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Súhrn 

Autori referujú o vlastných skúsenostiach s použitím metadonu v detoxifikačnej li ečbe 

závislosti od opioidov. V súbore 38 hospitalizovaných pacientov (ll žien a 27 mužov vo veku od 
16 - 37 rokov, priemerný vek 21 rokov) s díagnózou ťažkej závislosti od heroínu použili denné 
dávky 30 - 45 mg metadonu. lníciálna dávka metadonu závisela od telesnej hmotnosti pacien
tov a denných dávok heroínu. Detoxifikácia pozostávala z trojdňovej stabilizačnej fázy a 9 -
12-Qňového postupného znížovanía dávky (o 5 mg/d). Na sledovaníe efektu li ečby použili 
vlastnú škálu abstinenčných príznakov. 

Zistili, že intenzita abstinenčného syndrómu a rýchlosť ústupu abstinenčných príznakov 
závisia od velkosti iníciálnej dennej dávky metadonu . Pri vyšších dávkach metadonu boli absti
nenčné príznaky menej výrazné a ich ústup bol rýchlejší. Najmenej ovplyvneným i príznakmi 
boli insomnía a dysforická nálada. 

Pacienti dobre tolerovali detoxifikačnú liečbu, 86,8 % pacientov ukončilo plánovaný liečebný 
program. U jedného pacienta vznikla na začiatku li ečby tranzitorná kvalitatívna porucha vedo
mia (delírium). Iné nežiadúce účinky neboli pozorované. 

Autori považujú ich postup s použitím za indíkovaný pri ťažkej závislosti od heroínu a u pa
cientov, ktorí sa vyhýbajú liečbe z obáv pred abstinenčným syndrómom. Priaznívý priebeh deto
xifikácie vytvára tiež priaznívé podmienky pre ďalšiu liečbu závislosti . Upozorňujú na protraho
va né abstinančné príznaky a častý výskyt afektívnych porúch . Tieto zvýrazilujú dôležitosť 
ďalšej liečby závislých . 

K r ú č o v é s l ov á : Metadon - heroinízmus - detoxifikáci a - účinnosť - nežiadúce účinky 

J. Somošová, E. Kolibáš, V. Novotný: EXPERIENCE IN APPLYING 
METADON IN DETOXICATION 

Summa ry 

The authors present their own experience in applying Metadon in detoxication treatment of 
opioide addícts. In the set of 38 hospitalized patients (Il women and 27 men at the age of 16 to 
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37 years, average age being 20.1 years) with diagnosis of severe heroin addictedness, daily do· 
ses of 30 - 45 mg Metadon were applied. The ilÚtial dose of Metadon depended on the patient's 
weight and daily doses of heroin. Detoxication consisted of three day stabilization phase and 9 -
12 days gradual daily dose reduction (by 5mdlday). For the purpose of following the effect of the 
treatment, the authors' own scale of abstinence symptoms was applied. 

It has been found out that the intensity of the abstinence syndrome and the rate of reces· 
sion of abstinence symptoms depended on the volume of the initial daily dose of Metadon. In 
larger dosages of Metadon, the abstinence symptoms were less marked and their recession was 
faster. The Jeast affected symptoms were insomnia and dysphoric mood. 

The patients tolerated the detoxication treatment well, it was compJeted by 86.8 % patients. 
In one patient, a transitory qualitative defect of consciousness (delirium) occurred in the begin· 
IÚng of the treatment. No other undesirable effects were found. 

The authors find the procedure in applying Metadon to be indicated in severe heroin addic· 
tedness and in patients avoiding treatment in fear of abstinence syndrome. Favourable results 
of detoxication ereate also favourable conditions for further treatment of addictedness. Atten
tion is drawn to protracted abstinence symptoms and frequent OCcurrence of afective defects. 
These prove the importance of further treatment of addicts. 

Key w o r ds : Metadon - heroin addictedness - detoxication - effectiveness - undesirable 
effects 

Aplikácia metadonu patri stále medzi najstaršie a najčastejšie používané postu
py pri detoxifikácii u závislých od heroínu (Nyswander, 1950; Schuckitt, 1995). 
K výhodám metadonu patri možnost jeho perorálnej aplikácie a dostatočne dlhý 
biologický polčas (Nyswander, 1959). 

Používa sa mnoho variácií metadonovej detoxifikačnej liečby, ktoré sa odlišujú 
najmä dennými dávkami, rýchlosťou ich znižovania a dlžkou detoxifikácie (Schuc
kitt, 1995). 

V prispevku referujeme o vlastnom postupe a o prvých skúsenostiach s použitím 
metadonu v tejto indikácii . 

Materiál a metodika 

Súbor tvori 38 pacientov (11 žien a 27 mužov) vo veku od 16 do 37 rokov, ktori 
boli hospitalizovaní na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave v rokoch 1995 -
1996. Všetci členovia súboru boli prijatí na vlastnú žiadosť na detoxifikačný pobyt 
a pri prijatí bol u nich diagnostikovaný syndróm závislosti od heroínu. Základné 
charakteristiky súboru uvádzame v tabuIke 1. 

Počet pacientov 38 

ženy II 

Muži 27 

Vekové rozpätie 16 - 37 

Priemerný vek 21 

Denné dávky heroínu 0,5 - 2,0 g 

Priemerná denná dávka heroínu 1,2 g 

Priemerné skóre abs. sy 12,3 b 
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Indikáciou na použitie metadonu v detoxifikácii je ťažšia závislosť od heroínu 
s predpokladom vzniku intenzívneho abstinenčného syndrómu (podla ZÍskaných ú· 
dajovo d1žke trvania závislosti, dennej dávke heroínu a intenzite predchádzajúcich 
abstinenčných príznakov) (Senay, 1990). Podmienkami, ktoré sme zvolili pre použi· 
tie metadonu bolo aspoň ročné i. v. užívanie opioidov, denné dávky heroínu vyššie 
ako 0,5 g a predpoklad ťažšieho priebehu abstinenčného syndrómu (tab. 2) . 

Tabuľka 2. Kritériá zariadenia pacientov do metadonového 
detoxifikačného programu 

- i. v. aplikácia opiátov l rok a dlhšie 

- anamnestické údaje o ťažkom priebehu abstinenčného syndrómu 

- denná dávka heroínu vyššia ako 0,5 g 

Intenzita abstinenčného syndrómu počas liečby bola hodnotená denne pomocou 
nami zostavenej abstinenčnej škály, ktorá obsahuje 23 položiek - objektívne pozo
rovateIných, ako aj subjektívne udávaných abstinenčných príznakov (tab. 3). V na
mi používanej škále je každý prítomný objektívny abstinenčný príznak hodnotený 
dvoma bodmi, subjektívny príznak jedným bodom. 

Tabuľka 3. Hodnotiaca škála intenzity opiátového abstinenčného syndrómu 

Objektívna časť : prítomnosť alebo neprítomnosť znaku sa hodnotí 2, resp . O bodmi 

Do 12 h 2. deň 3. deň 4. deň 5. deň 6. deň 

1. Dilatácia pupíl 

2. Potenie 

Slzenie 

Výtok z nosa 

3. Piloerekcia 

Triaška 

Hypertermie 

4. Nepokoj 

Dysfória 

Anxieta 

Depresia 

5. Tachykardia 

6. Hypertenzia 

Subjektívna časť: prítomnosť alebo neprítomnost sa hodnotí 1, resp . O bodmi 
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7. Hyposomnia 

8. Hyporexia 

9. Myalgie 

Artralgie 

Parestézie 

10. Žalúdočné kŕče 

ll. Nausea 

12. Hnačka 

13. Celková slabosť 

14. Silná túžba po opiáte 

Body celkove 

Pri pritom nosti viac ako l objektívneho znaku možno považovať závislosť za rozvinutú . 
Pri rozhodovaní o farmakoterapii je potrebné použiť škálu do 12 hodín po udávanom poslednom 
požití drogy . 

lniciálna dávka metadonu bola zvolená podla priemernej dennej dávky heroínu, 
ako aj podla hmotnosti pacienta. Dávkovanie sme teda rozdelili do 4 schém podla 
nasledovného klúča : pri hmotnosti pacienta do 60 kg a dennej dávke heroínu v pos· 
lednom týždni pred prijatím do 1 g bola iniciálna denná dávka 35 mg metadonu. 
Pri dennej dávke nad 1 g heroínu - pri hmotnosti do 60 kg - bola použitá iniciálna 
dávka 40 mg metadonu. Pri hmotnosti nad 60 kg a dennej dávke heroínu do 1 g 
sme za iniciálnu dennú dávku stanovili 40 mg, pri dávke vyššej ako 1 g heroínu 45 
mg metadonu (tabA). Dennú dávku metadonu sme podávali v troch čiastkových 
dávkach. 

Tabuľka 4. Stanovenie iniciálnej dávky metadonu 

Hmotnosť pacienta Denná dávka H za posledný týždeň Dávka metadonu 

Pod 60 kg 0,5 - 1 g 35 mg 

l g a viac 40mg 

Nad 60 kg 0,5 - 1 g 40mg 

l g a viac 45mg 

Prvé tri dni ostali dávky nezmenené, v nasledujúcich dňoch sa denná dávka me· 
tadonu znižovala o 5 mg. Postupné znižovanie metadonu až po jeho vysadenie trva
lo (podľa zvolenej schémy) 9 až 12 dni . 

Použili sme metadon vyrábaný fy. E . Lilly vo forme 40 mg vo vode rozpustných 
tabliet. Výhodou tohto preparátu je ľahká manipulovateľnosť a úprava, ktorá zne-
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možňuje jeho parenterálne použitie. Z ďalších liekov sme použili v individuálnych 
prípadoch oxazepam (v dávke do 40 mg/d) a flunitrazepam (1 mg), prípadne v kom
binácii s Prothazinom na noc a hepatoprotektíva . Súčasťou liečby je reedukácia, 
podporná psychoterapia a posilňovanie motivácie pre ďalšiu liečbu. 

Pri spracúvani údajov sme sa zamerali na sledovanie príebehu abstinenčného 
syndrómu a zmien jeho intenzity, vyjadrenej v skóre za jednotlivé dni liečby. Sledo
vali sme výskyt komplikácií a nežiadúcich účinkov počas podávania metadonu, ale
bo po ukončeni jeho aplikácie. Výber dávkovacej schémy a hodnotenie príebehu de
toxifikácie boli ponechané na ošetrujúcich lekárov. 

Výsledky 

Príemerná denná dávka heroínu v našom súbore pred hospitalizáciou bola 1,2 g 
(s rozpätím 0,5 - 2 g) . 

Priemerné skóre abstinenčného syndrómu pred prvým podaním metadonu 
(v "O-tý" deň) bolo 12,3 bodov. 

U 12 pacientov bola iniciálna denná dávka metadonu 45 mg, u 14 pacientov bola 
iniciálna denná dávka 40 mg, u 9 pacientov 35 mg a u 3 pacientov 30 mg (išlo o ne
dodržanie dávkovacej schémy ošetrujúcim lekárom). 

U piatich pacientov došlo k predčasnému ukončeniu detoxifikačnej liečby na 
vlastnú žiadosť . U ostatných členov súboru prebehla detoxifikácia podra určeného 
programu. 

Počas prvých šiestich dní liečby došlo v celom súbore k výraznej redukcii absti
nenčných príznakov. V nasledujúcich S- ich dňoch sa intenzita abstinenčných prí
znakov výraznejšie nemenila (graf 1). 

Graf 1. Priemerné skóre abst . sy v celom súbore 
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Zistili sme, že existuje vzťah medzi iniciálnou dávkou metadonu a priebehom 
abstinenčného syndrómu. V skupine pacientov, u ktorých bola iniciálna dávka 45 
mg/d, došlo k výraznému zniženiu abstinenčných príznakov už v treťom dni liečby 
(graf 2) . U troch pacientov, u ktorých sa začalo s nízkymi dávkami (30 mg/d) bol ab
stinenčný syndróm intenzívnejší, jeho výraznejšiu redukciu sme zaznamenali až 
v 9. dni liečby a po vysadení metadonu sa abstinenčné príznaky znova zvýraznili . 

Graf 2. 
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V celom súbore sme sledovali ovplyvnenie jednotlivých abstinenčných príznakov 
metadonom. Medzi najmenej ovplyvnené abstinenčné príznaky patría insomnia 
a dysfóría . 

Po vysadení metadonu sa najčastejšie znova objavili myalgie, kŕče v GIT a pote
nie . 

U jedného pacienta sa objavila na začiatku liečby (v 3. deň) nočná porucha vedo
mia s obrazom simplexnej amencie . Po znížení dávky metadonu (na 20 mg) a malej 
dávke Haloperídolu (2,5 mg) porucha vedomia do 24 hodín odoznela. Uvedenú poru
chu vedomia hodnotíme ako komplikáciu liečby, nezistili sme iné nežiadúce účinky 
metadonu. 

Pacienti v príebehu liečby dobre spolupracovali, pozitívne hodnotili ovplyvnenie 
abstinenčných príznakov a neprítomnosť nežiadúcich účinkov liečby. 

Diskusia 

Viacerí autorí považujú za vhodné rozlišovať intenzitu závislosti od opioidov 
a tomu príspôsobiť aj detoxifikačnú liečbu (Jaffe, 1991; Schuckitt, 1995). Metado
nová detoxifikačná liečba bola u našich pacientov indikovaná prí ťažkej závislosti 
od heroínu. 
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Pri určeIÚ intenzity závislosti sa vychádza z anamnestických údajov (trvaIÚe 
závislosti, užívané dávky opioidu, intenzita abstinenčných príznakov v nedávnej 
minulosti), ale aj z vlastných pozorovaIÚ . Viacerí autorí upozorňujú na nespo
fahlivosť údajov samotných pacientov. Z rôznych dôvodov (najčastejšie z obáv pred 
abstinenčným syndrómom a v snahe zaistiť si čo najvyššie dávky liekov použí
vaných na detoxifikáci u) pacienti uvádzajú vyššie užívané dávky alebo ťažšie absti
nenčné priznaky. Preto je dôležité - prí diagnostike závislosti aj prí výbere detoxifi
kačnej liečby - zistiť objektívne abstinenčné príznaky (Kolibáš, 1994; Senay, 1990; 
Schuckitt, 1995). Na kvantifikáciu abstinenčných príznakov a hodnotenie účinnosti 
liečby sa najčastejšie používa Himmelsbachova škála, ktorá mería objektívne 
príznaky. Ako sa však zistilo, napríklad prí sledovaIÚ účinnosti buprenorfinu, 
dôležité je tiež sledovanie subjektívnych príznakov (Jaffe, 1991). V nami vytvorenej 
škále sú zahrnuté objektívne aj subjektívne abstinenčné príznaky a rozdielu vo vý
zname zodpovedá ich rozdielne bodovanie. Tento postup sa v prítomnej štúdii os
vedčil. 

Nami použité rozpätie iniciálnych denných dávok metadonu zodpovedá dávkam, 
ktoré sa používajú na iných pracoviskách (Nyswander, 1950; Jaffe, 1991; San, 
1989; Schuckitt, 1995). Ako je zrejmé z výsledkov kvantifikácie abstinenčného 
syndrómu, k podstatnému zmierneniu príznakov došlo až na tretí deň liečby . Pe
rorálne aplikovaný metadon nedokáže dostatočne rýchle nahradiť pacientmi použí
vané opioidy (ktoré majú podstatne kratší biologický polčas) a zabrániť vzniku abs
tinenčného syndrómu. Preto považujeme za dôležitú súčasť metadonovej detoxifi
kačnej liečby iniciálny trojdňový stabilizačný interval, v ktorom sa dosiahne klinic
ky príjatefná miera náhrady príslušného opioidu metadonom (Schuckitt, 1995). Až 
potom môžeme začať so znižovaIÚm dávky metadonu. 

Zistili sme, že aj prí použitom rozpätí iniciálnych dávok sú značné rozdiely v ov
plyvneIÚ abstinenčného syndrómu. Dávky nižšie ako 35 mg považujeme za nedosta
točné . U našich pacientov s iniciálnou dennou dávkou metadonu 30 mg boli absti
nenčné príznaky nielen intenzívnejšie ako prí vyšších dávkach, ale aj ich ústup bol 
pomalší. Naopak pri iniciálnej dávke 45 mg bol nástup účinku metadonu rýchlejší 
ako v celom súbore a abstinenčné priznaky boli miernejšie aj počas znižovania jeho 
dávok. Odporúčané denné znižovanie dávok metadonu je v rozpätí 10 - 20 % ini
ciálnej dávky (Jaffe, 1991). V tomto rozpätí sa nachádzajú aj nami použité dávkova
cie schémy. Senaya Uchtenhagen (1990) upozorňujú, že po dosiahnutí dennej 
dávky metadonu 10 - 20 mg pacienti závislí od heroínu už horšie tolerujú ďalšie 
znižovanie a odporúčajú 5 %-né denné zIÚženie dávky. V našom súbore sme nepo
zorovali zvýšenie skóre abstinenčných príznakov alebo zvýraznenie ťažkostí po po
klese pod uvedenú hranicu. 

Z praxe vieme, že medzi najdlhšie trvajúce abstinenčné príznaky patrí insom
IÚa. Poruchy nálady - dysforícká alebo depresívna nálada - sú časté u abstinujú
cich závislých, ale aj prí dlhodobej substitučnej metadonovej liečbe (Kanof, 1993). 
Ukazuje sa, že podobne ako prí závislosti od alkoholu je dôležitá detekcia a liečba 
depresívnych stavov u abstinujúcich závislých od heroínu. Zvyšujú totiž ríziko 
užívaIÚa ďalších drog, ako aj ríziko relapsu (Kosten, 1986). 

Metadon naši pacienti dobre tolerovali . Napríek skutočnosti, že išlo o pacientov 
s ťažšou závislosťou od heroínu, takmer 87 % pacientov (86,8 %) absolvovalo pláno
vaný detoxifikačný program v plnom rozsahu. Po vysadeIÚ metadonu sme nepozoro-
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vali podstatné zvýraznenie abstinenčných symptómov. S výnimkou jedného pacien
ta, u ktorého vznikla tranzitórna kvalitatívna porucha vedomia, sme nezistili žiad
ne nežiadúce účinky liečby. Podobné poruchy vedomia boli zaznamenané ako zried
kavá komplikácia na začiatku liečby pri používaru metadonu ako analgetika. Pri 
substitučnej metadonovej liečbe neboli tieto poruchy opísané (Senay, 1990). U náš
ho pacienta porucha vedomia odoznela po redukcii dávky metadonu a malej dávke 
neuroleptika a nevyžadovala ďalšie zvláštne opatrenia . 

Relatívnou nevýhodou metadonovej detoxifikácie je pomerne dlhý čas liečby. 

Jedným z cieľov detoxifikačnej liečby je však motivácia pacienta pre ďalšiu liečbu. 
Priaznivý priebeh detoxifikácie umožňuje včas začať s psychoterapiou a pri použí
varu k omplexných detoxifikačných programov môže byť aj uvedená dlžka liečby po
zitívom. 

Závery 

Použitie metadonu na detoxifikáciu u závislých od opioidov považujeme za po
stup vhodný u pacientov s ťažkou závislosťou od heroínu. Metadon je pacientmi do
bre tolerovaný, pri denných dávkach 35 - 45 mg sa rýchle dosiahne účinná substi
tučná dávka a aj v ďalšom priebehu sú abstinenčné priznaky málo vyjadrené a u
možňujú pacientovi absolvovať aj ďalšie terapeutické programy. Nízke iniciálne 
dávky metadonu netlmia dostatočne účinne abstinenčný syndróm a sú spojené s po
malým ústupom týchto príznakov. U jedného pacienta vznikla na začiatku liečby 
krátkodobá kvalitatívna porucha vedomia. Považujeme ju za mimoriadne zriedkavú 
komplikáciu takejto liečby. Dosial boli podobné poruchy pri aplikácii metadonu 
opísané len u pacientov, ktorí neboli závislí od opioidov. 

Upozorňujeme na to, že metadon bol použitý na zvládnutie akútneho absti
nenčného syndrómu. Po detoxifikácii je potrebná ďalšia liečba závislosti . Jedným 
z dôvodov pre pokračovanie takejto liečby je aj prítomnost protrahovaného absti
nenčného syndrómu (Satel, 1993). Metadonová detoxifikačná liečba vytvára pod
mienky pre posilňovanie motivácie na samotnú liečbu závislosti . 
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