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Súhrn 

V pracI referujeme o vlastných skúsenostiach s použitím mortinu v perorálnej forme 
s predlženým riadeným uvoľňovaním pri detoxifikácii pacientov závislých od heroínu. Súbor 
pozostáva zo 16 pacientov, ktorí boli hospitalizovaxú na Psychiatrickej klinike FN v Bratislave 
v roku 1998. Použili sme dve dávkovacie schémy s dennými dávkami 120 mg/d a 180 mg/d 
podla intenzity abstinenčných príznakov pred hospitalizáciou a udávaných denných dávok he
roínu. Na hodnotenie účinnosti liečby sme použili vlastnú škálu abstinenčného syndrómu. 

Hodnoty intenzity abstinečných príznakov majú tri vrcholy, čo súvisí s farmakokinetikou 
heroínu a perorálne aplikovaného mortinu, ako aj s rýchlym zIÚžovanim dávok mortinu. U pa
cientov sme nezistili žiadne komplikácie liečby, nezaznamenali sme nežiaduce účinky. Účinná 
iniciálna denná dávka je miIÚmálne 180 mg, je potrebné uvažovať o doplnení dávkovacej 
schémy o úvodnú dávku mortinu v rýchlo účinkujúcej forme a ešte viac zmierIÚť klesaIÚe 
dávok morfínu. 

K r ú č o v é s lov á: detoxifikácia - mortin sulfát - pred1žené riadené uvoľňovaIÚe - absti
nenčný syndróm 

E. Kolibáš, V. Novotný, J . Somošová: MORPHINE IN THE 
TREATMENT OF ADDICTION ON HEROIN 

Summary 

In our research work we report on our own experience of mor-phine usage in peroral form 
with prolonged release during detoxification of patients who are addicted to heroin. The group 
COIlSists of sixteen patients who were hospitalized on Psychiatrie cJiIÚc of Faculty Hospital in 
Bratislava in 1998. We used two dose schemes with daily doses of 120 mg or 180 mg depending 
on the intensity of abstinent symptoms before hospitalization and given daily doses of heroín. 
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We used our own scale of withdrawal syndrome to evaluate effectiveness of th erapy. Values of 
withdrawal symptoms illtensity have three apex es which are cOllnected with pharmacokinetics 
of heroin and perorally applied morphille, as well as with quick decreasing of morphine doses. 
We did not notice complications during the treatment and any undesirable side effects. Minimal 
effective initial daily do se is in 180 mg, it is necessary to consider complementing of dosing 
scheme by the initial morphine dose in quickly effective form. Furthermore, it is necessary to 
slow down decreasing of the morphine doses. 

K ey w o r ds: detoxification - morphine sulfate - prolonged release - withdrawal syndro
me 

Od roku 1993 sa viacero skupín pracovníkov Psychiatrickej kliníky FN v Bratis
lave systematicky zaoberá problematikou závislosti od heroínu. Jednou z oblastí 
praktického aj teoretického záujmu je detoxifikačná liečba . Počas 5 rokov sme vy
tvorili metódy na hodnoteníe príznakov závislosti a overili vlastné modifikácie via
cerých detoxifikačných programov. Zastávame názor, že detoxifikačná liečba má 
rešpektovať charakteristiky pacientova má viesť k maximálnemu účelnému zmier
neníu utrpenia v detoxifikačnom období. Na detoxifikáciu u pacientov s ťažkou 
závislosťou sme až do roku 1997 používali metadon. Osvedčil sa ako účinný a bez
pečný liek. Po vyčerpaní zásoby metadonu sme hIadali dostupnejší liek s po
dobnými vlastnosťami. V prítomnej práci referujeme o našich skúsenostiach s po
užitím morfinu v perorá lnej forme s predíženým riadeným uvoľňovaním . Perorálne 
podávaný morfín sa považuje za bezpečný liek s minímálnymi nežiaducimi účinka

mi a odporúča sa na liečbu ťažkých algických stavov (Expert Working Group ... , 
1996). Morfín v perorálnej forme s predíženým uvoIňovaním sa používa ako substi
tučná látka pri závislosti od heroínu. V detoxifikačných programoch sa ojedinele 
použil injekčne podávaný morfin. Nepoznáme prácu v ktorej by bola publikovaná 
detoxifikačná schéma s použitím perorálneho morfínu. V decembri 1997 sme refero
vali o prvých skúsenostiach s použitím morfínu v skupine 9 pacientov (Kolibáš 
a kol., 1997). Zistili sme, že dávky 180 mg morfínuId sú dostatočne vysoké na pod
statné zmiernenie abstinenčného syndrómu, 10-dňová dávkovacia schéma je však 
krátka a rýchle znižovanie dávok vedie k zvýrazneníu abstinenčných príznakov v 2. 
polovici terapeutického programu. V prítomnej práci referujeme o skúsenostiach 
s modifikovanou detoxifikačnou schémou. 

Materiál a metodika 

Súbor pozostáva z 16 pacientov hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike 
v roku 1998 . Na hodnoteníe intenzity závislosti sme použili vlastnú schému, ktorá 
vychádza z udávaných denných dávok heroínu a z hodnotenia intenzity abstinenč
ného syndrómu . Liečba morfinom bola indikovaná u pacientov s ťažkou závislosťou 
od heroínu, kontraindikáciami boli ochorenia, resp . poruchy funkcií obličiek, u žien 
aj gravidita alebo podozrenie na graviditu. Použili sme morfín sulfát v perorálnej 
forme s protrahovaným riadeným uvorňovaním s dávkami 30, resp . 10 mg v tablete 
(Slovalgin a MST Continus 10 mg) . Morfin sme podávali v 12-hodinových interva
loch. PodIa intenzity abstinenčných príznakov pred hospitalizáciou a užívaných 
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deIU1ých dávok heroínu sme použili buď schému pri ktorej sa začínalo dávkami 120 
mg/d, alebo dávkami 180 mg/d. Schémy dávkovania morfínu uvádzame na grafoch 
2 a 4. 

Na hodnotenie účinnosti liečby sme použili vlastnú škálu abstinenčného synd
rómu. Denne sa zaznamenávali aj možné nežiaduce účinky liečby . Na zmiernenie 
psychickej tenzie bolo možné použiť oxazepam, pri insomnii flunitrazepam. Cieľom 
práce je porovnanie účinnosti morfínu pri zmenenej dávkovacej schéme s pred
chádzajúcimi skúsenosťami, sledovanie bezpečnosti a nežiaducich účinkov . 

Výsledky a diskusia 

Základné charakteristiky súboru sú uvedené v tabuľke 1. Väčšina pacientov už 
v minulosti absolvovala jednu ústavnú liečbu (priemerný počet predchádzajúcich 
hospitalizácii 0,87) . Heroín užívali v priemere 3,3 roka v poslednych týždňoch pred 
hospitalizáciou v denných dávkach 0,76 g. Ženy v našom súbore boli mladšie ako 
muži, užívali heroín kratšie, súčasne však udávali vyššie denné dávky a ťažšiu abs
tinenčnú symptomatológiu. 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky súboru 

Ženy Muži Spolu 

Počet 3 13 16 

Priemerný vek 22,4 roka 23,3 roka 23.1 roka 

Vekové rozpätie 18-25 roka 19- 29 roka 18-29 roka 

Dlžka užívania heroínu 3,3 roka 3,6 roka 3,37 roka 

Dávky heroínu 1,25 g/d 0,73 g/d 0,76 g/d 

Intenzita abstinenčného sy. 27,3 19,0 20,56 

Použili sme dve dávkovacie schémy - pri schéme A boli iniciálne denné dávky 
morfínu 120 mg a morfín sa podával 12 dní (graf 1), do tejto skupiny bolo zarade
ných 13 pacientov. Podla schémy B absolvovali detoxifíkáciu 3 pacienti - maximál
na denná dávka morfínu bola 180 mg a znižovanie dávky trvalo 13 dní (graf 2). 

U žiadneho z pacientov sme nezistili žiadne komplikácie liečby, nezaznamenali 
sa nijaké nežiaduce účinky. Naše skúsenosti sa zhodujú so skúsenosťami u pacien
tov s chronickými algickými stavmi (Nemčíková a kol., 1998) aj u závislých od he
roínu u ktorých bol morfín s protrahovaným účinkom podávaný dlhodobo ako subs
titučná látka (Eder a kol., 1997; Etzersdorfer a kol., 1997; Bouchez, 1997). 
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Hodnoty intenzity abstinenčného syndrómu v oboch dávkovacích režimoch majú 
tri vrcholy: v prvých dvoch dňoch, v 6. - 8. (9 .) dni a v 14. - 17. dni liečby (grafy 3, 
4) . 

Prvý vrchol abstinenčného syndrómu je spôsobený výrazným rozdielom vo far
makokinetike heroínu a perorálne aplikovaného morfinu (Kršiak, 1995). Pri den
ných dávkach 120 mg sa substitučný účinok morfínu prejaví až v treťom dni liečby. 

lniciálne denné dávky 120 mg boli aj v ďalších dňoch málo účinné a neviedli 
k presvedčivému zmierneniu abstinenčného syndrómu. Kým iniciálne skóre bolo 
asi 5,5 boda, v dňoch 3. - 5 . je skóre abstinenčného syndrómu okolo 3 bodov (graf 
3). Denná dávka 120 mg je nízka aj pri porovnaní s dávkami morfínu, ktoré sa uvá
dzajú v iných štúdiách. Nemčíková a kol. , (1998) používali u somaticky chorých bez 
závislosti od opioidov denné dávky 60 - 180 mg morfínu. Pri substitučnej liečbe 
u závislých od heroínu sa použili dávky 340 - 540 mg (Eder a kol., 1997; Etzerfs
dorfer a kol., 1997). 

lniciálne dávky 180 mg sú účinnejšie - z grafu 4 vidíme, že už v druhom dni 
liečby sa skóre výrazne znižuje (z 11,3 na 8,6 bodov) a zmierňovanie abstinenčného 
syndrómu pokračuje až do 5. dňa (priemerné skóre 3 body). 

Druhý vrchol abstinenčného syndrómu je vysvetliteľný rýchlym znižovaním 
denných dávok morfínu. V dávkovacej schéme A je denná dávka morfínu v 6. dni 
liečby v porovnaní s iniciálnymi dávkami polovičná (60 mg), v dávkovacej schéme B 
tvorí necelých 39 % iniciálnej dávky (grafy 1 a 2). Zmeny dávkovacej schémy (po 
prvých skúsenostiach v 9-člennom súbore) sú teda nedostatočné a pri ďalšej modi
fikácii dávkovacej schémy budeme musieť znova zmierniť klesanie denných dávok 
morfinu. 

Tretí vrchol abstinenčného syndrómu je po plnom vysadení morfinu v 15. - 17. 
dni liečby . Ukazuje sa, že pri modifikácii súčasnej schémy bude potrebné, súčasne 
so zmiernením post upného znižovania dávok, predížiť interval podávania morfinu 
o ďalšie 3 - 4 dni . 

Tabuľka 2. Základné charakteristiky liečby 

Iniciálne denné dávky morfínu v mg 120 - 13x, inic. skóre 20,1 
180 - 3x, inic. skóre 22,6 

DÍžka liečby v dňoch 10,79 (l - 19) dIÚ 

Predčasné ukončeIÚe 9 pacientov 

Príčiny predčasného ukončenia 6x na vlastnú žiadosť 
3x disciplinárne dôvody 

Liečbu prerušilo 9 pacientov. Traja pacienti v prvom dni, piati v 6. - 8. dni lieč
by. Nahromadenie predčasných prerušení liečby dobre koreluje s neskorým nástu
pom účinku a kolísaním intenzity abstinenčných priznakov (tab. 2) . Okrem vyššej 
iniciálnej dávky (180 a viac mg/d) a pomalšieho znižovania dávok je potrebné 
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uvažovať aj o kombinácii protrahovane pôsobiacej formy s rýchle účinkujúcou for
mou morfinu. Taký postup sa používa aj u pacientov s ťažkými algickými stavmi 
(Expert Working Group ... , 1996; Nemčíková a kol., 1998). Naše doterajšie skúseno
sti s použitím morfinu pri detoxifikácii závislých od heroínov uvádzame v tab. 3 . 

Tabuľka 3. Skúsenosti s použitím morfinu pri detoxifikácii 

Indikácie stredne ťažká - ťažká závislosť, harmonická osobnosť, dobrá spolupráca 

Dávky iniciálne 180 a viac mg/d 

Výhody rýchly efekt, dobré tolerovanie, možná včasná psychoterapia, dostupnosť 
morfínu 

Nevýhody riziko kombinácií , dlhšia eliminácia , ťažšia titrácia, dlhá detoxifikácia 

Závery 

Doterajšie skúsenosti s použitím perorálnej formy morfínu s protrahovaným 
uvoIňovaním vedú k zisteIÚu, že: 

- pri ústavnej detoxifikačnej liečbe je morfín bezpečný a je pacientmi dobre tole
rovaný; 

- účinná iníciálna denná dávka pri stredne ťažkej a ťažkej závislosti od heroínu 
je minimálne 180 mg; 

- u pacientov s ťažkým iIÚciálnym abstinenčným syndrómom je potrebné uvažo
vať o doplnení dávkovacej schémy o úvodnú dávku morfínu v rýchle účinkujúcej for
me; 

- je potrebné korigovať súčasnú dávkovaciu schému tak, že sa zmierIÚ klesaIÚe 
denných dávok a predíži doba podávaIÚa morfínu na 15 - 16 dIÚ; 

- predpokladaná 3-týždňová detoxifikačná liečba na štandardnom psychiatric
kom oddelení je ú.čelná len II pacientov so súčasnymi tažšími zdravotnými a so
ciálnymi dôsledkami závislosti a u pacientov s predpokladmi na dobrú spoluprácu; 

- do dlhšie trvajúcich detoxifikačných programov je potrebné zaradiť diferenco
vanejšie psychoterapeutické postupy a v tom ohľade je pripravovaný program 
náročnejší aj pre pracovisko. 
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