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Súhrn 

Úvod: Počas základnej ústavnej liečby závislosti, prípadne neskôr v abstinencii, 
neraz práve craving môže viesť k recidíve. Je preto potrebné, aby si závislý osvojil 
techniky jeho zvládania, pričom často býva na mieste aj farmakologická liečba. Jed
nou z nových možností liečby alkoholizmu na Slovensku je liečba naltrexónom. Ciel: 
Cieľom práce bolo zistiť zvládanie cravingu u liečených závislých od alkoholu, ktorí 
v ústavných podmienkach užívali po dobu dvoch mesiacov naltrexón tbl. Metodika: 
pozostávala z merania cravingu v priebehu dvoch mesiacov a to v malom súbore zá
vislých od alkoholu, ktorí užívali 1 tbl. naltrexónu denne. Výsledky: Meranie ukonči
lo 10 pacientov, u ktorých bol v úvode zaznamenaný prevažne stredne silný craving. 
Do dvoch mesiacov craving odznel, pričom liek bol dobre tolerovaný a nemal ved
ľajšie účinky, ktoré by viedli k prerušeniu liečby. Záver: Od augusta 2014 je na Slo
vensku aj pre závislých od alkoholu dostupný na zvládanie cravingu nový liek, nal
trexón tbl. v perorálnej forme, čím sa otvára priestor pre získavanie ďalších skúse
ností v modernej liečbe alkoholizmu. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - liečba cravingu - naltrexón 
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Summary 

Introduction: During inpatient addiction treatment, or later in abstinence, of ten 
just craving can lead to relapse. It is therefore necessary to learn the technique de
pends on how to deal with craving and is of ten also required pharmacological treat
ment. One of the new treatment options for alcoholism in Slovakia is naltrexone 
treatment. Objective and Methodology: The goal of the study was to determine how 
to deal with craving alcohol-dependent patients who received naltrexone tablets du
ring inpatient treatment for a period of two months. Said drug offers a new tre at
ment option for alcoholism also in Slovakia. Results: The results consist of measure
ments of craving during the two months in a small group of patients who received 
1 tbl. naltrexone daily. The measurement completed 10 patients who had at the be
ginning moderate craving. Within two months craving subsides, the drug was well 
tolerated and had no side effects leading to discontinuation of treatment. Conclu
sion: Since August 2014 is also here for alcohol addicted patients available these 
new drug to deal with craving, opening space to acquire more experience in the mo
dern treatment of alcoholism. 

Key w o r ds: alcohol addiction - craving treatment - naltrexone 

Úvod 

WHO definuje craving ako veľmi silnú túžbu pociťovať účinky psycho
aktívnej látky, s ktorou mala osoba už predtým skúsenosť (Van den Brink, 
1997). Ide o nutkanie pociťovať už známy stav vyvolaný psychoaktívnou 
látkou. Rozlišuje sa telesný craving (po odznení intoxikácie) a psychický 
craving (pretrváva aj po dlhšej dobe abstinencie). 

Najčastejšie prejavy cravingu pri syndróme závislosti od alkoholu sú zrý
chlený pulz, zvýšený TK, potenie, slinenie, predÍžený reakčný čas, oslabenie 
pamäti, iné nepríjemné telesné a psychické pocity, prejavy v spomienkach, 
fantázie o alkohole, sny o alkohole a pití. Môže byť vystupňovaný a ťažko 
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zvládnuteľný pri prežívaní intenzívnych, vyhrotených emočných situáciách, 
ako sú napr. hnev (tu recidíva ako forma agresie voči sebe alebo blízkym), 
úzkosť a strach (túžba potlačiť ich návykovou látkou), ďalej depresia, či nao
pak radosť a šťastie (túžba ešte viac vystupňovať príjemné pocity alkoho
lom, najmä pri poklese ostražitosti, precenení vlastných síl) ale aj nuda. 

Je známe, že craving je najsilnejší v situáciách, keď je návyková látka 
dostupná. Tiež v začiatkoch abstinencie, pri negatívnych psychických, te-
lesných stavoch (bolesť, úzkosť, depresia, strach, zlyhanie v živote ... ), ale aj 
pri pozitívnych psychických stavoch (zaľúbenosť, víťazstvo, šťastie ... ). 

Najčastejšími spúšťačmi cravingu sú v okolí závislého iní užívatelia alko
holu s rečami o pití, spomínanie závislého na jeho pitie, tiež peniaze, miesta 
kde sa pije, hudba či filmy "spojené" s pitím, iná (sekundárna) návyková lát
ka (napr. marihuana), ale aj mylné očakávania závislého, že on craving mať 
nebude. A napokon, craving spúšťajú aj rôzne extrémne pozitívne i negatív
ne pocity, ako je už spomínaná nuda. 

Craving môže viesť k recidíve, či prinajmenšom k racionalizáciám, popie
raniu rizík pri zdanlivo nevýznamných rozhodnutiach, ktoré dostanú závis
lého do vysoko rizikových situácií. Vyžaduje si osvojiť techniky jeho zvláda
nia a neraz aj farmakologickú liečbu. (Nešpor a Csémy, 1999). 

Naltrexón je antagonista opiátových receptorov, ktorý je indikovaný na 
zvládanie cravingu u závislých od alkoholu a od augusta 2014 je dostupným 
liekom aj v SR. Jeho výhodou je okrem iného jednoduché dávkovanie a to 
1 tableta (50 mg) 1x denne. 

Cieľ 

Cieľom práce je meranie zvládania cravingu použitím dotazníka podľa 
Nešpora a Csémyho (1999) a to u hospitalizovaných závislých od alkoholu, 
ktorí v ústavných podmienkach užívali po dobu dvoch mesiacov naltrexón 
tbl. 

Metodika 

Na meranie cravingu u hospitalizovaných, závislých od alkoholu bol po
užitý dotazník v českom jazyku (Nešpor a Csémy, 1999). Spracovali sme od
povede týkajúce sa výskytu cravingu v prvom, štvrtom a ďalších týždňoch 
liečby, ďalej odpovede o intenzite cravingu a o dÍžke jeho trvania. Nevyhod
nocovali sme situácie, myšlienky ani pocity súvisiace s cravingom. Nakoľko 
sa jednalo o malý súbor a o dotazník v češtine, aby sme sa vyhli neporozu-
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meniu, bol administrovaný priamo psychiatrom po opakovanom vysvetlení 
jednotlivo každému pacientovi: 

Objevilo se bažení behem léčby? Zakroužkujte príslušnou 
odpoveď: ANO - NE 

V jaké situaci bažení nejčastiíji vznikalo? 
Jaké myšlenky a duševní pocity nejčastiíji predcházejí bažení? 
Jaké duševní pocity a myšlenky se objevovaly pn bažení? 
Jaké tiílesné pocity se objevovaly pn bažení? 

Kolikrát za týden se bažení objevilo behem 1. týdne léčby? 
Kolikrát za týden se bažení objevilo behem 2. týdne léčby? 
Kolikrát za týden se bažení objevilo behem 3. týdne léčby? 
Kolikrát za týden se bažení objevilo behem 4. a dalších týdnu léčby? 

Jak silné bylo typické bažení behem ústavní léčby? Príslušnou možnost 
zakroužkujte. 
Biíhem 1. týdne léčby: žádné - velmi slabé - slabé - strední - silné - velmi silné 
Biíhem 2. týdne léčby: žádné - velmi slabé - slabé - strední - silné - velmi silné 
Biíhem 3. týdne léčby: žádné - velmi slabé - slabé - strední - silné - velmi silné 
Biíhem 4. a dalších týdnu léčby: žádné - velmi slabé - slabé - strední - silné -
velmi silné 

Kolik minut nebo vterin trvalo typické bažení biíhem léčby zde? 
Biíhem 1. týdne: 
Biíhem 2. týdne: 
Biíhem 3. týdne: 
Biíhem 4. a dalších týdnu léčby: 

Do súboru boli zaradení pacienti závislí od alkoholu. Meranie cravingu 
sa začalo po dvoch týždňoch hospitalizácie (po adaptácii na režim, po ústupe 
úvodných abstinenčných ťažkostí) a prebiehalo u každého dva mesiace. Sta
novili sme si podmienky zaradenia ako aj nezaradenia do súboru. 

Podmienky pre zaradenie do súboru boli: pacienti s diagnózou závislosti 
od alkoholu; dobrovoľný súhlas s liečbou naltrexónom dva mesiace; labora-
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tórnym vyšetrením preukázané nezávažné poškodenie pečene (pod trojnáso
bok normálnych hodnôt hepatálnych testov) a obličiek. 

Do súboru neboli zaraďovaní pacienti závislí od alkoholu a súčasne aj od 
opioidov. 

Zaradeným pacientom bola podávaná jedna tableta naltrexónu ráno po 
jedle. Craving sa meral spolu 3-krát (prvé meranie po 2 týždňoch od prícho
du na liečenie, ďalšie dve merania po 1 a po 2 mesiacoch užívania nal
trexónu). Merania prebehli v mesiacoch august a september 2014. Pacienti 
boli oboznámení s možnými nežiaducimi účinkami lieku počas jeho užívania 
a mali ich prípadný výskyt hlásiť, boli tiež klinicky sledovaní i priamo na 
ťažkosti dotazovanÍ. 

V súbore sme u každého kontrolovali a zaznamenávali: 
- TK 1x týždenne (a podľa potreby) 
- pečeňové testy (ALT, AST, GMT) 1x za 2 týždne (a podľa potreby) 
- sprievodnú medikáciu a to hlavne užívanie antidepresív a anxiolytík 
- nežiaduce účinky naltrexónu a prípadné iné dôvody prerušenia liečby 

naltrexónom 

Výsledky 

Charakteristika súboru 

Úvodné meranie cravingu pred zahájením liečby naltrexónom sa usku
točnilo u 23 hospitalizovaných dobrovoľníkov (z toho 6 žien) a to v treťom 
týždni ich hospitalizácie. Z nich 11 pacientov na prvú otázku v dotazníku 
craving neuviedlo a nebol dôvod im naltrexón indikovať. 

- Pre ďalšie meranie a sledovanie sa vytvoril súbor zo zvyšných 12 pa
cientov (11 mužov, 1 žena), vo veku od 25 do 56 rokov, všetci so základnou 
diagnózou závislosti od alkoholu, ktorí v dotazníku craving uviedli. 

- Úvodné hodnoty krvného tlaku mali všetci v norme. Dvaja pacienti 
s diagnózou esenciálna hypertenzia, užívali antihypertenzíva (amlodipín, 
perindopril terc-butylamín). 

- Hodnoty hepatálnych testov mali všetci v norme, nikto nemal zistené 
závažné poškodenie obličiek. 

Pridružené psychiatrické diagnózy nachádzame u 6 pacientov: 
- Diagnóza epizóda stredne ťažkej depresie sa vyskytla u jedinej ženy 

v súbore, ktorá bola nastavená na dvoj kombináciu antidepresív (tianeptin, 
trazodón) a súčasne užívala klonazepam a chlórprothixen. 
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- Diagnózu reaktívny depresívny stav nachádzame u dvoch mužov na 
udržiavacej dávke antidepresív v monoterapii (citalopram, sertralín). 

- Diagnózu patologické hráčstvo mal jeden pacient. 
- Diagnóza poruchy osobnosti bola stanovená u ďalších dvoch pacientov 

(1x diagnóza emočne nestabilná porucha osobnosti I. typ a 1x diagnóza 
emočne nestabilná porucha osobnosti II. typ, tu so súčasnou diagnózou men
tálna subnorma). 

Sprievodná psychiatrická medikácia: 
- Dvaja užívali udržiavacie dávky antidepresív v monoterapň a 1 žena 

v dvojkombinácii. 
- Jeden pacient dobral v priebehu prvého týždňa od zaradenia do súboru 

benzodiazepíny a rovnako traja pacienti dobrali antipsychotiká ordinované 
pre abstinenčné ťažkosti a maladaptáciu. Takže deviati pacienti boli v ďal
šom bez iných psychiatrických liekov. 

Sprievodná medikácia pri somatických ochoreniach: 
- Dvaja pacienti užívali antihypertenzíva, jeden z nich dvojkombináciu. 
Nakoľko súbor je malý a heterogénny, nedarilo sa nám inak zhrnúť 

a sprehľadniť jeho spoločné charakteristiky. 
Všetci pacienti boli zaradení do komplexného psychoterapeutického pro

cesu. 

Tabuľka 1. Meranie cravingu v súbore (n) 

Intenzita crauingu 1. meranie po 1. mesiaci po 2. mesiaci 

žiadna O 3 10 

veľmi slabá 1 3 O 

slabá 2 3 -

stredná 6 1 -

silná 1 O O 

veľmi silná O O O 

Nakoľko súbor nebol početný bolo možné sledovať u jednotlivcov aj dÍžku 
trvania cravingu. Pri individuálnom vyhodnocovaní výsledkov sme zazna
menali, že najdlhší craving trval 30 minút a to u jedného pacienta s hranič-
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nou poruchou osobnosti. Ostatní uvádzali dÍžku trvania slovami: "chvíľku, 
pár sekúnd, pár (2 až 5) minút". Dvaja uviedli v priebehu meraní výskyt 
snových (suchých) recidív. Spánok nemal nikto narušený. Nik sa nedožado
val vysadenia naltrexónu, pacienti sa zaujímali o možnosť pokračovať v tej
to liečbe aj v ambulantných podmienkach. 

Nakoľko craving sa u závislých môže prejaviť kedykoľvek v priebehu lieč
by, zopakovali sme po mesiaci meranie cravingu aj v skupine, v ktorej pri 
úvodnom meraní nebol zistený (n=l1). Traja pacienti uviedli v priebehu 
liečby výskyt opakovaného cravingu ako aj suchých recidív. 

Liečba naltrexónom a craving 

Sledovanie výskytu cravingu pri liečbe naltrexónom napokon ukončilo 
z dvanástich len desať pacientov, pričom: 

- Jeden pacient svojvoľným odchodom z liečby meranie predčasne ukon
čil. 

- Druhý bol pre dekompenzáciu psychického stavu (emočne nestabilná 
porucha osobnosti II. typ a Mentálna subnorma, pričom užil iba jednu ta
bletku naltrexónu) preložený na akútne psychiatrické oddelenie a meranie 
tak neukončil. 

Vedľajšie účinky zaznamenané v klinickom obraze a uvedené pacientmi 
užívajúcimi naltrexón: 

- v prvom týždni liečby sa ojedinele vyskytlo niekoľko miernych nešpeci
fických príznakov ako ospalosť, únava, pachuť v ústach, nechutenstvo, ktoré 
zakrátko spontánne odzneli. 

Neboli zaznamenané žiadne také vedľajšie účinky, ktoré by boli dôvodom 
k prerušeniu liečby naltrexónom. 

Intenzita cravingu: 
Najčastejšie sa vyskytoval stredne silný craving. Iba u pacienta semočne 

nestabilnou, hraničnou poruchou osobnosti bol nameraný silný craving, 
ktorý pretrvával ďalej ako stredne silný aj po prvom mesiaci liečby. 

U všetkých, ktorí meranie ukončili, po dvoch mesiacoch liečby craving 
odznel, ani v jednom prípade nebol zaznamenaný nárast jeho intenzity. 
Veľmi silný craving nik neuviedol. 

Ostatné sledované hodnoty: 
- hodnoty krvného tlaku boli u všetkých pacientov v referenčnom roz

medzí a stabilizované po celú dobu merania, a to aj u pacientov s liečenou 
hypertenziou 
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- hodnoty tranzamináz: u jedného pacienta sme po mesiaci liečby naltre
xónom zaznamenali vzostup normálnych hodnôt o jedennásobok, po pridaní 
hepatoprotektív (silymarín) kontrola po 2 mesiacoch vykázala pokles hod
nôt. Žiadne iné lieky neužíval. U druhého pacienta bol kontrolou zistený len 
mierny vzostup ALT z 0,61 na 0,76 [ukatllJ pri súčasnej liečbe dvoj kombi
náciou antihypertenzív. Pri ďalšej kontrole mal tranzaminázy v norme. 

Diskusia a Záver 

Pravidlo, že craving trvá väčšinou iba krátko (niekoľko sekúnd až mi
nút), s dÍžkou abstinencie slabne, trvá kratšie a vyskytuje sa zriedkavejšie
sme porovnali aj s našimi výsledkami. 

I keď v malom súbore a za krátke obdobie, prvé skúsenosti nám ukázali, 
že: 

- Každý druhý v tom čase hospitalizovaný závislý od alkoholu mal cra
ving, čo opäť raz poukazuje na potrebu zaoberať sa týmto častým spúšťačom 
recidívaliečiť ho. 

- Neplatí a nie je ani novým zistením, že kto nemal v úvode odvykacej 
liečby craving, že ho v ďalšom priebehu už nebude prežívať. 

- U všetkých zaradených pacientov sa po 1 mesiaci liečby naltrexónom 
craving zmiernil a po 2 mesiacoch liečby odznel. Liek bol účinný aj u pacien
tov s poruchami nálad. Spolupráca s pacientmi s emočne nestabilnou poru
chou osobnosti viazla z dôvodu ich nonkompliancie (n 2). 

- Naltrexón bol bezpečný aj u pac. s liečenou hypertenziou (n=2), u 
ostatných boli hodnoty TK v referenčnom rozmedzÍ. 

- Počas priebežných kontrolných vyšetrení hepatálnych testov sme u 
dvoch liečených zaznamenali mierny vzostup hodnôt (nebol prekročený 
trojnásobok normy). To poukazuje pri liečbe závislých naltrexónom na po
trebu pravidelných kontrol hepatálnych testov. 

- Liek bol dobre tolerovaný a nevyskytli sa vedľajšie účinky, ktoré by si 
vyžadovali liečbu predčasne ukončiť. 

- Pre posúdenie efektivity liečby cravingu naltrexónom je však potrebné 
porovnať výsledky napr. s takými pacientmi, ktorí ho zvládajú bez farmako
terapie. 

- Perorálny naltrexón sa v uvedenej indikácii v iných krajinách v liečbe 
už využíva. Je pre nás preto výzvou porovnať a konfrontovať zahraničné 
výsledky a skúsenosti s našimi, avšak až po vytvorení oveľa početnejšieho 
súboru. 
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Craving, ako najčastejší spúšťač recidív, sa ukazuje hlavne vo fáze am
bulantného doliečovania alkoholovo závislých. Nový a od augusta 2014 aj na 
Slovensku dostupný liek otvára pre psychiatrov priestor získať čo najviac 
teoretických a praktických skúseností o bažení z našej, i zahraničnej lite
ratúry. V modernej liečbe alkoholizmu sa takto v neposlednej miere ponúka 
ďalšia možnosť aj pre ambulantných psychiatrov, v ambulanciách ktorých je 
závislý jeden z najčastejších pacientov. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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