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Súhrn
Referát je sondou o prídavnej terapii antiepileptikarni v nie epileptickej indikácii u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Hlavnými indikáciami boli poruchy osobnosti a afektívne poruchy, kde sme očakávali uplatnenie všeobecne známych antimanických, antidepresívnych a profylaktických účinkov liekov. Pozorovali sme zlepšenie klinického stavu v zmysle
stabilizácie nálad, zniženia antisociálneho konania a tým aj skvalitnenie fungovania pacientov
v psychoterapeutickom procese.
Popri zisteniach citovaných autorov sa liečba tymoprofylaktikami u pacientov so závislosťou aj v našom súbore javí byť účinná nielen pri ovplyvneni abstinenčných symptómov, ale
aj pri zvládani symptómov pridruženej psychickej poruchy (poruchy osobnosti, afektívne poruchy), ktorá má bezprostredný vplyv na ďalší priebeh a prognózu závislosti.
Podielom 39,1 % pacientov s afektívnymi poruchami a 60,8 % pacientov s poruchou osobnosti v sledovanom súbore aj touto formou upozorňujeme na závažnosť detekcie aj iných psychických porúch u jedincov so závislosťo u od psychoaktívnych látok.
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M. Martinove, O. Martinove, E. Koprdová: ANTICONVULSANTS IN
THE TREATMENT OF ADDICTIONS
Summary
This study examines the effects of anticonvulsants when they have been indicated as adjunctive drugs in treatment of substance - related disorders. Main indications were personality disorders and mood disorders when their generally known antimanic, antidepressive and
prophylactic effects were expected. The authors observed improvement of patients' clinical
condition, especially stabilisation of mood, improvement of their adaptability and sensitivity
for social norms.
Drugs used in prophylactic treatment of bipolar disorder appear to be useful by their influence on alcohol withdrawal syndrorne. Moreover, they seem to be helpful in dealing with associated disorders (personality disorders, mood disorders). That means, they can play important role during the treatment period and can also greatly influence the prognosis of patients'
substance dependence.
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Out of the patients who entered the study, in 39,1 % patients' mood disorders, and in
60,8 % patients personality disorders have been found . We would like to emphasize the fact,
that psychiatrie comorbidity is very widespread among the people suffering from substanee related disorders.
Key w o r ds : anticonvulsants - substanee - related disorder

Úvod
Vr. 1998 bolo v psychiatrických ambulanciách evidovaných 187 963 pacientov,
z nich 33 % (61 548) pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych látok (Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava 1999).
Podľa klinického obrazu sa vo farmakoterapii závislosti podáva viacero typov
farmák, kde alkoholový abstinenčný syndróm až predelirantný stav sú častou klinickou situáciou, ktorá vyžaduje adekvátnu, prísne individuálnu liečbu.
V referáte sa zameriavame na indikáciu antiepileptík u pacientov so závislosťou.
V 60. rokoch rokoch rozšírená liečba klomethiazolom (Heminevrín) pre jeho sedatívne a euforizačné účinky viedla k jatrogénnej závislosti. V 70-tych rokoch
v Škandinávii, najmä vo Fínsku, patril karbamazepín k štandardným liekom v terapii alkoholového predelirantného stavu. Prevažoval v opakovaných dvojito - slepých, placebom kontrolovaných štúdiách, keďže nevyžadoval pridanú liečbu sedatívami alebo neuroleptikami. Súčasne nedochádzalo k odsúvaniu či kumulácii návykových substancií, čiže po vysadení karbamazepínu nevznikali nové , alebo odsunuté
abstinenčné príznaky.
V iniciálnej dávke sa prvé dva dni odporúča až 900 mg retardovaného karbamazepínu, 4. až 7. deň sa denná dávka redukuje na 600 mg. Neodporúča sa už prí rozvinutom delíriu tremens (Gottesleben, 1995).
Alkoholická polyneuropatia je jednou zo závažných komplikácií alkoholizmu, kde
popri abstinencii alkoholu a podávaní vyšších dávok vitamínov skupiny B je indikovaný aj retardovaný karbamazepín , predovšetkým pri dysestéziách (CObel, 1998).
V zahraničných literárnych údajoch sa uvádza indikácia karbamazepínu pri prevencii relapsu kokainizmu (Halikas , 1997).
Aj diagnostikovanie ďalších psychických porúch má význam v liečbe závislostí.
Ako uvádzajú Heretik a kol., 1989, nedetegované (a teda neliečené ) iné psychické
poruchy zhoršujú priebeh a prognózu drogových závislostí. Podľa Millera a Finea,
1997, je pravdepodobné, že liečba pridruženej psychickej poruchy bez súčasnej liečby
závislosti je neefektívna a neovplyvní ani samotnú závislosť.
Z niekoľkých významných epidemiologických štúdií v USA, ako napr. The Epidemiologic Catchment Area (Reiger, 1990), The National Comorbidity Survey (Kessler,
a kol., 1994) vyplynulo, že riziko abúzu je 2,7-krát vyššie u psychicky chorých a riziko psychickej poruchy je 4,5-krát vyššie u abúzerov ako u zdravých ľudí. Čéšková
(1999) uvádza, že podobné trendy môžeme predpokladať aj v našich krajinách.
Cielom našej . práce je zhodnotenie indikácie antiepileptík v liečbe závislých od
psychoaktívnych látok retrospektívnym rozborom chorobopisov pacientov hospitalizovaných v OLÚP Predná Hora od januára 1999 do konca októbra 1999.
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Materiál a metodika
Z celkového počtu 716 pacientov hospitalizovaných v OLÚP Predná Hora sme za
sledované obdobie zistili, že antiepileptiká užívalo 7,4 % (53) pacientov. Išlo o 47
mužova 6 žien.
Tab. 1 znázorňuje diagnózu závislosti v sledovanom súbore.
Tabuľka

Antiepileptiká

1.

podľa

dg. závislostí

Dg

Tab. 2
Tabuľka

člení

n

FlO

41

F 19

5

FU

4

F 63

3

Spolu

53

súbor na

ďalšie

2.

podskupiny podľa druhej diagnózy pri závislosti.

Indikácia antileptík u závislých
Dg

n

Epilepsia

28/ FlO

Porucha osobnosti

14/ FlO - F 19

Afektívne poruchy

9/ FlO, F 63

Neuralgia trigeminu

2/ FlO, F 63

n23

Spolu

53

vylúčení jedincov s epilepsiou a neuralgiou trigeminu sa súbor zredukoval na
23 (3,3 % z celkového počtu 716 pac.), ktorý tvorilo 22 mužov v priemernom
veku 36,7 roka a jedna 29-ročná žena.
Tab. 3 doplňuje ďalšie charakteristiky členov súboru. V troch prípadoch išlo o ochrannú protitoxikomanickú liečbu u h eroinistov, ostatní pacienti mali dobrovoľný
vstup na liečenie .

Po

počet
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Tabuľka

Ďalšie charakteristiky

3.

n

n
Pohlavie

Muži

22

Ženy

1

Pobyty na psych.

Raz

14

Opakovane

9

Dobrovoľne

20

Ochranná

3

Ukončenie liečby

Riadne

17

Inak

6

Trestani

Áno

9

Nie

14

Pokusy o TS

Áno

8

Nie

15

Nástup na

Podľa

Tabuľka

liečbu

4.

5.

n

ZŠ

3

UŠ

13

SŠ

3

VŠ

2

Neepileptická indikácia antiepileptík

Dg.

Tabuľka

Karbamazepín

Valproát sodný

Porucha osobnosti

8

6

Afektívne poruchy

6

3

n

6.

Antiepileptikum

Prídatná
n

liečba

Hypnotiká

Antidepresíva

4

2

5

2

O

2

Neuroleptiká

Anxiolytiká
(Oxazepam,
Alprazolam)

Karbamazepín

7

Valproát sodný

5
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vzdelania je zastúpenie v skupine znázornené v tab. 4.

Vzdelanie

Tabuľka

Di1x
Sv5x
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Tabuľka

7.

Tymoprofylaktická indikácia antiepileptík

podľa

typu závislosti

FlO

F11

F 19

F 63

Karbamazepín

8

1

3

2

Valproát sodný

4

3

2

O

Graf 1 sleduje rozloženie skupiny 23 pacientov s primárnou diagnózou závislosti
druhej zistenej psychiatrickej diagnózy u nich, čím vznikol súbor 14 pacientov
(60,8 %) s poruchou osobnosti a 9 pacientov (39,1 %) s afektívnou poruchou. Pri poruchách osobnosti išlo o prevahu čŕt emočnej instability, nezrelosti a disociability.
podľa

Závislosť

Graf 1.

a psychiatrická komorbidita

n

30

25
n 28

20

15
F 19

10 - - -

F 11

n 5
n

4

5

Epilepsia

z

Porucha osobnosti

Afektívne poruchy

Neuralgia trigeminu

Graf 2 je zameraný na rozbor afektívnych porúch v skupine 9 pacientov
súboru

23-členného

Výsledky
Rozborom chorobopisov zisťujeme, že z antiepileptík v nie epileptickej indikácii
boli podávané dve farmaká, a to u 15 pacientov karbamazepín a u 8 pacientov valproát sodný (tab. 5). Denné dávky karbamazepínu boli od 3xl/2 tbl do 3xl tbl, pri
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valproáte sodnom najnižšia dávka bola 300 mg pro die, najvyššia 900 mg pro die.
Obe farmaká boli pacientmi dobre tolerované a zlepšili adaptabilitu ako aj fungovanie jedincov v terapeutickej komunite. Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky, ktoré
by viedli k ukončeniu liečby preparátom. Lieky boli ordinované v priebehu hospitalizácie podľa klinického stavu pacienta po individuálnom zváženi lekárom. V jednom
pripade bez pádneho dôvodu heroinista s poruchou osobnosti odmietol užívať karbamazepín, v ostatných pripadoch boli uvedené farmaká v tymoprofylaktickej indikácii
odporúčané do ambulantnej liečby .
Tab. 6 poukazuje na zistenie, že prídavná farmakoterapia bola častejšia pri karbamazepíne, pričom prevažoval a neuroleptická medikácia.
Tab. 7 znázorňuje, že o najčastejšiu tymoprofylaktickú medikáciu išlo v najpočet
nejšie zastúpenej skupine pacientov s diagnózou alkoholizmu, pričom prevládalo podávanie karbamazepínu.

Záver a diskusia

Zo 716 pacientov hospitalizovaných v OLÚP Predná Hora v priebehu januára až
októbra 1999 aplikáciu antiepileptík zisťujeme u 7,4 %. Z toho v 4 % pre epileptické
ochorenie toxickej genézy u alkoholikov, kde bol podávaný prevažne phenytoin (Sanepil, Sodanton). U 8 z počtu 28 pacientov bol aplikovaný karbamazepín). V 3,3 %
súboru sú antiepileptiká podávané v neepileptickej indikácii pri základnej diagnóze
alkolizmus, kde druhou diagnózou sú poruchy osobnosti, nasledujú afektívne poruchy. Ani jeden pacient v tejto skupine nemá diagnostikovanú epilepsiu. Vekový priemer súboru je 37 rokov, prevažujú muži s učňovským vzdelanim. Častejšie u nich
ide o prvú psychiatrickú hospitalizáciu, liečbu ukončujú prevažne riadnym odcho~
dom. Viac ako polovica z nich boli trestani a asi polovica má v anamnéze pokusy
o TS.
Podávané sú v terapeutických dávkach dve antiepileptiká, prevažuje karbamazepín. Najčastejšou prídavnou terapiou sú neuroleptiká. Klinickým pozorovaním
a zhodnotením boli karbamazepín aj valproát sodný dobre tolerované, pacienti sa
adaptovali na podmienky liečby a dobre fungovali v komunite. Nezisťujeme prerušenie liečby v dôsledku nežiaducich účinkov sledovaných farmák a boli odporučené do
ambulantnej liečby.
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