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Súhrn 

V prac! je predstavený redukčný prístup (angl. reduced-risk drinking) ako 
valídny primárny cieľ liečby závislosti od alkoholu. Pre pacientov odmietajúcich či 
zlyhávajúcich v abstinencii môže predstavovať reálnejší cieľ zameraný nie na kon
trolu symptómov závislosti samotnej, ale na redukciu škôd a zvýšenie adherencie 
k liečbe. Vo vzťahu k abstinencii ide skôr o cieľ adjuvantný a súčasne intermediár
ny, než o vzájomne sa vylučujúci. Redukcia spotreby má pri ochoreniach s exponen
ciálnou závislosťou rizika od dávky (cirhóza, pankreatitída, úrazy) o to väčší efekt, 
o čo je vyššia priemerne konzumovaná dávka alkoholu. Vhodná je preto zvlášť u pa
cientov s vysoko rizikovou spotrebou (muži nad 60 gramov, ženy nad 40 gramov eta
nolu denne). 

K ľ ú č o v é s lov á: alkohol - závislosť - redukcia pitia 
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M. Grohol: THE REDUCTION APPROACH IN THE 
TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

The paper presents reduced-risk drinking (RRD) concept as a valid primary goal 
of treatment of alcohol dependence. In patients refusing or failing to reach full abs
tinence it may offer a more feasible goal focused on harm reduction and increasing 
treatment adherence rates, instead of achievement of control over symptoms of de
pendence itself. In relation to the goal of full abstinence it is both complementary, 
and intermediate, rather than mutually exclusive. In diseases with exponential 
dose-risk curves (cirrhosis of the liver, pancreatitis, injuries), the effect of reducing 
consumption is increasing with the average daily dose of alcohol. Therefore, it is sui
table notably at high risk consumption levels (men over 60 grams, women over 
40 grams of pure ethanol per day). 

Key w o r ds: alcohol - dependence - drinking reduction 

Úvod 

Alkohol spôsobuje škody najvýraznejšie v produktívnom veku a v kra
jinách s vysokým príjmom, kde je rizikovým faktorom číslo jedna, zodpoved
ným za 11,9 % všetkých "netto" úmrtí (po odrátaní odhadovanej miery pro
tektívneho účinku) (Rehm a kol., 2012). Slovenská republika (SR) sa 
z hľadiska spotreby radí na 4. miesto v Európskej únii (EÚ) s 14,59 litrami 
čistého liehu v prepočte na jedného dospelého obyvateľa (priemer za roky 
2008 - 2010), čo zodpovedá po prerátaní na populáciu konzumentov dennej 
spotrebe 66,7 g u mužova 19,2 g u žien. Mortalita v dôsledku alkoholu je 
v SR približne 1,6-násobkom priemeru EÚ (Anderson a Baumberg, 2006; 
European Commission, 2009). Celkové škody spôsobené alkoholom boli 
v EÚ vyrátané na 1,3 % HDP (Anderson a Baumberg, 2006), z čoho 60 -
70 % (t.j. asi 1 % HDP) ide na vrub samotnej závislosti od alkoholu 
(Mohapatra a kol., 2010). Jej prierezová (ročná alebo polročná) prevalencia 
sa podľa rôznych zdrojov odhaduje v SR na 10,2 %, resp. 19,6 % u mužov vo 
veku nad 15 resp. 18 rokov, 1,2 %, resp. 2,8 % u žien (Rehm a kol., 2012; 
Heretik a kol., 2008). 

Viac ako polstoročie je základným a vlastne jediným východiskom v lieč
be alkoholizmu dosiahnutie trvalej abstinencie. V práci je predstavená teo-
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retická báza redukčného prístupu ako určitej alternatívy alebo skôr doplnku 
k čistej abstinencii. Táto báza je základom pre pochopenie významu nových 
farmakologických možností v liečbe závislosti od alkoholu, ktoré pôsobia na 
opioidné receptory v mozgu, no priamo týmto látkam sa práca nevenuje 
(záujemcovia nájdu prehľad venovaný nalmefénu v práci Turčeka, 2013; 
prehľad ostatnej farmakoterapie napr. v práci Manna a Hermanna, 2010). 
Budú uvedené niektoré z dôvodov, prečo je potrebné uvažovať o rozšírení 
cieľov liečby, následne teoretická podstata redukcie a jej vplyv na zdravie, 
postoj odborných spoločností k redukčnému prístupu, a jeho potenciálne in
dikácie a kontraindikácie. 

Postavenie abstinencie v súčasnej liečbe 

Abstinencia predstavuje pre závislých najbezpečnejšiu a najčestnejšiu 

volbu. Cieľ abstinencie je logický, pretože vedie k odstráneniu základnej no
xy. Je to zároveň cieľ možný, ako to dokazujú mnohí úspešne abstinujúci 
závislí, a je v konečnom dôsledku pre väčšinu z nich ľahší ako snaha o zni
žovanie pitia (Owenová aMarlatt, 2001). Nakoľko nemáme medicínske pro
striedky k eradikácii závislosti, platí, že abstinencia predstavuje v liečbe 
závislosti v súčasnosti optimálny cieľ, s relatívne najlepšou prognózou (v po
rovnaní so snahou o zmierňovanie pitia, či s pokračovaním v ťažkom pití) 
(Roerecke a kol., 2013). Abstinencia zároveň reprezentuje najrozšírenejšiu 
a najstabilnejšiu formu remisie pre väčšinu závislých tak v populačných 
(Dawsonová a kol., 2007) ako i longitudinálnyh kohortových štúdiách (Gual 
a kol., 2009). Terapeutický cieľ abstinencie je preto nadradeným v liečbe 
závislosti od alkoholu (Kolibáš a Novotný, 2007). 

Napriek tomu sa postoje kľúčových odborných organizácií, reflektujúc vý
sledky výskumu v posledných desaťročiach, prikláňajú stále viac k realistic
kejším, pragmatickejším cieľom. 

Definícia redukčného prístupu 

Redukčný prístup (angl. reduced-risk drinking, RRD) znamená snahu 
o zníženie rizika vyplývajúceho z pitia alkoholu znížením jeho konzumu. 
Vychádza zo základného poznatku, že riziko škôd spojené s užívaním návy
kových látok (vrátane alkoholu) je možné znížiť i v prípade, že osoba nie je 
schopná alebo ochotná sa celkom vzdať svojej drogy. 

V širšom zmysle patrí preto redukčný prístup medzi stratégie harm re
duction (redukcie škôd) (Marlatt a Witkiewicz, 2002), ktoré sa ukázali uži
točné pri ochoreniach, ktoré nevieme vyliečiť, ale na ktoré máme prostried
ky, ako znížiť ich šírenie alebo dopady. Stratégia redukcie škôd akceptuje 
abstinenciu ako finálny cieľ v kontinuu stratégií zameraných na zníženie 
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negatívnych dôsledkov pitia (Owenová aMarlatt, 2001). Vo vzťahu k absti
nencii teda ide o intermediárny cieľ. Ak rozmeníme na drobné riziko, ktoré 
je spojené s pitím alkoholu, zistíme, že jeho hlavným komponentom, t.j. fak
torom číslo jedna, je vypité množstvo alkoholu. Štýl pitia a okolnosti, a kva
lita nápojov, sú až na druhom a treťom mieste (Rehm a kol., 2010). Preto 
jadrom stratégií redukcie škôd by mali byť tie, ktoré povedú k redukcii 
množstva alkoholu. 

V žiadnom prípade nejde o synonymum kontrolovaného pitia, s ktorým 
ho literatúra niekedy stotožňuje (Ambrogne, 2002). Kontrolované pitie vy
chádza z predstavy, že určitá časť závislých sa môže prepracovať tréningom 
k zvýšeniu kontroly nad užívaním alkoholu (a sekundárne viesť k redukcii 
pitia). Redukčný prístup v skutočnosti nehovorí nič o kontrole. Tvrdí len 
jedno: ak by sa podarilo dosiahnuť, aby osoba s nadmerným pitím pila me
nej (či už s kontrolou alebo bez), škody spôsobené na jej zdraví (a ostatných 
aspektoch života) by boli miernejšie. 

Aké sú dôvody pre rozšírenie cieľov liečby? 

1. Nízka adherencia 

Výsledok, resp. úspešnosť liečby je kombináciou účinnosti terapeutických 
metód a adherencie k nim. Adherencia k liečbe je pri závislosti od alkoholu 
veľmi nízka, ako o tom svedčí nízky a neskorý záchyt závislých od alkoholu. 

Podiel neliečených osôb (tzv. "treatment gap") je spomedzi väčšiny hlav
ných diagnostických jednotiek v psychiatrii najvyšší práve v prípade porúch 
súvisiacich s užívaním alkoholu (angl. alcohol use disorders, AUD) -
v Európe 92,4 % (Kohn a kol., 2004). Podľa európskeho prieskumu 
ESEMeD iba 17,9 % osôb s nejakou AUD pociťovalo v poslednom roku po
trebu konzultovať odborníka (Codony a kol., 2009) a iba 8,3 % ho aj reálne 
konzultovalo (Alo ns o a kol., 2004). 

Druhým problémom je neskorý záchyt. Podľa americkej populačnej štúdie 
NESARC je v USA dÍžka trvania závislosti do začiatku liečby (Hasin a kol., 
2007) 8 rokov, v Nemecku 12 (Van Amsterdan a Van den Brink, 2013), 
u nás v niektorých regiónoch pravdepodobne až okolo 20 rokov (graf 1). 

Je dôležité analyzovať bariéry na strane pacientov i terapeutov. 
Abstinencia sa javí byť najlepším cieľom v liečbe hlavne z pohľadu posky

tovateľov zdravotnej starostlivosti a z pohľadu širšej spoločnosti. Súčasne 
však pre nemalú časť závislých osôb predstavuje ťažko prekonateľnú pre
kážku k tomu, aby vôbec požiadali o akúkoľvek pomoc (Owen aMarlatt, 
2001; SobelI a Sobellová, 1995). Je v podstate jedno, čo pacientom ponúka
me, ak k nám neprídu. Podľa prieskumov realizovaných v USA v roku 2007 
(SAMHSA, 2009) je najčastejším dôvodom, prečo až 87,4 % osôb s minulo-
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ročnou závislosťou od alkoholu nevyhľadalo pomoc, je to, že tieto osoby ani 
nevnímali potrebu liečby. Ostáva určitá menšia skupina (asi 4,5 %), ktorá 
túto pomoc nedostane, hoci potrebu liečby cíti. Najdôležitejším faktorom 
uvádzaným v 42 % je u týchto osôb skutočnosť, že ešte nie sú rozhodnutí 
skoncovať s užívaním svojej drogy. Aj spomedzi osôb, ktoré sa dostanú na 
liečbu (v americkom prieskume to bolo 8,1 %, teda takmer zhodne ako 
v prieskumoch európskych), približne polovica preferuje iný cieľ ako absti
nenciu, ak má na výber (Hodgins, 1997; Heather a kol., 2010). 

Graf 1. 
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Plná čiara - vek pri začiatku závislosti od alkoholu (najvyššie riziko tesne pred 
20. rokom života); upravené podľa Windle a Zucker, 2010 
Prerušovaná čiara - vek pri prvej psychiatrickej hospitalizácii pre skupinu diagnóz 
FlO (maximum medzi 40. a 44. rokom); upravené podľa Grohol, 2010 
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Zmene súčasného stavu veľmi pravdepodobne bránia nielen bariéry na 
strane pacientov, ale rovnako na strane lekárov/terapeutov. Medzi terapeut
mi sa i na medzinárodnej úrovni objavuje obava, či nie je redukcia (zamie
ňaná za kontrolované pitie) chybným posolstvom (osobné skúsenosti z dis
kusií). Už v 80. rokoch 20. storočia boli realizované randomizované štúdie 
kontrolovaného pitia, ktoré preukázali, že pacienti nemajú v skutočnosti 
tendenciu priľnúť k "naordinovanému" cieľu liečby. 

2-ročná randomizovaná intervenčná kohortová klinická štúdia Sanchez
Craigovej a kol. (1984) zahŕňala 70 prípadov ťažkého pitia v počiatočnom 
štádiu (s približne 5-ročným trvaním problémového pitia), náhodne rozde
lených do dvoch rovnako veľkých skupín s cieľom abstinencie vs. kontrolo
vaného pitia. Po pol ročnom sledovaní bol v oboch skupinách zistený pokles 
spotreby, ktorý pretrvával i neskôr, ale neboli zistené žiadne signifikantné 
rozdiely vo výsledkoch týchto dvoch skupín. 

Podobná štúdia (Foy a kol., 1984) porovnávala vplyv tréningu kontrolo
vaného pitia v súbore 62 vojnových veteránov s chronickým alkoholizmom 
(trvanie problémového pitia približne 10 rokov). Autori zistili, že skupina, 
ktorá tréning absolvovala, mala v dobe rok od tréningu vyššiu mieru abúzu, 
ale s odstupom 5 - 6 rokov sa medzi skupinami rozdiely stratili (Rychtarik 
a kol., 1987). Tieto štúdie mali celkom iný cieľ, ale nechtiac poukázali na to, 
že terapeutom sa v duchu morálneho modelu prisudzuje významnejšia 
a možno aj iná úloha, než akú v skutočnosti v celom procese majú. Prechod 
ku kooperatívnejšiemu, partnerskému módu v liečbe závislostí je preto na 
mieste. 

Jednou z ďalších bariér na strane terapeuta môže byť obava ponúknuť 
iný cieľ než abstinenciu, pretože to by mohlo viesť v praxi k jej odmietnutiu. 
Hodgins a kol. (1997) z Kanady však zistili na vzorke 106 liečených zá
vislých pacientov, ktorým bol ponúknutý dvojaký program, že podiel rozhod
nutých pre abstinenciu sa v priebehu liečby zvýšil: v úvode sa pre abstinen
ciu rozhodlo 46 % a pre zníženie spotreby 44 %, nerozhodnutých bolo v úvo
de 9 %; po 4 týždňoch liečby sa paradoxne zvýšil počet tých, čo chceli absti
novať, na 65 %, a tých, čo chceli len znížiť spotrebu, sa znížil na 32 %, ne
rozhodnutých boli už len 3 %. Pre budúcu abstinenciu bolo dôležitejšie, ako 
sa pacient rozhodol po liečbe, než na jej začiatku. 

Vo Veľkej Británii bola realizovaná multicentrická štúdia UKATT 
(Heather a kol., 2010) zahŕňajúca 742 pacientov. Spomedzi nich sa pre ab
stinenciu rozhodlo na začiatku liečby 403 pacientov (54,3 %), zvyšných 339 
(45,7 %) pre "ne-abstinentský" cieľ. Zaujímavé boli zistenia po 12 mesiacoch 
liečby: to, ako sa pacienti rozhodli (s ne-abstinentským cieľom ostalo 301 pa
cientov, s abstinentským 350), malo celkom nepatrný, hoci štatisticky signi
fikantný, vplyv na výsledky (Adamson a kol., 2010). Po roku abstinovalo 
v skupine pacientov s cieľom abstinencie 21,2 % (teda dvaja z desiatich, ho-
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ci všetci chceli abstinovať), v skupine s cieľom redukcie 10,0 % (teda každý 
desiaty, hoci pôvodne nikto z nich abstinovať neplánoval). Ak sa v oboch 
skupinách vzal do úvahy priemer spotreby za prvých 90 dní, zistilo sa, že 
obe skupiny vypili identické množstvo alkoholu, čo znamená, že zdravotné 
riziko bolo u nich porovnateľné. Zásadnejšie sa nelíšil ani počet celkovo 
zlepšených pacientov (bol dokonca o niečo vyšší v skupine s ne-abstinent
ským cieľom). Tieto skupiny sa líšili zásadne v tom, že osoby, ktoré volili ab
stinenciu, častejšie vyžadovali pred odoslaním na liečbu detoxifikáciu 
(40,2 % vs. 14,5 %), miera závažnosti symptómov závislosti však bola porov
nateľná. 

Domáce skúsenosti (Martinove a Martinove, 2013) poukazujú na pomer
ne konzervatívny postoj liečených pacientov, spomedzi ktorých až 84,1 % 
uviedlo, že po liečbe neplánujú piť kontrolovane a väčšina (86,4 %) mala ku 
kontrolovanému pitiu odmietavý postoj. Vzhľadom na zameranie liečebného 
programu by sa očakával stopercentný výsledok, ale prihliadnuc na známu 
absenciu kritickosti u pacientov so závislosťou je to naopak číslo veľmi vy
soké, a iba podporuje tvrdenie, že na liečbu sa u nás dostávajú pacienti pre
važne až po tom, keď sú už pre abstinenciu rozhodnutí, teda nie v začia
točných štádiách. 

2. Nízka efektivita liečby posudzovaná výlučne 
mierou abstinencie 

Dlhodobé štúdie poukazujú na veľmi variabilný priebeh čo sa týka absti
nencie, charakterizovaný obdobiami ťažkého pitia, a kontrolovaného pitia či 
abstinencie, a takisto na veľké metodické problémy pri sledovaní výsledkov 
liečby (Bravo a kol., 2010). Pri pohľade úzkou prizmou abstinencie unikajú 
ďalšie významné benefity liečby. Miller a kol. (2001) vyhodnotili účinnosť 
liečby v siedmich veľkých multicentrických štúdiách v Spojených štátoch 
(spolu viac ako 8000 pacientov). Zistili, že po roku od liečby abstinovala 
v priemere asi štvrtina pacientov (24 %, v rozmedzí 17 - 35 %), pričom 
v ďalších dvoch tretinách došlo k redukcii konzumácie alkoholu až o 87 %, 
množstvo problémov spojených s alkoholom pokleslo o 60 %. 

3. Pomerne malý prídavný efekt farmakoterapie 
zameranej na abstinenciu 

Vo väčšine krajín je k dispozícii dvojaká farmakologická liečba zameraná 
na predÍženie abstinencie: liečba ovplyvňujúca metabolizmus alkoholu (ire
verzibiiný inhibítor aldehyddehydrogenázy disulfiram ako súčasť averzívnej 
terapie), a liečba ovplyvňujúca mozgové mechanizmy baženia a odmeny 
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(modulátor NMDA receptorov akamprosát, antagonista mí-opioidných re
ceptorov naltrexón) (Mann a Hermann, 2010). Obe formy majú svoje opod
statnenie a u časti pacientov prispievajú k zlepšeniu výsledkov (Soyka 
a Rosner, 2010). Ich efekt na parametre abstinencie je však skromný. 

Akamprosát významne redukuje riziko akéhokoľvek pitia (RR = 0,86), 
avšak tzv. číslo potrebné k liečbe (angl. number needed to treat, NNT), ozna
čujúce počet pacientov, ktorých musíme liečiť, aby sme liečbou vyproduko
vali v porovnaní s placebom jeden pozitívny výsledok navyše, je 9,1 a je tým 
najlepším z výsledkov v metaanalýzach randomizovaných kontrolovaných 
štúdií (RCT) (Masonová a Lehert, 2012; Rosner a kol., 2010a). Pre pomerne 
skromný efekt svedčí aj skutočnosť, že i niektoré dobre dizajnované štúdie 
nepotvrdili predpokladaný terapeutický efekt. V prípade zmieneného akam
prosátu, ktorý vykazoval pozitívne výsledky v európskych štúdiách, v roz
siahlej americkej štúdii COMBINE (spolu 1383 pacientov) nepreukázal 
žiadnu účinnosť (Pettinatiová a kol., 2006). 

V prípade naltrexónu, ktorý bol promovaný od 90. rokov v USA rovnako 
ako liek na podporu abstinencie pri alkoholovej závislosti, bol v metaanalý
zach vplyv na výsledky týkajúce sa abstinencie z dlhodobejšieho hľadiska 
(napr. riziko relapsu po 12 mesiacoch, či návrat k pitiu) dokonca nesignifi
kantný (Srisurapanont a Jarusuraisin, 2005; Rosner a kol., 2010b). Jeho 
najlepší výsledok - pokles rizika návratu k ťažkému pitiu (RR = 0,83) má 
NNT = 9,1. Najnovšia metaanalýza RCT štúdií (Jonas a kol., 2014) zistila 
pre uvedené efekty s najlepším (najnižším) číslom NNT pre akamprosát 
(prevencia návratu k akémukoľvek pitiu) aj naltrexón (prevencia návratu 
k ťažkému pitiu) ešte vyššiu hodnotu NNT = 12. 

Globálne je pri liečbe frustrácia o to väčšia, že ani efekt placeba nie je na 
výskyt úplnej abstinencie pri závislostiach výrazný (18,4 % v metaanalýze 
Masonovej a Leherta z roku 2012, kde z 22 RCT iba 5 malo trvanie jedného 
roka, ostatné kratšie) . 

No najväčší problém je snaha marketingu prispôsobiť formulácie ve
deckých faktov a výsledkov výskumu dominujúcemu slovníku a predpokla
dom v adiktológii. Konkrétne naltrexón, hoci nepreukázal v zmienených me
taanalýzach efekt na výsledky súvisiace s abstinenciou, preukázal už spo
mínaný efekt na riziko ťažkého pitia, či množstvo vypitého alkoholu a rov
nako hodnoty gamaglutamyltransferázy (GMT) (pokles asi o 10 %), čo sú 
výsledky súvisiace skôr s množstvom vypitého alkoholu ako s abstinenciou. 
Je to vlastne logické, pretože v animálnych štúdiách nie je možné sledovať, 
ako dlho vydrží potkanovi rozhodnutie abstinovať, ale len množstvo alkoho
lu, ktoré vypije. Všetky lieky sú tak, skôr než sa dostanú do humánneho 
výskumu, testované vlastne na účinnosť v redukcii spotreby. 
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Aké sú teoretické predpoklady pre redukčný prístup? 

Literatúra zaoberajúca sa kontrolovaným pitím sa snažila prednostne 
preukázať, že časť pacientov dokáže svoj konzum redukovať, no nevenovala 
pozornosť kľúčovej otázke: aký efekt má vlastne redukcia pitia? V pos
ledných dvoch desaťročiach bolo publikovaných množstvo prác týkajúcich sa 
vzťahu rizika a alkoholu. 

Ukazuje sa, že rizikovým faktorom č. 1 je množstvo alkoholu (Rehm 
a kol., 2010). Relatívne riziko zdravotných škôd (morbidity alebo mortality) 
vyplývajúcich z chronického užívania alkoholu závisí v prvom rade od prie
merne skonzumovanej dennej dávky alkoholu (angl. average daily volume, 
ADV). Toto riziko rastie v závislosti od dávky alkoholu v niektorých prípa
doch nelineárne, čo sa môže prejaviť ako prahový alebo pseudo-prahový fe
nomén. Podľa výroku Paracelsa: "Dosis sola facit venenum" (voľne pre
ložené: iba dávka rozhoduje o tom, čo je jed). Krivka ich vzájomného vzťahu 
pri ochoreniach, kde sa predpokladá kauzálny vplyv alkohol v etiopato
genéze (tzv. alcohol-attributable diseases), je v zásade až štvoraká (graf 2): 

a) kurvilineárna (oblúkovitá) alebo až exponenciálna (napr. cirhóza peče
ne, pankreatitída, úrazy), 

b) lineárna (napr. zhubné nádory, závislosť od alkoholu), niekedy s pra
hom (B '), 

c) tvaru "J", ak je prítomný aj určitý protektívny efekt tzv. modero
vaného pitia v kombinácii so škodlivým účinkom vyšších dávok (diabetes 
mellitus, ischemická choroba srdca, ischemická cievna mozgová príhoda), 

d) krivka čisto protektívneho účinku (cholelitiáza). 

Na populačnej úrovni bolo preukázané, že krivka závislosti relatívneho 
rizika celkovej úmrtnosti od spotreby alkoholu v krajine (teda v porovnaní 
so skupinou celoživotných abstinentov) má približne tvar písmena "J", teda 
svedčí pre nelineárnu závislosť (Norstrom a kol., 2001). Podobný tvar krivky 
bol zistený aj pre vzťah úmrtnosti a priemerne skonzumovanej dennej dáv
ky na individuálnej úrovni v metaanalýze 34 prospektívnych štúdií 
(Di Castelnuovo a kol., 2006). Toto relatívne riziko úmrtia rastie rýchlejšie 
u žien. 

Naopak absolútne riziko úmrtia je pri akejkoľvek dávke vyššie u mužov. 
V prípade sumáru ochorení z vnútorných príčin rastie mierne kurvili
neárne, v prípade úmrtí z vonkajších príčin exponenciálne (Rehm a kol., 
2011). Tieto krivky sú celkom iné, ako je napríklad krivka rizika úmrtia na 
rakovinu pľúc v závislosti od počtu vyfajčených cigariet (kde riziko rastie 
výrazne už pri malom počte cigariet). To, čo je kontraintuitívne v prípade 
alkoholu, je fakt, že redukcia malého množstva z veľmi veľkých dávok, by 
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mala mať oveľa väčší zdravotný benefit, ako tá istá či aj väčšia redukcia 
u osoby, ktorá pije iba mierne alebo málo. Vzhľadom na exponenciálnu zá
vislosť v niektorých prípadoch môže byť rozdiel až rádový, a vzhľadom na 
vysokú spotrebu u závislých nezanedbateľný (graf 3). 

Aké sú dôkazy o efektivite redukčného prístupu? 

Dôkazy sú na dvojakej úrovni: populačnej a klinickej . Na oboch týchto 
úrovniach jestvuje dostatok teoretických poznatkov o vzťahu rizika a dávky. 
Analýzy založené na vzťahu relatívneho rizika škôd (hlavne mortality) 
a množstva alkoholu poskytujú prevažne nepriame dôkazy. Podobne kore
lačné analýzy výskytu niektorých komplikácií a spotreby v rôznych kraji
nách, či korelácia týchto komplikácií v čase v rámci vybraného územia. 
Priame dôkazy pochádzajú z experimentálnych štúdií. 

Graf 2. 
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Graf 3. Priemerná denná dávka alkoholu u mužov 
závislých od alkoholu pred hospitalizáciou 
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Legenda: Priemerná denná dávka alkoholu (ADV - average daily volume) v súbore 
mužov závislých od alkoholu v epizóde pred prijatím na akútne psychiatrické odde
lenie v Bardejove (údaje z 98 mužských hospitalizácií); prevzaté z Grohol, 2013 

Populačné štúdie a tzv. naturálne experimenty 

Kauzálna spoluúčasť alkoholu v etiopatogenéze niektorých ochorení sa 
odráža vo vzájomnej korelácii mortality či morbidity s celkovou spotrebou 
alkoholu v krajine. Francúzsky demograf Sully Ledermann (1956, 1964) 
navrhol v dvojzväzkovej práci Alcool, alcoolism, alcoolisation, že medzi prie
mernou spotrebou alkoholu v krajine, ktorá by mala mať log-normálnu dis
tribúciu, a podielom nadmerne pijúcich, je matematický vzťah (podiel nad
merne pijúcich zodpovedá druhej mocnine spotreby), čo sa označuje v lite
ratúre aj ako Ledermannovo pravidlo ("la loi du carré"). Dnes vieme, že 
krivka spotreby alkoholu zodpovedá skôr gama-distribúcii, ale platí, že po-
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diel nadmerne pijúcich sa dá odhadnúť už z jediného parametra (priemernej 
spotreby) (Kehoe a kol., 2012). 

Pre závislosť od alkoholu platí lineárna závislosť medzi jej prevalenciou 
a priemernou spotrebou alkoholu per capita v krajine (Rehm a Eschman
nová, 2002). Známa je zvlášť úzka súvislosť medzi spotrebou alkoholu 
a mierou suicidality v krajinách s vysokou spotrebou destilátov - napr. 
v Rusku a Bielorusku (Nemtsov, 2003; Razvodovsky, 2009). U nás znamená 
redukcia o jeden liter zníženie ročnej incidencie suicídií asi o 2 na 100 tisíc 
obyvateľov (čo je redukcia približne o 20 %) (Grohol, 2012). Táto súvislosť 
redukcie spotreby ale jestvuje - zvlášť v severnej a východnej Európe - aj 
pre iné vonkajšie príčiny úmrtí (vraždy, dopravné nehody), a vo väčšine 
krajín takisto pre ochorenia z vnútorných príčin ako je cirhóza pečene 
(Norstrom a Ramstedt, 2005). Norstrom a kol. (2001) vyrátali v 14 krajinách 
Európy, že pri poklese priemernej spotreby o 1 liter dôjde k redukcii celko
vej mortality v rozmedzí 1-3 %, ale v prípade úmrtí v dôsledku cirhózy 
u mužov by to bolo až o 9,1 - 31,7 %, u žien 5,2 - 16,9 %. Na zisťovanie ko
relácie sa používa najčastejšie analýza časových radov, ktorá dokáže potvr
diť úzku koreláciu spotreby a úmrtnosti aj s určitou časovou latenciou, ale 
nemôže vylúčiť vplyv iných faktorov v pozadí, a teda nemôže potvrdiť 
kauzálny vzťah. 

Politické reformy tak reprezentujú akési in vivo experimenty na širokej 
mase ľudí. Pomerne náhla zmena jedného parametra v krátkom časovom 
úseku (prudké zvýšenie daní, obmedzenia na výrobu či dovoz alkoholu 
a pod.) umožňuje lepšie izolovať vplyv ostatných faktorov. V ZSSR bola 
v období Perestrojky v rokoch 1985 - 1988 v súvislosti s antialkoholickou 
kampaňou pozorovaná redukcia vrážd i samovrážd, a analogicky ich nárast 
po liberalizácii alkoholovej politiky (Pridemore aChamiin, 2006). Ďalšia 
analýza (Bhattacharya a kol., 2013) preukázala, že za medziročným pokle
som celkovej mortality o 24 % stála veľmi pravdepodobne kampaňou za
príčinená redukcia spotreby. 

Podobne bol pozorovaný pokles úmrtí na cirhózu v USA v období Pro
hibície (Terris, 1967; Man a kol., 2003), či v Paríži počas oboch svetových vo
jen (Ledermann, 1964), a rovnako je v posledných 30 rokoch pozorovaný vo 
všetkých tradičných vinárskych krajinách Európy stály trend k poklesu 
úmrtí na cirhózu vďaka systematickej redukcii tzv. inveterovaného pitia 
(AIho, 2011; Anderson a Baumberg, 2006; Rehm a Roerecke, 2013). U nás 
došlo medzi rokmi 1989 a 1990 k nárastu spotreby a škôd, a následne 
v prvej polovici 90. rokov k ich poklesu (graf 4). 
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Graf 4. Spotreba alkoholu a úmrtnosť v dôsledku 
samovrážd/ochorení pečene v rokoch 1975 - 2010 
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Zdroje údajov: spotreba alkoholu a samovraždy: databáza ŠÚSR aGrohol (2012); 
údaje pre ochorenia pečene: Szántová (2006) a databáza WHO 

Kliniché (/whortoué) štúdie 

Štúdie na populačnej úrovni sú veľmi presvedčivé, ale neumožňujú posú
diť individualizované riziko v súvislosti so zmenami konzumácie, ani s isto
tou vylúčiť nekauzálny vzťah. Ďalšou dôležitou skupinou dôkazov o efekte 
redukcie sú prospektívne štúdie pacientov, ktorých pôvodným účelom bolo 
najčastejšie sledovať účinnosť liečby alebo krátkej intervencie pri AUD. 

Ako sa zistilo, výsledný efekt protialkoholickej liečby na zdravie je typic
ky kombináciou vplyvu abstinencie a redukcie. V metaanalýze 17 kohorto
vých štúdií porovnávajúcej vplyv týchto dvoch rôznych výsledkov liečby na 
mortalitu pri AUD zistili Roerecke a kol. (2013), že podiel šancí (angl. odds 
ratio, OR) úmrtia bol (v porovnaní s pokračovaním v ťažkom pití) pri absti-
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nencii 0,35; pri redukovanom pití 0,61; pri ich kombinácii 0,41. Znamená to 
teda, že i samotná redukcia pitia sa spája s takmer 40 % redukciou morta
lity. 

Graf 5. 
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Legenda: Zobrazený je prípad priemerného 40-ročného muža z Francúzska, ktorý 
užíva denne 96 gramov čistého alkoholu (približne liter vína). Pokles rizika úmrtia 
pri redukcii závisí od východiskovej spotreby, pokles o prvých 36 g je sprevádzaný 
3-násobne väčším poklesom rizika než redukcia o ďalších 36 g. Upravené podľa 
Rehm a Roerecke a kol., 2013 

Benefit redukcie sa netýka len závislosti, ale i miernejších foriem, ozna
čovaných u nás v minulosti ako abúzus. Literatúra v tomto ohľade najčas
tejšie používa termín problémové pitie, v terminológii WHO ide však skôr 
o pitie škodlivé. Jedna z prvých metaanalýz efektu krátkych intervencií na 
redukciu mortality pri problémovom pití (Cuijpers a kol., 2004) zistila v 4 
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štúdiách, kde bola k dispozícii aj kontrolná skupina, významný pokles rela
tívneho rizika (RR = 0,47). McQueen a kol. (2011) publikovali metaanalýzu 
14 randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) a kontrolovaných klinic
kých štúdií z Cochraneovej databázy, v ktorej hodnotili vplyv krátkej inter
vencie nielen na redukciu mortality ale aj redukciu pitia v horizonte jed
ného roka (išlo o pacientov všeobecných nemocníc s problémovým pitím). 
Redukcia pitia bola signifikantná iba po 6 a 9 mesiacoch, neskôr sa efekt 
krátkej intervencie na množstvo skonzumovaného alkoholu stratil, ale efekt 
na zníženú mortalitu pretrvával (relatívne riziko po 6 mesiacoch RR = 0,42; 
po 12 mesiacoch RR = 0,60). 

Rehm a Roerecke (2013) použili údaje zo siedmich RCT štúdií publiko
vaných v spomínanej práci McQueena a kol. (2011) a pokúsili sa modelovať 
závislosť redukcie rizika mortality od redukcie spotreby na individuálnej 
úrovni. Zistili, že redukcia o to isté množstvo (napríklad 3 nápoje, t.j. spolu 
36 g etanolu), viedla u priemerného 40-ročného muža z Francúzska pijúceho 
v priemere denne 96 g etanolu (asi liter vína) k odlišnej redukcii mortality 
podľa toho, či išlo o redukciu napr. z 8 na 5, alebo z 5 na 2 nápoje (119 vs. 
38 na 10 000, čo je rozdiel trojnásobku). Táto závislosť bola teda podľa oča
kávania nelineárna. Znamená to, že u konzumentov veľkých množstiev al
koholu má zásadný vplyv už redukcia veľmi malých dávok alkoholu. 

Postavenie redukčného prístupu v liečbe závislosti 
od alkoholu v odporúčaniach 

Postoje kľúčových organizácií sa v posledných rokoch prikláňajú k prag
matickejším a zároveň širšie formulovaným cieľom. Výsledkom liečby nemá 
byť ani tak kontrola symptómov syndrómu závislosti, ako skôr zmiernenie 
jej dopadov. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, 2001) vo svojej novej vízii 
uvádza: "Prevencia alkoholovej závislosti musí byť videná v kontexte širšieho 
cieľa prevencie a redukcie problémov spojených s alkoholom na populačnej 
úrovni (nehody pod vplyvom alkoholu, zranenia, samovraždy, násilie 
atď.) .... Cieľmi liečby sú redukcia morbidity a mortality spojenej s alkoho
lom a redukcia ďalších sociálnych a ekonomických problémov, ktoré majú 
vzťah k chronickej a nadmernej konzumácii. " 

Sprievodca pre praktických lekárov a pracovníkov v oblasti duševného 
zdravia na pomoc pacientom, ktorí pijú nadmerne (NIAAA, 2005) zahŕňa 
ako cieľ aj zásadnú redukciu pitia, so zdôraznením, že optimálnym cieľom je 
abstinencia. Podobne NICE (2011) odporúča pri závislosti abstinenciu ako 
náležitý cieľ liečby, avšak odporúča neodmietať pacientov, ktorí s týmto 
cieľom nesúhlasia, a zvážiť program redukcie škôd (harm reduction). Pri 
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ľahších formách závislostí a škodlivom pití bez významnej komorbidity dáva 
na zváženie moderované/umiernené pitie (moderate level of drinking). 

Napokon Európska medicínska agentúra (EMA) prijala s účinnosťou od 
septembra 2010 smernicu, v ktorej akceptuje pri vývoji nových liečiv na 
závislosť od alkoholu tieto dva primárne výsledky: 

1. ciel úplnej abstinencie (prevencia relapsu po predchádzajúcej detoxi
fikácii) 

2. ciel prechodného zníženia škôd (angl. intermediate harm reduction go
al), t. j. signifikantné zmiernenie bez predchádzajúcej detoxifikácie v prípa
de, že závislý nedokáže alebo nechce abstinovať okamžite. 

Čas do návratu symptómov závislosti (angl. time to relapse) môže byť 
spoločným parametrom pre obidva ciele. Na sledovanie účinnosti druhého 
cieľa sa odporúča sledovať: 

- celkovú spotrebu alkoholu (angl. total alcohol consumption, TAC) vyja
drenú v gramoch čistého liehu na deň (tiež angl. average daily volume, 
ADV) 

- redukciu počtu dní ťažkého pitia (angl. heavy drinking days, HDD), tak 
ako sú definované WHO (u mužov nad 60 g, u žien nad 40 g čistého alkoho
lu denne). 

V súčasnosti akceptuje 26 z 30 smerníc pre liečbu AD v Európe ako 
valídny cieľ liečby alkoholovej závislosti aj redukciu pitia (Rehm a kol., 
2013) a bude veľmi pravdepodobne akceptovaný ako intermediárny primár
ny výsledok aj v práve pripravovaných smerniciach u nás. 

Tabuľka 1. 

Primárne výsledky 

Sekundárne výsledky 
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Primárne a sekundárne výsledky liečby 
závislosti od alkoholu 

Abstinencia Redukcia 

- čas do napitia sa - celková spotreba alkoholu 
(time to return to (total alcohol consumption, 
drinking) TAC) 

- počet dní abstinencie - spotreba prerátaná na deň 
(number of days (average daily volume, 
abstinent) ADV) 

- podiel dní s abstinenciou - počet dní ťažkého pitia 
(percent days abstinent) (heavy drinking days, HDD) 



M. GROHOL / REDUKČNÝ PRÍSTUP V LIEČBE ZÁVISLOSTI 
OD ALKOHOLU 

Tabuľka 2. 

Indikácie 

Potenciálne indikácie a kontraindikácie 
redukčného prístupu (upravené a doplnené 

podľa van Amsterdam & van den Brink, 2013) 

- pacient v pásme vysokého rizika 
(muži nad 60 g, ženy nad 40 g na deň) 

- pacient zatiaľ rozhodnutý pre abstinenciu 
- pacient, ktorý sa o abstinenciu (opakovane) 

neúspešne pokúšal 
- pacient, ktorý súhlasí s týmto cieľom 

Základná kontraindikácia - pacient, ktorý nesúhlasí s týmto cieľom 

Ďalšie kontraindikácie - pacient, u ktorého bol tento prístup opakovane 
bezvýsledný 

- pacient, ktorý má závažné abstinenčné prejavy 
(epilepsia, delírium tremens) a vyžaduje teda 
odborne realizovanú detoxifikáciu a následne 
abstinenciu 

- pacient užívajúci lieky, ktorých súčasné užívanie 
s alkoholom by predstavovalo riziko pre zdravie 

- pacient trpiaci ochorením, ku ktorého závažnému 
zhoršeniu či exacerbácii môže dôjsť v dôsledku 
požitia alkoholu 

- prítomnosť závažnej psychiatrickej či inej 
komorbidity (najmä psychotické ochorenia 
s anamnézou sebapoškodzovania či 
heteroagresívnymi prejavmi pod vplyvom alkoholu, 
pacienti v nákladných liečebných programoch, 
kde sa vyžaduje abstinencia) 

- iné okolnosti (tehotné, osoby v ochrannej liečbe, 
profesie nezlučiteľné s konzumáciou alkoholu) 
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Potenciálne indikácie a kontraindikácie 
pre redukčný prístup 

Staršie štúdie kontrolovaného pitia odporúčali redukciu hlavne osobám 
s menšou mierou závislosti a lepšou psychosociálnou podporou, týkali sa 
však programov pre kontrolované pitie, preto ich nie je možné stotožniť 
s týmto prístupom. Novšie odporúčania (prehľad viď napr. Van Amsterdam 
a Van den Brink, 2013) sa príliš úzko viažu na SPC nalmefénu. Jedinými 
absolútnymi indikáciami a kontraindikáciami samotného redukčného prí
stupu sú pacientov súhlas, resp. nesúhlas, a miera rizika (tab. 2). 

Všetky ostatné okolnosti sú na zváženie, kontraindikácia redukcie u pa
cienta s epilepsiou, ktorý nie je ochotný abstinovať, je v skutočnosti iba 
právnym krytím pre lekára v prípade komplikácií. Pokiaľ by sme prítom
nosť zdravotných komplikácií brali ako absolútnu kontraindikáciu, potom 
by redukčný prístup do značnej miery strácal zmysel. V skutočnosti je aj pri 
týchto okolnostiach redukcia stále lepšia ako pokračovanie v pôvodnom pití. 
Výnimku tvoria osoby v ochrannej liečbe (osobitne v súvislosti s trestnými 
činmi násilnej povahy), ktorej zmyslom nie je redukovať zdravotné škody 
pijúceho jedinca, ale ochrana spoločnosti. Hoci redukčný prístup je možné 
aplikovať i na oblasti mimo zdravotníctva, článok túto oblasť nepokrýva. 

Záver 

Redukcia pitia (angl. reduced-risk drinking, RRD) smeruje v súlade s ví
ziou WHO (2001) k zníženiu rizika mortality a morbidity a spadá do širšie
ho rámca stratégie redukcie škôd ("harm reduction"). Táto stratégia sa v ob
lasti závislostí ukázala užitočnou napr. u intravenóznych užívateľov drog 
v prevencii šírenia infekčných ochorení a redukcii kriminality spojenej so 
zaobstarávaním si zakázaných látok. Jej zmyslom je sekundárna a terciárna 
prevencia (t.j. zníženie progresie ochorenia, alebo aspoň zníženie rizika roz
voja komplikácií) u ochorení, kde nejestvuje kauzálna liečba. 

Hoci ide u časti lekárovo obávaný prístup, je redukcia pitia v skutočnos
ti najčastejším (hoci kryptickým) výsledkom protialkoholickej liečby (týka sa 
asi 2/3 pacientov rok od liečby) a je zodpovedná za časť jej benefitov (sama 
o sebe vedie k asi 40 % redukcii mortality). Pomerne veľký benefit redukcie 
súvisí s nelineárnou závislosťou relatívneho rizika škôd od dávky alkoholu. 
Oficiálne však až donedávna nebola RRD akceptovaným cieľom liečby, 

k prielomu došlo až s očakávaným uvedením nalmefénu na trh. V skutoč
nosti má tento koncept oveľa bližšie k výsledkom predklinického výskumu 
a k vedeckej metodike, a je tak otázne, prečo tak dlho váhala odborná obec 
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s jej akceptovaním. Pravdepodobne pre pretrvávajúce prvky morálneho mo
delu závislostí v našom myslení. 

Najväčším problémom súčasnej liečby závislosti od alkoholu je nízka ad
herencia pacientov (nízky a neskorý záchyt, a iba asi polovičná preferencia 
abstinencie u pacientov žiadajúcich o liečbu), pričom sa predpokladá, že 
RRD by mohla pre časť z nich predstavovať vhodnú, hoci dočasnú alterna
tívu. RRD je vhodnou alternatívou zvlášť pre pacientov s konzumáciou na 
úrovni vysokého rizika (muži nad 60 g, ženy nad 40 g čistého alkholu den
ne), ktorí ešte nie sú pripravení na abstinenciu (v kontemplačnom štádiu) 
alebo u tých, kde opakované pokusy o abstinenciu neboli dostatočne účinné. 
Dá sa povedať, že čím vyššia je spotreba pacienta, tým vyšší je očakávaný 
efekt redukcie spotreby. Na hodnotenie výsledkov pri RRD sa používajú pa
rametre množstva: najčastejšie počet dní ťažkého pitia (angl. heavy drin
king days, HDD) a celkové množstvo alkoholu (angl. total alcohol consump
tion, TAC), alebo množstvo prerátané na jeden deň (angl. average daily vo
lume, ADV) (g/deň). Hoci je potrebné zotrvať v úsilí motivovať pacientov so 
závislosťou od alkoholu k úplnej a trvalej abstinencii, pacienti, ktorí na za
čiatku liečby odmietajú abstinenciu, majú neskôr porovnateľné výsledky 
ako pacienti, ktorí od úvodu verbalizujú rozhodnutie abstinovať. Preto by 
odmietanie abstinencie (s výnimkou definovaných kontraindikácií) nemalo 
byť dôvodom odmietnutia protialkoholickej liečby. 

Asi najväčším problémom do budúcna nebude otázka akceptácie reduk
čného prístupu, redukcia je už desaťročia skôr faktom, než položkou na hla
sovanie odborníkov ojej prijatí. Tým je skôr príliš ostré vymedzovanie 
cieľov, ktoré sú z ideologických dôvodov kladené do opozície. Je tu veľké ri
ziko, že indikácie liečiv budú spätne polarizovať ciele liečby. Pacient bude 
takto kategoricky postavený pred otázku či chce abstinovať, alebo "iba" re
dukovať, hoci už teraz existujú indície, že kombinácia rôznych prostriedkov, 
vrátane kombinácie rôznych farmakologických možností, vedie k vyššej 
účinnosti liečby (Feeney a kol., 2006). 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Autor je členom Poradného zboru spoločnosti 
Lundbeek pre nalmefén. Publikovanie tejto práce nebolo honorované. 
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