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Súhrn 

Štátne zdravotnícke zariadenie OLÚP na Prednej Hore, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť, 
poskytuje počas jedného roka svoje odborné služby v priemere asi 1000 pacientom so závis
losťou od psychoaktívnych látok a hrania. 

Predkladaný referát sa zameriava na epidemiologický rozbor súboru 453 pacientov hospi
talizovaných v OLÚP Predná Hora v období prvého polroka 2000. Sleduje komorboditu pre
dovšetkým depresívnej poruchy a indikáciu antidepresív. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť - depresia - úzkostné poruchy 

M. Martinove, E. Koprdová, O. Martinove: INDICATION 
OF ANTIDEPRESSANTS IN ADDICTION 

Summary 

The goal of this study is an epidemiological analysis of dependent patients from Psychia
trie Clinic of Addicts, Predná Hora, Slovak Republic. 

Report presents sample of 453 dependent hospitalised patients during the first six months 
of the year 2000. In 13,7 % of them there was found taking of antidepressiv drugs . In 71 % 
those are prescribed to the depended on alcohol. In 92 % of them it was found out, that they 
were more than once hospitalised on the psychiatrie department. 

The antidepressive therapy is iníciated by the clinícal psychiatrist in the 50 % of patients 
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before theirs hospitalisation in the institute. Favourable is the finding of abstinence and stabi
lisation of mood in the group of depressive alcoholics with recomended outpatient antidepres
sive therapy for more than six months. 

K ey w o r ds : dependent patients - antidepressants 

Úvod 

Závislosť je definovaná ako zvláštna patologická interakcia medzi organizmom 
a drogou , ktorá je charakterizovaná neľahko prekonateľnou túžbou znovu a znovu 
drogu užívať. Táto túžba má črtu nutkavosti. Obsedantne kompulzívna zložka vy
svetIuje, prečo nie je nevyhnutnou podmienkou, aby požitie drogy prinášalo vždy 
príjemné subjektívne pocity (aj keď je to samozrejme na začiatku rozvoja závislosti 
pravidlom). Pre pochopenie úlohy neurotransmiterov je dôležitá črta nutkavosti 
s eventuálnou absenciou príjemných pocitov, ktoré by mala droga vyvolávať. Sero
tonín je látka regulujúca impulzivitu a afektivitu. Neporušená serotonergná neuro
transmisia brzdí impulzivitu, zabraňuje vzniku depresie a niektorých úzkostných 
porúch. K týmto úzkostným poruchám patrí obsedantne kompulzívna porucha. Črta 
nutkavosti sprevádzajúca závislosť potvrdzuje dôležitosť serotoninu pri rozvoji 
a udržiavaní tejto poruchy. Pri deficite serotonergnej transmisie dochádza aj k im
pulzivite, ktorá môže sprevádzať stratu kontroly nad užívanim drogy (Vinaf, 1999). 
PodTa animálnych a humánnych pokusov serotonin a jeho metabolizmus súvisí s pa
tologickou impulzáciou, afektívnymi poruchami (predovšetkým anxietou a depre
siou), ale aj so samotným apetitívnym správanim (Novotný, 2000). Odobratie drogy 
porušuje patologickú homeostázu danú krehkou rovnováhou medzi účinkami drogy 
a mechanizmami neuroadaptácie v dôsledku jej podávania. Táto porucha sa väčši
nou prejaví jednak odvykacími príznakmi a po psychickej stránke obvykle depresiou 
a anxiozitou (Vinai'", 1999). 

Ciel 

Referát je epidemiologickým rozborom skupiny pacientov hospitalizovaných 
v OLÚP Predná Hora v prvom polroku 2000. Je zameraný na indikáciu antide
presív u rôznych foriem závislosti . Zároveň si všíma aj antidepresívnu terapeutickú 
intervenciu terénnych psychiatrov u závislých. Údaje boli získané retrospektívnou 
analýzou chorobopisov. 

Materiál a metodika 

Od januára do konca júna 2000 bolo v OLÚP hospitalizovaných 453 pacientov. 
Dôvodom hospitalizácie bola diagnóza závislosti od alkoholu a iných psycho
aktívnych látok, prípadne iná psychiatrická diagnóza pri súčasne pridruženom tbc 
ochorení pľúc . 

Z počtu 453 hospitalizovaných zisťujeme užívanie antidepresív u 13,7 % (62 pac.) 
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Tab. 1 rozoberá súbor podla diagnózy závislosti. Najpočetnejšou skupinou užíva
júcou antidepresíva boli závislí od alkoholu, a to 71 % (44 pac. ). Z nášho pohladu je 
zaujímavé aj percento závislých od iných psychoaktívnych látok a gamblérov 
liečených antidepresívami (29 %, 18 pac.). Súbor 62 pacientov tvorili v 83 ,9 % (52 
pac.) muži , zvyšok 16,1 % (10 pac.) boli ženy. Vekový priemer bol u mužov 40,2, 
u žien 41,6 rokov. 

Tab. 2. Až u 92 % (57 pac.) pacientov liečených antidepresívami ide o druhý 
a viac pobytov na psychiatrii. Iba u 8 % (5 pac. ) ide o vôbec prvý pobyt. 

Pri zameraní sa na výskyt iného nepsychiatrického komorbídneho ochorenia 
nachádzame v 27,4 % toxické poškodenie pečene, v 17,7 % hypertenziu , v 13 o/c vre
dové ochorenie GIT, v 8 % epilepsiu, rovnako v 8 % organické poškodenie mozgu, 
v 4,8 % tbc pľúc a v 3 % DM. 

Tab. 3. U 50 % (31 pac.) prichádzajúcich na lieče ni e do OLÚP je indikova ná tera
pia antidepresívami už ambulantným psychiatrom. V tejto skupine pacientov zistu
jeme, že prevažovali muži alkoholici. Ambulantný psychiater indikoval antide
presíva z dôvodov uvedenej diagnózy stredne tažkej až tažšej depresie pri súčasnej 

diagnóze závislosti. Prevládala ordinácia SSR! preparátov a tianeptinu. 
Ďalších 50 % (31 pac. ) závislých so súčasne vyjadrenou buď depresívnou , alebo 

inou antidepresíva vyžadujúcou poruchou bolo nastavených na antidepresíva počas 
ústavnej odvykacej liečby. 

V tejto skupine sme u 14 pacientov po úvodných dvoch týždňov hospitalizácie 
a ústupe abstinenčných príznakov hodnotili depresivitu použitím 21-položkovej 
HAMD (Hamilton, 1967) škály, kde minimálne vstupné skóre činilo 18. Na hodnote
nie nežiaducich účinkov bola zvolená škála SARS (Structured Adverse Effects Ra
ting Scale, Alda, Filip, 1985). Efekt liečby sme posudzovali škálou CGI (Clinical Glo
bal impressiones, Guy, 1976) a podla redukcie skóre HAMD. Medikácia bola per
orálna, s úvodnou odporučenou dávkou antidepresíva. Prípustnú sprievodnú me
dikáciu sme sa snažili eliminovať v priemere do 5 až 10 dní od začatia terapie anti
depresívami. DÍžka sledovania bola 8 týždňov. Pri výbere antidepresíva sme 
zohľadňovali indikačné, podla výrobcu odporučené kritériá a individuálny klinický 
stav pacienta. 

Ponúkame ďalšie charakteristiky hospitalizovanej a antidepresívami liečenej 

skupiny 31 pacientov. Prevažovali v 83,9 % muži , o závislost od alkoholu išlo 
v 67,7 %. U všetkých, až na jedného alkoholika, išlo o opakovanú psychiatrickú hos
pitalizáciu. 

U 25,8 % (8 pac.) zisťujeme remisiu závislosti i depresívnej poruchy pri súčasnej 
dlhodobo pokračujúcej ambulantnej liečbe (viac ako pol roka) antidepresívami. 

Po diagnóze závislosti bola druhou u nás stanovenou psychiatrickou diagnózou , 
ktorá indikovala terapiu antidepresívami, epizóda stredne ťažkej až ťažšej depresie 
(podľa MKCH 10), a to v 54,8 % (17 pac.) V ostatných prípadoch sa antidepresíva or
dinovali v 29 % (9 pac.) na zvládanie cravingu u gamblérov, heroinistov a závislých 
od viacerých psychoaktívnych látok, v 6,5 % (v 2 prípadoch) pre posttraumatickú 
stresovú poruchu a pre adaptačnú poruchu sprevádzanú úzkosťou a v 3,2 % (1 pac. ) 
pre panickú poruchu s agorafóbiou (graf 1). 
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V prvom polroku 2000 bolo v OLÚP hospitalizovaných 453 pacientov. Z tohto 
počtu zisťujeme užívanie antidepresív u 13,7 %. V 71 % sú ordinované závislým od 
alkoholu, prevažne mužom, s priemerným vekom 40 rokov. Až 92 % z nich bolo 
v minulosti psychiatricky viac ako raz hospitalizovaných. V celom súbore sledujeme 
pridružené somatické ochorenia, kde skoro u tretiny zisťujeme toxické poškodenie 
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pečene , nasleduje hypertenzia a vredové ochorenie gastrointestinálneho traktu . 
Tab. 3.: Antidepresívnu li ečbu začína pred príchodom na ústavnú liečbu v 50 % am
bulantný psychiater . Jeho klientom je depresívny alkoholik, liekom prvej volby sú 
preparáty SSRI a tianeptin. Tieto zistenia korelujú aj s charakteristikami súboru 
ďalších 50 % pacientov nastavených na antidepresíva počas ústavnej li ečby v OLÚP. 
Priaznivé je zistenie abstinencie a stabilizácie nálady u ústavne liečených de
presívnych alkoholikov s následným vyše pol roka pokračujúcim ambulantným do
liečovanim odporučenými antidepresívami u 25,8 % sledovaných (objektivizované na 
týždennej ústavnej posilňovacej liečbe počas abstinencie). 

TabuIka 2. Charakteristika súboru 

n % 
Hospitalizovaní spolu 

453 100 

n % 
Užívali antidepresíva 62 13,7 

52 m I 10 ž 83,9 I 16,1 

Priemerný vek muži Ženy 

40 42 

Pobyty na n % 
psychia trii 

Raz 5 8 

Opakovane 57 92 

Komorbídne 
% 

ochorenia 
n 

Toxic. poškod. pečene 17 27,4 

Hypertenzia 11 17,7 

Vred. ochor. cit. 8 12,9 

Epilepsia 5 8,05 

Organické poškodenie CNS 4 6,4 

TBC pľúc 3 4,8 

Bronchopneumónia 3 4,8 

Diabetes Mellitus 2 3,2 

ICHS 2 3,2 

m = muži, ž = ženy 
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Tabulka 3. Antidepresíva 

Druh AD ordinované v OLÚP AD ordinované ambulantne 
spolu (n 62) pred ústav. liečbou (n 31) 

N % n % 

Tianeptin 33 45,8 12 38,7 

Fluvoxamin 10 13,9 4 12,9 

Paroxetin 9 12,5 2 6,4 

Citalopram 8 11,1 5 16,1 

Prothiaden 6 8,3 3 9,6 

Fluoxetin 4 5,5 2 6,4 

Sertralin 1 1,3 1 3,2 

Maprotilin 1 1,3 1 3,2 

Amitriptylin O O 1 3,2 

Diskusia a záver 

Referát nadväzuje na doterajšie prezentácie autorov o indikácii antidepresív 
u pacientov so závislosťou. Predbežné zistenia poukazujú na vhodnosť a účinnosť 
tejto liečby v sledovanej skupine. 

Antidepresíva užíva skoro 14 % prevažne závislých od alkoholu, kde v 55 % bola 
diagnostikovaná stredne ťažká až ťažká depresia. Ide prevažne o mužov v pro
duktívnom veku. Skoro každý tretí trpí závažnými somatickými dôsledkami pitia 
a skoro každý bol viac ako raz psychiatricky hospitalizovaný. U polovice liečených 

antidepresívami pre závažnosť depresívnej symptomatiky začína terapiu ambu
lantný psychiater. 

Znovu sa potvrdzuje známa skutočnosť, že zvládnutie diagnostikovanej depresi
vity je jedným z predpokladov pre budúci abstinentský životný štýl u závislých. Na 
to, že depresiu nemožno podceňovať, poukazujú aj opakované psychiatrické hospita
lizácie sledovaných , a to až v 92 %. 

Liekom prvej volby sú preparáty SSRI a tianeptin, s účinným anxiolytickým 
a antidepresívnym efektom a pri dobrej compliance počas ústavnej liečby. 
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