
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

32, 1997, 5, s . 293 - 297 

CITALOPRAM V LIEČBE ALKOHOLIZMU -
NAŠE SKÚSENOSTI 

I. ANDRÉ, J . SOMOŠOVÁ 

Psychiatrická klinika FN a LF UK Bratislava, 
prednosta: prof. MUDr. I. Žucha, CSc. 

Súhrn 

Porucha sérotoninového metabolizmu sa dnes predpokladá aj pri stavoch z psychopatolo
gického hladiska menej špecifických, ako napr. aj závislosť od alkoholu. Súčasne sa hIadajú 
súvislosti medzi afektívnou poruchou a alkoholizmom. 

V súbore pacientov AT ambulancie PK FN a LF UK s diagnózou závislosti, resp. škodlivého 
užívania alkoholu bol v celkovej dobe 5 mesiacov podávaný citalopram. Do súboru boli zaradeni 
tskí pacienti, kde sa našli známky aktuálnej, alebo v minulosti pritomnej afektívnej poruchy na 
klinickej, či subklinickej úrovni . 

U väčšiny pacientov bolo možné konštatovať pozitívny výsledok takejto liečby . Citalopram 
sa v našej štúdii potvrdil ako dobre použiteľné farmakum aj v tejto menej obvyklej indikačnej 
oblasti. 

K r ú č o v é s lov á : SSR! - citalopram - alkoholizmus - afektívne poruchy - abstinencia od 
alkoholu 

I. André, J . Somošová: CITALOPRAM IN TREATING ALCOHOLISM 
- OUR EXPERIENCE 

Summary 

The disfuction of serotonine metabolism is assumed today to occur also in condition less 
specific from psychopathologic aspect, as e.g. addiction to alcohol. At the same time, connec
tions are searched for between affective defect and alcoholism. 

In the group of patients of the Department of Psychiatry of the Teaching Hospital and the 
Medical Faculty of the Comenius University with diagnosis of addiction or harmful use of alco
li I, citaJopram was applied for the period of 5 months. The group consisted of such patients 
who showed symptoms of current or existing in the past affective defect on clinical or subclini
cai level. 

In the majority of patients, such treatment had positive results . Citalopram was confrrmed 
in our study as effective medici ne which may be applied also in this less indicative sphere. 

Key w or ds: SSR! - citalopram - alcoholism - affective defects - abstention from alcohol 
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Úvod 

V posledných rokoch je v medikamentóznej liečbe alkoholizmu k dispozícii viac 
typov farmák s odlišným klinickým efektom. Medzí farmakami znižujúcimi túžbu 
po alkohole nadobudli významné postavenie inhibítory spätného vychytávania sero· 
tonínu. 

Účinnosť SSRI preparátov je pri liečbe depresívnych stavov najrôznejšej etio· 
lógie dnes dobre podložená a dokumentovaná, pre dobrú znášanlivosť, praktické 
dávkovanie, chýbanie anticholinergných, či kardiotoxických účinkov ide o farmaká 
často ordinované. Okrem typických depresívnych obrazov, kde sa v patogenetických 
procesoch predpokladá porucha serotonínového metabolizmu sa v poslednom období 
sústredila pozornosť aj na iné, z psychopatologického hladiska menej špecifické 
obrazy, kde sa takéto procesy taktiež predpokladajú. Ide napr. o úzkostné stavy, 
obsedantné poruchy, poruchy príjmu potravy, či závislosť od alkoholu. 

Citalopram je naj selektívnejší inhibítor spätného vychytávania serotonínu, jeho 
biologický polčas umožňuje dávkovanie raz denne, čo je aj praktickou výhodou tohto 
lieku. Viaceré renomované práce (Naranjo a spol., 1992; Balldin a spol., 1994) po
ukázali na vplyv citalopramu na zníženie tÚŽby a chuti na alkohol u liečených alko
holikov, ukázala sa aj jeho účinnos! pri zmiernení abstinenčných prejavov pri alko
holizme (Gottfries, 1995). 

V našej práci ide o zhrnutie doterajších skúseností s ordináciou citalopramu 
v tejto, menej obvyklej a dodnes diskutovanej indikácii . Súbor pacientov je otvo
rený, plynulo sa rozširuje a výsledky treba preto chápa! ako priebežné . 

Tabuľka 1. Charakteristika súboru 

Počet pacientov 12 

Počet mužov 3 

Počet žien 9 

Priemerný vek 43 

Dg. F 10.2 10 

Dg. F IO.! 2 

Vzdelanie: 

Stredoškolské 6 

Vysokoškolské 6 

Súbor pozostáva z 12 pacientov s diagnózou syndrómu závislosti, resp . škod
livým užívaním alkoholu podla MKCH - 10, sledovaných v ambulancii AT Psychia
trickej kliniky FN a LF UK Bratislava od roku 1995 do súčasnosti, u ktorých bola 
ordinovaná terapia citalopramom v dennej dávke 20 mg v minimálnej celkovej dobe 
podávania 5 mesiacov. 
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Do sledovania boli zaradeIÚ však len takí pacienti, kde sa okrem základnej diag
nózy zistila buď prítomnost závažnejšej afektívnej symptomatológie, ktorá bola prí
tomná aktuálne, alebo zrejmá v minulosti (čo bolo potvrdené na základe podrob
ného anamnestického vyšetrenia), alebo na základe prítomnosti aspoň jedného 
z klinických znakov, ktoré by mohli naznačovať prítomnost subklinickej afektívnej 
poruchy v období rozvoja etylizmu (poruchy spánku so skorým ranným budeIÚm, 
ranné pesimá, sezónne výkyvy psychického stavu, obdobia nevysvetlenej hypobúlie, 
nejasné somatoformné ťažkosti, nešpecifické psychické ťažkosti u osôb s pozitívnou 
rodinnou anamnézou). 

Začatie ordinácie bolo teda starostlivo zvážené, vo väčšine prípadov išlo o pa
cientov, ktorí boli v prvej fáze prijatí na krátkodobý ústavný pobyt a citalopram bol 
nasadený ešte počas hospitalizácie. Len v dvoch prípadoch bol citalopram nasta
vený ambulantne, ale až po niekoľkých ambulantných sedeniach a overeIÚ si dosta
točnej motivácie pacienta k liečbe . 

Pacienti boli následne ambulantne sledovaIÚ, s kontrolami priemerne každé 2 
týždne, súčasťou každej ambulantnej kontroly bol aj kratší psychoterapeutický po
hovor. Do hodnotenia boli zaradeIÚ tí, ktorí boli v takejto liečbe minimálne 5 mesia
cov. 

Efekt liečby sa hodnotil klinicky, prvým kritériom bola abstinencia od alkoholu, 
súčasne sa hodnotil klinický stava pacientmi subjekívne vyjadrená celková kvalita 
života v rámci 5-mesačného obdobia užívania citalopramu. 

Tabuľka 2. Výsledky 

Spolu M Ž 

Úplná abstinencia od alkoholu 7 l 6 

Sporadické porušenie abstinencie 3 l 2 

Časté porušenie abstinencie 2 O 2 

V skupine úplne abstinujúcich pacientov sa nepozorovala v období užívania cita
lopramu závažnejšia psychopatologická symptomatológia, v súvislosti s obdobím 
abstinencie sa zlepšila ich kvalita života. 

V skupine so sporadickým porušeIÚm abstinencie bolo možné konštatovať 
diskrétne afektívne výkyvy v obdobiach porušovania abstinencie, celkový klinický 
stav bol však stabilizovaný, zlepšený oproti obdobiu pred liečbou. Pacienti hodnotili 
obdobie užívania lieku ako obdobie so zlepšenou kvalitou života. 

U pacientov s častým porušeIÚm abstinencie spôsob liečby výrazne neovplyvnil 
vývoj poruchy, pacienti pokračovali v konzume alkoholu, napriek tomu sa však dos
tavovali na ambulantné kontroly najmä pod tlakom príbuzných. Klinický stav 
a celková kvalita života boli málo zmenené oproti obdobiu pred začatím liečby. 

Vo všetkých prípadoch (12) bol citalopram dobre tolerovaný a nevznikol dôvod 
pre jeho predčasné vysadenie kvôli nežiadúcim účinkom. 
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Diskusia 

Ako už vyplynulo z uvedeného textu, pri zaraďovaIÚ do súboru liečených pacien
tov sa nepostupovalo paušálne. Podmienkou pre zaradeIÚe bol nález aj jednej z cha
rakteristík, ktoré poukazujú na možnosť podielu afektívnej symptomatológie na vý
voji etylizmu u týchto pacientov. Prominujúcou psychopatologickou štruktúrou 
v aktuálnom obraze však bola závislosť, resp. ťažší abúzus alkoholu. U desiatich 
pacientov priIÚesol tento spôsob liečby a medikácie pozitívny výsledok, u siedmich 
sa podarilo dosiahnuť trvalejšiu abstinenciu. Otvorenou ostáva otázka cielového 
zásahu tohto sérotoIÚnergne pôsobiaceho antidepresíva v našej vybranej skupine 
pacientov. DOmIÚevame sa, že pozitívny výsledok priIÚeslo ovplyvneIÚe afektívnej 
symptomatológie na kliIÚckej, či subkliIÚckej úroVIÚ a až sekundárne išlo o ovplyv
neIÚe konzumu alkoholu, takto bola abstinencia od alkoholu našimi pacientmi sub
jektívne interpretovaná, nikto zo sledovaných abstinujúcich pacientov si neuvedo
moval, resp. neinterpretoval abstinenciu ako dôsledok zIÚženej túžby, či chuti po 
alkohole . 

Tu sa vynára už dlho diskutovaný problém vzťahu medzi alkoholizmom a depre
siou a naopak, podla nemeckých autorov (Woltersdorf a spol., 1983) kolíše výskyt 
nešpecifických depresívnych stavov u alkoholikov medzi 30 až 90 percentami, ale 
depresia ako samostatná nozologická jednotka sa podla Schuckita (1994) udáva len 
zriedkavo, v 3 - 6 percentách. To, že ženy-alkoholičky trpia častejšie depresiami 
pripúšťajú mnohí autori, Winokur (1970) zistil v rodinách žien-alkoholičiek vysoký 
výskyt afektívnych porúch. Aj klasickí autori, ako napr. E. a M. Bleulerovci (1983) 
konštatujú, že v anamnestických údajoch žien-alkoholičiek sú časté údaje o preko
naných depresívnych stavoch ešte v obdobiach, kedy nepili . 

Môžeme konštatovať, že poznatky v tejto oblasti sú dosť nejednotné, rozlične in
terpretované a aj v súčasnosti chýba jednotný pohlad na tento problém. Podla Soy
ku a spol. (1996) je tento stav spôsobený jednak metodickými nejednotnosťami 
v jednotlivých výskumoch, používajú sa rôzne diagnostické systémy a depresívny 
syndróm sa rozlične definuje . Z fenomenologického hladiska ide o pomerne zložitý 
jav, ktorý ťažko možno štandardne identifikovať a interpretovať používanými pros
triedkami. 

V troch pripadoch došlo u našich pacientov k občasnému porušeIÚu abstinencie, 
ale celkový efekt bolo možné taktiež pozitívne hodnotiť, podarilo sa týchto pacien
tov udržať v liečbe, motivovať ich k spolupráci s vyhliadkou, že v ďalšom období sa 
môže úplná abstinencia podariť. 

Dve pacientky napriek pravidelnej medikácii a občasným kontrolám pokračovali 
v konzume obdobným spôsobom ako pred liečbou, kratšie obdobia abstinencie strie
dali obdobia etylických excesov, resp . ťahov. Liečba u týchto pacientov bola pre
rušená a pacientom, resp. ich pribuzným bol navrhnutý iný spôsob, ako predo
všetkým dlhodobá odvykacia liečba v špecializovanom zariadeIÚ. 

Šesť z 10 pacientov, kde priIÚeslo ordinovaIÚe citalopramu pozitívny výsledok, 
užívalo, resp. užíva tento liek dlhšie ako 6 mesiacov, dvaja pacienti sú prakticky 
nepretržite v liečbe od roku 1995. 

Záver 

Naše doterajšie skúsenosti nám umožňujú konštatovať, že citalopram sa ukázal 
ako dobre použiteIné farmakum v skupine pacientov závislých od alkoholu, resp. 
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ťažkých abuzérov, ktorých psychické {ažkosti ale niesli aj súčasne niektoré znaky 
afektívnej poruchy. Vhodnost a použitelnosť tohto farmaka bola vyskúšaná v tejto 
podskupine pacientov. 

Vytypovaná skupina pacientov môže využiť všetky výhody, ktoré sú známe 
z tradičných indikačných oblastí, teda dobrú znášanlivosť, jednoduché dávkovanie, 
minimum, resp . chýbanie vedlajších prejavova predovšetkým dobrú účinnosť. 

Vzhladom na ekonomickú náročnosť lieku odporúčame starostlivé zváženie in
dikácie, potrebná je dostatočná motivácia pacienta, jeho nastavenie pre systema
tickú ambulantnú spoluprácu a vedenie . 
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