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Súhrn
Práca podáva prehfad súčasných poznatkovo využití alfa- 2 adrenergn ého agonistu klonidinu v detoxika č nej lie čbe pri opiátovej závislosti . Stru č n e informuje o lieku samotn om, teoreti ckých podkladoch jeho ovplyvnenia priznakov opiátového abstinenčného syndrómu , histórii jeho používania v tejto indikácii a súčasných názoroch na jeho prínos v terapii závislostí. Kl onidín
ako neo piátová látka bez addík čného potenciálu výrazne zle pšuje prognózu závislých, najmä v
kombinácii s násl ednou udržiava cou li ečbou opiátovými antagonistami .
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M. Králová, I. Vaváková: KLONIDIN IN DETOXICATION THERAPY
OF THE OPIATE DISACCUSTOMING SYNDROME
The paper presents a review of the prese nt knowl edge of alpha- 2 adrenergeti c kl onidin
agonist in the detoxication therapy of de pendence on opiate. The authors inform in brief of the
medici ne itsef, of th e th eoreti c basis of its effect on th e symptoms of opiate disa ccustoming syndrome, of th e history of its application and of the curre nt vi ews on its co ntribution to th e th erapy dependence. Klonidin as a non--o piate substance without addiction potential , improves significanUy the prognosis of addi cts, particularly in co mbillatioll with subsequellt maintaillance th erapy with opiate antagonists.
K ey w o r ds :

kJonidill - opiate disaccustomi c sylldrome

Je paradoxné, že mnohé významné objavy modernej psychiatrie z oblasti mozgovej neurotransmisie boli zistené iba náhodne . Tak je to aj v pripade klonidínu,
ktorý bol pôvodne syntetizovaný ako dekongescens v podobe nosových kvapiek . Až
neskôr, pri pátrani po pôvode jeho vedIajších účinkov bol identifikovaný jeho efekt
na centrálnu katecholamínovú neurotransmisiu. Odvtedy sa začal používať a dodnes sa primárne používa ako antihypertenzívum. Na základe teoretickej úvahy o
noradrenergnom pôvode abstinenčných priznakov pri opiátovej závislosti vznikla
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myšlienka použit klonidín i v detoxikačnej liečbe opiátového abstinenčného syndrómu (Agren, 1986). Klonidín totiž agonisticky pôsobí na alfa 2 adrenergn.é inlúbičné presynaptické receptory, teda znižuje uvoIňovanie neurotransmitterov z nervových zakončení a ich turnover (Kaplan, Sadock, 1993). Takéto ovplyvnenie aktivity neurónov v noradrenergnom jadre locus coeruleus v ponse sprostredkuje potom
antiabstinenčný efekt lieku.
Pri prolongovanom užívaní opiátov nastáva cez opiátové receptory útlm noradre nergnej aktivity locus coeruleus. Pri náhlom vynechaní opiátov sa táto noradrene rgná inlúbícia stratí a následne ako rebound fenomén vzniká noradrenergná hyperaktivita, ktorá sa pokladá za hlavnú pričinu rozvoja vegetatívnych abstin e nč ných symptómov. Táto hyperaktivita môže byť potla če ná buď opiátmi cez
opiátové receptory, alebo klonidínom cez alfa 2 receptory (Agren, 1986).
V nízkych dávkach teda klonidín dokáže redukovať vegetatívnu abstinenčnú
symptomatiku, ako je hypertenzia, tachykardia, mydriáza , hyperhydróza, lakrimácia a rinorea, ako aj abdominálne kŕčové bolesti . Menej však myalgie a spri evodné psychiatrické priznaky, ako aj anxieta, nervozita, dysfória, iritabilita, túžba
po droge a insomnia. Za tieto abstinenčné symptóny sú pravdepodobne zodpovedné
iné neurotransmitterové systémy, na ktoré klonidín neúčinkuje, napr. opiátový alebo GABA-ergný (Jasinski, 1985). Z príznakov subjektívneho dyskomfortu klonidín
ovplyvní len niektoré algické pocity, a to svojím antinociceptívnym pôsobením cez
a lfa- 2 adrenoreceptory (Ja sinski, 1985) a podIa novších správ niektorých autorov
by mohol potláča ť aj anxietu pravdepodobne inlúbíciou serotonínergnej neurotransmisie, čo však zatial nie je jednoznačne potvrdené (Agren, 1986).
Hlavnou psychiatrickou indikáciou použitia klonidínu je teda opiátový abstinenčný syndróm. Ďalší mi sú liečba syndrómu Gilles de la Tourette, menej anxiózne
poruchy (panická porucha, fóbie, obsedantno-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha a generalizovaná anxiózna porucha), mánia (kde by mal
pôsobif synergisticky s litiom a karbamazepínom) a tardívne dyskinézy pri schizofrénii (Kaplan, Sadock, 1993).
Klonidín hydrochlorid sa dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Plazmatický vrchol dosahuje za 1 až 3 hodiny. Asi z 35 % sa metabolizuje v pečeni ,
zvyšných 65 % sa v nemetabolizovanej, nezmenenej forme vylúči obličkami . Polča s
materskej látky je 6 až 20 hodín, nemá aktívne metabolity. Je dostupný pod
názvom Catapres alebo Catapresan ako 0,1, 0,2 a 0,3 mg tablety a 0,25 mg tobolky
Catapresan depot. Zvyčajná úvodná dávka je 0,1 mg a možno ju podIa efektu a tolerancie zvyšovať o 0,1 mg denne na vhodnú celkovú dávku. Podáva sa 2 - 3- krát
denne v 8 alebo 12- hodinových intervaloch. Znižovanie dávok lieku by malo byť
postupné, pretože pri náhlom vysadení hrozí riziko rebound hypertenzie (zvyčajne o
20 hodín po poslednej dávke) . Starší Iudia sú na liek citlivejší. U detí aj dospelých
sa vyskytujú tie isté, z psychiatrického hIadiska vedIajšie účinky, z ktorých najdôležitejšia a najnebezpečnejšia je hypotenzia . Všeobecne možno povedať, že klonidín
redukuje systolický krvný tlak v priemere o 15 mm Hg a diastolický o 10 mm Hg.
Pri väčšom poklese je potrebné dávku redukovať, vynechať alebo liečbu ukončiť . Pacient by mal zachovať pokoj na lôžku a doplniť objem tekutín, prípadne aj infúzne.
V prípade prolongovanej hypotenzie možno použiť tolazolidín, ktorý je antagonistom klonidínu (San Molina, 1988). Ďalšie nežiadúce účinky pri liečbe klonidínom sú
suchosť slizníc očí a úst, únava, sedácia, závraty, nauzea, obstipácia a niektoré se-
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xuálne dysfunkcie (všetky vymenované priznaky sa vyskytujú asi II 10 %
liečených) . Výskyt závažnejšej hypotenzie je pri starostlivom priebežnom sledovalú
krvného tlaku mimoriadne zriedkavý. Menej časté sú vedľajšie účinky na centrálny
nervový systém typu insomnie, anxiety a depresie a len ojedinelo sa vyskytujú
bdelé sny, nočné mory a halucinácie, ako aj retencia tekutín, ktorú je možné rýchlo
zvládnuť menšími dávkami diuretík (Kaplan, Sadock, 1993). Predávkovanie klonidínom može končiť až kómou s pupilokonstrikciou a symptómami veľmi podobnými opiátovému predávkovaniu spolu s ťažkou hypotenziou, bradykardiou a
poklesom dychovej frekvenie . Kontraindikácie použitia klonidínu sú najmä akútne
a chronické choroby kardiovaskulárneho systému (s arytmiou, hypotenziou a vazomotorickou instabilitou), choroby obličiek, vážnejšie poškodenie pečene, metabolické poruchy, Raynaudov syndróm a anamnéza psychiatrických porúch, najmä depresie. Nemal by sa podávať v gravidite, prechádza do materského mlieka. Z liekových interakcií je dôležité spomenúť, že tricyklické antidepresíva môžu inlúbovať
hypotenzívny efekt klonidínu, klonidín môže potenciovať depresívny efekt na
centrálny nervový systém pri barbiturátoch, alkohole a iných tlmivých látkach a pri
súčasnom podávaní betablokátorov hrozí zosilnenie závažnosti rebound fenoménu
po vysadení klonidínu (Kaplan, Sadock, 1993).
Používanie klonidínu v psychiatrii sa datuje od 70. rokov. V r . 1975 Tseung a
kol. po prvýkrát zaznamenali schopnosť klonidínu zmierniť abstinenčné symptómy,
ktoré vyvolal naloxon u morfín dependentných potkanov. V r . 1978 zistil Ficlding
t iež na zvieracích modeloch, že klonidín má analgetický a antiabstinenčný efekt
závislý od dávky. Neskôr sa ukázalo, že naloxon, hoci potláča analgetický účinok
morfínu, pri klonidíne ho neovplyvní (San Molina, 1988). Takže v laboratórnych
testoch sa klonidín ukazoval ako efektívne analgetikum, ktoré antagonizuje symptómy opiátovej abstinencie . V klinickej praxi bol po prvýkrát použitý na Yalskej
univerzite u 20 pacientov, vybraných z metadonového udržiavacieho programu.
Štúdia Golda a kol. bola publikovaná v r . 1978 a referované výsledky boli vysoko
pozitívne. Podľa ich doporučenia detoxikácia klonidínom má trvať aspoň l tyžden v
priemernej dávke 1,2 mg denne . Jediné symptómy, ktoré klonidín neovplyvnil, boli
myalgie a insomnia. Liekom navodená hypotenzia bola prekvapivo zriedkavá a neznamenala terapeutický problém. Prvú kontrolovanú štúdiu us kutočnili Camí a
kol. v Španielsku. V dvojito slepej štúdii porovnávali detoxikáciu klonidínom a metadonom. Zistili, že oba typy liečby sú vysoko efektívne, ale v meta donovej skupine
sa vyskytli doznievajúce abstinenčné symptómy po ukončení podávania lieku, ktoré
v klonidínovej skupine neboli . Klonidín bol v porovnaní s metadonom menej
efektívny pri poruchách spánku (citácia z: Agren, 1986).
Gold a kol. v r . 1979 vo svojej štúdii jednoznačne overili detoxikačnú účinnosť
klonidínu pri kontrole placebom a zároveň sa už zamerali aj na mieru redukcie s ubjektívnych a objektívnych abstinenčných priznakov. Zistili, že klonidín spôsobuje
rýchlu a signifíkantnú (takmer 100 %) redukciu objektívnej, prevažne vegetatívnej
abstinenčnej symptomatiky v priemere o 90 až 120 min. po podani a tento účinok
trvá asi 6 hodín. Naproti tomu v tom istom časovom rozpätí došlo len asi k 50 % redukcii subjektívnych priznakov typu nervozity a iritability a dynamogénia nebola
ovplyvnená vôbec.
Z prehladu dostupnej literatúry vyplýva, že vo väčšine amerických štúdii (napr.
Gold a kol., 1978 a 1980; Charney a kol., 1981 a 1982; Jasinski a kol., 1985; Agren ,
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1986; Cheskin a kol ., 1994) boli pacienti vyberaní väčšinou z radov závislých od metadonu (z detoxikačného metadonového programu). Medzi prácami európskych autorov je viacero štúdií aj so závislými od ilegálnych opiátov, najmä heroíuu (napr.
San Molina, 1988; San a kol., 1989). Väčšina autorov uvádza denné sledovaníe objektívnych aj subjektívnych príznakov posudzovacími škálami, denné sledovanie
krvného tlaku, pulzovej frekvencie, dychovej frekvencie a telesnej teploty v pravidelných časových intervaloch, zodpovedajúcich farmakokinetike lieku. Pacienti boli
poučení o vedfajších účinkoch klonidínu (najmä o možnosti hypotenzie) a v súvislosti s tým relatívne obmedzení v pohybe (bol im doporučený pokoj na lôžku a opatrnos ť prí zmene polohy). Odporúčaná jednorazová iniciálna dávka bola príemerne 5
/lg na kg hmotnosti. V detoxikačnej liečbe túto dávku ďalej podávali tríkrát, menej
často dvakrát denne počas príemerne 6 dní . Z väčšiny prác vyplýva názor, že jednou
z hlavných výhod klonidínu oproti iným látkam používaným v opiátovej detoxikácii
je fakt, že voči nemu nevzniká tolerancia . Ojedinele sa však vyskytujú aj protichodné správy. Napr. San Molina (1988) zistil, že náhle vynechanie metadonu a detoxikácia klonidínom je efektívnejšia čo do potlačenia abstinenčných príznakov, ako
postupná redukcia metadonu počas súčasného podávania klonídínu v detoxikačnej
fáze, čo podla neho nazna čuje možnosť rozvoja tolerancie k jeho antiabstinenčným
efektom. Je však možné, že tento fakt súvisí s jeho dlhším podávaním v týchto
prípadoch (p riemerne 4 týždne) . Ďalšou spornou otázkou je možnosť objavenía sa
abstinenčného syndrómu ako rebound fenoménu po ukončení podávania klonidínu
(čo je častým problémom prí pokuse o ukončenie detoxikácie metadonom) . Pravdou
je, že zmienky o takejto komplikácii pochádzajú len z internistických štúdií s pacientmi, ktorí neboli závisli od opiátov a užívali klonidín dlhodobo ako antihypertenzívum. Zatial nie sú správy o tom, že by podobný prípad nastal po krátkodobej
klonidínovej detoxikácii (Charney, 1981). Agren (1986) a San Molina (1988) vo svojich št.údiách zhrnuli výsledky dovtedajších sledovaní, ktoré porovnávali detoxikačnú účinnosť klonidínu oproti metadonu v skupinách závislých od heroínu a metadonu. Konštatujú, že úspešnejší je klonidín u pacientov závislých od metadonu,
ktorí neužívali viac ako 0,25 mg metadonu denne spomedzi heroínových u tých pacientov, ktorí užívali nižšie denné dávky. Zrejme táto skutočnosť súvisí s tým, že
pri silne rozvinutej závislosti (nie čo do dÍžky trvania, ale dennej dávky opiátu)
vzhladom na to, že klonidín potláča najmä objektívne abstinenčné príznaky, je pre
pacientov ťažko zvládnutelný v ich prípade výrazný subjektívny dyskomforl . U
týchto závislých odporúčajú uprednostniť detoxikáciu metadonom. Subjektívne,
najmä psychické ťažkosti možno tiež ovplyvniť prídaním spríevodnej inej psychotropnej medikácie ku klonidínu (napr. benzodiazepíny v anxiolytickej alebo hypnotickej indikácii).
Záverom možno povedať, že možnosti využitia klonidínu v liečbe opiátovej závislosti sú pomerne široké. V našich podmienkach sú to najmä pacienti so slabšie alebo stredne silno rozvinutou závislosťou od heroínu, u ktorých je najväčšou výhodou
oproti metadonovej detoxikácii podstatne kratší čas trvania (v príemere 5 - 6 dní
oproti 12 - 13 dňom), ďalej prípady, kde je pre rízikovosť pacienta nutné vyhnúť sa
použitiu opiátov v detoxikácii, pacienti, nastavení na udržiavaciu liečbu metadonom, ktorí nie sú pre opakovaný návrat abstinenčnej symptomatiky schopní ju
ukončiť, prípady iatrogénne navodenej opiátovej závislosti, prípady detoxikácie metadonom, ktorú chceme týmto spôsobom urýchliť, ale neplánujeme dlhodobú udr-
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žiavaciu liečbu metadonom, a š pecificky vhodru sú pacienti pred plánovanou dlhodobou liečbou opiátovým antagorustom naltrexonom, ktori majú aktívnu snahu o
sociainú readaptáciu. Zvlá šť je potrebné ešťe spomenuť takzvanú "ultrarýchlu detoxik áciu" s použitím kombinovanej liečby (klonidínom eliminujeme abstinenčnú
symptomatiku, vyprodukovanú podarum naltrexonu v úvode liečby) . Takto klonidín
v kombinácii s opiátovým antagonistom umožňuje kompletnú detoxikáciu ukončiť v
priebehu 3 až 5 dru . Výhodné to je u pacientov, ktorých chceme čo najkratšie hospitalizovať a ďalej liečiť len ambulantne (Loimer a kol., 1991; Stine aKosten, 1992).
Ďalšou možnosťou, ako detoxikačný postup zlepšiť, je najprv prejsť či už z heroínu
alebo z metadonu na buprenorfin. Kedže buprenorfin je parciálnym opiátovým agonistom, abstinenčný syndróm po jeho náhlom vynecha ni je oveIa miernej ší, a preto
je možné ho zvládnuť klonidínom v priebehu jediného dňa po predchádzajúcom vyprovokovaru naltrexonom (Stine aKosten, 1992).
Pri klonidínovej detoxikácii sú pacienti v priebehu velmi krátkeho času "čistí"
bez abstinenčných ťažkostí. Avšak v iniciálnej postliečebnej perióde, ktorá je veľmi
vulnerabilným štádiom, sa ukazuje predsa len efektívnejšie, ak nie nevyhnutné čo
do prevencie relapsu, po ukončeru detoxikácie nastaviť pacienta na dlhodobej šiu
udržiavaciu liečbu opiátovým antagonistom naltrexonom (Agren, 1986). V takejto
indikácii klonidín výrazne zlepšuje prognózu závislých, keďže ako neopiátová látka
bez addikčného potenciálu predstavuje vynikajúcu šancu zbaviť sa závislosti vôbec.
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