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Souhrn 

Článek přináší přehled dostupných možnosti farmakoterapie u závislostí na al
koholu. 

U odvykacího stavu jsou kromě clomethiazolu lékem volby benzodiazepiny pří
padně doplněné o atypická neuroleptika. Při léčení alkoholových psychóz postupuje
me stejným způsobem jako u psychotických stavů obecně - ordinací neuroleptik. 
Z komorbidních onemocnění jsou nejčastěji cílem farmakoterapie afektivní poruchy, 
kde se nejlépe osvědčila antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání serotoninu, u stavů úzkostně depresivních potom tianeptin. Anticravin
gový efekt SSR! antidepresiv prokázán nebyl. Nejšířeji používanou farmakologickou 
metodou používanou k léčení syndromu závislosti na alkoholu je bezesporu disulfi
ram. Efektivita nejnovější lékové skupiny-tzv. anticravingových léků byla ověřena 
v mnoha dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií. Jedná se především o nal
trexon a acamprosat. Největší překážkou jejich většího rozšíření je v našich pod
mínkách především poměrně vysoká cena. Možnost využití dalších léků v této indi
kaci Uedná se především o antiepileptika poslední generace a některá antiemetika) 
je předmětem intenzivního výzkumu. Závěrem autor zdůrazňuje, že i když moderní 
farmakoterapie může léčení závislosti na alkoholu usnadnit a 'zlepšit jeho výsledky, 
základem je a nejspíš i zůstane psychoterapie. 

K I í č o v á s l ov a: farmakoterapie alkoholismu - léčení odvykacího stavu - ko
morbidita - anticravingové léky 
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J. Pokora, P. Mošťák: PHARMACOTHERAPY OF ALCOHOL 
DEPENDENCE 

Summary 

We bring a survey of possibilities of pharmacotherapy of alkohol dependence. 
Benzodiazepines and clomethiazol are drugs of choice for treatment of alkohol 

withdrawal, in some cases together with neuroleptics of the 20d generation. Neuro
leptics are useful in treatment of alkohol hallucinosis and other psychoses. Comorbi
dity of affective disorders, especially depressions and alcohol abuse are very fre
quent in Dur patiens. We prefere antidepressants from the group of selective seroto
nin reuptake inhibitors (SSRI) and tianeptin in depression with anxiety. Disulfiram 
is used in treatment of alcoholism in Dur country. 

We mention two new effective medicaments-maltrexon and acamprosat from 
group of anticraving a ents in finish. 

K e y wo r d s: pharmacotherapy of alcohol dependence - treatment of alcohol 
withdrawal - comorbidity - anticraving agents 

Každý, kdo se zabývá léčením návykových nemocí jistě potvrdí, že hlavní 
a nejdůležitější metodou je psychoterapie , většinou zasazená do rámce tera
peutické komunity se současně probíhající léčbou činnostní a režimovou. 

Farmakoterapie byla až donedávna vyhrazena pro léčení odvykacích 
stavů , komorbidity a psychiatrických i somatických důsledků závislosti na 
alkoholu. Averzivní léčba byla pouze určitým doplňkem psychoterapeutic
kých postupů. O vlastní farmakoterapii závislosti na alkoholu můžeme ho
vořit až s nástupem tzv . anticravingových léků ovlivňujících základní 
a kardinální fenomén podílející se na vzniku , rozvoji a udržování závislostí , 
tzv . craving, čili bažení, touhu po alkoholu. 

Obecně můžeme farmakoterapeutické postupy používané při léčení alko
holismu shrnout do následujícího přehledu : 

II Farmakoterapie: 
1) Odvykacího stavu 2) bez deliria (trankvilizéry) 
2) s deliriem (clomethiazol , atypická neuroleptika + trankvilizéry) 

III Následků 
1) somatických (hepatoprotektiva, antiulcerosa atd.). 
2) psychiatrických 

a ) alkoholická halucinóza (incisivní, příp. atypická neuroleptika) 
b) alkoholická žárlivost (incisivní, příp. atypická neuroleptika) 
c) alkoholická demence (nootropika) 
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d) depresivní stavy - primární (antidepresiva) 
- souběžné (antidepresiva) 
- sekundární (někdy antidepresiva) - "withdrawal depression" 

IIII Komorbidity (léčba se řídí stejnými pravidly jako v těch případech , 

kde je komorbidní porucha základní diagnózou, problémem však zůstává 
vzájemné propojení, skloubení léčby této duševní poruchy se standardní re
žimovou léčbou závislostí, přičemž otázka příčiny a následku je často neřeši
telná). 

lVI Averzivní terapie 
1) apomorfin, emetin (význam dnes již jen historický) 
2) disulfiram (Antabus) 

VI Farmakoterapie závislosti na alkoholu ve vlastním, užším slova smys
lu (anticravingové léky): 

1) akamprosat (Campral) 
2) naltrexon (REVIA Torrex Pharma). 

Léčení odvykacího stavu 

Při léčení odvykacího stavu jsou lékem první volby benzodiazepiny 
zejména pro svůj účinek anxiolytický a antikonvulzivní. Prokazatelně zkra
cují délku odvykacího stavu, snižují závažnost symptomů odvykacího stavu, 
snižují pravděpodobnost vzniku deliria a epileptiformních paroxysmů. Mají 
minimální vedlejší účinky a nezanedbatelnou výhodou je i jejich cena. V na
šich podmínkách je používán především diazepam v perorální i parenterální 
formě . Dávkování bývá podstatně vyšší než tomu bývá u léčení úzkostných 
poruch s tím, že se po odeznění symptomů odvykacího stavu dávky pre
parátu postupně snižují. Na tomto místě bychom chtěli varovat před protra
hovaným podáváním benzodiazepinů při léčení odvykacího stavu. Léčba od
vykacího stavu benzodiazepiny by měla trvat co nejkratší dobu (v našich 
podmínkách málokdy překročíme dobu jednoho týdne). Dlouhodobé podává
ní je riskantní vzhledem k riziku vzniku závislosti na benzodiazepinech, 
které mají s alkoholem zkřiženou toleranci. Ambulantní psychiatři toto rizi
ko v některých připadech podceňují , podávají benzodiazepiny delší dobu 
a radují se z toho, že pacient abstinuje od alkoholu. Neuvědomují si však, 
že tu vlastně jde o "substituční" terapii lékem s vysokým návykovým poten
ciálem, což často vede k tomu, že se k současné závislosti na alkoholu přidá 
ještě i závislost na benzodiazepinech. 

Situaci kliniků podstatně zkomplikovalo zastavení výroby injekční formy 
clomethiazolu (Heminevrin), který býval dřive více méně lékem volby. Pe-
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rorální forma clomethiazolu není u rozvinutého odvykacího stavu s deliriem 
tak účinná a kromě toho jsou tito pacienti často negativističtí a odmítají pe
rorální terapii. V těchto případech je možné zkombinovat diazepam 
(Apaurin) s některým z atypických neuroleptik, především s tiapridem 
(Tiapridal). Toto řešení je však spíše východiskem z nouze a zdaleka se ne
vyrovná intravenózně podanému clomethiazolu v infuzi. 

Dříve doporučený carbamazepin většího rozšíření nedoznal a dnes je uží
ván pouze při zvládání případných komplikací. Totéž platí o beta-blokáto
rech. V anglosaských zemích byla doporučována látka s účinkem na alfa-2 
receptory clonidin (Catapresan). V našich podmínkách však není používán 
zejména vzhledem k riziku vzniku závažné hypotenze. Taktéž v anglosas
kých zemích byl doporučován k léčbě odvykacích stavů tianeptin (Coaxil), 
který je u nás hojně užíván při léčení komorbidity u závislostí na alkoholu 
jako antidepresivum s anxiolytickým účinkem, nikoliv však jako medika
ment k léčení odvykacích stavů. 

Léčení odvykacích stavů však není hlavním předmětem tohoto sdělení, 
a proto považujeme přednesený stručný souhrn za dostačující. 

Léčení psychiatrichých důsledků závislosti na alkoholu 

Při léčení alkoholické halucinózy a alkoholické žárlivosti čili alkoholické 
paranoidní psychózy (dle nyní platné 10. revize MKN psychotická porucha 
převážně halucinatorní a psychotická porucha převážně bludná) můžeme 
využít celou škálu neuroleptik jak klasických, především incisivních, tak 
atypických dle léčebného efektu, vedlejších účinků a v neposlední řadě i ce
ny. 

Farmakoterapie alkoholické demence je diskutabilní. Můžeme zkusit 
nootropika, především piracetam (Pirabene, Geratam), ovšem se sporným 
efektem. Z klinických zkušeností však vyplývá, že alkoholová demence se po 
déletrvající abstinenci (minimálně půl roku) někdy až neuvěřitelným způso
bem upraví, i když ne zcela ad integrum, bez jakékoli medikace. Největším 
problémem tu samozřejmě zůstává tuto abstinenci u pacientů s různě po
kročilým organickým deficitem mnestických funkcí zajistit. 

Léčení komorbidity 

Společně se závislostí na alkoholu se muze vyskytovat velké množství 
duševních poruch z nejrůznějších diagnostických skupin. V poslední době se 
stále častěji setkáváme s poruchami příjmu potravy. Velmi častou komorbi-
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ditou jsou i poruchy osobnosti a afektivní poruchy zejména ve smyslu 
častého výskytu depresivních stavů. Zatímco u poruch osobnosti je farmako
terapie spíše okrajovou záležitostí, u depresivních stavů naopak může 
včasná a dobře indikovaná farmakoterapie pacientovi přinést značnou úle
vu, urychlit jeho zapojení do případné komplexní režimové protialkoholní 
léčby a tím i zlepšit jeho šance na zvládnutí základního onemocnění. 

Deprese může být vůči syndromu závislosti primární, sekundární nebo 
mohou obě duševní poruchy probíhat simultánně. V anglosaské literatuře se 
ještě rozlišuje tzv. "withdrawal depression" vázaná na odvykací stav a na 
období těsně po něm. Primární depresivní porucha se sekundárně nasedající 
závislostí je jevem méně častým a léčba deprese tu probíhá podle stejných 
pravidel jako léčení depresivní fáze, případně periodické depresivní poru
chy. Nejčastěji se setkáváme s depresí nasedající sekundárně na závislost 
na alkoholu. Tato deprese vzniká různými mechanismy biochemickými 
(vyčerpání zásob serotoninu a dopaminu) i psychologickým (uvědomění si 
své závislosti na alkoholu se všemi zdravotními i sociálními důsledky) . Zde 
je indikace léčby antidepresivy sporná, protože tato deprese většinou po ně
kolika týdnech spontánně odezní, nasazení antidepresiv však může zlepšit 
pacientův psychický stav a tím umožnit jeho včasné a hlavně produktivní 
zapojení do léčebného režimu. Často je velmi obtížné zjistit, co bylo pri
mární, zda deprese nebo závislost. Zvláště u žen se často setkáváme v rámci 
racionalizace abusu s tvrzením, že začaly pít v důsledku depresí, které si 
tímto způsobem "léčily" (12). Při podrobnější analýze anamnestických údajů 
však často zjistíme, že prvotním a principiálním problémem byl alkoholis
mus. Obecně dáváme u osob závislých na alkoholu přednost preparátům ze 
skupiny SSR! především proto, že na rozdíl od tricyklických antidepresiv tu 
nehrozí žádné větší riziko při případném přepití alkoholem, dále i pro méně 
častý výskyt vedlejších příznaků , na které jsou osoby závislé na alkoholu 
díky určité vegetativní labilitě obzvláště citlivé. U pacientů s úzkostně
depresivní symptomatickou je lékem volby tianeptin (Coaxil) (12). 

Antidepresiva především ze skupiny SSR! tedy mohou při léčbě závislo
sti na alkoholu hodně pomoci. Oproti tomu není pravda, že by měla anticra
vingový efekt, i když zpočátku některé experimenty obzvlášť na zvířecích 
modelech vypadaly velmi slibně. 

Averzivní terapie 

Zatímco v předchozích odstavcích jsme se zabývali spIse "symptoma
tickým" léčením důsledků a komorbidity závislosti na alkoholu, nyní přejde-
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me k farmakoterapii závislosti na alkoholu v užším slova smyslu. S trochou 
nadsázky můžeme říci, že se již jedná o léčbu "kauzální". 

Emetinová i apomorfinová sezení mají dnes již význam pouze historický . 
Léčba těmito preparáty s emetickým účinkem spočívala ve vytvoření 

podmíněného zvracivého reflexu na chuť a vůni alkoholického nápoje, ke 
kterému pacient čichl a vyplachoval s ním ústa. Poté mu byl injekčně apli
kován bud emetin nebo apomorfin, který vyvolal zvracení. Od tohoto léčeb
ného postupu se již před delší dobou upustilo pro malou efektivitu. Zvracivý 
reflex totiž nevznikl ve všech případech, a i když vznikl, během několika 
týdnů , maximálně měsíců vyhasl , což platí pro všechny podmíněné reflexy , 
nejsou-li pravidelně posilovány. Kromě toho se dal tento reflex vůlí potlačit , 

a navíc u stále většího počtu pacientů byla tato l éčba vzhledem k somatické 
komorbiditě kontraindikována. 

Léčba disulfiramem (firemní název Antabus) je oproti tomu používána 
dodnes. Antabus blokuje acetaldehyddehydrogenázu, takže se acetaldehyd 
vznikající při oxidaci alkoholu v játrech nemůže odbourat, hromadí se v těle 
a působí tzv. alkohol-antabusovou reakci. Ta se projevuje především poci
tem horka v obličeji, zarudnutím spojivek, cefaleou, dušností, palpitacemi, 
zvracením a dalšími nepříjemnými příznaky. 

Při přepití větším množství alkoholu může mít reakce vážný průběh 
někdy dokonce i s letálním zakončením. Je proto důležité, aby byl pacient 
o podmínkách antabusové léčby dostatečně poučen a především aby sám na 
sobě prodělal "cvičnou" antabus-alkoholovou reakci spočívající v přepití An
tabusu malým, symbolickým množstvím alkoholu. 

Léčba disulfiramem by měla trvat asi rok. Pacient by měl zásadně 
dostávat antabus od lékaře či jiného zdravotníka, příčemž stačí, aby vzhle
dem k farmakokinetickým vlastnostem preparátu docházel do ordinace 
dvakrát týdně. 

Anticravingové léky 

Posledním hitem léčení závislosti na alkoholu jsou léky snižující cravig, 
tj. bažení, touhu po alkoholu, nutkání se napít. Přitom je nutno zdůraznit, 

že je to hlavní a v podstatě i jediný účinek těchto léků . Nemají tedy ani an
xiolytický, ani neuroseptický, ani antidepresivní efekt, působí výhradně na 
craving. Účinky této skupiny léků se nejvíce blíží skutečně ,,kauzální" far
makoterapii závislosti na alkoholu. 
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Acamprosat (Campral Merk Santé) je vápenná sůl kyseliny acetylhomo
taurové má strukturu podobnou aminokyselinovým neuromediátorům ja
kými jsou taurin nebo GABA. Mechanismem působení je pravděpodobně ob
novení rovnováhy gabaergního a glutamátergního systém. Je acetylován, 
což umožňuje jeho přestup hematoencefalickou bariérou. Stimuluje inhi
biční GABAergní působení a antagonizuje působení excitačních aminokyse
lin, zvláště glutamátu. Acamprosat se p.o. podání resorbuje pozvolna a rela
tivně dlouho. Ustálené koncentrace v krvi se dosáhne asi po 7 dnech opako
vaného podávání. Acamprosat není vázán na plasmatické bílkoviny. V orga
nismu se nemetabolizuje a vylučuje se močí v nezměněné formě . Biologický 
poločas je 13 hodin. Příjem alkoholu jeho farmakokinetiku neovlivňuje . Ne
byly zjištěny farmakokinetické interakce mezi acamprosatem a terapeu
tickými dávkami léků používaných k léčbě odvykacího stavu ani mezi acam
prosatem a imipraminem nebo disulfiramem. Nežádoucí účinky bývají jen 
mírné a přechodné (průjmy , nausea, bolesti břicha) a kožní (pruritus, ex
antém). Ani předávkování preparátu by nemělo být nebezpečné. 

Kontraindikací je jedině přecitlivělost na složky preparátu a renální in
suficience. 

V těhotenství se nedoporučuje, stejně tak se nemá podávat osobám 
mladším 18 a starším 65 let. Jedna tableta obsahuje 333 mg. accamprosa
tum calcicum v jedné tabletě. 

Doporučené dávkování u osob s hmotností nad 60 kg je 6 tablet denně 
rozdělených ve 3 dávkách po 2 tabletách, pod 60 kg 4 tablety denně ve 
3 dávkách. Doporučená doba podávání je 1 rok. 

Účinnost preparátu byla ověřena v mnoha studiích, se kterými tu nebu
du zdržovat. Jednou z nejdůležitějších a největších je výzkum zahrnující 
11 dvojitě slepých, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií 
v 9 evropský zemích, kterého se zúčastnilo 3 338 pacientů (4). 

V další studii (9) bylo porovnáváno 5 skupin látek: 
Disulfiram, opioidní antagonisté naltrexon a nalmefen, acamprosat, 

různé serotoninergní látky a lithium. Bylo analyzováno 375 článků, 41 stu
dií a 11 katamnestických studií. Naltrexon (stupeň A) redukuje riziko relap
su u těžkých pijáků a frekvenci pití v porovnání s placebem, ale neusnadňu
je podstatně abstinenci. Acamprosat (st. A) redukuje frekvenci pití, ačkoliv 
důkazy o usnadnění abstinence a prodloužení času do prvního napití jsou 
méně jasné. Kontrolované studie disulfiramu (stupeň B) vykazovaly velmi 
rozdílné výsledky. Některé z nich svědčí pro redukci frekvence pití, ale jsou 
minimální důkazy, že by prodlužoval nepřetržitou dobu abstinence. Ome-
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zené údaje o serotoninergních látkách (st. I ) vypadaly slibně, ale ukázalo se, 
že ve studiích bylo zařazeno mnoho pacientů s komorbiditou ve smyslu 
afektivních poruch. Lithium (st. C) není účinné v léčení závislosti na alko
holu . 

Závěr 

Současné výzkumy dokazují , že naltrexon i acamprosat j sou účinnější 
než placebo při léčení alkoholismu. Užívání disulfiramu je široce rozšířeno, 
ale méně jednoznačně podloženo metodologicky vyhovujícími klinickými 
studiemi. Další studie v tomto směru jsou proto žádoucí. Užití seroto
nergních látek a lithia není u pacientů s primárním alkoholismem účinné , 

ale může přinést pozitivní efekt v případě komorbidity. 
Naltrexon (Revia) obsahuje v jedné tabletě 50 mg naltrexonu hydrochlo

ridu . Naltrexon je kompetitivní antagonista opiátů bez rizika vzniku závis
losti. Původně se používal k léčení pacientů závislých na opiátech, pře
devším heroinistů . J eho indikace však byla rozšířena i na závislost na alko
holu ježto pomáhá odstranit touhu po droze a současně zmírňuje euforické 
pocity způsobené uvolněním endorfinů po požití alkoholu. Po perorálním 
podání se naltrexon rychle a úplně vstřebává, ve velkém rozsahu se "first 
pass" mechanismem metabolizuje na hlavní metabolit 6-beta-naltrexol. Bio
logická dostupnost je asi 20 %, stupeň vazby na proteiny asi 21 %, plazma
tický poločas je 4 hodiny pro naltrexon a asi 13 hodin pro 6-beta-naltrexol. 
Vylučuje se asi během 48 hodin především ledvinami. Kontraindikací je 
užívání opioidních analgetik, závislost na opioidech, pozitivní toxikologické 
vyšetření na opioidy, akutní abstinenční příznaky. Přípravek podávaný 
osobám závislým na opioidech může způsobit život ohrožující abstinenční 
symptomy. Z nežádoucích účinků se uvádí hlavně nespavost, úzkost, bolesti 
břicha, nevolnost, zvracení, pasivita, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy, 
ztráta, průjem, zvýšení tlaku, deprese, podrážděnost, závrať, kožní vyrážky, 
poruchy potence, mrazení, bolesti na hrudi a zvýšené pocení. V průběhu 
léčby může dojít k vzestupu jaterních testů. Obvyklá dávka preparátu je 
1 tableta (50 mg. naltrexonu) jednou ' denně. 

Dle výsledků studie Cochranovy skupiny pro pro léčení závislosti na al
koholu (15) krátkodobá léčba naltrexonem sníží riziko relapsu o 36 % a re
dukuje pravděpodobnost návratu k pití o 13 %. V porovnání s placebo
skupinou snižuje o 28% riziko , že pacient bude muset být léčen pro odvykací 
stav . 
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Některé práce považují za přínosnou kombinaci naltrexonu s acamprosa
tem, která je efektivní a bezpečná (8). 

Nám se Revia dobře osvědčila při léčení závislosti na alkoholu a z výše 
uvedených nežádoucích účinků jsme se nesetkali ani s jedním. Pochopitelně 
se nejedná o lék, který bychom ordinovali paušálně, všem pacientům zá
vislým na alkoholu. Velmi se nám ale osvědčil v těch případech, kde i přes 
opakované protialkoholní léčby a poměrně dobrou motivaci pacienta k abs
tinenci přetrvává craving, v jehož důsledku dochází k opakovaným závaž
ným recidivám. Limitujícím faktorem je pochopitelně i cena preparátu, 
který pro zatím není hrazen ze zdravotního pojištění, a většina pacientů si 
jej proto nemůže dovolit. 

Výsledky dosažené dvěma zmíněnými preparáty jsou povzbudivé, a proto 
se pokračuje ve výzkumu se snahou najít další a případně účinnější anticra
vingové látky. 

Jedná se především o antiepileptikum poslední generace topiramat, (6) 
dále o antiemetikum blokující 5HT3 receptory ondansetron, který má být 
obzvláště účinný u osob s časným počátkem závislosti a další látky. Některé 
výsledky vypadají slibně, vše je však zatím ve stadiu klinických výzkumů. 
Dalším kandidátem na anticravingový preparát je baclofen, indikovaný 
v současnosti především v neurologii k léčení spasticity (1) . Na závěr pří
nášíme dvě kasuistiky o průběhu léčení naltrexonem (Revia Torrex pharma) 

Kasuistilw Č. 1 

Pacientka J. R., narozená v roce 1958, poprvé vyhledala dobrovolnou 
protialkoholní léčbu v roce 1997. 

Při vstupní exploraci uvedla následující anamnestické údaje: V jejím 
pokrvním příbuzenstvu se nevyskytovala žádná neuropsychiatrická přítěž. 
V r. 1996 prodělala hysterectomii, jinak nebyla vážněji somaticky nemocná. 
Základní školu absolvovala s dobrým prospěchem. Vystudovala gymnasium, 
úspěšně složila maturitu. Po maturitě si udělala nástavbu v oboru radiolo
gický laborant. 

Rozvedená je již 20 let po čtyřletém manželství. Je matkou patnáctileté 
dcery. V současné době žije ve společné domácnosti s druhem a dcerou. Pa
cientka je kuřačka, s nealkoholovými drogami zkušenost nemá, léky návy
kově nebere. 
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Na léčení byla přeložena z neurologického oddělení , kam byla přijata pro 
epileptický paroxysmus. Odtud byla pro rozvoj odvykacího stavu přeložena 
do psychiatrické léčebny. 

Pije od 18 let, zpočátku neproblémově, společensky. Postupnou eskalaci 
abusu pozoruje posledních 5 let. Dříve preferovala víno, tolerance kolem 
0,7 litru. 

V posledním roce před léčbou přešla na tvrdý alkohol. Původně pila ve 
2-3 denních tazích s 3 - 4 týdenními přestávkami, které se postupně zkraco
valy. Poslední měsíc před přijetím pila denně kolem 0,5 litru vodky. Pila sa
ma, své pití tajila, společnost k pití nevyhledávala. S jinými návykovými 
látkami alkohol nekombinovala. Během tahu byly ranní doušky, občas i pa
limpsesty. Po tahu byly ranní třesy rukou, nespavost, v noci děsivé sny, 
úzkost, po ránu nausea. Situace vyvrcholila epileptickým paroxysmem, pro 
který byla přijata na neurologické oddělení. 

Objektivně je patrný tremor rukou, je lehce opocená, lehčí anxieta. Bez 
psychotických fenomenů . 

Odvykací stav byl zvládnut medikací benzodiazepiny. Poté se pacientku 
podařilo motivovat ke komplexní tříměsíční dobrovolné ústavní protialko
holní léčbě , kterou předtím dlouho odmítala s tím, že jí bude stačit léčení 
ambulantní. 

Do režimové léčby se postupně velmi produktivně zapojila, léčebný režim 
dodržovala, aktivně spolupracovala. Pracovala dokonce jako předsedkyně 
pacientské spolusprávy. Podařilo se vytvořit velmi kvalitní náhled, pacient
ka akceptuje nezbytnost trvalé a důsledné abstinence. 

Abstinovala téměř 4 roky. V roce 2001 si na oslavě připila skleničkou 
tvrdého alkoholu. Docházelo k postupné eskalaci abusu, která si vyžádala 
hospitalizaci v říjnu 2002. Tři měsíce před přijetím již pacientka pila denně 
kolem půl litru vodky. 

Během krátké dvoutýdenní hospitalizace byl přeléčen odvykací stav. Pa
cientka projevovala velmi kvalitní náhled, srozuměna s abstinencí, a proto 
po stabilizaci psychického i somatického stavu byla propuštěna a předána 
do ambulantní péče. 

V polovině prosince 2002 došlo k další recidivě , která si vyžádala novou 
hospitalizaci již v lednu 2003. V důsledku této recidivy přišla o práci v ne
mocnici, kde je však problémem ta skutečnost, že preparát má určitý návy
kový potenciál (13), kde pracovala jako RTG laborantka . Tentokrát pacient
ka absolvovala novou komplexní dobrovolnou ústavní protialkoholní léčbu 
v délce 3 měsíců . Opět projevovala velmi kvalitní náhled a dobrou motivaci 
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k další abstinenci, byla odhodlaná se již nikdy v životě nenapít alkoholu. 
Další recidiva však přišla již měsíc po propuštění z dobrovolné protialko

holní léčby . Pacientka proto byla krátce hospitalizována v PL Jemnice. 
K poslední recidivě došlo v červnu 2004, kdy skončila na protialkoholní 

záchytné stanici. Hned druhý den byla znovu přijata do psychiatrické léčeb
ny. 

S pacientkou byla analyzována její situace, ke které byla jako vždy dříve 
plně kritická. Uvědomuje si, že intervaly mezi recidivami se zkracují a ná
sledky recidiv jsou stále závažnější (ztráta zaměstnání, nyní pobyt na zá
chytce). Pacientka přitom chce abstinovat, akceptuje abstinenci jako jedinou 
adekvátní alternativu. Touha po alkoholu však stále trvá, bojuje s ní, leč 
stále méně úspěšně. Nepomáhá ani léčba disulfiramem, kterou měla pa
cientka opakovaně nasazenu. 

Pacientce jsme doporučili nasazení preparátu naltrexon (Revia Torrex). 
Pacientka toto řešení akceptuje, je ochotna si léčení tímto preparátem hra
dit. Revia byla nasazena v dávce jedné tablety Naltrexonu po 50 mg účinné 
látky ráno již během ústavní léčby (resp. detoxifikace) v trvání 2 týdnů . 

Usoudili jsme, že opakování další ústavní léčby rok po ukončení předchozí 
by nebylo tím nejlepším řešením, což pacientka akceptovala. Pacientka pre
parát velmi dobře snáší, neudává žádné nepříjemné vedlejší příznaky. Tou
ha napít se alkoholického nápoje (craving) se postupně vytratila a pokud se 
přece jen objeví, nemá zdaleka tak vtíravý charakter jako měla dřive . Pa
cientka je s léčbou velmi spokojena a hodlá v ní pokračovat, i když si léčení 
musí hradit sama ze svých vlastních prostředků . Dochází na pravidelné am
bulantní kontroly a abstinuje. 

Naltrexon (Revia Torrex) tak pomohl v případě, kde selhaly opakované 
ústavní i ambulantní protialkoholní léčby, kdy i přes motivaci a náhled pa
cientky přetrvával cravig (bažení, touha po návykové látce), kterou naltre
xon dokázal úspěšně zredukovat. 

Kazuistika č. 2 

Pacient H. B., narozený v roce 1955 je vysokoškolsky vzdělaný podnika
tel ve stavebnictví. Původní kvalifikací je však absolventem vysoké školy 
zemědělské, obor ekonomicko-správní. Podnikat začal po rozpadu JZD, kde 
původně pracoval jako ekonom. Je 23 let ženatý, je otcem dvou již dospělých 
synů. 
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Léčí se s hypertenzí, bere nízké dávky Daprilu , jinak je po somatické 
str ánce zdráv. V jeho pokrevním příbuzenstvu se nevyskytla žádná neuro
psychiatrická přítěž . Dříve hrával závodně tenis a volejbal, rád také lyžoval 
a plaval. 

Pil vždy, především víno, protože pocházel z vinného kraje. Měl i vlastní 
vinohrad a vinný sklep. Vždy však ale znal míru, neopíjel se. Postupnou es
kalaci abusu dává do souvislosti s odchodem z JZD a vlastní podnikatelskou 
činností. Nárůst konzumu alkoholu zdůvodňuje jednak stresy při podnikání 
jednak zvykem vypít sklenku bud se zákazníky, případně se stavbyve
doucím, mistrem na stavbě apod . Zpočátku si to nijak nepřipouštěl. První 
varování přišlo v roce 1996, kdy se od něj po předchozích konfliktech kvůli 
pití odstěhovala manželka ke svým rodičům. 

Pacient tehdy dokázal bez léčby přes rok abstinovat. Manželka se k ně

mu vrátila, vše se zdálo být v pořádku. Po roce a půl však pacient zrecidivo
val. Kromě konfliktů v manželství se nyní dostavily i problémy v podnikání 
( nepřišel na schůzku se zákazníkem, protože vyspával opilost z předchozího 
dne, nestíhal termíny apod.). Vyvrcholením bylo odebrání řidičského průka
zu v roce 2000 pro jízdu pod vlivem alkoholu. Tehdy si uvědomil, že situace 
je skutečně vážná a rozhodl se vyhledat ambulantní léčenÍ. 

Při exploraci uvedl , že z vína, které původně jednoznačně preferoval , 
přešel na tvrdý alkohol a pivo. Pije prakticky denně. Někdy mu stačí 2-3 pi
va, většinou ale u piva nezůstane a kombinuje je s tvrdým alkoholem, pře
devším vodkou, v množství 0,3 až 0,5 litru za den, zvlá~ne ale i sedmičku 
vodky. Oproti situaci dříve pije častěji sám. Někdy se napije již ráno, jsou 
četné a nepříjemné palimpsesty ("okna"). 

Po vystřízlivění mívá výčitky svědomí, strach z lidí , někdy má i strach 
vůbec vyjít z bytu. To jej vede k dalšímu pití. 

Lehčí odvykací stav se podařilo zvládnout ambulantně krátkodobou me
dikací chlordiazepoxidem. Po tříměsíční abstinenci však pacient zrecidivo
val. Byl proto nasazen antabus. Léčba Antabusem zpočátku vypadala naděj
ně. Pacient vydržel 11 měsíců abstinovat. Po 11 měsících však Antabus pře
pil a znovu došlo k masivní recidivě. Stupňovaly se úzkostné stavy, pocity 
strachu z lidí, apatie, nezájem. 

Vzhledem k podezření na sociofobii byl nasazen fluoxetin , bohužel bez 
většího efektu. Ústavní odvykací léčbu pacient rezolutně odmítal jakožto 
nepřijatelnou. Několikaměsíční abstinence byla vždy ·nakonec vystřídána 
pitím v několikadenním alkoholickém tahu. Pacient si přítom uvědomoval, 
že abstinence je pro něj jedinou alternativou. 
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Po určité době abstinence se však začalo objevovat nutkání napít se, 
které se stupňovalo natolik, že mu již nebyl schopen čelit a zrecidivoval, 
přičemž si byl dobře vědom důsledků recidivy. Hrozil krach ve dříve 

úspěšném podnikání, manželka podala návrh na rozvod. 
V lednu roku 2004 jsme proto po dohodě s pacientem nasadili naltrexon 

(Revia Toreex) v dávce 50 mg. každé ráno. Pacient byl ochoten si léčbu pla
tit vzhledem k tomu, že pojišťovna tento preparát nehradí. Asi po dvou 
měsících se znovu objevilo nutkání se napít (craving), nebylo však již tak 
silné a intenzivní jako dříve a s psychoterapeutickou podporou se je podaři
lo překonat . Žádné vedlejší účinky preparátu pacient nehlásil. 

Pacient užíval lék do září 2004, kdy jsme jej po vzájemné dohodě vysadi
li . Pacient nadále abstinuje. Manželka stáhla návrh na rozvod, situace ve 
firmě se konsolidovala. Pacient oceňuje pomoc, kterou mu lék v kritické si
tuaci poskytl. 

I když jak jsme zdůraznili úvodem , psychoterapie byla je a nejspíše i zů
stane hlavní a nejdůležitěj ší metodou léčení závislosti na alkoholu, přece je
nom nemůžeme přehlédnout pokrok v oblasti farmakoterapie alkoholismu, 
která se od symptomatické podpory, léčení důsledků závislosti a komorbidi
ty dostává až do blízkosti metody v pravém slova smyslu kauzální , ov
livňující jeden z klíčových příznaků závislosti-craving. 
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