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Súhrn 

V príspevku prezentujeme prvé skúsenosti s použitím naltrexónu v liečbe alko
holovej závislosti u ambulantných pacientov. N altrexón je kompetitívny antagonista 
opioidných receptorov. Pomáha znižovať konzumáciu alkoholu, intenzitu cravingu 
(predovšetkým jeho "liking" zložku) a odmeny u pacientov závislých od alkoholu. 
Náš súbor pozostáva z 12 pacientov. Naltrexón bol podávaný 1 až 9 mesiacov. Účin
nosť naltrexónu je ilustrovaná dvomi minikazuistikami. Výsledky dokumentujú, že 
naltrexón je dôležitou súčasťou v komplexnom manažmente alkoholizmu. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť od alkoholu - ambulantná liečba - craving - nal
trexón 
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S. Lúčna: FIRST EXPERIENCE S WITH SHORT-TIME 
USE OF NAL TREXONE IN OUTPATIENT 
TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE 

Summary 

The paper presents our first experiences with naltrexone in outpatient addiction 
treatment. Naltrexone is a competitive antagonist of opioid receptors. It help s to re
duce the alcohol consumption, intensity of craving (especially the "liking" part of 
craving) and reward in alcohol dependent patients. Our sample consists of 12 pa
tients in outpatient addiction treatment. N altrexone was administered from 1 to 9 
months. The efficacy of naltrexone in treatment of craving is illustrated in two mini
cases. The results show that naltrexone is important part of the complex manage
ment of alcoholism. 

Key w o r ds: alcohol addiction - outpatient treatment - craving - naltrexone 

Úvod 

Závislosť od alkoholu je závažným celospoločenským problémom sveta, 
Európy aj Slovenska. Spotreba alkoholu v SR (14,59 litra čistého alkoholu 
na dospelého obyvateľa za rok) prekračuje priemernú spotrebu alkoholu 
v EÚ (12,45 litra) (Rehm a Shield, 2012). V slovenskej populácii je podľa 
štúdie EPIAF z roku 2008 cca 11 % závislých od alkoholu. Pritom terapiu či 
konzultáciu pre problémy s alkoholom vyhľadá len necelá desatina postih
nutých (Kohn a kol., 2004). Zvýrazňujú sa závažné nežiaduce trendy - napr. 
stúpa počet dospievajúcich dievčat konzumujúcich alkohol, znižuje sa vek 
prvého kontaktu s alkoholom (priemerne iba 10 rokov) a čoraz viac je dos
pievajúcimi preferovaný najrizikovejší spôsob pitia alkoholu - tzv. binge 
drinking (Nociar, 2015) . Medikamentózna liečba alkoholovej závislosti je po 
zvládnutí abstinenčného syndrómu a jeho prípadných komplikácii zame
raná na redukovanie množstva vypitého alkoholu za použitia nalmefénu 
(tzv. redukčný prístup) alebo na udržanie abstinencie s podporou prepará
tov ovplyvňujúcich systém odmeny a craving (akamprosát a naltrexón -
u nás registrovaný od augusta 2014). Zjednodušená schéma možností liečby 
je uvedená na obr. l. 

S používaním naltrexónu v liečbe alkoholovej závislosti u ambulantných 
pacientov získavame prvé skúsenosti. Naltrexón je určený na liečbu pacien
tov závislých od alkoholu v prevencii relapsov, na zvládanie cravingu a udr
žanie abstinencie. Vo viacerých štúdiách boli preukázané aj jeho redukčné 
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účinky (Švestka, 2004; Jonas a kol. 2014). Preto je vhodný aj u pacientov, 
ktorí síce porušili abstinenciu, ale v ďalšom liečení spolupracujú. 

Obrázok 1. Schéma možností farmakoterapie závislosti 
od alkoholu 

Naltrexón je kompetitívny antagonista opioidných receptorov. Blokuje 
účinok endorfínov uvoľnených po konzumácii alkoholu a následne tak bráni 
uvoľneniu dopamínu a pocitu odmeny (Johnson a kol., 1992). U pacientov 
s pozitívnou rodinnou anamnézou závislosti od alkoholu boli zistené vyššie 
plazmatické hladiny endorfínov po konzumácii alkoholu (Naber a kol. 1981; 
Gianoulakis, 1993). Naltrexón dokáže dobre ovplyvniť predovšetkým tzv. 
"hedonickú zložku" cravingu spojenú s endogénnym opioidným systémom, 
teda tzv. "liking" zložku (Kringelbach a Berridge, 2010; Patarák, 2015; Ku
rosch, 2016). Naltrexón posilňuje aktivitu orbitofrontálneho kortexu, čím 
podporuje sebakontrolu. U závislých od alkoholu s komorbiditou depresívnej 
poruchy naltrexón znížil skóre na Hamiltonovej a Beckovej škále (Salloum 
a kol. , 1998). Podľa tejto štúdie bola pozorovaná redukcia depresívnych 
symptómov, redukcia cravingu a zlepšenie somatického pocitu. Pozitívny 
efekt na zníženie subjektívne pociťovaného cravingu bol zistený v mnohých 
zahraničných prácach (Švestka, 2004; Jonas a kol. 2014), ako aj na Slovens
ku u hospitalizovaných pacientov (Martinove a Martinove, 2015). 

Vzhľadom k vyššie uvedeným súvislostiam je možné očakávať účinnosť 
naltrexónu u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou, subjektívne popi
sovanými príjemnými účinkami alkoholu, vysokou intenzitou cravingu a pri 
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komorbidite s depresívnou poruchou. Cieľom liečby pri použití naltrexónu je 
dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie. Naltrexón nespôsobuje závislosť. 
Kontraindikáciou podávania naltrexónu je podľa SPC závislosť od opioidov, 
závažné alebo akútne poškodenie pečene (viac ako 3-násobné zvýšenie he
patálnych testov) a odvykací stav so psychotickými príznakmi. Najča

stejšími nežiaducimi účinkami sú nauzea, zvracanie, (10 - 14 % liečených) 
ospalosť (13 %), únava (10 %), cefalgia (7 %), závraty (5 %) (Croop a kol. 
1997; Sole a kol. 2001). Výhodou naltrexónu je podávanie raz denne v dávke 
50 mg, pričom nie je nutné redukovať dávku u starších pacientov. 

Súbor pacientov a metodika 

Na našej ambulancii sme doteraz použili naltrexón u 14 ambulantne lie
čených pacientov s diagnózou závislosť od alkoholu (F10.2 podľa MKCH-10). 
U dvoch pacientov (mužov) bol naltrexón krátko po začiatku užívania vysa
dený pre zvracanie. Tento nežiaduci účinok sa vyskytol u oboch hneď po pr
vom užití naltrexónu. Obaja telefonicky kontaktovali našu ambulanciu a bo
lo im doporučené znížiť dávku na polovicu tabletky denne. Jeden pacient 
odmietol ďalšie užitie lieku, druhý pacient dva dni užíval doporučenú polo
vičnú dávku, avšak zvracanie sa vyskytovalo. Preto bol naltrexón po celkovo 
troch dňoch užívania vysadený. Popisovaný súbor teda pojednáva o 12-tich 
prípadoch. 

Po edukácii o možnostiach medikamentóznej terapie v podmienkach am
bulantnej starostlivosti vrátane možnosti redukčného prístupu pacienti de
klarovali pripravenosť a ochotu abstinovať. U všetkých boli zistené labo
ratórne hodnoty hepatálnych testov (AST, ALT, GMT, ALP), ktoré u žiadne
ho pacienta neprekračovali trojnásobok normy. Preverenie možnosti závislo
sti od opioidov sa v piatich prípadoch vykonalo za pomoci skríningu moču 
na drogy, v ostatných čestným prehlásením pacienta s podpisom, že nikdy 
neužíval ani neužíva opioidné drogy či lieky. Podpisu naltrexónu predchá
dzala riadna a podrobná edukácia o dôležitosti tejto informácie a riziku 
v prípade zatajovania. Do súboru boli vybratí pacienti s minimom soma
tických ochorení (dvaja pacienti mali diagnostikovanú arteriáInu hyperten
ziu, traja mali v zdravotnej dokumentácii diagnózu hepatopatia, jeden bron
chiálnu asthmu). Dôležitá časť psychiatrického vyšetrenia bola venovaná 
podrobnému popisu cravingu. Dotazovaním bol zistený výskyt cravingu, 
frekvencia, spúšťače a stratégie zvládania. Intenzitu cravingu pacienti 
ohodnotili subjektívne (mierny, stredne silný, silný). Skóre AUDIT-u bolo 
u všetkých pacientov nad 20 bodov (hodnoty v súbore od 20 do 34 bodov), čo 
tiež dokumentovalo prítomnosť závislosti od alkoholu (Babor, 1989). 
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Súbor 12 pacientov zahrnuje 9 mužov s priemerným vekom 42 rokov a 3 
ženy s priemerným vekom 43 rokov. Väčšina má stredné vzdelanie a viac 
ako polovica nie je v manželskom zväzku. Len dvaja sú nezamestnaní. Pozi
tívnu rodinnú anamnézu závislosti od alkoholu má jedna žena (otec závislý 
od alkoholu) a dvaja muži (u jedného otec a u druhého matka závislí od al
koholu). Dvaja pacienti (muži) mali aj problémy zo zákonom kvôli pitiu al
koholu (odobratie vodičského oprávnenia pre jazdu pod vplyvom alkoholu). 
Najčastejšou komorbiditou v súbore je depresívna porucha stredného stup
ňa (F32.1) zistená u troch pacientov (jedna žena a dvaja muži). U jednej pa
cientky je diagnostikovaná zmiešaná úzkostne-depresívna porucha (F41.2). 
U jednej pacientky je zistená v anamnéze aj závislosť od benzodiazepínov 
(F13.2), a súčasne zmiešaná porucha osobnosti (F61). U jedného pacienta je 
zistená ľahká mentálna retardácia bez porúch správania (F70.0). U jedného 
pacienta sa vyskytuje raritná dromománia nazývaná aj poriománia (im
pulzívne túlanie sa); tento pacient priemerne raz mesačne impulzívne cestu
je vlakom do Žiliny alebo do Košíc, pričom nemá iný dôvod ako len subjek
tívne popisované silné pudenie vykonať tento výlet. Piati pacienti boli lieče
ní už pred návštevou našej ambulancie, ambulantná liečba prebiehala ne
pravidelne a aj s niekoľkoročnými pauzami. 11 pacientov bolo nastavených 
na naltrexón ambulantne, jeden pacient prišiel nastavený na naltrexón po 
úspešne ukončenej ústavnej protialkoholickej liečbe. 

Všetci pacienti dlhoročne konzumovali alkohol vo vysoko rizikových 
množstvách (viac ako 60 g alkoholu denne u mužov a viac ako 40 g denne 
u žien) (WHO, 2000), a to priemerne 147 g u mužova 115 g u žien. Muži 
preferovali destiláty, ale súčasne pili aj pivo, naopak víno v malej miere. 
Dve z troch žien pili víno, jedna len vodku. Siedmi boli liečení postupne 
jedným či dokonca všetkými dostupnými liekmi pre liečbu alkoholovej závis
losti (disulfiram, metronidazol, akamprosát, nalmefén) vrátane ústavnej 
protialkoholickej liečby. Len u dvoch žien boli podávané aj antidepresíva 
(mirtazapín a tianeptín). 

Naltrexón bol u všetkých pacientov podávaný v dávke 50 mg pro die. 

Výskyt nežiaducich účinkov 

Zo súboru 12 prezentovaných pacientov sa na nežiaduce účinky v úvode 
terapie sťažovali traja, ale tieto po niekoľkých dňoch pominuli. Jednalo sa 
o nevoľnosť, závrat a útlm. Tieto príznaky sa objavili už po prvej dávke nal
trexónu a trvali dva, štyri a päť dní. Subjektívne neboli popisované ako 
závažné a preto sa v terapii pokračovalo. Ostatných 9 pacientov neudávalo 
žiadne nežiaduce účinky. 
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Priebeh liečby 

Traja pacienti si liek sami vysadili - z toho dvaja sa rozhodli liečbu 
ukončiť a alkohol pijú naďalej, hoci počas liečby naltrexónom nepili. Jeden 
pacient liečbu svojvoľne ukončil sám a v súčasnosti abstinuje. U ďalších 
troch pacientov bol naltrexón vysadený po dohode s lekárom po 4 až 6 me
siacoch, títo sú naďalej ambulantne sledovaní a abstinujú. 6 pacientov 
naďalej v terapii pokračuje, z toho jeden mal dvakrát lapsus, ale nakoľko je 
motivovaný k spolupráci, v terapii pokračujeme. Napriek edukácii a odpo
rúčaní navštevovať A-kluby alebo AA-mítingy, túto možnosť doliečovania 
využívajú len traja pacienti (2 muži a 1 žena). Priemerná dÍžka užívania 
naltrexónu bola 4,61 mesiaca. Konštatujeme, že z 12-tich pacientov 10 
priaznivo reagovalo na liečbu naltrexónom. 

Okrem naltrexónu sú podávané iné lieky len u dvoch pacientiek: mirta
zapín v dávke 15 mg pro die a zolpidem podľa potreby u pacientky s dg. 
F 32.1, tianeptín v dávke 37,5 mg pro die u pacientky s dg. F 41.2. 

K lepšej ilustrácii prípadov uvádzame dve minikazuistiky. 

Minikazuistika č. 1 

40-ročná pacientka, povolaním fotografka, vystriedala počas cca 12 rokov 
tri psychiatrické ambulancie. Našou pacientkou je od roku 2013. Ústavnú 
protialkoholickú liečbu vytrvalo odmietala napriek opakovanému zlyháva
niu v abstinencii. Má pozitívnu rodinnú anamnézu, otec je závislý od alko
holu. Pacientka má okrem závislosti od alkoholu diagnostikovanú zmiešanú 
poruchu osobnosti a závislosť od sedatíva hypnotík. Alkohol pije od rannej 
mladosti, 15 rokov pila len vodku, denne minimálne 2 dcl, počas víkendov 
často v množstve 0,5 až 0,7 litra. Najdlhšie vydržala nepiť niekoľko týždňov. 
Popisovala subjektívne silný craving s výrazným hedonickým prežívaním 
("liking") - "vodka mi jednoducho robí dobre ... preto nedokážem abstinovať 
... som zabitý prípad". Počas liečby bol postupne použitý metronidazol, 
akamprosát, rôzne antidepresíva, tymostabilizátory aj antipsychotiká, lieky 
boli často aj v kombinácii. Na našej ambulancii sme spočiatku zvolili re
dukčný prístup. Nalmefén zredukoval množstvo vypitého alkoholu o pri
bližne o 2/3 (pacientka nepila denne, počas pracovných dní vypila ma
ximálne 1 dcl vodky, počas soboty udávala množstvo maximálne 3 dcl vod
ky). Počas tohto obdobia sa zvýšila pacientkina ochota spolupracovať a po 
pol roku sa sama rozhodla abstinovať. Po vysadení nalmefénu sa zvýraznil 
craving a pacientka sa cítila bez medikamentóznej podpory neistá. Použitý 
bol naltrexón, ktorý užívala celkovo 9 mesiacov. Aktuálne už 5 mesiacov ab
stinuje bez akejkoľvek medikamentóznej terapie. 
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Minikazuistika Č. 2 

52-ročný podnikateľ, doteraz neliečený, vyhľadal našu ambulanciu a bol 
ochotný dochádzať z veľmi vzdialeného mesta kvôli zachovaniu svojej ano
nymity. Už pred niekoľkými týždňami si sám vyhodnotil, že je alkoholik, 
a rozhodol sa abstinovať, čo sa mu aj dobre darilo. Naliehavo sa mu však 
začalo snívať o pití alkoholu, zvlášť "o tom skvelom pocite, keď tečie dole 
hrdlom a chutí" a ráno sa často cítil depresívny. Preto sa rozhodol vyhľadať 
odbornú pomoc. Závislosť od alkoholu sa u neho vyvíjala asi 25 rokov, prefe
roval drahý tvrdý alkohol a kvalitné vína. Pacientovi bol diagnostikovaný aj 
workoholizmus. Alkohol vždy vnímal ako relax a potešenie, nemával sil
nejšie abstinenčné ťažkosti. Rodinná anamnéza bola negatívna. Pacient 
užíval naltrexón 5 mesiacov. Už druhý mesiac sa prestali vyskytovať sny 
o pití, zlepšila sa mu aj nálada. Aktuálne je cca 3 mesiace bez liekov a ab
stinuje. 

Záver 

Pacientov po ambulantnej liečbe naltrexónom sledujeme naďalej a dúfa
me, že s odstupom jedného až dvoch rokov ju budeme môcť vyhodnotiť ako 
úspešnú. Súbor je však veľmi malý, ide zatiaľ o naše prvé skúsenosti s nal
trexónom v liečbe závislosti. Dva popísané pripady dokumentujú účinnosť 
naltrexónu u pacientov s pozitívnou rodinnou anamnézou a silným cravin
gom spojeným s pozitívnou odmenou. Niektorí pacienti môžu profitovať 
s kombinácie redukčného prístupu, ktorý podpori adherenciu a motiváciu 
k liečbe s následnou abstinenciou podporovanou naltrexónom. Viac možnos
tí v prístupe k liečbe alkoholizmu znamená lepšie zohľadnenie individuál
nych potrieb pacienta. Naltrexón vnímame ako dôležitú súčasť komplexného 
prístupu k terapii pacientov závislých od alkoholu. 

Vyhlásenie autora o konflikte záujmov: Práca bola prednesená na honorovanom 
sympóziu spoločnosti Amomed Pharma počas 12. slovenskej a 56. československej 
AT konferencie 2016 v Bardejovských Kúpeľoch. 
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