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Súhrn 

J ednou z liečebných alternatív pre pacientov so závislosťou od opioidov je lôžkový program 
detoxifikácie s použitím kodeínu . Má tri podstatné komponenty: farmakoterapeutickú, psycho
terapeutickú a režimovú. Cieľom práce bolo referovať o postupe a doterajších skúsenostiach 
s aplikáciou programu v CPLDZ Bratislava. Z celkového súboru 589 pacientov z rokov 
1999-2001 bola vytvorená skúmaná vzorka 212 pacientov. Z nich bolo 82 % mužov, s prie
merným vekom 23,6, mediánom 23,0 (18 - 43) rokov. Počas krátkej 14-dňovej detoxifikácie bo
li objektívne abstinenčné príznaky stanovované podľa Himmelsbachovej škály. Celková reten
cia bola 63 %, kým v skúmanej vzorke 59% (štatisticky nesignífikantné). Hladina distresu 
podľa objektívnych i subjektívnych príznakov abstinenčného stavu bola pomerne nízka . Podľa 
Himmelsbachovej škály boli častejšie prítomné iba symptómy ľahkého a mierneho stupňa ab
stinenčného stavu, s relatívne nízkou frekvenciou, najvýraznejšie však počas prvých 3 dní . 
Najfrekventovanejšie bolo potenie u 18 % pacientov na 2. deň, potom svalový tremor (13 %), 
anorexia (11 %), husia koža (10 %), slzenie (8 %). Od 4. dňa nastal výrazný pokles ob
jektívnych symptómov s ľahkým zvýšením ich výskytu na 9.-10. deň. Podobné to bolo aj 
s najčastejšími subjektívnymi príznakmi: nervozitou, artralgiami a myalgiami, ktoré sa 2. deň 
vyskytli u 11 %, 8 % a 5 % pacientov a pri svojom druhom vrchole v 9. dni u 10 %, 8 % a 8 % 
pacientov. Kodeín sa javí byť v kombinácii s inými farmakami , ale najmä s vhodne zvolenou 
psychoterapeutickou a režimovou zložkou liečby ako vhodný liek na použitie pri krátkodobej , 
lôžkovej detoxifikácii pre pacientov so závislosťou od opioidov. 

K ľ ú č o v é s lov á: hodnotenie - detoxifikácia - opiáty - kodeín - Himmelsbach - reten
cia - distres 
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L. Okruhlica, K. Lietavová, M. Raková, D. Klempová, J. Kačo: 
EVALUATION OF A DETOXIFICATION PROGRAM WITH THE 
USE OF CODEINE IN THE CENTRE FOR TREATMENT OF DRUG 
DEPENDENCIES IN BRATISLAVA 

Summary 

In-patient detoxification program with codeine is one of the alternatives for patients with 
opioide dependence. It consists of three principal components: pharmacotherapy, psychothera
py and therapeutic regime. The information about the procedure and experience from the im
plementation of the program in CPLDZ was the aim of the study. The Studied sample of 212 
subjects was formed from a group of 589 patients from the years 1999-2001. 82% were males 
with an average age 23.6 years, medi an 23.0 (18 - 43). The Himmelsbach scale was used to as
ses s the objective symptoms of withdrawal during the short 14-day period of detoxification. 
The overall retention rate was 63%, while 59% in the studied group (statistically non
significant). There was a relatively low level of distress according to the occurrence of objecti
ve and subjective symptoms of withdrawal. Signs of mild and moderate degrees of withdrawal 
were present on the Himmelsbach scale with relatively low frequency, the most pronounced 
during the first three days. Perspiration was the most frequent in 18% of patients on the 2nd 
day, muscle tremor (13%), anorexia (11%), gooseflesh (10%), and lacrimation (8%). A signifi
ca nt decline in the occurrence of objective symptoms was observed from day 4 with a slight in
crease on day 9 and 10. It was similar with the most frequent subjective symptoms such as ir
ritability, joint and muscle pain, which occurred among 11%, 8% and 5% of patients on the 
2nd day and among 10%, 8% and 8% ofpatients at its second peak on day 9. Codeine phospha
te seems to be an appropriate medication in combination with others, which can be used in 
short term, in-patient detoxification for patients with dependence on opioids, but mostly in 
conjunction with adequately chosen psychotherapy and within a structured treatment regime. 

Key w o r ds: evaluation - opiate detoxification - codeine - Himmelsbach - retention rate 
- distress 

Úvod 

N a počiatku tvorby koncepcie telesnej závislosti od opioidov bol Himmelsbach, 
ktorý po prvý raz systematicky charakterizoval abstinenčný syndróm a rozdelil ho 
do štyroch stupňov podľa klinickej intenzity (in Herman a Vocci, 1997). Kodeín 
(3-methoxy-morphine alebo morphine-3-methylether) je najčastejšie medicínsky 
používaným opioidom. Neviaže sa vo veľkej miere na receptory opioidov a iba 
menšia časť z neho sa transformuje v tele na morfín (asi 10 %), ktorý produkuje 
preň charakteristické účinky (Jaffe a Martin, 1980, 1990). Polčas eliminácie má 
v rozmedzí 2-3 h s maximom po 1,5-2 h a celkový čas účinku varíruje od 3 do 6 h. 
Pri liečbe závislosti od opioidov je jedným z liekov voľby či už na detoxifíkáciu, alebo 
na substitučnú liečbu (Gerlach , 2000; Okruhlica, 2000). Ako uvádza Schuckit (1995), 
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abstinenčné symptómy po odňatí kodeínu majú tendenciu byť relatívne mierne. 
V našich podmienkach opísal Kolibáš a kol. (1997) svoje skúsenosti s použitím rôz
nych preparátov na detoxifikáciu , nie však s kodeínom. Považujeme v súlade s nimi 
a ďalšími (Mattick a Hall, 1996) za účelné a medicínsky korektné používať pri hod
notení úspešnosti detoxifikácie dve základné kritériá: (1) podiel pacientov, ktorí 
úspešne ukončili program - retenciu a (2) mieru distresu, ktorú prežívali v jeho 
priebehu. Štúdie zaoberajúce sa abstinenčným stavom po odňatí opiátov iba máloke
dy publikujú krivky ústupu ťažkostí - distresu . Law a spol. (1998) vo svojom 
prehľade uvádzajú, že v porovnaní s náhlym vysadením morfinu (hodnoty ťažkostí 
100 %) je u 7-dňového vysadzovania morfinu denná miera maximálneho distresu na 
vrchole krivky abstinenčných príznakov 71% a miera priemerného denného absti
nenčného distresu 60 %, kým u 14-dňového znižovania sú hodnoty 60 %, resp. 54 %. 

Na to ale, aby sme mohli posúdiť akúkoľvek detoxifikáciu, musíme uvažovať nie 
len o schéme podávania lieku, ale brať do úvahy detoxifikačný program ako celok. 
Významnými činiteľmi sú aj forma psychoterapeutického prístupu a režimové uspo
riadanie programu (environmentálne činitele), ktoré by si zaslúžili podrobnejšie 
opísanie a rozbor, ale z priestorových dôvodov sa táto práca prednostne sústreďuje 
na farmakoterapeutickú zložku. 

Hlavné dôvody, prečo sme od roku 1998 začali rutinne používať v rámci progra
mu detoxifikácie kodeín bola jeho dostupnosť a dobrá možnosť pružnej úpravy dáv
ky. Cieľom terajšej práce bolo posúdiť mieru úspešnosti detoxifikácie s použitím ko
deínu u pacientov so závislosťou od opioidov (heroínu) podľa uvedených kritérií 
v rámci lôžkového detoxifikačného programu v CPLDZ Bratislava. 

Materiál a metóda 

Ide o hodnotiacu, deskriptívnu, katamnestickú štúdiu. V prvom rade sme kvôli 
celkovému pohľadu a možnosti širšieho posúdenia vypočítali celkovú retenciu v pro
grame z počtu všetkých 589 pacientov, ktorí do neho nastúpili v období uplynulého 
2,5 roka, to je od 1. 1. 1999 do 30. 6. 2001. Potom sme vykonali aj posúdenie miery 
distresu pri súbore pacientov z užšie ohraničenej časovej periódy v rámci tohto obdo
bia (kedy sme realizovali súčasne hodnotenie objek tívnych abstinenčných príznakov 
škálou podľa Himmelsbacha). 

Súbor tvorilo 212 pacientov so závislosťou od opioidov (heroínu) podľa MKCH-10 
SZO z detoxifikačnej časti lôžkového oddelenia v CPLDZ Bratislava, ktorí tu 
nastúpili do programu krátkej, 14-dňovej detoxifikácie s použitím Kodeín fosfátu 
(Slovakofarma) v priebehu rokov 1999-2000. Okrem závislosti od opioidov sa u 18 % 
vyskytovala pridružená závislosť od benzodiazepínov a u 95 % závislosť od nikotínu. 
V súbore bolo 174 (82 %) mužova 38 (18 %) žien s priemerným vekom 23,6 (SD=3,6) 
rokov, medián 23,0, vo vekovom rozpätí od 18 do 43 rokov. Priemerná dížka času od 
začatia užívania opiátov do času skúmania bola 5 rokov. U 32 % išlo o prvú detoxi
fikáciu pod odborným dohľadom, u 42 % o druhý pokus a u 26 % išlo o 3. alebo 
i viacnásobne opakovanú detoxifikáciu . 

Detoxifikačný program pozostával okrem z postupne, od 3. dňa sa znižujúcej me-
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dikácie kodeínu (Codein Slovakofarma) v tabletovej forme (á 30mg) s cieľom tlmiť 
abstinenčné príznaky závislosti od opiodov, tiež z pridruženej symptomatickej me
dikácie sedatív - phenobarbitalu a neopioidných analgetík - napr. ibuprofenu. 
Dávkovanie kodeínu bolo individuálne v redukovaných denných dávkach v intervale 
každých 6 h tak, aby jeho úplné vysadenie bolo najneskôr na 10. deň. Predovšetkým 
v prvé 3 dni bolo dávkovanie pružne upravované podľa objektívneho posúdenia sta
vu pacienta lekárom a aj podľa pacientovej požiadavky na základe subjektívnych 
príznakov. Významnú zložku tvorila režimová liečba s podrobne prepracovanou 
štruktúrou a psychoterapia kognitívno-behaviorálna, motivačná a podporná. Všetci 
pacienti nastupovali na detoxifikáciu s pozitívnym zistením užívania opiátov a ich 
stav pri kompletnom ukončení programu detoxifikácie bol preverený kvalitatívnou 
toxikologickou analýzou moču na morfín. Od prvého dňa pobytu pacienta na detoxi
fikačnom oddelení bol jeho stav hodnotený lekárom s použitím objektívnej posudzo
vacej škály podľa Himmelsbacha (1934; pozri tabuľku). Okrem toho sa katamnestik
ky podľa denných záznamov v chorobopisoch zhodnotil aj výskyt vybraných sub
jektívnych abstinenčných príznakov, ktoré sa typicky vyskytujú pri abstinenčnom 
syndróme pri závislosti od opioidov (artralgie, myalgie, depresívne ladenie, nervozi
ta, zimnica, nauzea a i.) . Materiál sme štatisticky spracovali za použitia softwaru 
SPSS. 

Tabuľka . 
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Metóda skórovania stupňa intenzity abstinenčného syndrómu 
(podľa Himmelsbacha, 1934) 

Intenzita 

Slabý (+) 

Mierny (++) 

Výrazný (+++) 

Silný (+ +++) 

Príznaky 

Zívanie 

Lakrimozita 

Rhinorrhea 

Potenie 

Svalový tremor 

Mydriasis 

Piloerekcia 

Anorexia 

Hyperpnoe 

Nepokoj 

Insomnia 

Zvýšený TK 

Zvracanie 

Hnačka 

Úbytok na hmotnosti 
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Výsledky 

Za obdobie 2,5 roka sa podrobilo lôžkovej detoxifikačnej liečbe za použitia ko
deínu v CPLDZ Bratislava 589 pacientov so závislosťou od opioidov, z ktorých 369 
(63 %) kompletne ukončilo program. Zistili sme mierny, ale zreteľný nárast úspeš
nosti ukončenia programu: 1999 - 60 %, 2000 - 65 % a prvom polroku 2001 - 65 %. 

V skúmanom súbore ukončilo úspešne celú detoxifikáciu 124 pacientov, čo tvori
lo 59 %. Po prvých 4 dňoch zostalo na oddelení 88% a po 9 dňoch 74 % pacientov 
(graf 1). 23 % ukončilo na reverz predčasne samo detoxifikačnú liečbu a 20 % bolo 
z rozhodnutia lekára preradených do ambulantnej starostlivosti pre nedodržiavanie 
terapeutického režimu oddelenia (najčastejšie nedovolené rozprávanie o drogách 
a pod.). V dížke zotrvania na oddelení nebol zistený medzi pohlaviami štatisticky 
významný rozdiel. 

Graf 1. Zmena strednej dávky kodeínu a % predčasného 
ukončenia programu detoxifikácie kodeínom v CPLDZ Bratislava v čase 
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Graf 2. Zmena symptómov v čase a predčasné odchody z detoxifikácie 
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Graf 3. Frekvencia výskytu objektívnych symptómov 
pri detoxifikácii s kodeínom na vrchole rozvoja abstinenčného syndrómu 
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Priemerná denná dávka kodeínu kulminovala na 2. deň po začatí programu a do
siahla 554 mg, medián 570 mg, SD ± 178, od 60 do 1380 mg, potom plynulo klesala 
tak, že na 10. deň sa rovnala nule. Maximálna denná dávka kodeínu u pacienta bola 
1 380 mg. Graf 1 ilustruje v časovej súvislosti pokles strednej dennej dávky kodeínu 
pri detoxifikácii spolu s percentom predčasných ukončení detoxifikácie z počtu pa
cientov, ktorí dosiahli daný deň. 

Najvyššia frekvencia výskytu objektívnych abstinenčných príznakov sa objavila 
v prvých troch dňoch pobytu na detoxifikačnom oddelení (graf 2). Veľmi mierny opä
tovný nárast v kvantite abstinenčných príznakov sme zaznamenali opäť na 9. deň. 

Analýzu podľa frekvencie výskytu jednotlivých symptómov zobrazuje graf 3. 
Z objektívnych príznakov to bolo najčastejšie potenie - s maximom výskytu na 2. 
deň po nástupe u 18 % pacientov, potom svalový tremor (13 %), ďalej anorexia 
(11 %), piloerekcia (10 %) a slzenie (8 %). 

Zo subjektívnych -príznakov sa najčastejšie u pacientov na 2. deň vyskytovali 
nervozita (11 %), artralgie (8 %) a myalgie (5 %) a v čase druhého vrcholu absti
nenčných ťažkostí na 9. deň: nervozita u 10 %, myalgie u 8 % a artralgie u 8 %. 

Diskusia 

Detoxifikácia pri závislosti od opioidov je zložitý proces významne ovplyvňovaný 
celým radom činiteľov, ktoré v klinickom skúmani prakticky nie je možné plne kon
trolovať. Uvedieme iba niektoré z nich: dÍžka času užívania opiátov, neznáma kon
centrácia, množstvo, spôsob užívania, výskyt súčasného užívania ďalších psycho
aktívnych látok, motivácia k detoxifikačnej liečbe, predošlé skúsenosti s detoxi
fikáciou , používaná medikácia, možnosť výberu terapeutických alternatív pacientom 
a iné. 

Pri celkovom zhodnotení úspešnosti tohto detoxifikačného programu za obdobie 
2,5 roka sme zistili, že celková retencia bola 63 % a má po ľahkom vzostupe v roku 
2000 tendenciu si zachovávať približne tú istú stabilnú úroveň s priemerom osci
lujúcim okolo 65 %. Ako uvádzajú Mattick a Hall (1996), pohybovala sa miera 
úspešnosti v rôznych programoch lôžkovej detoxifikácie medzi 50 % a 77 %. Posu
dzovanie pozitívnych zmien retencie s časom treba vidieť v kontexte spoluúčinkova
nia viacerých činiteľov. Okrem skvalitňovania samotného detoxifikačného programu 
by sa malo brať do úvahy aj to, že postupne klesala koncentrácia heroínu, že veľká 
časť pacientov, ľudí s ťažkou závislosťou je pri dnešnej zvýšenej dostupnosti me
tadónovej udržiavacej liečby v Bratislave už v nej a nedožaduje sa detoxifikácie na 
oddeleni. Do r . 2000 nebol optimálny z hľadiska úspešnosti detoxifikačného progra
mu ani pobyt detoxifikujúcich sa pacientov na oddeleni spolu s pacientmi, ktorí tu 
boli nastavovani na metadónovú udržiavaciu liečbu lôžkovou formou. Po zavedení 
ambulantnej formy nastavovania od septembra 2000 tento faktor zanikol. 

Ako naznačujú i výsledky nášho zisťovania nie je vždy jasná súvislosť medzi dvo
ma spomenutými hodnotiacimi kritériami poskytovanej detoxifikačnej liečby (pro
porciou tých, čo úspešne ukončili liečbu a mierou distresu, ktorý v jej priebehu 
zažívali). Po uplynutí 4 dní, kedy už nastal výrazný a trvalý pokles všetkých objek-
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tívnych, ale zrejme i subjektívnych abstinenčných príznakov, stále zotrvávalo 
v programe 88%. Napriek tomu ale celý detoxifikačný program úspešne ukončilo 
58% zo sledovanej vzorky. Čiastočným vysvetlením môže byť aj dôslednosť, pri kto
rej za úspešné ukončenie detoxifikácie bolo považované iba absolvovanie celého 
14-denného programu, hoci anekdotická klinická skúsenosť preukázala najmä pri 
predčasných odchodoch pacientov v posledné dni, že nie vždy išlo o neúspešnú deto
xifikáciu. Neukončenie detoxifikačného programu podľa terapeutického plánu teda 
neznamená ešte automaticky recidívu. Presné ohraničenie ale považujeme z meto
dického a administratívneho hľadiska za najprijateľnejší spôsob hodnotenia efektivi 
ty. 

Ako ukázali výsledky skúmania za použitia posudzovacej škály podľa Himmels
bacha kodeín podávaný v dostatočných dávkach sa javí ako veľmi účinný pri reduk
cii objektívnych abstinenčných symptómov pri závislosti od opioidov. Okrem nízkej 
frekvencie objektívnych abstinenčných symptómov (v priemere menej ako 1 na pa
cienta za deň) je podstatné aj to, že na vrchole išlo prevažne o výskyt symptómov 
charakterizujúcich iba veľmi ľahký, nanajvýš mierny stupeň prejavov abstinenčného 
syndrómu podľa Himmelsbacha. Nami dosiahnutá maximálna denná dávka kodeínu 
1 380 mg na začiatku detoxifikácie u jedného zo sledovaných pacientov nie je prek
vapujúca, ak si uvedomíme, že v minulosti v čase čakania na metadónovú udržiava
ciu liečbu bola časť pacientov prechodne substituovaná kodeínom. V Nemecku, kde 
bola takáto substitúcia rutinou, sa denné dávky pohybovali, ak to bolo potrebné, 
nad 1000 mg a u niektorých pacientov i nad 2 000 mg kodeínu denne (Gerlach, 
2000). Dôležitý je však aj veľký rozptyl v individuálnom dávkovaní, čo je dané 
rôznou mierou tolerancie. Abstinenčné príznaky u jednotlivca, resp. ich intenzita má 
byť preto hlavným indikátorom pri určovaní dávkovania . 

Pri posudzovaní úspešnosti programu treba brať do úvahy nielen objektívne, ale 
aj subjektívne príznaky a objavovanie sa cravingu (túžby po droge) v kombinácii 
s retenciou. Pri detoxifikácii za použitia agonistov musí klinik zvažovať rýchlosť, 
mieru znižovania dávky lieku v jednotke času v súvislosti s množstvom absti
nenčného distresu. Prudkosť poklesu dávky môže byť viac, alebo menej vhodne kom
penzovaná ďalšími nefarmakologíckými prvkami programu. Zrozumiteľným sa zdá 
byť aj to, že väčšia časť predčasných odchodov sa vyskytla v druhom týždni detoxi
fikácie, kedy došlo k zásadnej redukcii a k definitívnemu ukončeniu užívania 
opiátov (graf 1). 

Polytoxikománia (presnejšie polyzávislosť - nPolydependence") je ďalším závaž
ným faktom , s ktorým sa musíme v praxi vysporiadať. Kým druhej najčastej šej 
závislosti vyskytujúcej sa u pacientov - závislosti od nikotínu sme v čase detoxi
fikácie od opiátov nevenovali špeciálnu pozornosť, tak v prípade závislosti od benzo
diazepínov bola farmakologická intervencia potrebná. Pri neznámych a často enorm
ne vysokých denných dávkach najmä flunitrazepamu, sme pred pomalou redukciou 
benzodiazepínov dali prednosť v takýchto prípadoch v literatúre odporúčanej detoxi
fikácii závislosti od benzodiazepínov medikáciou phenobarbitalom (Alling, 1992; 
Weiss a kol., 1994), ktorého denné dávky môžu v prípade potreby dosiahnuť 500 -
600 mg a používa sa aj na detoxifikáci u pri závislosti od benzodiazepínov v čase me-
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tadónovej udržiavacej liečby (McDuff a kol., 1993). Maximálna nami podávaná 
denná dávka phenobarbitalu bola 500 mg. V individuálnom vylaďovaní jeho znižo
vania súbežne so znižovaním dávky kodeínu vidíme ďalšie perspektívy zvyšovania 
kvality programu. Je to však predmet na samostatné odborné spracovanie. 

V referovanej zavedenej forme usporiadania detoxifikačného programu neboli vy
soko frekventné ani subjektívne abstinenčné príznaky. Čo sme nesledovali bol cra
ving, teda túžba po droge . Hoci môže hrať významnú úlohu pri predčasnom odchode, 
nesledovali sme ho predovšetkým z dvoch dôvodov: (1) že už samotné dopytovanie sa 
pacientov na ich túžbu po droge môže byť v tejto fáze liečby silným spúšťačom re
cidívy a (2) pretože sme v súlade s niektorými ďalšími (Kozlowski a spol., 1989) 
názoru, že craving je klinicky nejasným fenoménom . 

Ďalším dôležitým faktom, ktorý by sme radi akcentovali je to, že medicínska de
toxifikácia pri syndrómoch závislostí od návykových látok, ak je realizovaná podľa 
súčasného stavu poznatkov je komprehenzívnym programom, kde podávanie 
účinného lieku je len jedným liečebným komponentom. Ďalšími sú forma psychote
rapeutického prístupu a celkové usporiadanie terapeutického režimu. Preto ani 
v našom a ani v iných prípadoch nejde o hodnotenie detoxifikácie kodeínom, či inou 
účinnou látkou , ale presnejšie a korektnejšie je uvádzať, že ide o hodnotenie progra
mu detoxifikácie s použitím kodeínu. Význam ostatných činiteľov ovplyvňujúcich 
úspešnosť programu sa dá najjednoduchšie ilustrovať na porovnaní ambulantného 
a lôžkového režimu detoxifikačného programu za použitia opioidov, napr. kodeínu. 
Pri použití toho istého lieku je efektivita výrazne vyššia v lôžkových programoch. 

Pri súčasnom úsilí o zavádzanie štandardných terapeutických postupov do odbo
ru drogových závislostí sú v prípade zostavovania a posudzovania kvality detoxifi
kačných programov podstatné dva výstupy: (1) podiel pacientov, ktorí úspešne 
ukončili detoxifikáciu, (2) miera distresu, ktorý v jej priebehu prežívali. Sledovanie 
týchto indikátorov by malo byť podmienkou každého programu. Pôvodná jednoduchá 
Himmelsbachova škála na sledovanie objektívnych abstinenčných symptómov sa 
nám javí ako veľmi rýchly, jednoduchý a v klinike použiteľný indikátor stavu pa
cienta. Inou vecou je už posúdenie toho, do akej miery je na základe vykázaných 
výsledkov program viac, alebo menej kvalitný. To je veľmi delikátna otázka, ktorú 
nie je možné odborne jednoducho meritórne rozriešiť, ale je potrebné posudzovať 
výsledky v kontexte množstva súvislostí, v ktorých daný program funguje . 

Na príklade nášho skúmania chceme upozorniť ešte na inú zložitú otázku, akou 
je z pozície určenia štandardných postupov predpísanie jasných schém, napríklad 
dávkovania lieku, či psychoterapie, alebo režimového usporiadania v rámci progra
mu detoxifikácie. Keďže ich vzájomné interakcie sú komplikované a v súčasnosti 
ešte nedostatočne vedecky preskúmané zastávame názor, že nie je korektné vypra
covanie jednoznačného, podrobného záväzného postupu. Dodnes nebolo preukázané, 
že by jeden detoxifikačný postup bol lepší ako ostatné. Pri existujúcej dostupnosti 
výberu rôznych liečebných možností je možné opísať iba všeobecné zásady detoxi
fikácie pri závislosti od opiátov (Chang aKosten, 1997; Fishbain a spol., 1993). 
Štandardný postup by mal byť preto rámcovým, určujúcim, kto a za akých podmie
nok môže vykonávať detoxifikáciu. Súčasne by mal byť orientačným odporúčaním, 
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kde pri dosť širokej palete možností na výber a rozhodovanie pre klinika je potrebné 
jednoznačne určiť iba odborne podložené oporné body, ako napr. to, že pri detoxi
fikácii nie je prípustné používanie mechanického obmedzovania pohybu pacienta 
pripútavaním, že úspešnosť detoxifikácie má byt zo zásady potvrdená toxikologickou 
analýzou moču, že je potrebné štandardizovanou metodikou zaznamenávať prítom
nosť abstinenčných symptómov a vyhodnocovať ich periodicky spolu s percentom pa
cientov úspešne končiacich program a pod. 

Detoxifikácia pacientov so závislosťou od opioidov s použitím kodeínu je jednou 
z najúčelnejších a najefektívnejších metód volby najmä na oddeleni po doplnení 
o ďalšie nemedikamentózne komponenty programu. Považujeme preto za vhodné, 
aby kodeín, podobne ako etylmorfin, mal rozšírenú indikáciu o použitie na liečbu 
závislostí od opioidov. 

Záver 

Zistenia z pomerne veľkého súboru pacientov so syndrómom závislosti od opioi
dov, ktorí boli zaradeni do programu lôžkovej detoxifikácie s použitím kodeínu pre
ukázali, že pri efektívnej medikácii je výdatnosť pozitívnych zisteni pri použití Him
melsbachovej posltdzovacej škály malá. Nízka je frekvencia výrazných objektívnych, 
ale vzhľadom na ďalšie sledované ukazovatele aj subjektívnych prejavov absti
nenčného stavu. Výsledky poukazujú aj na to, že možnosť pružnej medikácie 
opiátového agonistu sa spolu s ďalšími činiteľmi javí byt rozhodujúcou pokiaľ ide o 
významnú redukciu distresu v priebehu procesu detoxifikácie. Medikácia je takisto 
dôležitá , ale už zrejme nie ako jediná a rozhodujúca komponenta detoxifikačného 
programu ak ide o úspešnosť jeho ukončenia. Z uvedených dôvodov pri vypracúvaní 
štandardných postupov pre detoxifikačnú liečbu pokladáme vždy za nevyhnutné, 
aby boli zohľadňované, ale nie rigidným spôsobom, tri základné zložky vo 
vzájomných väzbách: (1) voľba a spôsob podávania medikácie, (2) voľba a forma 
aplikácie psychoterapeutických prístupov, (3) celkové usporiadanie režimu detoxifi
kačného programu. 

Literatúra 

Al/ing, F. A. : Detoxification and treatment of acute sequelae. In: Lowinson, J. H. - Ruiz, P. -
Mil/man, R. - Langrod, J.: Substance abuse, a comprehensive textbook. Williams and Wil
kins, Baltimore, 1992, s. 402 - 415 

Fishbain, D. A. - Rosomoff, H. L. - Cutler, R.. - Rosomoff, R. S.: Opiate detoxification proto
cois, a clinical manual. Ann Clin Psychiatry, 1993, 5, s. 53 - 65 

Gerlach, R. : Country report Germany in: Reviewin current practice in drug-substitution tre at
ment in the European Union. E.M.C.D.DA, Luxembourg 2000,280 s. 

Herman, B. - Vocci, F.: Understanding Drug Addiction in the Brain. In: Swiss Federal Office 
of Public Health: The Medical Prescription of Narcotics. Hogrefe and Huber, Bern, 1997, 
s. 216 - 234 

Himmelsbach, C.K.: Addiction liability of codeine. J Am Med Assoc 103, 1934, s. 1420 
Chang, G. - Kosten, T. R.: Detoxification. In: Lowinson, J. H. - Ruiz, P. - Millman, R. B. -

246 



Ľ. OKRUHLICA, K. LIETAVOVÁ, M. RAKOVÁ, D. KLEMPOVÁ, J. KAČO / 
HODNOTENIE PROGRAMU DETOXIFIKÁCIE S POUŽITÍM KODEÍNU 
V CPLDZ BRATISLAVA 

Langrod, J. G.: Substance Abuse A Comprehensive Textbook, Williams & Wilkins, Balti
more, 1997, s. 377 - 381 

Jaffe, J . H. - Martill, W.R. : Opioid analgesics and antagonists. In: Gilman, A G.- Goodman, 
L. S. - Gilman, A: The pharmacologic basis of therapeutics. MacMillan Publishing, New 
York, 1980, s. 494 - 534 

Jaffe, J. H. - Martill, w.R.: Opioid analgesics and antagonists. In: Gilman, A S. - Rall, T. W. 
- Nies, A S. - Taylor, P.: Goodman and Gilman s the pharmacological bas is of therapeu
tics . 8th edition, Pergamon Pres, New York, 1990, s. 485 - 521 

Kolibáš, E. - KOi'íllková, V. - NovotllÝ, V. - Králová, M. - Somošová, J.: Skúsenosti s použitím 
opioidov v detoxifikácii pri závislosti od heroínu. Alkohol Drog Záv, 32, 1997, 5, s. 265 -
280 

Kozlowski, L. T. - MallIl, R. E. - Wilkillsoll, D. A - Poulos, C. x.: "Cravings" are ambigous: 
Ask about urges or desires. Addict Behav, 14, 1989, 4, s. 443 - 445 

Law, M. - Melichar, J. - Myles, J. - Nutt, D.: Standardized descriptions of opiate withdrawal 
curves: New vital statistics. In: NIDA Research Monograph Series, 179, 1998, s. 270 

Mattick, R. P. - Hall, W.: Are detoxification programmes eITective? Lancet, 374, 1996, 8, s . 97 
-100 

McDuff, D. R. - Schwartz, R. P. - Tommasello, A: Outpatient benzodiazepine detoxification 
procedure for methadone patients. J Subst Abuse Treat, 10, 1993, s . 297 - 302 

Okruhlica, L. - Klempouá, D. - Timulákouá, K,: Articulation of codeine treatment and metha
done maintrnance programmes. Heroin Add & Rei Clin Probi, 3, 2000,1 , s. 33 - 39 

Schuckit, M. A: Drug and Alcohol Abuse. Fourth edition. Plenum, New York, 1995, s . 158 
Weiss, R. D. - Creellfíeld, S. F. - Mú·ill, S. M.: Intoxication and withdrawal syndromes. In: 

Hyman, S. E. - Tesar, G. E. , editory Manual of psychiatric emergencies. 3rd edition. Bo
ston, Little, Brown, 1994, s. 279 - 293 

Wessoll , D. R. - Smith, D. E. - Lillg, W. - Seymour, R.B.: Sedative-Hypnotics and Tricyclics. 
In: J. H. - Ruiz, P . - Millman, R. - Langrod, J. editory Substance abuse, a comprehensive 
textbook. 3rd edition, Williams and Wilkins, Baltimore, 1997, s . 223 - 230 

Do redakcie prišlo dňa: 24. 8. 2001 
Adresa autora: MUDr. Ľ. Okruhlica, CSc., Centrum pre liečbu drogových závislostí, 

Hraničná 2, 821 05, Bratislava 
e-mail: cpldz@cpldz .sk 

247 


