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Súhrn 

Autori vykonali sondážnu deskriptívnu štúdiu s cieľom preveriť použiteľnosť dotazníka 
MAST v podmienkach Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave u pacientov žia
dajúcich liečbu pre syndróm závislosti od opioidov. Dotazník bol administrovaný v rámci 
vstupného vyšetrenia . V skupine 436 pacientov s priemerným vekom 23,0 rokov (SD=4,9; 
v rozpätí od 11 do 47 rokov) bolo 78,4 % mužova 21,6 % žien. Priemerné celkové skóre bolo 
5,9 (SD=6,8; od O do 49) s mediánom 4 body, a 49,3 % malo skóre 5 a viac bodov, čo katamne
sticky indikovalo problémy s alkoholom. Pôvodná 25-položková verzia MAST-u sa ukázala byť 
v tejto skupine ako použiteľná . V práci boli tiež diskutované pragmatické diagnostické 
problémy a otázka možného praktického významu dotazníkových zistení z MAST-u pri zosta
vovaní terapeutického plánu u pacientov so závislosťou od opioidov. 

K r ú č o v é s lov á: syndróm závislosti od opioidov - syndróm závislosti od alkoholu -
MAST - diagnostika užívania psychoaktívnych látok 
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1. Okruhlica, K. Tuimuľáková , D. Klempová: MAST IN PATIENTS 
WITH OPIOID ADDICTION IN THE FIRST DECADE OF 
EPIDEMIC 

Summary 

The authors conducted an observational survey with the goal to review the possibility of 
the usage of the MAST questionnaire among pa tients who required treatment for opioid de
pendence syndrome in the setting of the Centre for Treatment of Drug Oependencies in Bra
tislava. The questionnaire has been administered during the entry examination. There were 
78.4% males and 21.6% females in the group of 436 patients with an average age 23 .0 years 
(8D=4.9; in the range from 11 to 47). Average overall score was 5.9 (80=6.8; from O to 47) with 
median 4 points, and 49.3% had score 5 and above, which has indicated the problems with al
cohol in their history. The original version 25 MAST has demonstrated its usefulness in this 
group. The pragmatic diagnostic problems has been also discussed, as well as the question of 
the possibility of the practicai meaning of the findings from MAST during the construction of 
the therapeutic plan for the patients with opioid dependence . 

Key w o r ds: opioid dependence syndrome - alcohol dependence syndrome - MAST -
diagnostic process of the use of psychoactive substances 

Úvod 

V súvislosti s prudkým nárastom výskytu pacientov s diagnózou syndrómu závis
losti od opioidov v našich podmienkach v deväťdesiatych rokoch (Okruhlica, 1997) 
a prakticky so súbežným zavedením novej revidovanej Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb - 10. revízia v časti Klasifikácie duševných porúch a porúch správania Sveto
vou zdravotníckou organizáciou (SZO, 1992) sa ukázalo ako potrebné i prispôsobenie 
diagnostických postupov v oblasti stanovovania diagnóz duševných porúch súvisia
cich s užívaním psychoaktívnych látok. Ide o pragmatické potreby najmä tých kli
níckých pracovísk, ktoré sa nachádzajú v miestach s vysokým výskytom užívaní a 
ilegálnych psychoaktívnych látok. Význam vzťahu medzi závislosťou od opioidov 
a užívaním alkoholu ako široko dostupnej psychoaktívnej látky je v diagnostickej 
a terapeutickej kliníckej praxi známy a bol opakovane skúmaný (Goodwin a spol., 
1975, Green a spol., 1978, Belenko, 1979, Rounsaville a spol., 1983, Anglin a spol., 
1989). Údaje zo štatistických zisťovaní získané Ústavom zdravotníckych informácií 
a štatistiky SR (ÚZIŠ, 1997) ako. aj naša klinícká skúsenosť poukazujú na to, že 
konzum alkoholu a najmä prítomnosť diagnózy závislosti od neho je v našich zdra
votníckych zariadeniach málo frekventovaná u pacientov, ktorí prišli so žiadosťou 
o liečbu pre závislosť od opioidov. Otázkou ale zostáva do akej miery by mohlo ísť 
len o potlačeníe prípadnej apetencie k alkoholu v dôsledku preferovaného užívanía 
opiátov. 

Snahou autorov je upriamiť pozornosť našej odbornej verejnosti na tento problém 
a oboznámiť ju v krátkosti s našimi čiastkovými výsledkami, ktoré boli získané na 
základe používania dotazníka Michigan Alcoholic Screening Test - MAST (Selzer , 
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1971; Zung a Charalampous, 1975; Skinner, 1979; Zung, 1980; Skinner aSheu, 
1982; Hedlund a Vieweg, 1984) 'z pomerne rozsiahleho klinického súboru. MAST 
sme zvolili aj preto, že ide u nás pravdepodobne o najrozšírenejšiu posudzovaciu 
škálu cielenú na zisťovanie problémov s alkoholom (Heretik a spol., 1987). Vy
chádzali sme z hypotézy, že 25-položková verzia skríningového dotaznika MAST je 
citlivým a šikovným psychodiagnostickým nástrojom na zisťovanie potenciálnych 
problémov s alkoholom pred začatím liečby pacienta, ktorý prišiel kvôli závislosti od 
opioidov. Naším cieľom bolo tiež zmapovanie rozsahu problémov s alkoholom v našej 
rutinnej diagnostickej praxi tak, ako sa manifestovali na základe širokého použitia 
MAST-u u tejto skupiny pacientov. 

Materiál a metodika 

V priebehu vstupného vyšetrenia bola v období rokov 1998-2000 pravidelne 
v rámci psychologického vyšetrenia administrovaná pôvodná 25-položková verzia 
dotaznika MAST všetkým pacientom CPLDZ, ktori prišli so žiadosťou o liečbu kvôli 
závislosti od opioidov. Závislosť od opioidov bola stanovená v tom istom dni pred
chádzajúcim ambulantným psychiatrickým vyšetrením na základe diagnostických 
kritérií MKCH-10 za použitia doplnkového, pomocného toxikologického vyšetrenia 
moču . 

Ide o jednoduchú sondážnu deskriptívnu štúdiu analyzovanú v základných cha
rakteristikách a v hlavných zisťovaných parametroch: vek, pohlavie, celkové skóre 
MAST-u dosiahnuté v rámci celej skupiny. Na matematicko - štatistické spracova
nie sme použili software SPSS, verziu 8.0. Základný súbor bol vytvorený zo zázna
mových hárkov z dotazníka MAST od 436 probandov s priemerným vekom 23,0 ro
kov (SD = 4,9), v rozpätí od 11 do 47 rokov. Z nich bolo 78,4 % mužova 21,6 % žien. 

Výsledky 

Použitý dotazník sa ukázal ako vysoko reliabilný jeho overením pomocou Kron
bachovej alfy: a = 0,81. V skúmanom súbore bol zistený priemer celkového skóre 5,9 
boda (SD = 6,8; 0-49), s mediánom 4 bodov, ktoré dosiahli probandi v dotazníku 
MAST. Graf ilustruje rozloženie početností v súbore podľa výšky celkového skóre do
siahnutého jednotlivými probandmi. 50,7 % z nich sa nachádzalo pod kritickou hra
nicou 5 bodov a 49,8 % na nej a vyššie, čo je možné považovať za predikujúce prob
lémy s užívaním alkoholu. Nezistili sme štatisticky významný rozdiel vo veku, ani 
v celkovom skóre v MAST-e medzi oboma pohlaviami. S vekom signifikantne kore
loval nárast skóre v dotazníku v nami skúmanej vzorke (Pearson r = 0,182; 
p < 0,01). 
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Diskusia 

Stanovili sme si len úzko vymedzené ciele. Zistenia pokladáme za aktuálne, je 
ich ale potrebné vidieť v kontexte typicky relatívne mladej populácie so závislosťou 
od heroínu na Slovensku v porovnaní napr. s výrazne vyšším vekovým priemerom 
v krajinách EÚ, či Severnej Ameriky, kde začiatok epidemického nástupu užívania 
heroínu má už históriu niekoľkých desaťročí. 

Taktiež je potrebné uvažovať v podmienkach slovenských tradícii tolerancie k u
žívaniu a dostupnosti alkoholických nápojov. 

Význam aplikácie MAST-u u pacientov so závislosťou od opioidov vidíme pre 
prax v dvoch podstatných bodoch: (a) klinícká diagnostika možných problémov v sú
vislosti s užívaním alkoholu u týchto pacientov; (b) modifikácia terapeutického 
plánu v prípade zistenia vysokého skóre. 

Dôsledná aplikácia kritérií MKCH-IO pre diagnostiku syndrómu závislosti od al
koholu u pacientov s dominujúcim problémom závislosti od opioidov (heroínu) v na
šom súbore, najmä podmienka prítomnosti dokladov splnenia najmenej troch zo spo
mínanych kritérií v priebehu posledného roka, podporuje klinickú skúsenosť pravde
podobne malého výskytu aktuálne manifestného syndrómu závislosti od alkoholu 
v tejto skupine. Ale napriek tomu, že v čase vstupného vyšetrenia býva závislosť od 
alkoholu klinicky diagnostikovaná u pacientov iba zriedkavo, veľká časť z nich (te-
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mer polovica) vykázala retrospektívne na základe dosiahnutého skóre v dotazníku 
MAST zvýšenú vulnerabilitu v smere k nadmernému užívaniu, resp. k možnosti roz
voja syndrómu závislosti od alkoholu. 

Ťažko je však na základe našich zistení posudzovať ich závažnosť, najmä v tejto 
relatívne mladej vekovej kategórii. Napriek tomu, že väčšina našich probandov pri 
diagnóze závislostí od opioidov sa už dnes nachádza v dospelom veku, predsa len 
štandardná odchýlka priemeru veku v našom súbore bola tesne nad 18 rokov. Takže 
veľká časť prichádza do ambulancií veľmi mladá, vo veku, ktorý má svoje špecifiká. 
U mladších probandov sa javia potom ako vhodnejšie na diagnostické doplnenie 
zvlášť pre nich určené psychometrické inštrumenty, akými sú napr.: Adolescent Al
cohol Involvement Scale - AAIS (Mayer a Filstead, 1979; Moberg, 1983; Riley 
a Klockars, 1984; Hover a Gaffney, 1991; Putnins, 1992) a s vysokou mierou relia
bility, kde Cronbachova alfa je nad 0,90, tiež Adolescent Drinking Index - ADi 
(Harrell a Wirtz, 1985 a 1989; Harrell a Kapsak, 1989; Striegel a Huydic, 1993; 
Hussey a Singer, 1993). Spomenuté dotazníky nie sú však derivátmi MAST-u a ma
jú odlišnú štruktúru položiek. Boli pôvodne normované iba pre 10 - 15-ročných, 

resp. pre 12 - 17-ročných (Allen a Columbus, 1995). 
Pri zvažovani diskrepancie medzi zriedkavo klinicky uvádzaným výskytom diag

nóz syndrómu závislosti od alkoholu u aktívnych užívateľov opioidov a pomerne vyš
ším skóre v klasickom dotazníku MAST u časti z nich však do popredia vystúpil aj 
činiteľ času. Už Magruder-Habib a spol. (1982) a Rounsaville a spol. (1983), dokon
ca špeciálne u pacientov so závislosťou od narkotík poukázali na to, že v MAST-e sa 
nedostatočne narába s časovým faktorom a históriou pitia. Preto prvi vytvorili novú 
verziu MAST-u: Veterans Alcoholic Screening Test - VAST (Magruder-Habib a 
spol., 1982, 1986, 1993, Adams a Waskel, 1993), ktorá umožňuje rozlíšenie medzi 
takými problémami s alkoholom, ktoré sa vyskytujú u jedinca aktuálne a tými, 
ktoré sa vyskytovali niekedy dávnejšie v živote. Aj keď je VAST určený skôr pre ľudí 
v strednom a staršom veku (Allen a Columbus, 1995), pokladáme ho za vhodný na 
budúce preverenie u pacientov so závislosťou od opioidov najmä tam, kde je po
trebné diagnosticky odlíšiť aktuálne a minulé problémy s alkoholom, čo Selzerova 
verzia MAST-u neumožňuje . Sme názoru, že zistené skóre z MAST-u by malo byť 
varovným signálom pre klinika. Keď je hodnota MAST-u zvýšená, mala by byť 
braná do úvahy i pri príprave perspektívneho terapeutického plánu z hľadiska 
možného zvýšeného rizika užívania alkoholu ako potenciálneho spúšťača recidívy 
užívania opiátov, najmä v prvom roku abstinencie. Prípadne môže byť indikátorom 
zvýšeného rizika abúzu alkoholu s možnosťou prechodu do syndrómu závislosti. 

Iným praktickým problémom pre kliniku zostáva u jednotlivého pacienta otázka 
jednoduchého diagnostického posúdenia údaja vyššieho skóre v MAST-e vtedy, keď 
u neho aktuálne v priebehu posledného roka nejde o konzum alkoholu. Ak potom 
dotazníkové údaje korešpondujú s anamnestickými zisteniami lekára, javí sa nám 
ako jedna alternatíva riešenia (i keď nie per definicio ako najuspokojivejšia) kódovať 
zistenia ako "škodlivé užívanie" - F10.1 (Grant, 1993). Je to ľahšie, ak sa podarí 
potvrdiť, že v minulosti už došlo napr. po období abstinencie k relapsu užívania 
opiátov práve v dôsledku pitia alkoholu, alebo aj k inému poškodeniu zdravia. Mno
hokrát je to však možné hlavne pri vyššom skóre iba predpokladať, no ťažké doložiť. 
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Umožnilo by to však podľa nášho názoru relatívne najkorektnejšie pragmatické 
odovzdávanie tejto, pre ďalšiu terapiu dôležitej informácie o pacientoví nasledujúce
mu ošetrujúcemu lekárovi, ako to napr. býva po prepusteni z lôžkovej liečby do 
liečby ambulantnej . 

Záver 

Naše zistenia majú limitovanú výpovednú hodnotu a boli by ešte informatív
nejšie v prípade, ak by bola možnosť ich zhodnotenia v rámci longitudinálneho pro
spektívneho sledovania. To ale nebolo cieľom tejto krátkej klinickej štúdie. Predsa 
však sme na základe našich terajších zistení toho názoru, že skríningový dotazník 
MAST môže byť vhodne, rutinne používaný na detekciu potenciálnych predošlých 
problémov s alkoholom u pacientov žiadajúcich liečbu zo závíslosti od opioidov. Sa
motný dotazníkový výsledok ale vyžaduje nevyhnutné zhodnotenie v konfrontácii 
s anamnestickými údajmi klinického vyšetrenia najmä s ohľadom na faktor času. 
Kvôli potrebe časového odlíšenia problémov, ktoré vznikli v súvislosti s konzu
máciou alkoholu uvažujeme v budúcnosti preveriť dotazník V AST, ktorý má takúto 
rozlišovaciu schopnosť. 
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