na vzniku a udržiavani závislostí od al· 
koholu. Možno z neho odvodiť aj niektoré možnosti terapeutickej intervencie. Do· 
pamin môže napríklad modulovať túžbu po vzrušeni (spolu s endorfinmi a enke
falinmi), ako aj intenzitu stresovej reakcie (tiež noradrenalin a GABA). Naopak, na 
ovplyvnení senzitizácie s rízikom perpetualizácie škodlivých aspektov konania sa 
môžu okrem dopamínu podielať noradrenalin a GABA, ako aj endorfíny a enke
faliny . Významnú úlohu (podobne ako pri mnohých iných psychických poruchách) 
zohráva vzájomná interakcia serotonínergného a dopamínergného systému.. Ak 
aplikáciou lieku zvyšujúceho serotonínergnú neurotransmisiu znížime naliehavosť 
obsedantných myšlienok a pohotovosť k impulzívnemu konaniu, môže sa podaním 
lieku s dopamínergným účinkom alebo opiátového antagonistu (napr. naltrexon) 
dosiahnuť redukcia senzitizácie, resp . potlačenie tÚŽby po napätí a vzrušení . Psy
chofarmakami je tak možné znížiť silu podkôrových pudových podnetov, zataI čo 
psychosociálne postupy môžu posilnením kôrových inhibičných mechanizmov viesť 
k aditívnemu efektu a dosiahnutiu účinnejšej kontroly správania. 

PodIa Kolibáša a Novotného (1996) je možné farmaká používané v liečbe alkoho
lizmu rozdeliť do 4 skupín: 

1. Farmaká znižujúce túžbu po alkohole, kde uvádzajú najmä serotonínergne 
pôsobiace látky, z ktorých za najúčinejšie pokladajú inhibítory spätného vychytáva
nia serotonínu. 

2. Farmaká s averzívnymi účinkami, kam patria najmä apomorfín a emetín a 
látky senzitizujúce, vyvolávajúce v kombinácii s alkoholom subjektívne nepríjemné 
prejavy (napr. disulfiram, kalcium karbamid a metronidazol) . 

3. Farmaká zmierňujúce abstinenčné príznaky - za najvhodnejšie z tejto skupi
ny pokladajú benzodiazepínové anxiolytiká, predovšetkým diazepam, priaznivé 
skúsenosti sú aj s carbamazepínom, ktorý má tiež protizáchvatové účinky . 

4. Farmaká používané pri liečbe psychiatrických komplikácií alkoholizmu, 
prípadne pri liečbe pridružených psychiatrických diagnóz - najčastejšie sú to širo
kospektrálne neuroleptiká (thioridazin, chlorprothixen), pri paranoidných stavoch 
i incizívne neuroleptiká (perfenazin, haloperidol), pri depresiách a riziku samo
vraždy tiež antidepresíva, či už klasické (malipramin, dosulepin) alebo (čoraz čas
tejšie) SSR!. 

Cielom našej práce bolo sledovanie trendov v aplikácii psychofarmakoterapie pri 
liečbe alkoholizmu na našom oddelení, hľadanie súvislostí indikácií psychofarmák 
s prítomnosťou pridružených psychiatrických diagnóz, ako aj pokus o zhodnotenie 
praktickej využiteInosti vyššie uvedeného rozdelenia. 

Materiál a metodika 

Na základe rozboru psychiatrickej dokumentácie sme sa zamerali na porovna
nie skladby psychofarmák ordinovaných pri liečbe pacientov podrobujúcich sa 
ústavnej režimovej protialkoholickej liečbe na Psychiatrickom oddelení NsP F . D. 
Roosevelta v Banskej Bystrici v roku 1990 a v roku 1995. Používané lieky sme zara
dili do jednej zo štyroch uvedených skupín podla ciela, s ktorým boli podávané. Do 
sledovania bolo zaradených za rok 1990 36 pacientov (35 mužova 1 žena) s prie
merným vekom 36,69 roka (25 - 61), za rok 1995 37 pacientov (27 mužova 10 žien) 
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s priemerným vekom 38,86 roka (25 - 52), pričom priemerný vek mužov bol 36,41 
roka (25 - 52) a priemerný vek žien 45,50 roka (34 - 52). Podmienkou zaradenia do 
sledovania bola diagnóza syndrómu závislosti od alkoholu a absolvovanie 
IO-týždňovej liečby na protialkoholickej časti oddelenia. Okrem podávania psycho
farmák sme tiež sledovali pritomnosť pridružených psychiatrických diagnóz u pa
cientov oboch súborov. 

Výsledky 

Pridružená psychiatrická diagnóza bola zistená v roku 1990 u 16 z 36 pacientov, 
t . j . u 44,44 % - 16-krát bol diagnostikovaný abstinenčný syndróm stredného až 
ťažkého stupňa (odvykací stav podla MKCh - 10), l-krát depresívny syndróm. V 
roku 1995 bola pridružená psychiatrická diagnóza konštatovaná u 29 z 37 pacien
tov, t . j . u 78,38 % pacientov. 14-krát bol diagnostikovaný abstinenčný (odvykací) 
syndróm, 9-krát depresívny syndróm, 9-krát niektorá z porúch osobnosti a 2-krát 
organický psychosyndróm. 

Z hladiska podávaných medikamentov lieky I. skupiny (podávané s cielom 
zniženia tÚŽby po alkohole) neboli V roku 1990 ordinované vôbec, v roku 1995 boli 
podávané u 6 pacientov, t . j . u 16,22 %. Ordinovaný bol 4-krát carbamazepin, po 
2-krát citalopram a lithium carbonicum. 

Aspoň jeden z liekov II. skupiny (lieky s averznými a senzitizujúcimi účinkami) 
bol podávaný u všetkých pacientov v oboch sledovaných súboroch. Averzívnu liečbu 
absolvovalo v roku 1990 32 z 36 pacientov (88,89 %), v r. 1995 36 z 37 pacientov 
(97,30 %). Na senzitizačnú liečbu boli nastavení v roku 1990 všetci pacienti (36), 
z toho 35 na disulfiram (97,22 %) a 1 na metronidazol, v roku 1995 taktiež všetci 
pacienti (37), z toho 22 na disulfiram (59,46 %) a 15 na metronidazol (40,54 %) . 

Lieky z III. skupiny (zmierňujúce abstinenčné príznaky) boli podávané v r . 1990 
16 pacientom (44,44 %) - 13-krát diazepam, 3-krát clomethiazol a l-krát flunitra
zepam, v roku 1995 15 pacientom (40,54 %), z toho IO-krát diazepam, 4-krát nitra
zepam a 3-krát flunitrazepam. 

Psychofarmaká IV. skupiny (používané pri liečbe psychiatrických komplikácií 
alkoholizmu, resp . prítomnosti iných pridružených psychiatrických diagnóz) boli or
dinované v r . 1990 u 14 z 36 pacientov (38,89 %). Najčastejšie bol podávaný chlor
prothixen (7-krát), promethazin (4-krát) a haloperidol (3-krát), po 1 raze potom 
levopromazin, prochlorperazin a thioridazin. V roku 1995 boli lieky z tejto skupiny 
podávané celkove u 29 z 37 pacientov, t. j . u 78,38 % pacientov, najčastejšie prome
thazin (16-krát), chlorprothixen (l3-krát), thioridazin (7- krát), dosulepin (6- krát) 
a levopromazin (4-krát), po 1 raze fluphenazin decanoát a haloperidol. 

Z psychofarmák nezaradených do jednej z uvedených štyroch skupín (podla de
finície jednotlivých skupín by najskôr patrili do IV. skupiny) boli v roku 1995 
podávané nootropiká u 5 pacientov (13,51 %) - 5-krát piracetam a 2-krát pyritinol 
(5,41 %). 

Porovnanie výskytu pridružených diagnóz a počtov pacientov s ordinovanou psy
chofarmakoterapiou v oboch súboroch je znázornené na grafoch 1 a 2. 
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Diskusia 

pri porovnaní jednotlivých zistení možno konštatovať výrazný (skoro dvojná
sobný) nárast počtu pridružených psychiatrických diagnóz v roku 1995 oproti roku 
1990. Pri prakticky nezmenenom (nepatrne zníženom) výskyte abstinenčných (od
vykacích) stavov sa na celkovom zvýšení počtu pacientov s pridruženými diagnóza
mi podielali v rozhodujúcej miere pacienti s diagnózou depresie a osobnostnej poru
chy. Uvedený fakt - vzhladom na zameraníe práce - konštatujeme bez snahy o jeho 
interpretáciu. 

Z prehladu podávaných psychofarmák možno usudzovať na jednej strane na ur
čitú konštantnosť používaných terapeutických postupov (100 % aplikácia liekov 
z II. skupiny - averzívne. resp. senzitizujúco pôsobiacich - v oboch súboroch, 
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svedčiaca o ich pevnom mieste v terapeutickom armamentáriu oddelenia), na dru
hej strane na výraznú viazanosť aplikácie psychofarmák na prítomnosť pridru
žených psychiatrických diagnóz. Odhliadnuc od použitia benzodiazepínov, súvisia
ceho v oboch súboroch takmer výlučne s prítomnosťou abstinenčnej symptomatiky, 
s prakticky nulovou dynamikou, možno celkový nárast množstva ordinovaných psy
chofarmák v roku 1995 korelovať s vyššie uvedeným zvýšeným počtom pacientov 
s výskytom depresie a porúch osobnosti. Je to do istej miery i nepriamym potvr
denim reálnej prítomnosti zvýšeného počtu pridružených diagnóz (oproti možnosti 
prípadnej zmeny v diagnostickom nazerani), keďže je evidentne spojená s prísluš
nými terapeutickými konzekvenciami. Za zmienku azda stojí i naznačená tendencia 
k aplikácii psychofarmák z 1. skupiny, t . j . ordinovaných s cieľom znižiť túžbu po al
kohole, ako aj úplné vymiznutie v minulosti populárneho clomethiazolu zo spektra 
podávaných psychofarmák. 

Je možné konštatovať užitočnosť a praktickú využitelnosť skupinového rozdele
nia psychofarmák používaných pri liečbe syndrómu závislosti od alkoholu v podobe, 
v akej ho predostreli Kolibáš a Novotný (1996) - pri uvedomeni si určitej "volnosti" 
pri zaraďovani používaných psychofarmák do jednotlivých skupín (SSRI ako antide
presíva i lieky znižujúce túžbu po alkohole, carbamazepin ako liek zmierňujúci ab
stinenčnú symptomatiku, liek zmierňujúci túžbu po alkohole i ako thymoprofylakti
mum, terapeutická univerzálnosť promethazinu a pod.). Vhodné by tiež bolo expli
citné zaradenie čoraz častejšie používanej skupiny nootropík - zrejme do skupiny 
IV (liečba psychiatrických komplikácií alkoholizmu). 

Záver 

Nárast počtu ordinovaných psychofarmák pacientom na ústavnej protialkoho
lickej liečbe úzko súvisí so zvýšeným počtom pridružených psychiatrických diagnóz. 
Pri prakticky stabilnom výskyte abstinenčného syndrómu i s nim súvisiacej terapie 
benzodiazepínmi sa na vzostupe psychofarmakoterapie v prevažnej miere podielajú 
neuroleptiká a antidepresíva ordinované pacientom s výskytom depresie a osob
nostnej poruchy. Nová sa javí tendencia aplikácie psychofarmák podávaných s cie
lom znížiť túžbu po alkohole a častejšie podávanie nootropík. 
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