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Súhrn
V úvodnej časti práca podáva stručný prehIad súčasných poznatkovo krátkych detoxifiprogramoch pri heroínovej závislosti s využitím alfa- 2 adrenergného agonistu klonidínu a kombinácie klonodínu s opiátovým antagonistom naloxonom (tzv. ultrarýchla detoxifikácia). Krátko informuje o Liekoch samotných a o aktuálnych názorov na ich prínos v terapii
závislostí. Klonidín, ako neopiátová látka bez addíkčného potenciálu, výrazne zlepšuje prognózu
závislých. Umožňuje, a to najmä v kombinácii s naloxonom, výrazne skrátiť obdobie detoxifikácie . V hlavnej časti práce tieto poznatky potvrdzujú aj samotné autorky na základe
vlastných predbežných skúseností s použitím oboch typov krátkych deto xifika čných programov .
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M. Králová, I. Vaváková: SHORT DETOXICATION PROGRAMMES
FOR HEROINE ADDICTS - OWN EXPERIENCE
Summary
In the initial part, the work provides a brief review of the current knowledge about short
detoxication programmes for heroine addícts by using alpha- 2 adrenergic klonidíne agonist and
a combination of klonidíne with opiate antagonist, Le. naloxon (the so called ultrafast detoxication). It briefly informs about the medícaments and current opinions on their contribution in
the therapy of addítions. Klonidíne as non-opiate substance without addíct potential markedly
improves the prognosis of the addícts. It enables, especially in combination with naloxon, material shortening of the detoxication period. In the main part of the work, such knowledge is contirmed also by the authors based on their own preLiminary experience and by using both types
of short detoxication programmes.
Key w o r ds : Opiate abstinency syndrome - short detoxication programmes - klonidine naloxon
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Úvod
V detoxifikačnej liečbe závislosti od opiátov je možné využiť niekoIko typov pro·
gramov, ktorých spoločnou výhodou oproti iným, napr. substitučným postupom, je
krátky čas trvania a tiež fakt, že sa pri nich používajú látky bez addikčného poten·
ciálu. V článku by sme chceli prezentovať predbežné skúsenosti s dvoma krátko·
dobými detoxifikačnými postupmi, ktoré na Psychiatrickej klinike Fakultnej ne·
mocnice v Bratislave používame. Ide o klonidínový program a kombináciu klo·
nidínu s naloxonom. Uvádzame len niektoré teoretické podklady použitia týchto
látok pri liečbe opiátovej závislosti. Podrobnejšie informácie . možno nájsť v našej
práci (Králová, 1996).
Pri detoxifikácii klonidín dokáže ovplyvniť vegetatívne abstinenčné symptómy,
ako sú hypertenzia, tachykardia, mydriáza, hyperhydróza, lakrimácia a rinorea, ale
aj abdominálne kŕčové bolesti , menej však myalgie a sprievodné psychické priznaky
(anxietu, nervozitu, dysfóriu, iritabilitu, túžbu po droge a insomniu) (Ágren, 1986).
Uvažuje sa, že za tieto abstinenčné symptómy sú pravdepodobne zodpovedné iné
neurotransmitterové systémy, na ktoré klonidín neúčinkuje, napr. opiátový alebo
GABA~rgný (Jasinski, 1985). Z psychiatrického hľadiska vedľajšie účinky klo·
nidínu sú: hypotenzia (všeobecne klonidín redukuje systolický TK v priemere o 15
torrov a diastolický o 10 torrov, pri väčšom poklese je potrebné dávku redukovať
alebo liečbu ukončiť, pacientovi by mal byť doplnený objem tekutín, pripadne aj
infúzne), suchosť slizníc, únava, sedácia, závrate, nauzea, obstipácia, menej časté
sú vedľajšie účinky na CNS typu insomnie, anxiety a depresie a veľmi zriedkavo sa
môžu vyskytnúť bdelé sny, nočné mory a halucinácie (Kaplan, 1993). Predávkova·
nie klonidínom môže sa končiť až kómou so symptómami velmi podobnými opiátavému predávkovaniu s pupilokonstrikciou, ťažkou hypotenziou, bradykardiou a po·
klesom dychovej frekvencie . Kontraindikáciou použitia klonidínu sú akútné achro·
nické kardiovaskulárné choroby, choroby obličiek, metabolické choroby, vážnejšie
poškodenie pečene, Raynaudov syndróm a anamnéza psychiatrických porúch, naj·
mä depresie . Nemal by sa podávať v gravidite a počas laktácie.
Väčšina literárnych zdrojov (napr. Ágren, 1986; San Molina, 1988; Cheskin,
1994) uvádza pri klonidínovej detoxifikácii denné sledovanie objektívnych a subjektívnych priznakov posudzovacími škálami, ďalej denné sledovanie krvného tlaku, pulzu, dychovej frekvencie a telesnej teploty v pravidelných časových intervaloch, zodpovedajúcich farmakokinetike lieku. Zastáva sa názor, že jednou z hlavných výhod klonidínu oproti iným látkam používaným v opiátovej detoxifikácii je
fakt, že voči nemu nevzniká tolerancia. Ďalšou jeho prednosťou je, že po ukončení
liečby klonídínom sa neobjavuje abstinenčný syndróm ako rebound fenomén, čo je
častým problémom pri pokuse o ukončenie detoxifikácie metadonom. Prevažuje
skúsenosť, že klonidín je úspešnejší u tých heroínovo závislých, ktori užívajú nižšie
denné dávky. Tento fakt zrejme súvisí s tým, že pri silno rozvinutej závislosti čo do
dennej dávky opiátu vzhladom na to, že klonidín potláča najmä objektívne vegetatívne abstinenčné priznaky, je pre pacientov ťažšie zvládnuteľný vážny subjektívny pocit dyskomfortu. V takýchto prípadoch sa odporúča radšej detoxifikácia
metadonom. Subjektívne, najmä psychické abstinenčné ťažkosti možno tiež ovplyvniť pridaním sprievodnej inej psychotropnej medikácie, napr. benzodiazepínov v anxiolytickej a hypnotickej indikácii.
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Veľmi perspektívna sa javi tzv. ultrarýchla detoxifikácia s použitím kombinácie
klonidínu a opiátového antagonistu, ktorú možno ukončiť v priebehu 3 - 5 dIÚ . Je
výhodná pre pacientov, ktorých chceme čo najkratšie hospitalizovať a ďalej liečiť
len ambulantne (Charney, 1982; Loimer, 1991; Stine, 1992). Opiátové antagonisty
majú ovela vyššiu afinitu k opiátovým receptorom ako heroín, takže ho z väzby na
ne spoľahlivo a rýchlo vyblokujú (Kosten, 1991). Nemajú žiaden addikčný potenciál,
žiadne psychotropné účinky a takmer žiadne vedlajšie účinky . Pri naltrexone sa
uvádza minimálna hepatálna toxicita a zvýšenie hladiny beta endorfinov kortizolu,
ktoré však nemajú klinický efekt. V tzv. ultrarýchlej detoxifikácii sa podaIÚm opiá·
tového antagonistu vyprovokuje akútny abstinenčný syndróm, ktorý sa následne
eliminuje podávaIÚm klonidínu. V našich podmienkach, keďže 24 hodín účinný, perorálne podávaný naltrexon nie je u nás registrovaný, používame naloxon, ktorý po
intravenóznej administrácii účinkuje približne 1 hodinu.
Na našej klinike sme začali klonidínovú detoxifikáci u u pacientov závislých od
heroínu vo februári 1996 a kombinovanú detoxifikačnú liečbu s použitím naloxonu
a klonidínu v októbri 1996. Iniciátorom tohto typu liečby bol doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc., vtedajší prednosta kliniky.

Materiál a metodika
Kritéria na zaradenie pacientov na liečbu boli:
- denné užívanie heroínu do dávky 0,75 g;
- nie kombinovaný abúzus (okrem nikotinizmu a kofeinizmu);
- pripúšťalo sa i sporadické symptomatické užívanie benzodiazepínov;
- negatívna anamnéza ochoreIÚ kardiovaskulárneho systému, obličiek, pečene,
metabolických chorôb, Raynaudovho sy, cerebrovaskulárnych a psychických ochoreIÚ, vylúčená gravidita a laktácia.
Vzhladom na už spominané kontraindikácie sa okrem podrobnej anamnézy museli do 2 hodín od prijatia realizovať a vyhodnotiť vyšetrenia krvného tlaku (TK),
pulzu (P), dychovej frekvencie (FD), telesnej teploty (TT), EKG a základné laboratórne biochemické vyšetrenie (glykémia, kreatiIÚn, urea, AST, ALT, bilirubín,
Na, K, Cl v sére). V pripade negatívnych nálezov sme ihneď pristúpili k administrácii klonidínu p.o. PoUŽÍvali sme Catapresan retard tobolky á 0,25 mg, dávkovanie
2-krát denne v intervale 12 hodín. Liečba trvala v plnej dávke 4 dni, 5. deň sa redukovala na polovicu (vynechaIÚm rannej dávky), 6. deň boli pacienti už bez klonidínu. Pacienti boli hospitalizovaIÚ na Jednotke intenzívnej psychiatrickej starostlivosti PK FN, čas hospitalizácie bol určený na 7 dIÚ .
V prípade ultrarýchlej kombinovanej detoxifikácie sa prvý deň po podaIÚ prvej
dávky kloIÚdínu administrovalo 0,2 mg naloxonu i. v., po dvoch hodinách znova
0,2 mg naloxonu i. v. a po 6 hodinách od prvej dávky potom 0,4 mg naloxonu i. v.
Pacient dostával klonidín prvé tri dni 2-krát denne po 0,25 mg p. o., štvrtý deň len
jednu dávku 0,25 mg a piaty deň už bol bez terapie .
Počas celého pobytu boli pacienti monitorovaIÚ hodnotiacimi škálami intenzity
opiátových abstinenčných symptómov, bol im meraný TK, P v sede a v stoji, FD
a TT, a to vždy pred podaIÚm, 1 hodinu a 4 hodiny po podaIÚ dávky klonidínu.
V sledovaIÚ TK a P sme pokračovali ešte 24 hodín po poslednej dávke (pre riziko
objaveIÚa sa rebound hypertenzie). Všetky tieto údaje sa zaznamenávali do den-

169

M. KRÁLOVÁ, I. VAVÁKOVÁI KRÁTKE DETOXIFIKAČNÉ PROGRAMY
PRI IlEROÍNOVEJ ZÁVISWSTI- VLASTNÉ SKÚSENOSTI
ných záznamových hárkov (pozri nižšie), ktoré vypÍňal sám pacient (subjektívne ab·
stinenčné príznaky) alebo zdravotná sestra (objektívne abstinenčné príznaky a namerané hodnoty fyziologických parametrov).
Individuálne sme podla potreby nasadzovali sprievodnú psychiatrickú medikáciu benzodiazepínmi (oxazepam v anxiolytickej (maximálne 4 x 2 tb!. denne) a flunitrazepam v hypnotickej indikácii (maximálne 2 tb!. na noc) .
Celkovo bolo do klonidínového programu zaradených doteraz 37 pacientov.
Z nich len u dvoch sme museli terapiu klonidínom ukončiť predčasne pre hypotenziu, prekračujúcu spodnú hranicu systolického krvného tlaku 80 torrov. Ani u jedného z nich však vzniknutá hypotenzná reakcia nepredstavovala vážnej ší terapeutický problém a upravila sa spontánne v priebehu niekoľkých hodín. Ďalších 8 pacientov liečbu ukončilo predčasne na vlastnú žiadosť, dôvodom bolo vo väčšine
prípadov subjektívne nezvládnutie hospitalizačného režimu.
Do kombinovaného programu klonidín-naloxon bolo doteraz zaradených 11 pacientov, z nich bol 1 vyradený pre hypotenznú reakciu, opäť ľahko zvládnuteľnú .
V nasledujúcom texte prezentujeme predbežné výsledky súboru 27 pacientov
v klonidínovom programe a 10 pacientov v kombinovanom programe, ktorí doteraz
absolvovali liečbu v plnom rozsahu. Klonidínový podsúbor tvorí 9 žien a 18 mužov
s priemerným vekom 19,8 roka . Kombinovaný podsúbor tvoria 3 ženy a 7 mužov
s priemerným vekom 18,6 roka . Priemerná doba užívania heroínu v celom súbore
bola 1,2 roka. Sprievodnú medikáciu flunitrazepamom vyžadovalo 98 % pacientov,
oxazepamom 67 % pacientov.

Výsledky
Z doterajších predbežných výsledkov sledovania sa zameriame na mieru a rýchovplyvnenia jednotlivých objektívnych a subjektívnych abstinenčných symptómov hodnotenú priemernou dobou ich trvania v klonidínovom aj v kombinovanom
programe. Údaje sme získavali spracúvaním záznamových hárkov jednotlivých pacientov a výsledky prezentujeme v grafickom vyjadrení.
Grafy 1 až 4 uvádzajú priemerný čas trvania (v dňoch) jednotlivých objektívnych
a subjektívnych abstinenčných príznakov v oboch podsúboroch. Výsledky sú zväčša
podobné, podstatný rozdiel je však v tom, že pri kombinovanej detoxifikácii trvali či
už objektívne alebo subjektívne príznaky v priemere o jeden deň kratšie ako pri detoxifikácii len samotným klonidínom. Ak sme porovnávali nie priemerný, ale celkový čas trvanía symptómov, zistili sme, že ani jeden zo subjektívnych ani objektívnych príznakov nepretrvávali u jednotlivého pacienta v klonidínovom podsúbore dlhšie ako 5 dní, v kombinovanom podsúbore dlhšie ako 3 dni.
losť

Diskusia
Vzhladom na pomerne malý rozsah súboru nebolo vhodné štatistické porovnanie
oboch podsúborov, zatial si teda nedovolujeme získané výsledky zovšeobecňovať
a ani hodnotiť zodpovedne rozdiel v miere ovplyvnenia vegetatívnych a ostatných
abstinenčných príznakov klonidínom, uvádzaný v literatúre. Navyše redukcia iných
ako vegetatívnych príznakov (napr. anxieta, nepokoj, hyposomnia) bola ovplyvnená
aj tým, že takmer všetci pacienti dostávali hypnotiká a asi dve tretiny pacientov aj
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anxiolytiká, takže nemožno zodpovedne posúdiť rozdiel v kvalite ovplyvnenia toho-ktorého príznaku výlučne klonidínom.
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Významné a vysoko pozitívne je však zistenie, že maximálny priemerný čas
trvania abstinenčných príznakov bol len približne 3 (v klonidínovom podsúbore),
resp . 2 dni (v kombinovanom podsúbore), a ak zvažujeme absolútny čas trvania
príznakov, možno konštatovať, že v priebehu 5 dni, resp . 3 dni od nástupu na
hospitalizáciu boli všetci pacienti kompletne detoxikovani a bez ťažkostí .
Z vedľajších účinkov sme u väčšiny pacientov zaznamenali subjektívne referovanú celkovú slabosť a malátnosť, ktorá je síce sledovaná aj ako abstinenčný príznak, ale podiel na nej môže mať aj klonidínom navodený pokles krvného tlaku
v ešte tolerovatelných hodnotách.
Pacienti subjektívne hodnotili liečbu kladne, najmä fakt, že podstatne skrátila
dobu detoxifikácie, ale aj to, že klonidín výrazne zmiernil intenzitu prítomných objektívnych a subjektívnych abstinenčných príznakov.

Záver
Z hľadiska bezpečnosti sa krátkodobá liečba klonidínom (či už samotným alebo
v kombinácii s naloxonom) v indikovaných prípadoch ukazuje ako minimálne riziková (v našom súbore musela byť liečba pre nežiadúcu hypotenziu ukončená len
u 6,2 % pacientov, a ani u nich nepredstavoval tento z psychiatrického hradiska
vedlajší účinok žiaden zvláštny terapeutický problém).
V zhode s väčšinou literárnych zdrojov sme ani u jedného pacienta nezaznamenali po ukončení liečby návrat abstinenčnej symptomatiky. Tento fakt podla nášho
názoru môže uľahčiť spoluprácu s pacientom pri ďalšej liečbe po detoxifikácii .
Najväčšou výhodou takejto liečby oproti iným typom detoxifikácie, teraz už aj
podla našich skúseností, je podstatne kratší čas trvania (v priemere 5 až 6, resp.
len 3 - 4 dni oproti 12 - 13 dňom pri použití opiátových agonistov). V sledovaní
však bude potrebné pokračovať, rozšíriť súbor, aby sa výsledky dali spoľahlivo štatisticky spracovať . Bude zaujímavé pokúsiť sa aplikovať tento spôsob detoxifikácie
aj u pacientov so silnejšie rozvinutým stupňom závislosti a overiť skúsenosť, že pre
túto subpopu1áciu závislých od heroínu sú vhodnejšie iné detoxifikačné postupy.
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