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Súhrn 

O buspirone - nebenzodiazepinovom anxiolytiku sú publikované rôzne odborné 
články, ktoré sledujú jeho účinnosť. 

J e to liek , na ktorý nevzniká závislosť, čo ho predurčuje na liečbu pridružených 
úzkostných porúch práve u závislých pacientov. Prezentujeme prvé naše skúsenosti 
s týmto liekom u závislých od alkoholu s pridruženou úzkostnou poruchou. Buspiron 
bol dobre tolerovaný a hodnotenie ukončili všetci zaradeni pacienti . Sprievodná ko
medikácia neovplyvňovala výsledky merania. Účinkom tohto anxiolytika sa dosiahol 
signifikantne vyššÍ pokles úzkostlivosti v experimentálnej skupine po predošlom 
vylúčení vplyvu iných interferujúcich premenných a po analýze kovariancie. Javí sa 
ako liek vhodný pre závislých pacientov s pridruženou úzkostnou poruchou. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť - úzkostné poruchy - buspiron 
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M. Martinove: BUSPIRON AND TREATMENT OF ANXIETY 
DISORDERS IN ADDICTED PATIENTS 

Summary 

There were a lot of article s about buspiron - non - benzodiazepin anxiolytic drug 
- in scientific literature. These articles also followed its efficiency. As a drug with
out risk of dependency, buspiron is important in the treatment of addicts who suffer 
anxiety too. 

Buspiron was good tolerated, without side - effects . All patients finished this 
study. Co - medication didn't influence the results. There were no important serious 
somatic comorbidities found in both groups. 

Buspiron turns out as a suitable drug for treating trait - anxiety of addict pa
tients. 

Key w o r ds: dependency - anxiety disorders - buspiron 

Úvod 

O buspirone - nebenzodiazepinovom anxiolytiku, sú publikované rôzne 
odborné články, ktoré sledujú jeho účinnosť. Sledujú ovplyvnenie úzkosti 
u psychiatrických pacientov liečených buspironom, nie však u závislých 
(Fahlén, 1998; Krylov, 1996). Domáci autori z bratislavskej Psychiatrickej 
kliniky sa vo svojom referáte venujú prehľadu prác o nových možnostiach 
farmakoterapie alkoholovej závislosti . Zameriavajú sa na liečbu naltrexo
nom a akamprosátom, ako na liečbu nádejnými liečivami. Naproti tomu: 
" ... 0 buspirone neexistujú presvedčivé dôkazy o jeho účinnosti pri ovplyv
není základných charakteristík alkoholovej závislosti" (Kolibáš, Novotný, 
2000). 

A práve buspiron ako liek, na ktorý nevzniká závislosť , by mohol byť 
vhodný v liečbe pridružených úzkostných porúch práve u závislých pacien
tov. Prezentujeme prvé naše skúsenosti s týmto liekom u závislých od alko
holu s pridruženou úzkostnou poruchou. 

Ciel štúdie 

Autori nasledujúcej pilotnej štúdie vychádzajú z hypotézy: 
Buspiron (Spitomin) štatisticky významne ovplyvní úzkosť a úzkostlivosť 
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v skupine závislých od alkoholu v podmienkach štandardnej protialkoholic
kej ústavnej liečby (cielená psychoterapia, režimová liečba , rehabilitácia) 
v OLÚP Predná Hora v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Materiál a metodika 

Od augusta 2002 do septembra 2003 sme u 179 liečených závislých sle
dovali výskyt úzkosti a úzkostlivosti. Potvrdila sa u 20,7 % (37 pacientov). 
Táto skupina sa stala predmetom ďalšieho sledovania, ktoré trvalo jeden 
mesiac. Zo súboru bolo 19 pacientov nastavených na buspiron (experi
mentálna skupina) a ďalších 18 tvorilo kontrolnú skupinu bez medikácie. 
Priemerný vek vo vzorke bol 42,3 roka (27 - 65). Zvolená dávka buspironu 
bola 3x5 až 3x10 mg/die. Prvé meranie ďalej uvedenými škálami sa vykona
lo na začiatku sledovania, posledné o mesiac. 

S cieľom vylúčenia vplyvu iných premenných na výsledky merania sme 
tieto porovnali v experimentálnej i kontrolnej skupine (demografické údaje 
a iné psychiatrické premenné), tab. 1. a tab. 2. V sledovaných premenných 
neboli signifikantné rozdiely medzi skupinami. 

Tabuľka 1. Niektoré vybrané demografické ukazovatele, 
psychiatrické premenné a premenné o abstinencii, 
resp. závislosti, porovnanie medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou (arit. priemery + smerod. odchýlky 
alebo %), na základe ktorých boli skupiny zrovnocenené 

Premenné Exper. skupina Kontrol. Test Hladina 
(Spitomin) skupina významnosti významnosti 

(SD) (SD) p 

Vek 43,4 41,1 0,72 0,476 
(9,7) (9,3) 

Dlžka závislosti 17,8 12,0 1,92 0,063 
(10,8) (6,1) 

Abstinencia 18,4 24,9 -0,52 0,607 
pred liečbou (44,7) (28,4) 

Najdlhšia 19,8 13,8 0,53 0,600 
abstinencia (44,3) (18,4) 

155 



M. MARTINOVE / BUSPIRON A LIEČBA ÚZKOSTNÝCH PORÚCH 
U ZÁVISLÝCH 

Tabuľka 2. Niektoré vybrané demografické ukazovatele , 
psychiatrické premenné a premenné o abstinencii, 
resp. závislosti, porovnanie medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou (arit. priemery + smerod. odchýlky 
alebo %), na základe ktorých boli skupiny zrovnocenené 

Premenné Test významnosti Hladina významnosti 
x2 p 

Dokončené liečby 6,70 0,349 

Nedokončené liečby 0,11 0,944 

Posilňovacie liečby 1,31 0,519 

Zastavenia tahu 3,17 0,529 

Iné psychiatrické hospitalizácie 1,24 0,537 

Vzdelanie 5,24 0,155 

TS 2,24 0,692 

Rodinný stav 2,18 0,336 

N a meranie úzkosti sme použili psychodiagnostické metodiky: Spielber
gerov Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti , Kondášovu Škálu klasic
kej sociálnosituačnej anxiety a trémy atest kresby ľudskej postavy. 

Výsledky 

Na vyhodnotenie výsledkov sme použili analýzu kovariancie (ANCOVA), 
keďže iniciálne priemerné hladiny sledovaných premenných boli signifi
kantne rozdielne. Nebolo možné použiť automaticky t-test. Ako kovarujúcu 
premennú sme použili anterneranie. 

Test kresby postavy slúžil len ako dopíňajúce vyšetrenie bez kvanti
fikácie. Potvrdil sledovanú úzkosť u vyšetrovaných. 

Tab. 3 znázorňuje signifikantný pokles hodnôt úzkosti , úzkostlivosti , so
ciálnej fóbie a trémy u pacientov liečených buspironom. V kontrolnej skupi
ne (tab. 4) všetky sledované parametre , až na úzkostlivosť, vykazujú štati
sticky významný pokles. 
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Tabuľka 3. Porovnanie hladiny úzkosti, meranej psychologickými 
dotazníkmi (STAl, KSAT) pred začiatkom 

užívania buspironu a po čase nástupu 

Škály v psychol. 
dotazníkoch 

STAl (Xl) 

State anxiety 

STAl (X2) 
Trait anxiety 

KSAT (K) 
Klasické fóbie 

KSAT (S) 
Sociálne fóbie 

KSAT (T) 
Tréma 

KSAT (CS) 
Celkové skóre 

* p < 0,05 
** p < 0,01 
*** p < 0,001 

účinku lieku (priemerný čas medzi 
meraniami = 35,1 dňa , SD = 12,45 dňa) 

Priemer Priemer t - test 
1. meranía 2. meraní a 

(SD) (SD) 

56,8 42,9 4,42 
(8,1) (11,3) 

58,2 47,6 5,62 
(5,2) (7,7) 

27,8 25,3 1,93 
(5,8) (4,6) 

29,1 25,5 2,80 
(6,5) (4,4) 

29,4 26,4 2,32 
(6,1) (6,2) 

86,3 77,2 2,56 
(14,8) (10,7) 

Hladina 
významnosti 

p 

0,000*** 

0,000*** 

0,070 

0,012* 

0,033* 

0,020* 
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Tabuľka 4. 

Škály v psychol. 
dotazníkoch 

STAl (Xl) 
State anxiety 

STAl (X2) 
Trait anxiety 

KSAT (K) 
Klasické fóbie 

KSAT (S) 
Sociálne fóbie 

KSAT (T) 
Tréma 

KSAT (CS) 
Celkové skóre 

* p < 0,05 
** p < 0,01 

Porovnanie hladiny úzkosti, meranej 
psychologickými dotazníkmi (STAl, KSAT) 
v kontrolnej vzorke - ante a post meranie 

(priemerný čas medzi meraniami = 30,4 dňa, 
SD = 3,0 dňa) 

Priemer Priemer t - test 
1. merania 2. merania 

(SD) (SD) 

51,1 44,2 3,41 
(8,0) (8,5) 

52,1 49,8 1,94 
(5,0) (6,0) 

23,9 21 ,9 2,29 
(5,8) (4,9) 

26,3 23,9 2,70 
(6,6) (5,0) 

24,3 22,7 2,33 
(6,2) (5,4) 

74,6 68,5 2,99 
(14,2) (12,0) 

Hladina 
významnosti 

p 

0,003** 

0,069 

0,035* 

0,015* 

0,032* 

0,008** 

Tab. 5 porovnáva pokles hladiny úzkosti medzi experimentálnou a kon
trolnou skupinou pomocou ANCOV A. Len na ilustráciu v prvých dvoch stÍp-
coch tabuľky sú uvedené priemerné rozdiely medzi anate a postmeraním 
v oboch skupinách. V posledných dvoch stÍpcoch sú výsledky F-testu (+p) 
medzi skupinami. K signifIkantnému rozdielu v zmysle štatisticky vý
znamného poklesu došlo v škále úzkostlivosti. 

V jednotlivých podškálach KSAT nebol pozorovaný signifIkantný rozdiel 
medzi prvým a druhým meraním. 
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Tabuľka 5. Porovnanie poklesu hladiny úzkosti , 
meranej psychologickými dotazníkmi (STAl, KSAT) 

medzi experimentálnou (buspiron) a kontrolnou skupinou 

Škály v psychol. Buspiron Kontrol. skupina F - test Hladina 
dotazrúkoch 1. - 2. merarúe 1. - 2. merarúe významnosti 

(SD ) (SD ) p 

STAl (Xl) 13,9 (13,7) 6,9 (8,6) 0,64 0,430 

State anxiety 

STAl (X2) 10,6 (8,2) 2,3 (5,0) 4,54 0,040* 
Trait anxiety 

KSAT (K) 2,5 (5,5) 1,9 (3,6) 0,98 0,329 
Klasické fóbie 

KSAT (S) 3,6 (5,4) 2,4 (3,8) 0,02 0,876 
Sociálne fóbie 

KSAT (T) 3,0 (5,5) 1,7 (3,0) 0,04 0,844 
Tréma 

KSAT (CS) 9,1 (15,0) 6,1 (8,6) 1,03 0,319 
Celkové skóre 

V prvých dvoch stÍpcoch uvádzame len na ilustráciu priemerné rozdiely 
medzi ante a postrneraním, a v posledných dvoch F-test (+ p) medzi skupi
nami, vypočítaný pomocou kovariovanej premennej, ktorou je anterneranie. 

Záver 

Buspiron bol dobre tolerovaný a nezistili sme žiadne vedľajšie účinky, 
ktoré by viedli k prerušeniu alebo ukončeniu liečby. Hodnotenie ukončili 
všetci zaradení pacienti. Sprievodná komedikácia (antidepresíva, hypnotiká, 
sedatíva, neuroleptiká) neovplyvňovala výsledky merania. Nebola zazname
naná závažná somatická komorbidita ani v jednom z oboch podsúborov. 

Z dosiahnutých výsledkov autori uzatvárajú, že účinkom buspironu sa 
dosiahol signifIkantne vyšší pokles úzkostlivosti v experimentálnej skupine 
po predošlom vylúčení vplyvu iných interferujúcich premenných a po ana
lýze kovariancie. 
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Buspiron sa javí ako liek vhodný pre závislých pacientov s pridruženou 
úzkostnou poruchou. V ambulantnej ako i ústavnej liečbe uvedený pokles 
úzkostlivosti možno využiť na zlepšenie adaptácie a spolupráce závislých 
pacientov na dosiahnutie aj abstinencie. 
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