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Úvod
Závislosť

od návykových látok je celosvetový problém. Návyku prepadajú
jedinci bez ohľadu na národnosť či rasu, sociálnu situáciu, vzdelanie, vek,
pohlavie, či iné faktory. Kolibáš a Novotný (1996) uvádzajú, že presný počet
ľudí, závislých od psychoaktívnych látok vo svete nie je známy. Ich celkový
počet sa odhaduje na viac ako na 50 miliónov rudí. Počet evidovaných a diagnostikovaných závislých je niekoľkonásobne nižší.
Problematika súvisiaca s pitím alkoholu sa sleduje z rôznych aspektov.
Odhadujú sa a vyčísľujú napr. fmančné náklady, a to jednak na samotný alkohol , ale i náklady vzniknuté v dôsledku zneschopnenia pre rôzne ochorenia, či úrazy v kvôli alkoholu.
Ďalej je to špecifIkovaný klinický obraz, ktorý určuje spôsob terapie, a to
farmakologický i nefarmakologický (psychoterapia).
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Závislosť

od alkoholu má mnohé klinické podoby.

Akútna intoxikácia (F 10.0) akútna otrava alkoholom je prechodný stav
po užití látky, ktorý vedie k poruchám na úrovni vedomia, poznávania, vnímania, emotivity alebo chovania, či iných psychofyziologických funkcií a reakcií.
Škodlivé užívanie (F 10.1) alkoholu poškodzuje telesné alebo duševné
zdravie (napr. u pijúceho pacienta s hepatitídou, či pitie vyvolávajúce následné epizódy depresie).
Syndróm závislosti od alkoholu (F 10.2) zahrnuje skupinu fyziologických,
behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, kde užívanie nejakej látky je
daným jedincom oveľa viac uprednostňované, než akékoľvek konanie , ktoré
si predtým cenil.
Odvykací stav od alkoholu (F 10.3) je kombináciou príznakov po úplnom
alebo čiastočnom vysadení opakovane a obyčajne dlhodobo užívaného alkoholu (syndróm odňatia návykovej látky, abstinenčný syndróm). Nástup
a priebeh odvykacieho stavu je časovo obmedzený podľa typu návykovej
látky, podľa dávky návykovej látky bezprostredne pred začatím abstinencie.
Môže byť komplikovaný záchvatmi kŕčov (Kolibáš, Novotný, 1996).
Liečba

závislosti od alkoholu

Neexistuje zatial žiadna kauzálna liečba závislosti. Ochorenie má multikondicionálnu genézu, preto liečba musí byť komplexná (Feuerlein, 1986).
Terapeutický ciel má niekoľko okruhov: 1. kompenzovať telesné a psychické
poruchy v dôsledku dlhodobého pitia, 2. zmeniť postoj pacienta voči alkoholu, 3. zvýšiť afektívnu a frustračnú toleranciu pacienta (sú to možné dôvody
k relapsu závislosti), 4. zlepšiť sociálnu a profesionálnu integráciu a vybudovať nové (ak boli zničené) personálne väzby, 5. reštituovať pôvodne autonómnu osobnosť s ucelenou hierarchiou hodnôt (Kolibáš, Novotný, 1996).
Autori Kolibáš a Novotný, 1996 uvádzajú tieto fázy terapie :
fáza: ozrejmuje sa diagnóza závislosti a prípadných komplikácií, sociálna situácia pacienta. To všetko formuje úvahu o možnostiach
motivácie pacienta k liečbe a o možnostiach terapeuta. V závere tejto fázy
musí pacient pristúpiť na koncepciu choroby a musia mu byť aspoň z časti
zrejmé možnosti. Musí sa stotožniť s tým, že liečba je potrebná a možná
a musí akceptovať fakt, že jeho stav si vyžaduje dlhodobú a dôslednú abstinenCIU.
Kontaktačná
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Detoxikačná fáza trvá niekoľko dní až týždňov, odobratie návykovej látky
je náhle. Vyžaduje infúznu liečbu, roboranciá, často benzodiazepíny (zabránia rozvoju abstinenčných príznakov a slúžia aj na prevenciu vzniku prípadných epi záchvatov), ich GABA-ergný efekt má charakter substitučnej
látky. V prvých dňoch hypnotiká, neuroleptiká, tymostabilizátory, prípadne
konziliárne služby podľa komorbidity (neurológ, internista).
Odvykacia fáza má prerušiť patologický vzťah k návykovej látke, trvá
týždne, až mesiace. Vytvárajú sa nové behaviorálne reakcie na alkohol. Prípadné farmaká s averzívnymi účinkami a senzitizácia na alkohol majú pacientovi pomôcť v budúcnosti abstinovať. Prvoradá je individuálna a skupinová psychoterapia, tiež socioterapia a psychoterapia s príbuznými a inými
ľuďmi z okolia pacienta.
Rehabilitačná fáza má rehabilitovať závislého vo všetkých jeho pôvodných funkciách, re socializovať ho. Trvá mesiace až roky, jej súčasťou je
účasť v kluboch abstinentov, pobyty v resocializačných zariadeniach, ale aj
šport, rekreačné či kultúrne aktivity a pod.

Faramakoterapia alkoholovej závislosti ponúka nasledujúce možnosti
(Kolibáš, Novotný, 1996; Nešpor, 2002).
Anticravingové lieky znižujú túžbu po návykovej látke. Zástupcom tejto
skupiny je acamprosát, preparát zmierňujúci craving, naltrexon (opioid,
čistý antagonista opioidných receptorov), účinný vďaka čiastočne skríženej
tolerancii medzi alkoholom a opioidmi, má anticravingový efekt.
Serotoninergné látky (SSRI) , nepotencujú tlmivý efekt alkoholu, potláčajú častú depresívnu symptomatiku a nevzniká ríziko z intoxikácie pri
náhodnom porušení abstinencie.
Farmaká s averzívnymi účinkami slúžia na vytvorenie podmieneného reflexu prí súčasnom podávaní malých dávok alkoholu (apomorfin, emetin).
Tzv. senzitizujúce látky v spojení s alkoholom vyvolávajú nepríjemné prejavy (disulfiram - Antabus). Inhibíciou alkoholdehydrogenázy dôjde po požití alkoholu na disulfiram k zvýšeniu hladiny toxického acetaldehyd u
v organizme.
Farmaká zmierňujúce abstinenčné príznaky, kde sa ako najvhodnejšie čo
do klinickej účinnosti ukázali benzodiazepínové anxiolytiká, ale aj karbamazepin s jeho antikonvulzívnymi účinkami .
Poslednú skupinu tvoría farmaká na liečbu psychiatrických komplikácií
alkoholizmu (neuroleptiká, antidepresíva).
235

M. MARTINOVE I MONOTERAPIA ZÁVISLOSTI

MÝTus, Čl

REALITA?
Ciel práce
Rozbor skupiny závislých, liečených v OLÚP, n . o., Predná Hora, so zamer a ním na monoterapiu psychofarmakami.

Hypotéza:
Monoterapia psychofarmakami v

liečbe

závislosti neexistuje.

Metodika a výsledky
Vychá dzali sme z retrospektívnej analýzy chorobopisov, pncom sme
využili aj niektoré údaje z našich interných dotazníkov, obsahujúcich
dopÍňajúce anamnestické a iné skutočnosti o pacientovi pre našu potrebu.
Obdobie sledovania bolo polročné , zahrnovalo september 2005 až marec
2006, išlo o pacientov na 3-mesačnej ústavnej odvykacej liečbe. Sledovali
sme užívanie neuroleptík, anxiolytík, antidepresív, tymoprofylaktík, hypnotík a tzv. anticravingových preparátov (acamprosát).
Súbor tvorilo 437 liečených závislých. Rozborom chorobopisov zisťujeme ,
že bez psychofarmakologickej medikácie bolo 17,9 % (n = 78), na monoterapii
psychofarmakami 40,0 % (n = 175), liečení viac ako 1 psychofarmakom boli
v 42 ,1 % (n = 184).

Demografické a epidemiologické ukazovatele
pohlavie:
81,7 % mužov (n = 143), 18,28 % žien (n = 32)
+ priemerný vek: 41,7 r (40,9,45,7 )
vzdelanie :
SOU 44,6 % (n = 78), maturita 29,1 % (n = 51),
VŠ 13,6 % (n = 24), ZŠ 13 % (n = 22)

Stav
-
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Dg závislosti
-

F
F
F
F

10.2
86,0 % (n = 151)
17.2
70,0 % (n = 122) - fajčiari
11 až 19 7,42 % (n = 13)
63
5,14 % (n = 9) - patologickí

hráči

Priemerná dÍžka hospitalizácie bola 65,7 dňa .

Psychiatrická komorbidita (vyjmúc fajčenie)
- žiadna 71,7 % (n = 126)
- depresia + úzkostná porucha 4,5 % (n = 8),
z toho bez TS: 86 % (n = 150)
- organické poškodenie eNS 2,8 % (n = 5)
- schizofrénia 1,4 % (n = 2)
Druh

liečby

- tzv. posilňovacia liečba (v trvaní 1-2 týždne na oddelení) iba raz
a v prvom roku abstinencie bola u 3,5 % (n = 6)
- tzv. opakovacia liečba (v trvaní 1-2 týždne na oddelení) iba raz
v druhom a v ďalších rokoch abstinencie bola zistená u 3,5 % (n = 6)
- na ochrannej liečbe bolo 4,6 % (n = 8)
- ostatní na dobrovolnej liečbe predstavovali 88,4 % (n = 155)

Druh psychofarmaka v monoterapii
- anxiolytiká 53,7 % (n = 94), išlo o alprazolam, benzodiazepíny, spitomin
- antidepresíva 13,7 % (n = 24)
- neuroleptíká 2,85 % (n = 5)
- ostatné 28,6 % (n = 50) (tymoprofylaktiká, hypnotiká, anticravingové
lieky)

Diskusia a záver
Hypotéza, vylučujúca monoterapiu v liečbe závislostí, sa nám napriek
našim očakávaniam nepotvrdila, čo nás prekvapilo. Aj preto, že závislí obvykle klinicky zle znášajú odvykacie ťažkosti a najmä tí mladší sa často doža-
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dujú farmakoterapie. Je možné, že rovnako zaujímavý by bol údaj, ktorý by
sledoval užívanie napr. analgetík. Naším zistením však je, že monoterapia
psychofarmakami v liečbe závislých existuje (u 40 %). Určité percento závislých pred odvykacou liečbou začas abstinuje a tak prichádza v kompenzovanom stave (nevyžadujú farmakoterapiu), rovnako bez psychofarmakoterapie bývajú aj uvedené posilňovacie a opakovacie liečby. Ostatné sledované
ukazovatele neprekvapili ničím novým a sú azda odbornej verejnosti známe
z našich predošlých oboznámení.
Najčastejšie podávaným psychofarmakologickým liekom v súbore boli
anxiolytiká, predovšetkým v úvodnom adaptačnom období (u nás obvykle
len prvé 1-2 týždne) a v udržiavacích dávkach v liečbe pridružených úzkostných porúch (SF, PA, GAD to bolo v 4,5 %).
Zrejme aj nízka iná psychiatrická komorbidita (u 71,7 %) vedie k tomu,
že časť závislých vystačí aj s monoterapiou.
Azda odporučením pre prax by mohlo byť upozornenie na opatrnú indikáciu anxiolytík, ktoré sú u závislých vysoko rizikové pre možný vznik liekovej závislosti.
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