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Souhrn 

V práci je uveden komplexní pohled na substituční léčbu závislých na psychotropních 
látkách . Jsou uvedeny možnosti substituce zpusobu užívání drog a možnosti substituce vlastní, 
užívané drogy. 

Substituce u jednotlivých návykových látek jsou uvedena podle Mezinárodní klasifikacc ne
mocí. 

K I í č o v á s lova : Alkohol - drogy - substituční léčba 

Hampl K. : SUBSTITUTION TREATMENT OF ADDICTS ON 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

Summary 

The paper presents a complex view on substitution treatm ent of addicts on psychotropic 
substances. There are given substitution alternatives to the way of using drugs and to the used 
drug itself. 

Substitutions in individual addictive substances are mentioned according to International 
Classification of Diseases. 

Key w o r ds : alcohol - drugs - substitution treatment 
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Úvod 

o substitučni léčbe se vetšinou hovon jenom v souvislosti s injekčIÚm užíváIÚm 
heroinu, spojeným s nebezpečím získáIÚ HIV/AIDS, pn padne s onemocneIÚm 
nekterého typu infekčIÚ hepatitidy. 

Injekčnim zpusobem ale užívají pacienti i radu ostatIÚch drog, a existují i další 
možné komplikace, napnklad mykotické infekce a septické stavy. 

Bez rizika nejsou ani ostatIÚ zpusoby užíváIÚ drog. KoureIÚ vede k poškozeIÚ 
dýchacích cest a k rakovine plic, šňupáIÚ poškozuje horIÚ dýchací cesty, nedovoluje 
presn0 dávkováIÚ a nečekane mti.že vést k zástave srdečIÚ činnosti a dýcháIÚ, 
užíváni per os zpusobuje poškozeIÚ gastrointestinálIÚho traktu a perkutánIÚ užití 
mti.že být komplikováno alergickou kOŽIÚ reakcí. 

Za nejnebezpečnejší užíváIÚ drog se obecne pokládá podáváIÚ drog injekčIÚm 
zpusobem. 

To vedlo k nutnosti snažit se substituovat nejen vlastIÚ drogu, ale i zpti.sob její
ho UŽíváIÚ. 

Za vlastIÚ substituci určité drogy se obvykle pokládá podáIÚ jiné drogy s po
dobným účinkem ale bezpečnejší cestou, nebo podáIÚ léku s psychotropIÚm účin
kern, který by mel do určité míry substituovat pti.sobeIÚ drogy. V širším smyslu lze 
za substituci pokládat i podáIÚ léku se symptomatickým účinkem nebo podáIÚ pla
ceba se sugestivnim nábojem. 

Substituci zpti.sobu užíváIÚ stej né drogy jiným zpusobem užíváIÚ a substituci 
vlastIÚ drogy jinou látkou ukazuje s pnklady následující prehled. 

Substituční léčba závislých na psychotropních látkách 

N Substituce zpusobu užívání návykové látky jiným zpti.sobem, méne 
nebezpečným, nejčasteji injekčIÚ užíváIÚ, užíváIÚm: 

al per os - kodein 
bi šňupáním - kokain 
CI kourením - heroin; 

ale i koureIÚ tabáku, užitím: 
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dl perkutánním - nikotin 

BI Substituce drogy jinou látkou: 
al drogou s podobným účinkem: 

heroin - methadon 
bi lékem s psychotropním účinkem: 

heroin - Temgesic 
pe rviti n - Ritalin 
alkohol - Diazepam 
Bellaspon - Calabron 

CI lékem se symptomatickým účinkem: 
heroin - Alnagon, Reasec (analgetikum, antidiarhoicum) 
pervitin - Rohypnol, No-spa (hypnotikum, spasmolytikum) 

dl place bem se sugestivním nábojem zejména u experimentátorU 
marihuana - placebo (sušené substráty) 
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kodein 
toluen 

- placebo (magistraliter lék) 
- placebo (skupinový efekt) 

Možnosti substituce u jednotlivých drog 

Možnosti substituČIÚ léčby u jednotlivých návykových látek rúzným zptisobem 
jsou uvedeny podle MezinárodIÚ klasifikace nemocí a uvádejí možnosti substituce 
již prakticky vyzkoušené nebo teoreticky uvažované. 

F - 10 Alkohol 

Pacienti závisli na alkoholu se alkoholu neradi vzdávají i když jim jeho užíváIÚ 
pnnáší s sebou nejen četné zdravotIÚ, ale i sociálIÚ komplikace. 

Hrozí-li závažné zdravotIÚ poškozeIÚ nebo dochází-li k sociálIÚ neúnosnosti 
(trestIÚ činnost) je možná v krajIÚm pnpade substituce benzodiazepiny, pokud 
ovšem na to pacient pnstoupL Nejrozšírenejším preparátem je Diazepam, kdy stačí 
nekdy i dávka 3x 10 mg s postupným sIÚžováIÚm na nejIÚže účinnou dávku. 

Méne užívaným je Oxazepam v dávce 4x 10 - 20 mg podávaný jako profylaxe 
syndromu z odnetL 

Problémem je dlouhodobé podáváIÚ, které preruší sám pacient a vrátí se k alko
holu, nebo ho preruší lékaf, protože se u pacienta plne upravila zdravotIÚ nebo so
ciálIÚ dekompenzace. 

Rizikem je vZIÚk závislosti na benzodiazepinech a kombinované užití benzodia
zepinu spolu s alkoholem, kdy pn potenciaci vzájemného vlivu mtiže dojít k hypo
tenzi, deliriu nebo kómatu. 

F - 11 Opioidy 

U opioidti je základIÚ substitucí náhrada injekčIÚho podáváIÚ náhradIÚ drogou 
per os. Náhrady podáváIÚ ale mohou být runé a rovne ž rúzné mohou být substi
tuČIÚ preparáty. Nejčasteji substituovanou drogou je heroin. 

Substituce je možná: 
al Zmenou zptisobu injekčního užíváIÚ: napnklad kOUreIÚm; 
bi náhradou injekčIÚho opioidu opioidem podaným per os (methadon) 
CI užití dalších opioidIÚch agoIÚstti s vazbou na opioidIÚ mi receptory: 

- dihydrocodein, DHC Continuus; 
- kodein, Codeinum 30 mg 3 x 2; 
- ethylmorfin, DioIan 30 mg 3 - 4 x 2; 
- penthidin, Dolsin; 

dl užití opioidu s agonistickým, ale současne s antagonistickým účinkern : 

- butorphtanol, Beforal inj . ago + antago +++ (vznik sy z odnetí); 
- pentazocin, Fortral30 - 90 mg až 6x denne ago +++, antago +; 
- buprenorphin, Temgesic 0,2 mg 2 - 4x denne ago +++, antago+. 

Posledne jmenovaný se již užívá s úspechem jak v ústaVIÚ, tak i v ambulantIÚ 
praxi . 
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F - 12 Kanabinoidy 

Teoreticky bezpečnejší by melo být užívání per os, než kourení, které poškozuje 
dýchací cesty a vede k rakovine plic, je ale treba zvážit postižení GIT. 

Behaviorální složku spočívající v rituálu kourení by bylo možné využít, pokud by 
se ke kourení naskytla bezpečnejší látka než kanabinoidy. Tabák lze považovat za 
"bezpečnejší " jen s ohledem na nižší výskyt rakoviny plic, než je tomu pn kourení 
marihuany. 

F - 13 sedativa, hypnotika, anxiolytika 

u techto psychotropních látek prevažuje užívání per os. Proto substituce in
jekčního užívání pnchází do úvahy zndka. Je možné strídat preparáty a precházet 
postupne na léky mé ne návykové. V zásade je možné užívat substituční psycho
tropní látku s jinou délkou pi.t.sobení, nebo podávat lék u kterého je riziko závislosti 
menší, nebo kde závislost nehrozí. 

Substituce je rozdílná podle jednotlivých skupin léki.t.: 

Sedativa 

Z dosud užívaných barbiturátových sedativ je z hlediska závislosti problema
tický zejména Bellaspon, obsahující 20 mg phenobarbitalu. 

Barbiturová závislost je úporná, nutné je postupné snižování dávek s možností 
subsituovat sedativní efekt nebarbiturátovým sedativem napr. Calabron tbl effer
vescens nebo Novo Passit sol. 

Hypnotika 

Lze je rozdelit na benzodiazepinová a ostatní. Mezí benzodiazepinové patrí 
napríklad Nitrazepam a Rohypnol (užívaný často v kombinaci s pervitinem). Zej
ména pn kombinované závislosti je potrebné hypnotika snižovat postupne a subs
tituovat je nebenzodiazepinovými hypnotiky, napríklad Noxyronem (glutethimid) 
nebo Stilnoxem (zolpiden). Ale i na nich je možný vznik závislosti . 

Anxiolytika 

Opet je možné rozdelit na benzodiazepinová a ostatní. Z benzodiazepinových je 
nejvetší riziko závislosti u diazepamu (Diazepam, Apaurin, Seduxen). Proto je 
vhodná substituce jinými benzodiazepiny, napríklad Oxazepamem, který má rovne ž 
nízkou účinnost, ale krátký poločas . U fobií a obsesí je lépe užít alprazolan Neurol 
nebo Xanax s vysokou účinností a krátkým poločasem. K substituci lze použít 
i chlordiazepoxid (Defobin, Elenium, Radepur) . pfi úzkostech provázených vegeta
tivními príznaky je vhodný medazepam (Rudotel) . 

Vhodná je i substituce nebenzodiazepinovými anxiolytiky, napríklad hydrazi
nem (Atarax), méne vhodný pro vysoké riziko závislosti je Meprobamat. Vhodným 
substitučním preprátem je guafenezin (Guajacuran), který krome účinku anxioly
tického má i účinek myorelaxační a potencuje účinek analgetik. 
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pli. jaterních onemocneních je chlordiazepoxid kontraindikován a je potrebné 
snížit dávky o 50 % u alprazolanu, diazepamu a glutetimidu. Proto je potrebná jak 
substituce Defobinu, Elenía, Radepuru tak i Neurolu, Xanaxu, Diazepamu a Nitra
zepamu. 

F-14 Kokain 

Vždy je vhodná substituce injekčního podávání jiným zpusobem užití, šňupáním 
nebo kourením. Jde zejména o snížení rizika HIV/AIDS, ale ostatní nebezpečí se 
tím neeliminujL 

Uvažovat by se dalo i o substituci jinou stimulační látkou, která by byla bez
pečnejší než kokain. 

F- 15 Stimulancia 

U stimulancí (pervitin) jde hlavne o substituci injekčního užívání: 
al užívání stej né drogy jinou cestou - šňupáním, per os; 
bI užívání léku se stimulačním účinkem v jiné indikaci dnve Aponeuron, 

pozdeji Fenmetrazin (anorektikum) nejnoveji Ritalin (hyperkinetický syndrom); 
CI užívání léku bez psychotropního účinku, ale potlačujících hlavní potí že pa

cienta - často kreče a bolesti - analgetika, spazmolytika); 
dl užití placeba se silným sugestivním nábojem, evo užití nekterého léku pod CI 

jako placeba. 

F- 16 Halucinogeny 

Jediná možná substituce ruzných halucinogenu by byl a účinným halucinogenem 
nejméne nebezpečným - ten ale neznáme. 

F-17 Tabák 

Substituce pn kourení tabáku je možná užitím stej né drogy (níkotinu) buď per 
os ve forme žvýkaček, nebo transdermálne ve forme náplastí (Nicorette, Nicotinell) 
s vedomim, že je substituována farmakologická (chemická) složka závislosti pn 
pretrvávání složky behaviorální (rituální) . 

F- 18 Prchavé látky 

Vzhledem k vekové kategorii uživatelú. typu psychotropní látky a zpusobu 
podávání není substituce možná, krome placeba se sugestivním nábojem, zejména 
ve skupine. 

Preventivne lze omezit výrobu dalších látek, které by mohly být užívány jako in
halační drogy. Substituce by zde mela vycházet od výrobcu, kten by meli nahradit 
technícké látky užívané jako inhalační drogy (trichlorethylen, toluen) techníckými 
látkami s nížšÍ toxicitou a nížšÍm nebo žádným psychotropním účinkem . 
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F- 19 Kombinace drog 

pn kombinovaném užívání drog bude potrebné substituci zament na více psy
chotropních látek. 

Diskuse 

Cravíng, touha po droze, neodolatelná chuť užít drogu nemá v prubehu času 
stej nou intenzitu, ale dostavuje se nárazove. Dalo by se nci, že jde o návaly chute 
na drogu. Ta je vždy nejintenzivnejší po posledním užití drogy, kdy končí její puso
bení . 

pn podání drogy cravíng odezní, ale jen na dobu pusobení drogy. pn podání 
substituční látky dojde ke stejnému účinku. Pacient proto potrebuje mít po ruce 
drogu, nebo substituční látku, nebo lékare, který mUže symptomaticky zasáhnout, 
a odstranit léčbou nejhrozivejší a nejvíce obtežující pnznaky. 

Substituční preparáty je treba podávat pacientoví v ordinaci pod dohledem 
lékare nebo zdravotní sestry. Tam kde to není možné pro obtížnejší dostupnost spe
ciálniho zdravotnického zanzení, napnklad ordinace AT pro prevenci a léčbu závís
lostí, je možné substituci podávat v jiném zdravotníckém zanzení po domluve 
s pnslušným lékarem. 

V krajním pnpade mUže podávání kontrolovat spolehlivý rodinný pnslušník. 
Zde je ale vždy nebezpečí, že si pacient vynutí užití nadmerné dávky s nebezpečím 
predávkování, nebo si dokonce z tablet, které má užívat per os pnpraví roztok k in
jekčnímu UŽívání . Substituce pak ztrácí svúj smysl ochrany pacienta. 

Záver 

Účelem sdelení je ukázat, že je potrebné chápat substituční léčbu v širším smys
lu, jednak jako substituci zpusobu užívání a jednak jako substituci vlastní užívané 
drogy. 

Vždy je nutné si uvedomovat možná rizika substituční léčby a respektovat kon
traindikace u jednotlivých substitučních látek. 
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