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Tato zpráva poskytuje pøehled v souèasnosti dostupných vìdeckých dùkazù o úèinnosti,
efektivitì a nákladové efektivitì v Evropì pouívaných intervencí léèby závislosti na nezákonných drogách. Pøehled shrnuje zjitìní vlastních stávajících zpráv o úèinnosti a nedávno
zveøejnìných randomizovaných kontrolovaných studií (RCT). V pøípadech, kdy randomizované kontrolované studie nejsou k dispozici, byly zahrnuty studie s ménì rigorózním designem.
Vìtina zahrnutých studií probìhla mimo Evropu, pøedevím ve Spojených státech. Silná
stránka výzkumu v oblasti drog v Evropské unii spoèívá v diverzifikaci udrovací léèby poruch
souvisejících s uíváním opiátù. Ukázala se efektivita nìkolika intervencí pro léèbu závislosti
na nelegálních drogách, které zohledòují zdravotní situaci a léèebnou kariéru osoby (krizová
intervence, péèe [udrovací léèba], léèení [detoxikace], prevence relapsu). Opiátový agonista
metadon, èásteèný agonista receptorù µ a antagonista receptorù ê buprenorfin (vèetnì
kombinace s naloxonem) a á-2-adrenergní agonisté klonidin a lofexidin jsou efektivními
pøípravky v detoxikaèní léèbì závislosti na opiátech a v Evropì se bìnì pouívají. Metadon
a buprenorfin jsou v odpovídajících dávkách v souèasnosti nejefektivnìjími pøípravky pro
udrovací léèbu závislosti na opiátech. Preskripce heroinu je efektivní zvlátì u pacientù se
závislostí na opioidech, kteøí bìhem udrovací léèby metadonem pokraèují v nitroilním uívání heroinu. Ostatní pøístupy udrovací léèby, jako napøíklad podávání kodeinu a morfinù
s pomalým uvolòováním, mohou být cennými doplòky souèasného léèebného repertoáru.
Udrovací léèba opioidním antagonistou naltrexonem k prevenci relapsu se nejeví efektivní
jako samostatná léèba. Co se týká farmakologické léèby závislosti na kokainu, amfetaminu
nebo konopí, jsou dùkazy o úèinnosti vech farmakologických pøípravkù malé. Psychosociální intervence v kombinaci s farmakologickými pøístupy zlepují výsledky léèby. Rùzné poradenské pøístupy, i kdy ne vechny, ukazují pozitivní úèinky z hlediska vlivu na sníení míry
uívání (zvlátì kokainu a soubìného uívání opiátù pøi metadonové udrovací léèbì 
methadon maintenance treatment (MMT) a na udrení v léèbì, zatímco nìkteré dùkazy nasvìdèují tomu, e terapie cue exposure je kontraproduktivní. Behaviorální pøístupy, jako napøíklad kognitivnì-behaviorální léèba (cognitive behavioural treatment, CBT), dosahují
dlouhodobých výsledkù. Metody motivaèní terapie mají zlepit motivaci ke zmìnì konzumaèního chování. Co se týká nákladové efektivity, ukazují se zde uvedené léèebné intervence
jako efektivní a ekonomicky smysluplné. Jsou vak potøebné dalí studie a data, pøedevím
data zohledòující evropský kontext a data o jednotlivých léèebných modalitách jiných, ne je
udrovací léèba.
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Tento pøehled je hlavním výstupem pracovního balíèku è. 1 v rámci práce Protidrogová politika a sniování kod zadané Generálním øeditelstvím pro zdraví a ochranu spotøebitele DG
SANCO (veobecná výzva k pøekládání nabídek è. SANCO/2006/C4/02). Cílem tohoto pracovního balíèku je poskytnout pøehled v souèasnosti dostupných vìdeckých dùkazù o úèinnosti
a nákladové efektivitì v Evropì pouívaných intervencí pøi léèbì závislosti na nelegálních
drogách. Byla provedena øada studií rùzné kvality a pøehledù úèinnosti intervencí protidrogové léèby. Tento pøehled uvádí hlavní výsledky esti vlastních stávajících zpráv o úèinnosti
(a efektivitì) intervencí protidrogové léèby, zahrnuje kompilaci dalích nedávno provedených klinických studií a existujících významných pøehledù úèinnosti (a efektivity) a nákladové efektivity a formuluje jejich shrnutí.

Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita
Intervence je úèinná, jestlie vykazuje lepí výsledky ne jiná intervence nebo ádná intervence (napøíklad placebo), a je efektivní, jestlie tento dopad vykazuje v reálných podmínkách. Proto studie efektivity intervence poskytují také informace o její úèinnosti.
Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity
termín

definice

úèinnost

Dopadem intervence je pøínos dosaený v kontrolovaných podmínkách.
Otázka: Mùe intervence fungovat?

efektivita

Dopadem intervence je pøínos dosaený v reálných podmínkách.
Otázka: Funguje intervence v reálných podmínkách?

nákladová
efektivita

Porovnání relativních výdajù (nákladù) a výstupù (úèinkù) dvou nebo více
intervencí.

Ekonomická hlediska jsou pøi plánování zdravotní péèe a rozhodování lékaøù stále dùleitìjí. Ekonomické studie, které stanoví vztahy mezi náklady a výstupy rùzných typù léèby, proto
v této oblasti nabývají na významu. Pøestoe výzkum problematiky uívání nelegálních drog
tyto zmìny pøijímá pomalu z dùvodu tradièní dùleitosti jiných hledisek, ne jsou hlediska
medicínská a hlediska veøejného zdraví, není v ádném pøípadì výjimkou.
Nákladová efektivita je analýzou ekonomického typu, která porovnává relativní náklady intervencí k dosaení konkrétních zdravotních nebo jiných výsledkù (napø. poètu dní bez drogy,
abstinence po urèité období atd.), a to tak, e pøírùstek nákladù se vydìlí pøírùstkem výstupù
a tento pomìr se porovná u dvou nebo více intervencí. Jestlie nejsou uplatòována ádná
dalí hlediska (vedlejí úèinky, ideologie), je upøednostòována intervence s niími náklady
na jednotku výstupu. Tento pøírùstkový pomìr nákladové efektivity lze interpretovat jako
dodateèné náklady na léèbu, které jsou potøebné ke zlepení o jednu jednotku konkrétního
výstupu.
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Lidé zneuívají rùzné drogy, vèetnì alkoholu, heroinu a dalích opiátù, nikotinu, psychostimulancií (kokainu a amfetaminù) a benzodiazepinù, pøièem poslednì jmenovaná látka je
mnohdy uívána v kombinaci s opioidy nebo psychostimulancii. Léèebné intervence u osob
závislých na benzodiazepinech samotných byly dosud zkoumány jen málo. Proto se tento
pøehled zamìøuje na úèinnost, efektivitu a nákladovou efektivitu intervencí protidrogové
léèby v pøípadì poruch souvisejících s uíváním opioidù, psychostimulancií a kanabinoidù.
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PROTIDROGOVÉ LÉÈBY

DEFINICE A CÍLE

Tato zpráva vychází z definice protidrogové léèby uvedené ve zprávì Klasifikace protidrogové léèby a sociální reintegrace a jejich dostupnost v èlenských státech EU a Norsku
(EMCDDA, 2002): Léèba zahrnuje vechny strukturované intervence v komunitì se specifickými medicínskými a/nebo psychosociálními technikami, které jsou zamìøeny na sniování
míry uívání nelegálních drog nebo abstinenci od nich. Tato definice protidrogové léèby se
týká vech drogovì specifických intervencí nad rámec slueb s volným pøístupem (jako je napøíklad výmìna jehel, poskytování informací a poradenství). Proto se poskytování informací
a poradenství nepovauje za léèbu, zato napøíklad poradenství pro plánování péèe ano. Charakteristika typù protidrogové léèby tudí zahrnuje:





vechny strukturované intervence1,
se specifickými farmakologickými a/nebo psychosociálními technikami,
zamìøené na sniování míry uívání nelegální drog nebo abstinenci od nich,
poskytované v komunitì.

Tato definice vychází z klasifikace podle EMCDDA2 (2002), a drogovì specifickou léèbu proto
lze strukturovat do rùzných léèebných pøístupù:
 ambulantní psychosociální intervence vèetnì intervencí sahajících od poradenství, motivaèní terapie, krátkodobých intervencí, vedení pøípadu a po denní péèi a následnou péèi,
 ústavní psychosociální intervence vèetnì intervencí sahajících od pobytové léèby a po
terapeutické komunity,
 substituèní/udrovací léèba vèetnì farmakologických intervencí s psychologickou péèí/podporou nebo bez ní,
 detoxikace vèetnì intervencí k detoxikaci obvykle poskytovaných ve specializovaných
medicínských centrech.

Vechny sluby protidrogové léèby zavedené v Evropì souvisejí s jedním obecným typem léèby nebo s kombinací dvou èi více tìchto typù. Pøíkladem kombinace typù protidrogové léèby
je medicínská substituèní léèba a psychosociální péèe (obì ambulantní  ve spoleèném nebo
oddìleném zaøízení) nebo medicínská detoxikace a psychologická rehabilitace. V souladu
s tím je kombinace rùzných intervencí protidrogové léèby zcela bìná (napø. kombinace motivaèních rozhovorù, poradenství, kognitivnì-behaviorální terapie). Vìdecké dùkazy3 o kombinaci intervencí jsou k dispozici pouze pro stejné oblasti a dùkazy jsou vìtinou sledovány
a uvádìny pro definované èásti nebo aspekty stávající protidrogové léèby. Tento pøehled
úèinnosti typù protidrogové léèby v Evropì je proto strukturován podle hlavních typù protidrogové léèby  farmakologických intervencí a psychosociálních intervencí.
Zkuenost se zneuíváním látek mùe pøináet øadu komplexních zdravotních a sociálních
problémù, které mnohdy vedou k ádosti o protidrogovou léèbu. Léèebné potøeby osob zneuívajících látky jsou ovlivnìny faktory, jako je osobní demografická charakteristika (napø.
1 bez ohledu na typ nebo místo zaøízení
2 „Classifications of Drug Treatment and Social Reintegration and Their Availability in EU Member States
plus Norway“ (EMCDDA, 2002)

3 = empirická zjištìní svìdèící ve prospìch vìdecké teorie nebo hypotézy
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pohlaví, etnický pùvod, vìk), typy uívaných drog, rozsah pokození a komplikací, povaha ivotních situací, sociální podpory a stresorù. Mùeme vymezit následující dimenze (nebo oblasti) zneuívání látek (tab. 2).
Tabulka 2: Dimenze a kritéria zneužívání látek
dimenze

moná mìøitelná kritéria

uívání drog

vzorec uívání drog, zdroj, intoxikace a závislost

uívání alkoholu

èetnost, nebezpeèné uívání, kodlivé uívání, intoxikace a závislost

fyzické dùsledky

napø. pøedávkování, infekèní choroby (napø. hepatitida C)

psychologické dùsledky

napø. psychiatrická komorbidita, dalí emoèní problémy/poruchy

sociální problémy

napø. zamìstnání, bydlení, rodina, péèe o dìti, finance

problémy s trestní justicí

napø. zatèení, trest odnìtí svobody, pokuty

Na základì hlavních cílù protidrogové léèby a jejich kritérií lze definovat cíle léèby protidrogových slueb:
 sníení psychologických, sociálních a dalích problémù ne/pøímo souvisejících s uíváním
drog,
 sníení kodlivých nebo rizikových vzorcù chování (napø. sdílení injekèního náèiní),
 dosaení kontrolovaného, neproblémového uívání drog bez závislosti,
 abstinence od hlavních problémových drog,
 abstinence od vech nelegálních a legálních drog.

Cíle intervencí protidrogové léèby (a také intervencí zahrnutých v této zprávì) se proto zamìøují na zvládnutí kod pùsobených drogami, støídmost uívání, reintegraci a abstinenci.
Intervence protidrogové léèby jsou hodnoceny jako úèinné a/nebo efektivní, nebo naopak
neúèinné a/nebo neefektivní právì vzhledem k tìmto cílùm.
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Identifikace stávajících zpráv o úèinnosti intervencí protidrogové léèby byla provedena komplexním vyhledáváním v elektronických databázích a internetových platformách mezinárodních a národních organizací na poli drogového výzkumu v Evropské unii a mimo Evropu
(tab. 3).
Tabulka 3: Zprávy organizací o úèinnosti/efektivitì typù protidrogové léèby
zkratka

plný název

internetové stránky

APA

Americká psychiatrická asociace

www.apa.org

EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy
a drogovou závislost

www.emcdda.europa.eu

NHS

Národní zdravotní sluba

www.nhs.uk

SBU

védská rada pro hodnocení zdravotnických
technologií

http://www.sbu.se/sv www.sbu.se/sv

TRIMBOS

Nizozemský institut pro duevní zdraví
a závislosti

www.trimbos.nl

UNODC

Úøad OSN pro drogy a kriminalitu

www.unodc.org

Vedle toho bylo o poskytnutí dalích informací poádáno nìkolik odborníkù (Prof. M. Gossop,
Londýn; prof. W. van den Brink, Amsterdam; dr. Wouter Vanderplasschen, Ghent; prof.
J. Rehm, Toronto; prof. A. Uchtenhagen, Curych). Celkem bylo zjitìno est (v angliètinì publikovaných) zpráv o úèinnosti a efektivitì typù protidrogové léèby (tab. 3). Zjitìní tìchto
zpráv byla shrnuta a tvoøí základ oddílu této publikace, který je vìnován výsledkùm. Byla vyvinuta komplexní strategie vyhledávání zaloená na kombinaci výrazù v rejstøíku a volném
textu, která byla pøizpùsobena pøísluným elektronickým databázím literatury. V dùsledku
irokého rozsahu reerované literatury o úèinnosti a efektivitì intervencí protidrogové léèby se analýza omezila na zjitìní a pojednání o stávajících zprávách uvádìjících dùkazy a na
nejnovìjí experimenty v podobì randomizovaných kontrolovaných studií (RCT), metaanalýzy/systematické pøehledy vèetnì RCT nebo alespoò klinické zkouky. Z metodického hlediska mají randomizované kontrolované studie nejvyí dùkazní hodnotu, co se úèinnosti týká,
protoe jsou ménì náchylné na metodologické zkreslení. Proto byl vypracován komplexní
pøehled literatury, vèetnì systematické strategie vyhledávání s cílem zjistit vechny relevantní randomizované kontrolované studie a klinické studie (pøíloha I.). Tato zpráva vak zároveò uvádí studie s ménì rigorózním designem (jako jsou napøíklad pozorovací studie), pøípadové øady a pøehledy, zvlátì pøi absenci randomizovaných kontrolovaných studií. Vedle
obecných omezení (heterogenita posuzování výstupù, znaèná rozmanitost pøístupù z hlediska trvání, designu a cílù léèby atd.) tak vede k dalím omezením i skuteènost, e byly zahrnuty studie s ménì rigorózním designem. Aktualizace literatury byla provedena formou vyhledávání pramenù v následujících elektronických databázích:
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MEDLINE

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

EMBASE

Bibliografická databáze pro biomedicínské a farmakologické informace

DARE

Database of Abstracts of Reviews of Effects, Databáze abstrakt pøehledù úèinkù

Cochrane

Centrální registr kontrolovaných studií / systematických pøehledù

HTA

Health Technology Assessment (HTA),
databáze hodnocení zdravotnických technologií

PsychInfo

Elektronická bibliografická databáze poskytující abstrakty literatury
v behaviorálních disciplínách a v oblasti duevního zdraví

Specifikace a citlivost strategie vyhledávání byla zpøesòována vymezováním platnosti literatury. Dále bylo provádìno vyhledávání relevantních publikací v dostupných odborných
on-line a elektronických èasopisech v oblasti adiktologie. Aby se zabránilo iteracím analýz
existujících zpráv, bylo stanoveno nìkolik obecných limitù a výbìrových kritérií.
Tabulka 4: Kritéria pro zahrnutí studie
 zamìøení na nelegální drogy
 typ studie: (kontrolované) klinické studie, randomizované kontrolované studie, metaanalýzy
a systematické pøehledy
 jazyk: publikováno v angliètinì
 datum publikace: leden 2002  èervenec 2007

Výbìr publikací byl proveden první analýzou abstraktù a plné znìní textù bylo objednáno
u pramenù povaovaných za relevantní. V druhém kroku byly na základì úplného znìní textù
vylouèeny z analýzy dalí publikace. Obsahová analýza publikací o úèinnosti intervencí byla
zamìøena na výstupní kritéria, jako je abstinence od uívání drog (mìøená výsledky testù
moèi nebo subjektivnì uvádìným uíváním nelegálních drog), sníení míry uívání nelegálních drog, závanost abstinenèních pøíznakù, délka pobytu a udrení v léèbì, dokonèení léèby, bezpeènostní profily a doloené úèinky v závislosti na dávce. Pro pøípravu formuláøe pro
extrakci dat pro analýzu nedávné reerované literatury byl pouit databázový program FileMaker. Výsledky dostupných zpráv a výsledky nedávno publikované literatury o úèinnosti
a efektivitì intervencí protidrogové léèby v Evropì jsou shrnuty v èásti vìnované výsledkùm.
Komplexní popis výsledkù pro jednotlivé adiktivní poruchy. Dále tyto pøehledy údajù obsahují posouzení výchozí úrovnì dùkazù. Èást vìnovaná výsledkùm je rozdìlena po jednotlivých
intervencích s výjimkou výsledkù týkajících se farmakoterapií poruch souvisejících s opiáty
a psychostimulancii, které jsou uspoøádány podle indikace (napøíklad krizová intervence,
léèba abstinenèních pøíznakù, udrovací léèba a prevence relapsu).
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Kleber et al. (2006) Practice Guideline for the Treatment of Patients with Substance
Use Disorders. American Psychiatric Association (APA).
Publikace The Practice Guideline for the Treatment of Patients With Substance Use Disorders (Praktické pokyny pro léèbu pacientù s poruchami souvisejícími se zneuíváním látek),
2. vydání, vyla v srpnu 2006 a sestavil ji kolektiv psychiatrù Americké psychiatrické asociace
(APA). Praktické pokyny obsahují tøi èásti (A, B a C). Èást A, nazvaná Treatment Recommendations for Patients with Substance Use Disorders (Doporuèení pro léèbu pacientù s poruchami souvisejícími se zneuíváním látek), shrnuje a rozebírá klíèová doporuèení pokynù. Tato èást poskytuje také specifická doporuèení pro léèbu poruch souvisejících s uíváním nikotinu, kokainu, respektive opioidù. Èást B s názvem Background Information and Review of
Available Evidence (Výchozí informace a pøehled dostupných dùkazù) poskytuje pøehled poruch souvisejících s uíváním látek, vèetnì obecných informací o jejich historii, pøirozeném
vývoji a epidemiologii a také strukturovaný pøehled se syntézou dostupných dùkazù. Na základì pøedchozích oddílù pak èást C, nazvaná Future Research Needs (Potøeby budoucího
výzkumu), vymezuje ty oblasti, kde jsou pro klinická rozhodnutí nutné dalí údaje. Praktické
pokyny APA byly vypracovány na základì procesu pro vytváøení metodických pokynù Americké psychiatrické asociace (APA Guideline Development Process), který stanoví specifikace vyhledávání pro podrobné komplexní pøehledy literatury, aby bylo moné zjistit vechny
relevantní randomizované klinické studie i klinické studie s ménì rigorózním designem a pøípadové øady, pokud dùkazy z randomizovaných studií nejsou dostupné. Klíèové znaky vech
vymezených studií, vèetnì zdroje financování, designu studie, velikosti vzorku, charakteristiky subjektù, charakteristika léèby a výstupù léèby, jsou pøehlednì uvedeny v tabulkách. Ve
svých pokynech pouívá APA kódové oznaèení (kterým rozliuje kvalitu studie na [A] = dvojitì slepá randomizovaná kontrolovaná studie a [G] = napø. pøípadová zpráva), aby výslovnì
popsala povahu podpùrných dùkazù. Pøi reerích literatury byl uplatnìn vysoce systematický pøístup ke strategii vyhledávání a kritériím výbìru studie. Druhé vydání publikace The
Practice Guideline for the Treatment of Patients With Substance Use Disorders (Praktické
pokyny pro léèbu pacientù s poruchami souvisejícími se zneuíváním látek) Americké psychiatrické asociace je k dispozici na adrese www.psych.org/public_info/libr_publ.
Rigter et al (2004) Treatment of Problematic Use of Drugs. State of the Art for
Evidence Based Ttreatments and other Interventions. Utrecht (Niederlande): National
Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos Instiute).
Publikaci The Treatment of Problematic Use of Drugs Report (Zpráva o léèbì problémového
uívání drog) vydal v roce 2004 Národní institut pro duevní zdraví a závislosti (Trimbos Institute) jménem Národního monitorovacího støediska a pod zátitou nizozemského ministerstva zdravotnictví. Tato zpráva je výchozím pøehledem, který má pomoci pøi tvorbì politiky, v praxi i vìdeckém zkoumání, a poskytuje komplexní informace o monostech léèby problémového uívání drog do roku 2004. Pro zajitìní vysoké kvality analýzy bylo kontaktováno
nìkolik národních i mezinárodních odborníkù. Úvod knihy podává pøehled o konzumaci drog,
potøebì léèby a terminologii a obsahuje informace o metodách sledování a hodnocení vìdecké literatury. Hlavní èást je rozdìlena do oddílù podle látek (konopí, amfetaminy, kokain
a opioidy). Zjitìní jsou uvedena v krátkém shrnutí, dále následují monosti farmakoterapie,
psychosociální intervence a sniování kod. Tato zpráva se zabývá pøedevím randomizovanými kontrolovanými studiemi (RCT), avak pokud pro nìjaké téma ádné randomizované
kontrolované studie nebyly nalezeny, byly vzaty v úvahu i studie s jiným designem. Vechny
primární zdroje byly ohodnoceny podle dùkazù: tøi hvìzdièky u nejlépe doloených dùkazù,
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dvì hvìzdièky u pøimìøenì doloených dùkazù a jedna hvìzdièka v pøípadì nìjakých dùkazù
o úèinnosti. Zpráva institutu Trimbos vycházela ze zjitìní australské zprávy v roce 2001.
Proto se strategie vyhledávání omezila na literaturu publikovanou v období 2001 a 2004,
s výjimkou literatury o nových subjektech. Vyhledávání bylo provádìno v rùzných mezinárodních databázích, jako je napøíklad Cochrane Collaboration, PsychInfo, Medline/PubMed
a Embase. V bibliografiích takto zjitìných dokumentù bylo jetì provádìno vyhledávání
dalí literatury. Probìhl také screening obsahu více ne 40 mezinárodních odborných èasopisù. Publikace The Treatment of Problematic Use of Drugs Report (Zpráva o léèbì problémového uívání drog) z roku 2004 je k dispozici na adrese http://www.trimbos.nl/producten.
Simoens et al. (2002) The Effectiveness of Treatment for Opiate Dependent Drug
Users. Aberdeen: University of Aberdeen.
Zpráva o efektivitì léèby uivatelù závislých na opiátech, kterou vypracovalo oddìlení efektivních intervencí pøi skotské vládì, vyla v èervnu 2000. Zpráva obsahuje vymezení, pøehled
a hodnocení efektivních a úèinných postupù v prevenci, léèbì a rehabilitaci drogových závislostí a zabývá se potøebami jednotlivcù a spoleènosti. Cílem zprávy je dále pøedat efektivní
postupy zaloené na dùkazech a hodnocení tvùrcùm politik, vìdcùm i praktickým pracovníkùm a podpoøit organizace v provádìní efektivních postupù vytváøením metodických pokynù
pro správnou praxi, hodnotících nástrojù, kritérií financování a modelù poskytování slueb.
V systematickém vyhledávání databází, odborných èasopisù a edé literatury byly v období
1990 a 2002 zjitìny studie, jejich subjekty byli klienti ve vìku 18 a více let, kteøí byli závislí na opiátech a byli v programech udrovací léèby, detoxikace nebo pobytové léèby. Pro
hodnocení efektivnosti studií byly pouity pokyny podle Cochrane Collaboration a Critical
Skills Appraisal Programme (CASP). Metodická kvalita pøehledových studií byla zkoumána
z hlediska strategie vyhledávání, kritérií pro ne/zaøazení do studie, designu a posouzení kvality primárních studií, poètu a období primárních studií, metody kombinování odhadù efektivnosti a moného zkreslení. Tìitìm primárních výstupù byla abstinence od opiátù, sníení míry uívání nelegálních opiátù, závanost abstinenèních pøíznakù, délka pobytu a udrení v léèbì. Jeliko literatury o nákladové efektivitì bylo málo, byla uplatnìna velmi obecná
strategie vyhledávání, aby nedolo k tomu, e nebudou zachyceny relevantní èlánky. V systematickém vyhledávání elektronických databází byly uvaovány jakékoli studie z období 1990
a 2002, které zahrnovaly v nìjaké formì ekonomické úvahy, s výjimkou tìch, kde byla uvedena jen povrchní zmínka o nákladech nebo nákladové efektivitì bez podpùrných dat. Posouzení ekonomických hodnocení bylo provádìno na základì kontrolního seznamu bodù, jako je volba komparátoru, rozsah zahrnutých nákladù a pøínosù, zdroje údajù o nákladech
a výstupech, detailnost uvádìných údajù o nákladech, pouití diskontování a analýzy citlivosti ve vhodných pøípadech a relevantnost výsledkù pro Spojené království. Zpráva je k dispozici na adrese:
http://www.drugmisuse.isdscotland.org/eiu/eiu.htm.
Berglund et al. (2003) Treating Alcohol and Drug Abuse. An Evidence-Based Review.
Weinheim: Wiley-VCH.
Zprávu o léèbì zneuívání alkoholu a drog vypracovali M. Berglund et al. v roce 2003. Cílem
tohoto systematického pøehledu bylo pøezkoumat vechny publikované, randomizované
kontrolované studie, posoudit závìry o úèinnosti intervencí v oblasti konzumace alkoholu/drog a v oblasti problémù souvisejících s alkoholem/drogami. Zjitìní týkající se léèby zá-
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vislosti na alkoholu a drogách byla rozdìlena do deseti èástí a diferencována podle psychologické léèby a farmakoterapie. Literatura zahrnovala vyhledávané termíny, jako alkohol,
zneuívání látek a RCT, aby byla zajitìna detekce souvisejících èlánkù v databázích
Medline a Cochrane Library v období 1966 a 2000. Dále bylo provedeno ruèní vyhledávání
v seznamech odkazù uvedených v publikovaných èláncích. Výsledky spoèívají výhradnì na
randomizovaných a dvojitì slepých kontrolovaných studiích. Publikaci Treating Alcohol and
Drug Abuse Review lze objednat na adrese:
http://www.wileyvch.de/publish/dt/books/highlights/3-527-30682-X/?sID=
Gossop et al. (2006) Treating Drug Misuse Problems: Evidence of Effectiveness.
London: National Addiction Centre Maudsley Hospital Institute of Psychiatry King´s
College London.
Zprávu nazvanou The Treating Drug Misuse Problems: Evidence of Effectiveness Report
(Léèba problémù souvisejících se zneuíváním drog: zpráva o dùkazech efektivnosti) vydali
v kvìtnu 2006 M. Gossop et al. pod zátitou Národní agentury pro léèbu zneuívání látek
(National Treatment Agency for Substance Misuse, NTA). Cílem zprávy bylo informovat pøísluné orgány a poskytovatele léèby o stavu vìci v oblasti protidrogové léèby provádìné na
základì dùkazù. Zpráva shrnula dùkazy mezinárodního výzkumu o efektivnosti protidrogové
léèby. Je rozdìlena do tøí èástí: farmakoterapie (se zvlátním zamìøením na opioidy), psychosociální intervence a veobecnou èást, která rozebírá dalí intervence, léèebné procesy,
vícenásobnou a kombinovanou léèbu a otázky poskytování slueb. Publikace The Treating
Drug Misuse Problems: Evidence of Effectiveness Report je k dispozici na adrese:
http://www.nta.nhs.uk/.
European Monitoring for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) (2007) Treatment of
Problem Cocaine Use: A Review of the Literature. Lisbon: EMCDDA.
Pøehled literatury o zpùsobech a efektivitì léèby uívání kokainu, vèetnì zpùsobù léèby duevních poruch u uivatelù cracku/kokainu, vydala agentura EMCDDA v kvìtnu 2006. Publikace rozebírá rùzné stránky závislosti na kokainu, jako je epidemiologie uívání kokainu,
vzorce uívání, sociální aspekty uivatelù kokainu, otázky tìlesného, psychosociálního a duevního zdraví, rizikové faktory, léèba, prevence a koneènì protidrogová politika zamìøená
na kokain. Zpráva podává aktuální shrnutí výzkumu zamìøeného na pøístupy k léèbì závislosti na kokainu a jejich efektivitu. Z pohledu výzkumu bylo cílem pøezkoumat vekerou existující literaturu o uívání kokainu. Bylo provedeno vyhledávání v databázích, jako je Medline
a PsychInfo, za období 2002 a 2006 (kvìten) se zadáním následujících klíèových výrazù: kokain, léèba, závislost. Dále bylo provádìno vyhledávání vech nalezených èlánkù a byly zohlednìny také zprávy z rùzných evropských výzkumných center. Z klinického pohledu byli dotazováni vichni úèastníci projektu Support for Cocaine and Crack Users in Europe (Podpora pro uivatele kokainu a cracku v Evropì, CocinEU) i dalí klíèoví pøedstavitelé jednotlivých
názorových proudù a kliniètí specialisté v oboru závislosti na kokainu s ohledem na inovativní léèebné metody, které dosud nebyly publikovány. Pøehled literatury je k dispozici na adrese:
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.content&
nnodeid=18945&sLanguageiso=EN
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UNODC (2002) Contemporary Drug Abuse Treatment  A Review of the Evidence
Base. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
Pøehled souèasné léèby zneuívání drog vydal Úøad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)
v øíjnu 2002 a je rozdìlen na oddíly vìnované detoxifikaci/stabilizaèní fázi léèby, fázi rehabilitace/prevence relapsu a efektivním slokám fáze rehabilitace/prevence relapsu. Publikace
si klade za cíl stát se informaèním zdrojem pro pracovníky v praxi a tvùrce politik. Pøehled
vychází pøedevím z randomizovaných studií a nekontrolovaných pozorovacích hodnocení
léèby. Vyhledávání zdrojù bylo provedeno v elektronických databázích za období 1980 a
kvìten 2002. Pøehled je k dispozici online na adrese:
http://www.unodc.org/odccp/treatment_toolkit.html.
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Úvod
Výsledky této zprávy vycházejí z výzkumu ve vech zemích s dostupnými údaji (v Evropì i mimo Evropu). Kvùli oddìlení studií provádìných v èlenských státech Evropské unie od studií
provádìných v ostatních evropských zemích nebo mimo Evropu byla u vech uvedených odkazù identifikována zemì pùvodu. Poèet zahrnutých odkazù byl pro kadou kapitolu seèten
a pøiøazen jako dùkaz z èlenského státu Evropské unie, z jiné evropské zemì nebo zemì mimo
Evropu. Obvykle je uvedeno, zda byl výzkum provádìn v èlenských státech Evropské unie,
pøestoe dùkazy o efektivitì nejsou lokalizací dotèené studie ovlivnìny. Obecnì existují
urèité pøehledy a systematické pøehledy o efektivnosti protidrogové léèby provádìné výzkumnými pracovníky v zemích Evropské unie (EU) (napø. Berglund et al., 2003, Rigter et al.,
2004, Amato et al., 2007), avak i tyto pøehledy se zabývají výzkumem z celého svìta.
Shrnutí
Vìtina studií efektivity farmakologických a psychosociálních intervencí se provádí ve Spojených státech amerických (USA). Ve farmakologické èásti jsou dvì ze tøí a v psychosociální
èásti ètyøi z pìti zahrnutých studií z oblasti mimo Evropu, pøedevím z USA. V pøípadì nìkolika farmakoterapeutických otázek (jako je pouití opiátových antagonistù pro krizovou intervenci a prevenci relapsu, farmakoterapie u poruch souvisejících s psychostimulancii a konopím) a v pøípadì vìtiny psychosociálních otázek (zvlátì kognitivnì-behaviorálních
intervencí a contingency managementu) rovnì pøevaují dùkazy z mimoevropských zemí,
hlavnì USA, ale také Austrálie. Na druhé stranì farmakologický výzkum z èlenských státù
Evropské unie pøedstavuje pièku ve výzkumu uplatnìní nových látek v udrovací léèbì poruch souvisejících s uíváním opioidù (jako je napøíklad perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním  slow-release oral morphine, SROM) a diacetylmorfin (heroin)).
Pøehled základních údajù 1: Zaøazené studie
hlavní body
vìtina studií efektivity farmakologických a psychosociálních intervencí se provádí ve Spojených
státech amerických (USA)
silná stránka výzkumu v oblasti drog v Evropské unii spoèívá v diverzifikaci udrovací léèby poruch
souvisejících s uíváním opiátù
údaje o výzkumu vech psychosociálních intervencí pocházejí pøevánì ze zemí mimo Evropu

Podrobné výsledky
Vìtina studií zahrnutých do farmakologické èásti tohoto pøehledu probìhla mimo Evropu.
Celkovì byly mimo Evropu realizovány dvì ze tøí studií, pøièem pozornost zasluhují nìkteré
odlinosti v nìkolika kapitolách. Ve výzkumu léèby poruch souvisejících s uíváním psychostimulancií a kanabinoidù výraznì pøevaují dùkazy z mimoevropských zemí. Ze 74 pøevánì
randomizovaných klinických studií a ostatních klinických studií, je byly zaøazeny do kapitoly o farmakologii poruch souvisejících s uíváním psychostimulancií, probìhlo 64 mimo Evropu (tab. 6).
Podobnì také kapitola o farmakoterapii poruch souvisejících s konopím podává velmi podobný obrázek, i kdy poèet zaøazených odkazù je mení: mimo Evropu probìhlo est ze sed-
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mi studií. Dále se uskuteènily mimo Evropu vechny zaøazené studie krizové intervence
a vìtina studií prevence relapsu (tøináct z dvaceti) u poruch souvisejících s uíváním opiátù.
Vyváenìjí situace je patrná u farmakoterapeutické detoxikace a udrovací léèby poruch
souvisejících s uíváním opiátù (tab. 5). Co se týká zavádìní nových látek pro léèbu poruch
souvisejících s uíváním opiátù (jako je napøíklad SROM, diamorfin), probíhá hlavní výzkum
v èlenských státech Evropské unie. Vìtina studií psychosociálních intervencí pochází z mimoevropských zemí, pøedevím USA, ale také Austrálie. Zvlátì u kognitivnì-behaviorálních
intervencí a contingency managementu nejsou témìø ádné dùkazy z èlenských státù Evropské unie, zatímco u jiných intervencí je situace více vyváená (tab. 7).
Tabulka 5: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejících s opioidy
kapitola/cíl

poèet zaøazených studií
celkem

EU

Evropa

mimo Evropu

krizová intervence opiátovými antagonisty

12





12

detoxifikace metadonem

19

13



6

detoxifikace buprenorfinem

19

6



13

detoxifikace á2-adrenergními agonisty

11

2

1

8

detoxifikace buprenorfinem  naloxonem

4





4

detoxifikace kodeinem/dihydrokodeinem

1

1





udrovací léèba metadonem

22

6



16

udrovací léèba buprenorfinem

19

8



11

udrovací léèba buprenorfinem + naloxonem

6

1



5

udrovací léèba kodeinem/dihydrokodeinem

2

1



1

udrovací léèba morfinem s pomalým uvolòováním

6

5

v

1

udrovací léèba diacetylmorfinem (heroinem)

7

6



1

prevence relapsu opiátovými antagonisty

20

5

1

13
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Tabulka 6: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejících s psychostimulancii a kanabinoidy
kapitola/cíl

poèet zaøazených studií
celkem

EU

Evropa

mimo Evropu

poruchy související s uíváním stimulancií 
detoxikace

4

1



3

poruchy související s uíváním stimulancií 
substituce

15

3



12

poruchy související s uíváním stimulancií 
abstinence

55

6



49

poruchy související s uíváním kanabinoidù

7

1



6

Tabulka 7: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: psychosociální intervence pro léèbu drogové závislosti
kapitola/cíl

poèet zaøazených studií
celkem

EU

Evropa

mimo Evropu

kognitivnì-behaviorální terapie (CBT)

15

1



14

motivaèní rozhovory (MI)

18

8



10

community reinforcement approach (CRA)

4

3



1

contingency management (CM)

31

3



28

cue exposure (CET)

5

3



2

psychodynamické a interpersonální terapie

5

1



4

poradenství

9

3



6

skupinové poradenství

4

2



2

dvanáct krokù a dalí svépomocné terapie

3

1



2

terapeutické komunity (TC)

2

1



1

ostatní skupinové a rodinné terapie

6

3



3
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6/1

Farmakologická léèba

6/1/1 Farmakologické pøípravky pro léèbu poruch souvisejících s uíváním opioidù
Celosvìtová roèní prevalence1 uívání opioidù se odhaduje kolem 0,4 % (Úøad OSN pro drogy
a kriminalitu, 2005), s výraznými regionálními rozdíly: zatímco roèní prevalence v Evropì se
pohybuje v rozmezí od 0,2 % v Øecku, Polsku a Nizozemsku po 0,8 % v Itálii a Spojeném království (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, 2005), ve Spojených
státech amerických je kolem 0,4 % (Národní institut pro zneuívání drog, 2005) a v Èínì
1,2 % (Tang et al., 2006). V Kanadì je roèní prevalence pøiblinì 0,4 % (Fischer et al., 2006).
Závislost na opioidech je spojena se závanými poruchami tìlesného zdraví  pøedevím s infekcemi virem lidské imunitní nedostateènosti (HIV) a virem hepatitidy typu C (HCV)  v dùsledku nitroilního uívání a se závaným pokozením v oblasti sociální, psychologické a fyzické v dùsledku nelegálnosti drogy a chronické povahy poruchy. Závislost na opioidech je
chronické, recidivující onemocnìní, za jeho pøíèiny se povauje kombinace genetických faktorù, faktorù vyvolaných drogami a faktorù prostøedí2 (Hser et al., 2001; Leshner, 1997;
McLellan, 2002). Léèba závislosti na opioidech proto mùe mít rùzné cíle, podle zdravotní situace a léèebné dráhy pacienta (tab. 8).
Tabulka 8: Situace a související cíle protidrogové léèby
léèebná situace

cíl léèby

krizová intervence

bezprostøední pøeití

léèba

léèba orientovaná na abstinenci zamìøená na stabilní abstinenci
a koneèné vyléèení ze závislosti

péèe

udrovací léèba smìøující ke sníení míry uívání nelegálních drog
a delikvence související s drogami vedoucí v koneèném dùsledku ke
zlepení zdraví a sociálního fungování

prevence relapsu

psychosociální nebo farmakologická podpora po detoxikaci k zajitìní
abstinence

Pro léèbu závislosti na opioidech je k dispozici øada farmakologických intervencí. I pøes jejich
rùzné zamìøení mají vechny tyto intervence spoleèný cíl zlepit zdraví a sociální fungování
a sníit drogovou kriminalitu a obtìování veøejnosti. Klíèové znaky farmakologických intervencí pøedstavují spoleèné úèinky rùzných drog na nervové okruhy. V procesu závislosti byla
vymezena rùzná stadia, mnohdy oznaèovaná výrazy jako zahájení, pokraèování [drogové
dráhy], abstinence a relaps. Úloha tìchto rùzných procesù a souvisejících neurotransmiterù
a jejich interakcí je zásadní pro pochopení vech terapeutických strategií. Napøíklad lze blokovat proces odmìny, nahradit nelegální drogy jinými, ménì kodlivými nebo ménì návykovými látkami, zajistit prevenci nebo sníení hyperaktivity na stresové ose nebo lze obnovit
rovnováhu mezi rùznými nervovými systémy. V souèasnosti dostupné látky pro léèbu závis1 = celkový poèet pøípadù onemocnìní v populaci v dané dobì
2 Prostøedí, v nìmž lidé žijí, výraznì ovlivòuje jejich postoje a chování ohlednì užívání drog.
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losti na opioidech zahrnují úplné agonisty receptorù µ (napø. metadon), kombinované èásteèné agonisty receptorù µ / antagonisty receptorù ê (napø. buprenorfin, samotný nebo
v kombinaci s nìjakým antagonistou opioidních receptorù, jako je naltrexon), opioidní antagonisty (napø. naltrexon) a á2-adrenergní agonisty (napø. klonidin, lofexidin) (tab. 9).
Tabulka 9: V Evropì schválené látky pro léèbu poruch souvisejících s užíváním opiátù
receptor-typ
1

úplný agonista receptorù ì

látka

indikace

 metadon

 detoxifikace

 morfin

 udrovací léèba

 kodein/dihydrokodein
2

èásteèný agonista receptorù µ /
antagonista receptorù ê3

 buprenorfin

antagonista opioidních receptorù

 naltrexon

 krizová intervence/prevence

 naloxon

 abstinenèní udrovací léèba

 klonidin

 detoxifikace

á2-adrenergní agonista

 detoxifikace
 udrovací léèba

 lofexidin
1 Úplní agonisté vykazují afinitu vùèi receptoru a váou se na receptor, pøièem na tomto receptoru dosahují plné úèinnosti.
2 Èásteèní agonisté se rovnì váou na daný receptor a aktivují jej, avak na tomto receptoru mají pouze èásteènou
úèinnost.
3 Receptorový antagonista je droga, která po obsazení receptoru sama nevyvolává biologickou odezvu, ale blokuje nebo sniuje odezvy vyvolané agonistou. Antagonisté mají afinitu na receptory, ale nejsou na pøísluný receptor úèinné.

Látky pro léèbu poruch souvisejících s uíváním opioidù
Metadon
Metadon je syntetický opioid pùsobící jako efektivní agonista opioidních receptorù ì s vysokou biologickou dostupností pøi perorálním podání a relativnì dlouhým terminálním poloèasem vyluèování. Proto se metadon pouívá v medicínì zvlátì pøi detoxifikaci od opioidù
a udrovací léèbì závislosti na opioidech a v souèasnosti je lékem první volby pøi udrovací
léèbì agonisty ve vìtinì evropských zemí (EMCDDA, 2006).
Buprenorfin
Buprenorfin, èásteèný agonista receptorù µ a antagonista receptorù ê, je polosyntetický
opioid s dlouhou dobou pùsobení a bìnì se pouívá jako lék pøi abstinenci a udrovací léèbì
pacientù závislých na opioidech. Buprenorfin vyvolává subjektivní úèinky podobné agonistùm a dlouhodobé terapeutické pùsobení umoòuje podávat ho ménì ne jedenkrát dennì.
Buprenorfin existuje ve formì roztoku nebo tablety, pøièem léková forma roztoku má dlouhou biologickou dostupnost. Zatímco vak jedna nedávná randomizovaná kontrolovaná
studie nasvìdèuje tomu, e v pøípadì tablet mohou být nezbytné ponìkud vyí dávky, jiná
randomizovaná kontrolovaná studie ukázala, e míra abstinenèních pøíznakù nebo uívání
nelegálních opioidù nemá souvislost s dávkou, lékovou formou ani hladinou buprenorfinu
v plazmì (Chawarski et al., 2005; Compton et al., 2006). Pacienti podle veho dávají pøed-
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nost sublingválnímu podání, které je oproti intramuskulárnímu podání buprenorfinu zøejmì
spojeno s významným zlepením v dokonèení léèby (Gandhi et al., 2003; Soeffing a Rastegar,
2007). Výsledky klinických studií je vak tøeba interpretovat obezøetnì. Pøi sublingvální aplikaci
je resorpce zpoèátku rychlá a maximální hladiny v plazmì je dosaeno 60 a 90 minut po podání.
Nejnovìjím vývojem je depotní injekce buprenorfinu, která mùe nabídnout efektivní monosti v léèbì závislosti na opioidech a zlepit prùbìh léèby pøi minimalizaci rizika, e pacient
léèbu nebude dodrovat nebo e lék zcizí k nelegálním úèelùm (Sigmon et al., 2006). Zatímco
ve vìtinì zemí je první volbou pøi léèbì závislosti na opioidech metadon, ve Francii se pro
tuto indikaci pouívá primárnì buprenorfin, protoe je bìnì dostupný veobecným praktickým lékaøùm, kteøí jej mohou pøedepisovat a léèit osoby závislé na opioidech v prostøedí ordinace. Buprenorfin mùe být alternativou pro ty pacienty závislé na heroinu, pro nì metadon v odpovídajících dávkách zøejmì není pøínosný3.
Kombinace buprenorfinu a naloxonu
Buprenorfin se obecnì podává ve formì sublingvální tablety, a proto musí být rozpustný ve
vodì. V dùsledku toho lze tablety buprenorfinu rozpustit a aplikovat injekènì a toto zneuívání je hláeno z nìkolika zemí, pøedevím ze zemí, kde preskripce probíhá v bìných ordinacích (Varescon et al., 2002). Kvùli tomuto potenciálu zneuití se zájem obrátil k vývoji tablety obsahující jak buprenorfin (s dobrou biologickou dostupností pøi perorálním podání), tak
naloxon (s nízkou biologickou dostupností pøi perorálním podání). Tato kombinovaná tableta
buprenorfinu/naloxonu by pøi sublingválním podání mìla vyvolat úèinek buprenorfinu, zatímco pøi rozputìní tablety a injekèní aplikaci vyvolá pøíznaky abstinence od opioidù. Tyto
pøedpoklady byly potvrzeny v nìkolika experimentálních studiích, které naznaèily, e kombinace buprenorfinu/naloxonu v pomìru 4 : 1 skuteènì má nízký potenciál zneuití (Stoller et
al., 2001), avak rovnocennou úèinnost z hlediska sniování míry uívání nelegálních opioidù
a baení (Fudala et al., 2003). Je vak tøeba poznamenat, e pøidaná hodnota této (draí)
kombinace nebyla prokázána v bìném klinickém prostøedí. Kombinace buprenorfinu a naloxonu je srovnatelná se samotným buprenorfinem, co se týká sniování míry uívání nelegálních opioidù a baení, a skuteènì má nií potenciál zneuití (Kleber et al., 2006).
Levo-á-acetylmetadol (LAAM)
Levometadyl acetát, známý té jako levo-á-acetylmetadol (LAAM), je syntetický opioid,
strukturou podobný metadonu. Díky svým aktivním metabolitùm má dlouhou dobu pùsobení. U léèby pomocí LAAM byla zjitìna souvislost s torsade de pointes (TdP), potenciálnì smrtelnou formou arytmie, a léèba pomocí LAAM proto byla v Evropì pozastavena. Úèinnost
LAAM je v této zprávì pouze shrnuta.
Kodein/dihydrokodein
Kodein je analgetikum dostupné ve formì tablet, roztoku k perorálnímu podání a injekce.
Kodein je povolen pro udrovací léèbu pouze v Nìmecku, kde byla popsána úèinnost srovnatelná s metadonem (Krausz et al., 1998). Podávání kodeinu je povaováno za bezpeèné,
i kdy klinické studie jeho úèinnosti jsou vzácné. V porovnání s dalími opiátovými agonisty
má dihydrokodein (DHC) kratí biologickou dostupnost a mnohem mení afinitu na opioidní
receptory µ, co vyaduje podávání èastìji ne jedenkrát dennì.
3 Pro tuto druhou indikaci nejsou k dispozici žádná empirická data.
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Morfin s pomalým uvolòováním v perorálním podání (SROM, slow release
oral morphine)
Morfin s pomalým uvolòováním v perorálním podání (SROM) pùsobí jako agonista na receptoru µ a dlouhá doba pùsobení umoòuje administraci jednou dennì. SROM je povolen pro
udrovací léèbu závislosti na opioidech v nìkolika málo evropských zemích4 (EMCDDA,
2007).
Heroin/diacetylmorfin
Nìkteøí klienti nemají z udrovací léèby metadonem nebo buprenorfinem pøínos a nadále
uívají nelegální drogy a dopoutìjí se trestného jednání. Léèit takové klienty je mimoøádnì
obtíné. Navíc i pøes znaèné rozíøení udrovací léèby v devadesátých letech 20. století zùstává úmrtnost vysoká a poklesla jen mírnì (Raschke et al., 2000; Rathod et al., 2005). Tyto
skuteènosti vyvolaly diskuzi o úpravì udrovací léèby a vedly k otázce, zda je efektivní preskripce heroinu, zvlátì u pacientù, kteøí léèbu pøedèasnì ukonèili nebo kteøí bìhem léèby
nadále uívají nelegální opioidy. Heroin (diacetylmorfin, diamorfin) je polosyntetický opioid
syntetizovaný z morfinu, který pùsobí na endogenní opioidní receptory ì. Heroin prostupuje
hematoencefalickou bariérou, k èemu dochází brzy po vstupu drogy do ilního øeèitì. Jakmile se heroin dostane do mozku, rychle metabolizuje odstranìním acetylové skupiny na
morfin, a je tudí znám jako prodroga. Je to vak molekula morfinu, která se pak naváe na
opioidní receptory a vyvolává subjektivní úèinky heroinového opojení. Heroin lze aplikovat
nìkolika rùznými zpùsoby, mimo jiné òupáním a nitroilnì. Uívat se dá také kouøením, pøi
nìm jsou vdechovány výpary, které se z nìj po zahøátí uvolòují.
á2-adrenergní agonisté
Centrálnì pùsobící á2-adrenergní blokátory, jako je klonidin-hydrochlorid a lofexidin, jsou
pøedepisovány tradiènì jako antihypertenziva, byly vak novì zdokonaleny a uívají se pro
zvládání abstinenèních pøíznakù u pacientù podstupujících detoxifikaci od opioidù. á2-adrenergní agonisté sniují symptomy spojené s abstinencí od opioidù, jako je napøíklad zimnice, pocení, aludeèní køeèe, prùjem, svalové bolesti, výtok z nosu a oèí. á2-adrenergní
agonisté nejsou opiáty, a proto nevytváøejí závislost. Navíc samy nevyvolávají abstinenèní
pøíznaky.
Naltrexon/Naloxon
Opioidní antagonisté blokují opiátový efekt, brání nástupu euforie vyvolané opioidy a nemají
ádný potenciál zneuití. Naltrexon, opiátový antagonista s dlouhou dobou pùsobení, se pouívá v udrovací farmakoterapii osob, u nich probìhla úplná detoxifikace od heroinu, a pouívá se také pro rychlou detoxifikaci, po ní následuje léèba naltrexonem pøi perorálním podávání po dobu a dvanácti mìsícù kvùli prevenci relapsu.
Naloxon je neselektivní krátkodobì pùsobící kompetitivní antagonista opiátových receptorù
s mimoøádnì vysokou afinitou na opiátové receptory µ v centrální nervové soustavì (nejvìtí
nervové soustavy, která má spolu s periferní nervovou soustavou zásadní úlohu v øízení lidského chování). Naloxon vede k rychlé blokádì tìchto receptorù, co èasto vyvolává rychlý
nástup abstinenèních pøíznakù, a proto je indikován k akutní léèbì respiraèní deprese zpùso-

4 v Rakousku, Bulharsku a Slovinsku
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bené pøedávkováním opioidy. Naloxon navíc pùsobí jako antagonista, i kdy s nií afinitou,
na opiátových receptorech ê a ä.
6/1/1/1 Krizová intervence
Pouití naloxonu a naltrexonu pro krizovou intervenci
Do této kapitoly bylo zaøazeno vech sedm studií (vèetnì jedné randomizované kontrolované
studie) a pìt pøehledù, vechny provedené mimo Evropu, pøedevím ve Spojených státech.
Úvod
Pøedávkování heroinem je jednou z hlavních pøíèin úmrtí osob závislých na heroinu (Sporer,
2003) a nefatální pøedávkování osob závislých na opioidech má vysokou prevalenci (Warner-Smith et al., 2001). Jedna studie ukázala, e u 2333 % injekèních uivatelù heroinu dolo
za poslední rok k nefatálnímu pøedávkování a 43 % bylo za poslední rok svìdkem pøedávkování heroinem u jiného uivatele (Sporer, 1999).
Shrnutí výsledkù
Krátkodobì pùsobící opioidní antagonista naloxon je efektivní pøi léèbì pacientù s pøedávkováním. Dlouhodobìjí uívání opiátových antagonistù vak mùe vést ke sníení tolerance
opioidù, a tím ke zvýení rizika pøedávkování.
Pøehled základních údajù 2: Možnosti farmakologické léèby u krizové intervence
hlavní body

síla dùkazù

naloxon je efektivní látkou pøi léèbì respiraèní deprese a kómatu v dùsledku
pøedávkování

***

dlouhodobìjí uívání naltrexonu mùe zvýit riziko pøedávkování

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Krátkodobì pùsobící opiátový antagonista naloxon je povaován za efektivní látku pøi léèbì
respiraèní deprese a kómatu u pøedávkovaných pacientù (Kaplan et al., 1999). Tato skuteènost vyvolala diskuzi o nové strategii ke sníení rizika pøedávkování, a to tím, e naloxon by
mìl závislý uivatel k dispozici doma k podání druhou osobou, aby se zabránilo smrtelnému
pøedávkování (Baca a Grant, 2005; Lagu et al., 2006; Sporer, 2003). Ve prospìch tohoto doporuèení svìdèí nedávná studie, která ukazuje, e zvlátì uivatelé drog, u kterých u nìkdy
dolo k pøedávkování, naloxon jinému uivateli v pøípadì pøedávkování ochotnì podají (Lagu
et al., 2006).
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Neexistují ádné dùkazy, které by nasvìdèovaly tomu, e podkoní nebo nitrosvalová aplikace jsou oproti nitroilnímu podání naloxonu horí (Clarke, 2001), pøièem nazální aplikace
jako dalí zpùsob podání je podle veho srovnatelnì efektivní jako nitroilní aplikace (Barton
et al., 2005). Jiné studie zkoumaly preventivní úèinek depotní formy naltrexonu s prodloueným uvolòováním, pøièem první zjitìní svìdèí o klinické úèinnosti prevence pøedávkování
opioidy (Hulse et al., 2005).
Jeliko období abstinence mùe vést ke sníení tolerance a je prokázáno, e pøedstavuje
zvlátì rizikové období, je nejlepí prevencí pøedávkování heroinem úèast v udrovací léèbì
s podáváním opioidù. Vechny osoby závislé na opioidech, které se rozhodnou pro abstinenèní léèbu, je tøeba seznámit s tím, e po období abstinence je riziko pøedávkování zvlátì vysoké. To platí pøedevím tehdy, jestlie abstinence bylo dosaeno doèasnì pomocí udrovací
léèby dlouhodobì pùsobícím opiátovým antagonistou naltrexonem. Dlouhodobìjí uívání
naltrexonu mùe vyvolat nadmìrnou citlivost opiátových receptorù µ a zvýení rizika pøedávkování (Lesscher et al., 2003). Digiusto et al. (2004) prokázali, e pøedávkování úèastníkù
studie léèených naltrexonem po ukonèení léèby je osmkrát èastìjí ne u pacientù, kteøí
absolvovali léèbu agonisty. V nedávné dobì Gibson et al. (2007) zjistili, e riziko úmrtí na
pøedákování v souvislosti s perorálnì podávaným naltrexonem je podle veho vyí ne
v souvislosti s léèbou metadonem. Tyto výsledky vyvolávají otevøenou diskuzi o perorálnì
podávaném naltrexonu z hlediska rizika úmrtí v dùsledku pøedávkování.
6/1/1/2 Farmakoterapie abstinence/detoxifikace od opioidù
Abstinenèní nebo detoxifikaèní léèba je nezbytným krokem k zahájení následné bezdrogové
léèby a bìhem detoxifikace mohou být ke zvládnutí abstinenèních pøíznakù uívány rùzné
farmakologické látky, vèetnì (èásteèných/úplných) opiátových agonistù (napø. metadonu,
buprenorfinu), opiátových antagonistù (napø. naltrexonu) a á2-adrenergních agonistù (napø.
klonidinu). Hlavním cílem farmakoterapie bìhem detoxifikace je zmírnit závanost pøíznakù
abstinence od opioidù, aby se zabránilo zbyteènému utrpení pacienta a medicínským komplikacím (napø. epileptickým záchvatùm), a také zvýit motivaci pacienta k pokraèování
v léèbì (Gonzalez et al., 2004). Rùzné Cochranovy pøehledy o detoxikaci nasvìdèují tomu, e
nejvíce provìøenou strategií detoxikace pacientù závislých na heroinu je náhrada nelegálního krátkodobì pùsobícího opioidu dlouhodobì pùsobícím opiátovým agonistou metadonem,
jeho dávky jsou postupnì sniovány, a je podávání nakonec úplnì ukonèeno (Amato et al.,
2005). Proces a výsledek dlouhodobì sniovaných dávek opiátového agonisty lze zlepit doplòkovou preskripcí blokátoru kalciového kanálu, jako je napø. nimodipin (Jimenez-Lerma et
al., 2002), zatímco doplòková preskripce amantadinu (antivirového léku uívaného také jako
antiparkinsonikum) podle veho efektivitu sniování dávek metadonu u pacientù závislých
na heroinu nezlepuje, a u se jedná o pacienty s komorbidní závislostí na kokainu nebo bez
této komorbidity (Perez de los Cobos et al., 2001).
Metadon jako detoxifikaèní látka (vèetnì metadonové redukèní léèby)
Do této kapitoly bylo zaøazeno sedm systematických pøehledù (est z nich z èlenských státù
EU), dvì randomizované kontrolované studie (jedna z èlenského státu EU), ètyøi dalí studie
(tøi z èlenských státù EU) a est pøehledù (tøi z èlenských státù EU).
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Úvod
Metadon je opiátový agonista, jeho pouití v detoxifikaèní léèbì je v Evropì nejrozíøenìjí.
Detoxifikaèní léèba metadonem se obvykle provádí podle lineárního schématu s rovnomìrným sniováním dávek. Sniování dávek metadonu se v souèasné dobì povauje za standardní detoxifikaèní pøístup a i pøes nízkou míru retence v léèbì je vìtina pacientù v Evropì
léèena ambulantnì (Gossop, 2006).
Shrnutí výsledkù
Existují dùkazy, e detoxifikaèní léèba s postupným sniováním dávek metadonu je spojena
s odpovídající úspìností dokonèení abstinence, sníením abstinenèních pøíznakù na snesitelnou míru a s minimálními nepøíznivými úèinky. Urèení míry rychlosti sniování dávek metadonu klinickým pracovníkem namísto pacientem je spojeno s vìtím sniováním dávek.
Úèinnost metadonu v detoxifikaèní léèbì je v porovnání s úèinkem metadonu v udrovací
léèbì omezená. Poèet pøípadù pøedèasnì ukonèené detoxikaèní léèby metadonem zùstává
vysoký, zvlátì v ambulantním prostøedí oproti pobytové léèbì. Bez ohledu na zjitìní týkající se metadonu a á2-adrenergních agonistù v jedné nedávné randomizované kontrolované
studii, ukazuje souèasný systematický Cochranùv pøehled, e metadon má lepí výsledky ne
jiní opioidní agonisté z hlediska úspìnosti dokonèení léèby a e pacienti vykazovali mení
abstinenèní pøíznaky.
Pøehled základních údajù 3: Metadon jako detoxifikaèní látka
hlavní body

síla dùkazù

detoxifikace od opioidù pomocí metadonu ve sniovaných dávkách vede ke sníení
abstinenèních pøíznakù a zvýení úspìnosti dokonèení léèby ve srovnání
s placebem

****

ve srovnání s jinými opiátovými agonisty vykazuje metadonová detoxifikace lepí
výsledky z hlediska úspìnosti dokonèení léèby a mení závanosti abstinenèních
pøíznakù

****

programy metadonové detoxifikace s pevnì daným schématem mohou vést k vyí
úspìnosti dokonèení léèby ne programy metadonové detoxikace s flexibilním
schématem

?

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Metadon je popisován jako nejefektivnìjí farmakoterapeutická látka v souèasnosti pouívaná pøi detoxifikaci (Kreek, 2000) a detoxifikaèní léèba s postupným sniováním dávek
metadonu vykazuje ménì závané abstinenèní pøíznaky a mení poèet pøípadù pøedèasnì
ukonèené léèby ne placebo (Amato et al., 2007). U mnoha pacientù vak dochází k relapsu
uívání heroinu a v porovnání s metadonovou udrovací léèbou vede metadonová detoxifi-

43

6

6

VÝSLEDKY

kaèní léèba k vyímu poètu pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby, pøestoe vliv na pomìrné zastoupení pozitivních vzorkù moèi zùstává u obou léèebných modalit vysoký (Amato et al.,
2007; Kleber et al., 2006; Simoens et al., 2002). Kvùli nevalným výsledkùm léèby zvlátì
u pøístupù zaloených na rychlé detoxifikaci (napø. sniování dávek o 10 % za týden), pøi
nich dochází k pøeruením sniování dávek, uívání nelegálních drog a nástupu abstinenèních pøíznakù, se doporuèuje pozvolné sniování dávek metadonu (napøíklad 3 % za týden)
(Kleber et al., 2006).
Metadonová redukèní léèba jako zvlátní forma dlouhodobé metadonové detoxifikaèní léèby
má obdobné rysy jako léèba s postupným sniováním dávek metadonu (Gossop, 2006).
Podobnì i její výsledky jsou analogické výsledkùm programù metadonové udrovací léèby.
Jeliko plánované sniující se dávky dostávaly pouze dvì tøetiny pacientù v metadonové
redukèní léèbì5, metadonová redukèní léèba mnohdy není realizována tak, jak by mìla (Gossop, 2006). Dokonce i v pøípadì, kdy je metadonová redukèní léèba realizována tak, jak má
být, zùstávají výsledky nevalné, a to zvlátì ve srovnání s metadonovou udrovací léèbou
z hlediska sniování míry uívání nelegálních opioidù a trestného jednání (Gossop, 2006).
Vyí dávky metadonu (60 mg) u pomalé detoxifikace byly potvrzeny jako efektivnìjí ne
nií dávky (20 mg) z hlediska udrení pacienta v léèbì (Berglund et al., 2003). Také metadonové programy s pevnì daným schématem sniování dávek ne programy s flexibilním schématem, moná kvùli sníeným prùmìrným dávkám ve skupinì s flexibilním reimem (Simoens et al., 2002). Jiná zpráva vak nezjistila ádné rozdíly mezi výsledky programù s pevnou
a flexibilní prùmìrnou dávkou (Gossop, 2006). Pacienti, kteøí jsou informováni o schématu
sniování dávek metadonu, mají lepí výsledky ne neinformovaní pacienti, i kdy pacienti
nedosahují lepích výsledkù, jestlie si sami øídí schéma dávek podle sebe (Gowing et al.,
2001; Kleber et al., 2006; Rigter et al., 2004). Jedna zpráva o efektivnosti zjistila, e detoxifikace s postupným sniováním dávek metadonu má vyí pravdìpodobnost úspìného dokonèení, jestlie je schéma naplánováno tak, aby probìhlo v krátkém èasovém období (21
dnù nebo ménì) (Gowing et al., 2001).
Ve srovnání s ostatními opiátovými agonisty vykazoval metadon lepí výsledky z hlediska
úspìnosti dokonèení léèby a mení závanosti abstinenèních pøíznakù (Amato et al., 2004).
Rùzné zprávy o efektivitì léèby prokázaly, e potenciál metadonu zmíròovat abstinenèní pøíznaky je stejný jako u á2-adrenergních agonistù, jako je klonidin nebo lofexidin (Berglund et
al., 2003; Rigter et al., 2004) a e nízké dávky metadonu jsou podle zjitìní stejné jako klonidin v efektivitì potlaèování abstinenèních pøíznakù (Gowing et al., 2001; Kleber et al., 2006).
Ve srovnání s pacienty léèenými metadonem vak pacienti léèení klonidinem mìli vyí pravdìpodobnost pøedèasného ukonèení léèby, moná kvùli tomu, e opioidní agonisté potlaèují
abstinenèní pøíznaky na zaèátku léèby (Kleber et al., 2006). Mezi klonididem a nízkými dávkami metadonu nebyly z hlediska abstinenèních pøíznakù zjitìny ádné rozdíly, avak pacienti léèení klonidinem mají tendenci pøedèasnì ukonèovat léèbu oproti pacientù léèeným
metadonem (Gowing et al., 2001; Kleber et al., 2006). Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie vak zjistila, e pacienti randomizovaní do skupiny s lofexidinem + naloxonem mìli
pøed relapsem delí období abstinence ne pacienti, kteøí dostávali metadon (McCambridge
et al., 2007). Navíc pacienti léèení lofexidinem mìli vyí pravdìpodobnost dokonèení deto5 postupné snižování dávek metadonu v èase
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xifikace a vyí pravdìpodobnost abstinence od opiátù po pìti mìsících ne pacienti detoxifikovaní metadonem. Tato zjitìní byla shledána jako konzistentní s výsledky døívìjích
studií, které vykazovaly rychlejí ústup abstinenèních pøíznakù po lofexidinu ve srovnání
s metadonovou detoxifikací (McCambridge et al., 2007). V dùsledku nìkolika významných
omezení je vak nutné tato nedávná zjitìní intepretovat obezøetnì a nejnovìjí Cochranùv
pøehled nezjistil mezi metadonem a adrenergními agonisty ádné statisticky významné rozdíly (Amato et al., 2005).
Analýza jednotlivých studií v systematickém pøehledu ukázala, e pacienti detoxifikovaní
metadonem mají ménì vedlejích úèinkù a abstinenèních pøíznakù ne pacienti léèeni adrenergními agonisty. Zejména rané abstinenèní pøíznaky byly lépe kontrolovány metadonem
ne lofexidinem (Amato et al., 2005). Tyto výsledky korelují s døívìjími tvrzeními, e metadonová léèba je efektivnìjí ne léèba á2-adrenergními agonisty z hlediska udrení pacienta
v léèbì a míry relapsu a poskytuje lepí bezpeènostní profil (Amato et al., 2004).
Jedna zpráva o efektivnosti uvedla, e kombinace metadonu a nimodipinu, blokátor kalciového kanálu dihydropyridin, mùe zlepit výsledky léèby, avak ádná klinická studie tato
zjitìní nepotvrdila (Rigter et al., 2004). Buspiron, azipiron pouívaný pøedevím jako anxiolytikum, podávaný vedle metadonu, mùe vést k rychlejímu a èastìjímu sniování dávek
metadonu, avak k potvrzení této hypotézy bude tøeba více studií (Buydens-Branchey et al.,
2005).
Existují dùkazy, e závanost abstinenèních pøíznakù pøi sniování dávek metadonu lze sníit
rùznými psychosociálními opatøeními, mezi nì patøí dobrá informovanost pacientù (Green
a Gossop, 1988), contingency management (Hall et al., 1979) nebo poradenství (Rawson et
al., 1983). Cochranùv pøehled zjistil, e psychosociální léèba nabízená vedle nìjakého farmakologického detoxikaèního programu je efektivní z hlediska úspìnosti dokonèení léèby, výsledkù pøi následné kontrole a dodrování léèby (Amato et al., 2004).
Kleber et al. (2006) uvádìjí, e kombinace farmakologické léèby s behaviorálními a psychosociálními pøístupy zvyuje úèinnost (Kleber, 2003). Nedávný Cochranùv pøehled zjistil
pouze jedinou randomizovanou kontrolovanou klinickou studii porovnávající ambulantní
a pobytovou detoxifikaèní léèbu od opioidù, pøièem naznaèil, e detoxifikace od opioidù
v lùkových zaøízeních je o nìco málo efektivnìjí, avak dostupné výzkumné podklady zùstávají omezené (Day et al., 2007).
Buprenorfin jako detoxifikaèní látka
Z devatenácti studií zaøazených do této kapitoly je tøináct z mimoevropských zemí: pìt systematických pøehledù (dva z nich z èlenských státù EU), est randomizovaných kontrolovaných studií (dvì z èlenských státù EU), pìt dalích studií (jedna z èlenského státu EU) a dva
pøehledy (jeden z èlenského státu EU).
Úvod
Èásteèný agonista receptorù µ a antagonista receptorù ê buprenorfin je látkou v Evropì bìnì uívanou k detoxifikaèní léèbì pacientù závislých na opiátech. Stejnì jako v pøípadì metadonu probíhá detoxifikaèní léèba buprenorfinem ve schématu lineárnì sniovaných dávek
s rovnomìrným sniováním.
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Shrnutí výsledkù
Buprenorfin má podle veho podobnou úèinnost jako metadon ve sniovaných dávkách
pøi detoxifikaci od opioidù, pøi obdobné efektivitì ve zmíròování abstinenèních pøíznakù
a v úspìnosti dokonèení detoxifikaèní léèby. V porovnání s klonidinem vykazuje buprenorfin
vyí efektivitu pøinejmením v managementu abstinenèních pøíznakù a má ménì nepøíznivých úèinkù. Proto se jako efektivní strategie pøi detoxifikaci pacientù závislých na opioidech
ukázala náhrada heroinu buprenorfinem ve sniovaných dávkách s následnou preskripcí
á2-adrenergních agonistù (napø. klonidinu nebo lofexidinu) ke sníení abstinenèních symptomù (Gowing et al., 2004; Gowing et al., 2004a).
Je vak tøeba poznamenat, e pacienty s vysokými dávkami heroinu je nìkdy obtíné stabilizovat èásteèným agonistou buprenorfinem, co vede k urychleným abstinenèním symptomùm a pøedèasnému ukonèení léèby.
Pøehled základních údajù 4: Buprenorfin jako detoxifikaèní látka
hlavní body

síla dùkazù

detoxifikace od opioidù pomocí buprenorfinu ve sniovaných dávkách vede ke
sníení závaných abstinenèních symptomù a zvýení úspìnosti dokonèení léèby
v porovnání s placebem

****

buprenorfin má pøi detoxifikaci od opioidù podle veho podobnou úèinnost jako
sniované dávky metadonu

***

buprenorfin je oproti klonidinu efektivnìjí pøi managementu abstinenèních
symptomù, vèetnì lepího bezpeènostního profilu

****

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Úèinnost buprenorfinu pøi detoxifikaci pacientù závislých na opioidech je srovnatelná s metadonem z hlediska udrení v léèbì, míry uívání nelegálních drog a potlaèení abstinenèních
symptomù, i kdy detoxifikaci buprenorfinem lze provést rychleji, bìhem tøí a osmi dnù
(oproti bìné délce 14 dnù pøi detoxikaci metadonem) (Gowing et al., 2007; Kleber et al.,
2006; Rigter et al., 2004). Nebyly také zjitìny ádné významné rozdíly mezi buprenorfinem
a metadonem z hlediska úspìnosti dokonèení léèby, a to i pøes rychlejí zvládnutí abstinenèních symptomù pøi podávání buprenorfinu (Gowing et al., 2007). Navíc souèasný Cochranùv pøehled zjistil, e ani buprenorfin ani metadon nejsou spojeny s významnými nepøíznivými úèinky, pokud jsou nasazovány ke zvládnutí abstinence od opioidù. Gossop et al. (2006)
vak uvádìjí, e detoxifikace buprenorfinem pøináí ménì závané abstinenèní symptomy
oproti detoxifikaci metadonem a mùe vést k vyímu poètu pøípadù dokonèené detoxifikaèní léèby. Kornor et al. (2006) nicménì doporuèují sniování dávek pøi ambulantní léèbì bed-
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livì sledovat kvùli znaènému psychologickému stresu a zvýenému riziku úmrtí. Nedávný
Cochranùv pøehled nasvìdèuje tomu, e postupné sniování dávek buprenorfinu po udrovací léèbì buprenorfinem se podle veho ukazuje jako efektivnìjí ne rychlé sniování dávek,
avak k potvrzení tohoto pøedpokladu je potøeba dalí výzkum (Gowing et al., 2007).
Stejnì jako v pøípadì metadonu závisí úèinnost buprenorfinu pøi detoxifikaèní léèbì na prostøedí léèby; relativní úèinnost ambulantní a pobytové léèby zùstává ponìkud nejasná
(Lingford-Hughes et al., 2004). Zpráva institutu Trimbos o efektivitì zjistila, e buprenorfin
je ménì efektivní v ambulantním ne pobytovém zaøízení, avak v ambulantním zaøízení vykazuje vyí míru udrení pacientù v léèbì ne metadon. Kosten a OConnor (2003) dávají
pøed metadonem pøednost buprenorfinu jako strategii první volby pøi postupném sniování
dávek opioidù a detoxifikaci, protoe abstinenèní symptomy metadonu trvají déle ne u buprenorfinu. Konvenèní detoxifikace v lùkovém zaøízení (klonidin a dalí léky po dobu prùmìrnì 3,5 dne) se prokázala jako efektivnìjí z hlediska dosaení poèáteèní abstinence ne
ambulantní detoxifikace s nasazením buprenorfinu (Digiusto et al., 2005). Pouze 12 % pacientù léèených buprenorfinem v ambulantních zaøízeních dosáhlo poèáteèní abstinence
oproti 24 % pacientù v konvenèní pobytové léèbì (Digiusto et al., 2005), i kdy ambulantní
detoxifikace se ukázala jako efektivnìjí s buprenorfinem ne v pøípadì, kdy byly v ambulantních zaøízeních nasazeny konvenèní symptomatické léky (napø. klonidin) (4 %) (Digiusto
et al., 2005).
Úèinnost buprenorfinu pøi detoxifikaèní léèbì závisí na dávce; nízké dávky buprenorfinu jsou
podle zjitìní efektivní ke zmíròování abstinenèních pøíznakù, pøièem dosahují pøijatelné
úspìnosti z hlediska udrení pacientù v léèbì, a to i pøes doplòkovou medikaci k léèbì nespecifických symptomù, jako je úzkost a nespavost (Fuscone et al., 2005). Assadi et al. (2004)
uvádìjí, e detoxifikace od opioidù s pouitím vysokých dávek buprenorfinu (12 mg) bìhem
24 hodin je vhodným pøístupem ke zkrácení doby nutné k detoxifikaci od opioidù. Jedna skupina dvaceti pacientù byla léèena buprenorfinem v dávce 12 mg za 24 hodin, ostatní pacienti dostávali bìné dávky buprenorfinu postupnì sniované po dobu pìti dnù. Mezi skupinami nebyly zjitìny ádné významné rozdíly z hlediska udrení pacientù v léèbì, závanosti
subjektivnì hodnocených pøíznakù abstinence od opioidù a profilu vedlejích úèinkù. U pacientù léèených vysokými dávkami buprenorfinu ve 24 hodinách nastaly maximální abstinenèní pøíznaky brzy a u pacientù ve skupinì s konvenèním protokolem byla vyí pravdìpodobnost, e budou více uívat podpùrné léky ke zmírnìní symptomù. K potvrzení tìchto výsledkù jsou vak potøeba rozsáhlejí studie.
Tradièní aplikace karbamazepinu  antikonvulziva a stabilizátoru nálady pouívaného pøi
léèbì epilepsie a bipolární poruchy  podle veho zlepuje klinické výsledky detoxifikace
s nasazením buprenorfinu u pacientù závislých na opiátech, kteøí zneuívají dalí drogy (Seifert et al., 2005). Pacienti léèení buprenorfinem a karbamazepinem vykazovali lepí výsledky
v psychologickém stavu a efektivnìjí krátkodobé úlevì od afektivních poruch ne pacienti
léèení metadonem a karbamazepinem. Do této studie vak bylo zaøazeno pouze 26 pacientù,
take tato zjitìní je tøeba potvrdit dalími studiemi. Buprenorfin ve sniovaných dávkách se
ukázal jako efektivnìjí ne klonidin nebo klonidin kombinovaný s naltrexonem pøi managementu abstinence od opioidù, zvlátì co se týká potlaèení abstinenèních symptomù (Gowing
et al., 2007; Kleber et al., 2006). Buprenorfin pravdìpodobnì zmíròuje abstinenèní symptomy více ne klonidin (Gowing et al., 2001). Navíc buprenorfin má ménì vedlejí úèinkù na
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èinnost srdce ne klonidin a metadon (Gossop, 2006; Gowing et al., 2001; Rigter et al.,
2004). Ve srovnání s klonidinem má buprenorfin také pozitivnìjí úèinky na pohodu a psychosociální promìnné pacienta (Ponizovsky et al., 2006). Collins et al. (2005) nezjistili ádné
významné rozdíly, avak vyí úspìnost udrení v léèbì u pacientù detoxifikovaných buprenorfinem ne za pouití detoxifikace od heroinu v anestezii nebo pomocí klonidinu, avak
ádné rozdíly v úspìnosti dokonèení detoxifikace na lùkových oddìleních a ve vzorcích
moèi bez opioidù. Doplòující behaviorální léèba pøipojená k detoxifikaèní léèbì buprenorfinem (pobídkový program nákupních poukázek a posilování komunitních vazeb) vede k lepím výsledkùm v ukazateli trvání abstinence ne u standardní metadonové detoxifikaèní léèby (Simoens et al., 2002).
Z nedávné doby pochází návrh provádìt detoxifikaci pacientù závislých na heroinu jednorázovou dávkou buprenorfinu (32 mg), protoe kombinace vysoké dávky, relativnì dlouhého
plazmatického biologického poloèasu a pomalé disociaèní kinetiky drogy z opioidních receptorù podle veho vede k pomalému a efektivnímu procesu odeznívání pùsobnosti opioidù
(Kutz a Reznik, 2002). Budoucí výzkum by se mìl zamìøit na determinanty abstinence po
ukonèení aplikace buprenorfinu ve sniovaných dávkách a optimální pøístup k dosaení abstinence po dlouhodobé substituèní léèbì buprenorfinem. Také efektivita buprenorfinu pøi
zvládání symptomù abstinence od metadonu oproti abstinenci od heroinu zùstává nadále
nejasná, pøestoe nìkteré studie naznaèily, e nasazení buprenorfinu ke zvládání symptomù
abstinence od metadonu je moné (Gowing et al., 2007). Více informací je rovnì potøeba
ohlednì pøechodu z metadonu na buprenorfin, který mùe vést k rychlejímu odeznìní abstinenèních symptomù (Johnson et al., 2003).
á2-adrenergní agonisté jako detoxifikaèní látky
Do této kapitoly je zaøazeno jedenáct studií, z nich osm bylo provedeno mimo Evropu: dva
systematické pøehledy, osm randomizovaných kontrolovaných studií (dvì z èlenských státù
EU) a jeden pøehled.
Úvod
Nasazení á2-adrenergních agonistù (klonidinu, lofexidinu) k managementu akutní fáze abstinence od opioidù je v Evropì bìné.
Shrnutí výsledkù
Adrenergní agonisty (klonidin a lofexidin) lze povaovat za efektivní zpùsob detoxifikace,
zvlátì pro pacienty, kteøí upøednostòují detoxifikaèní léèbu bez opioidù. Ve srovnání s postupnì sniovanými dávkami metadonu vede management pøíznakù abstinence od opioidù
s á2-adrenergními agonisty, jako klonidin a lofexidin, ke stejnému poètu pøípadù úspìnì
dokonèené abstinence a ke stejné celkové závanosti abstinenèních symptomù, avak k vìtím vedlejím úèinkùm, a tudí k vyímu poètu pøedèasnì ukonèené léèby, zvlátì v jejím
poèáteèním stadiu. Buprenorfin se ukazuje jako lepí ne klonidin s ohledem na lepí bezpeènostní profil, pohodu a sobìstaènost pacienta. Lofexidin vykazoval v porovnání s klonidinem ménì vedlejích úèinkù pøi podobné klinické efektivitì. Nejèastìji popisovaným nepøíznivým úèinkem abstinenèní léèby klonidinem je hypotenze, co vede k doporuèení pravidelnì kontrolovat krevní tlak. Vzhledem k vedlejím hypotenzním úèinkùm klonidinu je tøeba pøi
ambulantní léèbì pøednostnì nasazovat lofexidin.
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Pøehled základních údajù 5: á2-adrenergní agonisté pøi detoxifikaci
hlavní body

síla dùkazù

á2-adrenergní agonisté jsou zvlátì efektivní pro pacienty, kteøí upøednostòují
detoxifikaèní léèbu bez opioidù, mají vak více vedlejích úèinkù a vyí poèet
pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby

***

buprenorfin je efektivnìjí ne klonidin z hlediska lepího bezpeènostního
profilu, pohody pacienta, úspìnosti dokonèení léèby a sobìstaènosti

***

kombinace lofexidinu a opiátových antagonistù ukázala vyí úspìnost
dokonèení léèby a delí období abstinence v porovnání se samotným
lofexidinem nebo samotným metadonem

***

lofexidin vykazoval v porovnání s klonidinem ménì vedlejích úèinkù pøi
obdobné klinické efektivitì, a proto by mìl být upøednostòován v ambulantní
léèbì

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
á2-adrenergní agonisté klonidin a lofexidin jsou registrovanými látkami pro detoxifikaèní
léèbu. Klonidin sniuje symptomy související s abstinencí od opioidù, i kdy pøíznaky jako úzkost, neklid a nespavost zcela neodstraòuje (Kleber et al., 2006). V porovnání s morfinem je
klonidin efektivnìjí pøi potlaèování objektivních abstinenèních symptomù, avak ménì
efektivní ne morfin pøi zmíròování subjektivních abstinenèních symptomù (Kleber et al.,
2006). Bylo zjitìno, e nií dávky metadonu jsou stejnì efektivní v potlaèování abstinenèních symptomù jako klonidin, avak u pacientù léèených klonidinem byla vyí pravdìpodobnost pøedèasného ukonèení léèby (Gowing et al., 2001; Kleber et al., 2006). Mezi klonidinem
a niími dávkami metadonu pøi øeení abstinenèních symptomù nebyly zjitìny ádné rozdíly, avak pacienti léèení klonidinem mìli tendenci ukonèovat léèbu døíve ne pacienti léèení metadonem (Gowing et al., 2001; Kleber et al., 2006). Jedním z dùvodù vysokého procenta
pøípadù pøedèasného ukonèení léèby klonidinem v raném stadiu je moná to, e u pacientù
léèených klonidinem nastávají abstinenèní symptomy v léèbì døíve v porovnání se sniovanými dávkami metadonu (Gowing et al., 2001). Dalím dùvodem nízké úspìnosti udrení
pacienta v léèbì pøi podávání klonidinu mùe být vyí výskyt nepøíznivých úèinkù. Pøestoe
ve prospìch úèinnosti klonidinu svìdèí více dùkazù, bylo prokázáno, e lofexidin by mìl být
preferován pøed klonidinem, protoe u lofexidinu je nií pravdìpodobnost výskytu hypotenze (Gowing et al., 2004). Díky tomu je lofexidin zvlátì vhodný ve vìzeòském prostøedí, kde
preskripce metadonu není moná (Howells et al., 2002).
Porovnání á2-adrenergních agonistù s postupnì sniovanými dávkami metadonu ukazuje
urèité rozdíly  delí trvání léèby pøi sniování dávek metadonu, nulový rozdíl v úspìnosti
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dokonèení léèby, podobnou nebo marginálnì vìtí závanost abstinenèních symptomù
u á2-adrenergních agonistù, rychlejí odstranìní abstinenèních pøíznakù pøi podávání
á2-adrenergních agonistù, více neádoucích úèinkù u klonidinu  avak ádný celkový rozdíl
v klinické úèinnosti (Gowing et al., 2004).
Systematický pøehled zahrnující deset klinických studií ukazuje, e klinická efektivita buprenorfinu je vyí ne u klonidinu z hlediska potlaèení symptomù abstinence od opioidù, udrení v léèbì, vedlejích úèinkù a dokonèení léèby (Gowing et al., 2004). Nedávné randomizované studie tato zjitìní potvrzují. Oreskovich et al. (2005) ve své randomizované prospektivní
pilotní studii prokázali, e vysoké dávky buprenorfinu jsou lepí ne klonidin pøi akutní detoxikaci od heroinu, a to v nìkolika ukazatelích, jako je napøíklad potlaèení abstinenèních
symptomù.
Ponizovsky et al. (2006) porovnávali detoxifikaèní programy uplatòující buprenorfin a klonidin z hlediska vedlejích úèinkù a úèinkù na pohodu pacienta a jeho psychosociální promìnné v randomizované kontrolované studii. Autoøi uvedli, e buprenorfin je pro detoxifikaci
pacienta v lùkovém zaøízení vhodnìjí, a to právì na základì tìchto zjitìní. Podávání buprenorfinu v kombinaci s behaviorálními intervencemi se ukázalo jako efektivnìjí ne kombinace klonidinu a behaviorálních intervencí z hlediska udrení v léèbì pøi detoxifikaci adolescentù závislých na opioidech (Marsch et al., 2005). U pacientù léèených buprenorfinem byla
také vyí pravdìpodobnost negativních vzorkù moèi. Na druhé stranì Digiusto et al. (2005)
zjistil vyí míru udrení v léèbì u pacientù léèených pøi detoxifikaci v lùkovém zaøízení klonidinem plus dalími symptomatickými léky ne u pacientù léèených pøi detoxifikaci ambulantnì buprenorfinem nebo klonidinem plus dalími symptomatickými léky.
Vyí úspìnost dokonèení léèby byla zjitìna u pacientù v léèbì klonidinem-naloxonem pod
sedativy (rychlá detoxifikace od opioidù) ne pøi detoxifikaci s podáváním klonidinu (Arnold-Reed a Hulse, 2005). Dùvody tìchto zjitìní vak zùstávají nejasné: nebyly zjitìny ádné
rozdíly v sekundárních výsledcích, jako je napøíklad závanost abstinenèních symptomù nebo baení, a také míra dodrování léèby pøi perorálním podávání naltrexonu a abstinence od
heroinu ètyøi týdny po detoxikaci byly obdobné.
Lofexidin, dalí schválený á2-adrenergní agonista, zajiuje stejnì jako klonidin pøínos
v tom, e detoxifikace a nasazení naltrexonu lze dosáhnout bìhem pìti dnù a bez rizika zneuití opiátù. Raistrick et al. (2005) provedli otevøenou randomizovanou kontrolovanou studii, aby prozkoumali klinickou efektivitu buprenorfinu a lofexidinu v detoxifikaci od opiátù.
210 pacientù bylo náhodnì zaøazeno do léèby buprenorfinem nebo lofexidinem ve specializované ambulantní klinice podle pøedem definovaného protokolu. Detoxifikaèní program
dokonèilo 46 % pacientù léèených lofexidinem a 65% léèených buprenorfinem. Sedmidenní
detoxifikace buprenorfinem se ve srovnání s pìtidenní detoxifikací lofexidinem ukázala jako
pøínosná v urèité míøe z hlediska závanosti abstinenèních symptomù.
Sinha et al. (2007) zjistili vyí míru abstinence od opioidù a lepí výsledky z hlediska relapsu
u pacientù léèených lofexidinem-naltrexonem v porovnání s pacienty léèenými placebemnaltrexonem. Pacienti léèení kombinací lofexidinu a naltrexonu dále vykazovali mení symptomy baení po opioidech v laboratoøi ne pacienti ve skupinì léèené placebem-naltrexonem. Autoøi doli k závìru, e lofexidin má potenciál sniovat baení vyvolané stresem
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a spoutìèi a zlepuje abstinenci od opioidù u pacientù závislých na opioidech, kteøí jsou léèeni naltrexonem (Sinha et al., 2007). McCambridge et al. (2007) zjistili delí období abstinence pøed opioidním relapsem u pacientù léèených lofexidinem a naloxonem oproti
pacientùm, kteøí dostávali lofexidin a placebo nebo naloxon nebo metadon. Navíc pacienti
léèení lofexidinem mìli vyí úspìnost dokonèení léèby a vyí pravdìpodobnost abstinence
od opioidù v mìsíci pøed následnou kontrolou ne pacienti detoxifikovaní metadonem.
Avak nedávný Cochranùv pøehled nezjistil významné rozdíly mezi á2-adrenergními agonisty a metadonem v detoxifikaèní léèbì osob závislých na opioidech (Amato et al., 2005).
Kombinace opioidních antagonistù, jako je naltrexon, a á2-adrenergních agonistù vede k intenzivnìjí (vyí peak) avak celkovì nií závanosti abstinenèních symptompù ne léèba
klonidinem nebo lofexidinem samotným (Gowing et al., 2006). Podávání dalích sympatomimetických lékù zlepilo efektivitu adrenergních agonistù a zvlátì kombinace s opioidními
antagonisty (naltrexonem a naloxonem) vede pøi detoxifikaci k mení závanosti abstinenèních symptomù ve srovnání s léèbou lofexidinem samotným (Buntwal et al., 2000; Gowing
et al., 2006).
Kombinace buprenorfin-naloxon jako detoxifikaèní látka
Do této kapitoly nejsou zaøazeny ádné evropské studie, vechny ètyøi randomizované kontrolované studie pocházejí z oblastí mimo Evropu.
Úvod
V Evropì je kombinace buprenorfinu a naloxonu k dispozici pro udrovací a detoxifikaèní
léèbu závislosti na opioidech. Dùvodem pøidání naloxonu k buprenorfinu je odradit pacienty
od zneuití buprenorfinu nitroilním podáním a sníit symptomy závislosti na opioidech.
Shrnutí výsledkù
Kombinace buprenorfinu a naloxonu je efektivní a bezpeèná pro detoxifikaci pacientù závislých na opioidech a je pacienty dobøe snáena.
Pøehled základních údajù 6: Kombinace buprenorfin-naloxon jako detoxifikaèní látka
hlavní body

síla dùkazù

kombinace buprenorfinu a naloxonu je efektivním, bezpeèným a dobøe snáeným
lékem pøi detoxifikaèní léèbì pacientù závislých na opioidech

****

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Nedávné randomizované kontrolované studie ukazují, e pøímá a rychlá detoxifikace buprenorfinem-naloxonem je pacienty dobøe snáena a dosahuje dobrých výsledkù z hlediska udrení v léèbì, dokonèení detoxifikace a abstinence v léèbì (Amass et al., 2004; Ling et al.,
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2005). Amass et al. (2004) léèili 234 pøevánì nitroilních uivatelù závislých na heroinu
v reimu tøináctidenní krátkodobé detoxifikace od opioidù podáváním postupnì sniovaných
dávek buprenorfinu-naloxonu. Vìtina pacientù dostávala poèáteèní dávku 8 mg buprenorfinu  2 mg naloxonu a dosáhla cílové dávky 16 mg buprenorfinu  4 mg naloxonu bìhem tøí
dnù. Dodrování léèby a udrení v léèbì byly vysoké: ètyøi z pìti pacientù vykazovali dodrování léèby z hlediska uívání léku a dva ze tøí pacientù detoxikaèní léèbu dokonèili.
S buprenorfinem-naloxonem byla pravdìpodobnì spojena pouze jedna závaná neádoucí
událost6 (Amass et al., 2004). Ling et al. (2005) provedli multicentrickou randomizovanou
kontrolovanou studii, aby prozkoumali klinickou efektivitu buprenorfinu-naloxonu a klonidinu pøi detoxikaci pacientù v lùkových a ambulantních zaøízeních. Studie se zúèastnilo
113 pacientù lùkových zaøízení a 231 ambulantních pacientù; pacienti závislí na opioidech,
kteøí ádali o krátkodobou léèbu, byli náhodnì zaøazeni v pomìru 2 : 1 do detoxikaèní léèby
buprenorfinem-naloxonem nebo klonidinem v prùbìhu 13 dnù. Znatelnì více úèastníkù léèených buprenorfinem-naloxonem detoxikaèní léèbu dokonèilo a v poslední den návtìvy
kliniky mìlo vzorky moèi bez pøítomnosti opioidù (Ling et al., 2005). Co se týká úèinkù buprenorfinu/naloxonu souvisejících s velikostí dávky, zjistila nedávno provedená dvojitì slepá
randomizovaná kontrolovaná studie, e 120 pacientù nemìlo ádný dalí pøínos z dávek
buprenorfinu/naloxonu vyích ne 8 mg/2 mg z hlediska blokování opioidních receptorù
a potlaèení abstinenèních symptomù (Correia et al., 2006). Naproti tomu Hopper et al.
(2005) ukázali, e jednorázová vysoká dávka 32 mg buprenorfinu v kombinované tabletì
s naloxonem je jako metoda rychlé detoxifikace moná. V této pilotní studii bylo dvacet pacientù náhodnì zaøazeno do protokolù jednodenní versus tøídenní detoxifikace buprenorfinem v lùkovém zaøízení k léèbì závislosti na heroinu. Nebyly zjitìny ádné skupinové rozdíly z hlediska úspìnosti dokonèení léèby, udrení pacientù v léèbì, intenzity abstinenèních
symptomù a poètu vzorkù moèi negativních na opioidy.
Kodein/dihydrokodein jako detoxifikaèní látka
Do této kapitoly byla zaøazena pouze jedna randomizovaná kontrolovaná studie z èlenského
státu EU.
Úvod
Analgetikum dihydrokodein se vyrábí ve formì tablet, roztoku k perorálnímu podání nebo injekce.
Shrnutí výsledkù
Zaøazené studie poskytují pouze malé dùkazy svìdèící ve prospìch dihydrokodeinu jako látky
první volby pro detoxifikaci od opioidù. Ve srovnání s buprenorfinem vede dihydrokodein k vyímu poètu pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby a k niímu poètu vzorkù moèi bez opioidù.
Pøehled základních údajù 7: Kodein/dihydrokodein jako detoxifikaèní látka
hlavní body

síla dùkazù

ve srovnání s buprenorfinem vede dihydrokodein k vyímu poètu pøípadù
pøedèasnì ukonèené léèby a k vyímu poètu vzorkù moèi pozitivních na opioidy

**

6 Závažný nežádoucí úèinek je takový, který vede napø. k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci pacienta atd.
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****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Nedávná otevøená randomizovaná kontrolovaná studie porovnávala buprenorfin s dihydrokodeinem pøi detoxifikaci od nelegálních opioidù v primární péèi7 (Wright et al., 2007). edesát úèastníkù studie, kteøí uívají nelegální opioidy, bylo náhodnì zaøazeno do léèby buïto
denní dávkou sublingválnì podávaného buprenorfinu, nebo denní dávkou perorálnì podávaného dihydrokodeinu, v obou pøípadech ve standardním reimu vèetnì sniování dávek po
dobu nejvýe 15 dnù. Abstinence byla prokazována vzorky moèi a sekundární výsledky byly
zaznamenávány bìhem období detoxifikace a tøi a est mìsícù po detoxifikaci. Poèet pøípadù
nedokonèení léèby byl vysoký: pouze 23 % úèastníkù dodrelo pøedepsanou detoxifikaèní
léèbu a pøi poslední preskripci poskytlo vzorek moèi. Riziko nedokonèení detoxifikace bylo
vyí pøi podávání dihydrokodeinu a podíl pacientù zaøazených do léèby dihydrokodeinem,
kteøí mìli negativní vzorek moèi, byl oproti pacientùm, kteøí dostávali buprenorfin, nií (3 %
oproti 21 %). Dále mìli úèastníci studie zaøazení do léèby dihydrokodeinem vyí pravdìpodobnost, e bìhem detoxifikace vyhledají profesionální péèi, a více úèastníkù zaøazených do
léèby buprenorfinem dosáhlo abstinence pøi kontrole po tøech a po esti mìsících po detoxifikaci.
6/1/1/3 Farmakoterapie opioidní udrovací léèby (substituce)
Vzhledem ke chronické recidivující povaze onemocnìní a celkovì nevalným dlouhodobým
výsledkùm detoxifikace spolu s prevencí relapsu se nejvýznamnìjí léèebnou modalitou
v mnoha zemích stala stabilizace uívání nelegálních drog, zlepení pohody pacienta a sniování kod spojených s uíváním drog. V tomto ohledu jsou nejdùleitìjími strategiemi
programy udrovací léèby s podáváním opioidù, protoe jsou spojeny s poklesem míry uívání heroinu a vzorcù chování, je jsou rizikové z hlediska pøenosu HIV (Kerr et al., 2005).
Vzhledem k vysoké míøe relapsu po detoxifikaci u pacientù závislých na opioidech je udrovací léèba v souèasné dobì povaována za léèbu první volby pro tyto pacienty (OConnor,
2005). Programy udrovací léèby s podáváním opioidù byly zavedeny ve vìtinì zemí svìta,
avak volba lékù se mezi jednotlivými zemìmi lií. Nejvíce prostudovaným a nejvíce uívaným opioidem v udrovací léèbì je metadon. K dalím agonistùm opiátových receptorù ì,
které se pouívají, patøí levoacetylmetadol (LAAM), kodein, perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním, diacetylmorfin a èásteèný agonista opioidních receptorù ì buprenorfin.
Tabulka 10: Látky schválené v Evropì pro udržovací léèbu pacientù závislých na opioidech
látka

receptor  typ

metadon

úplný agonista receptorù ì

1

7 = poskytovatel zdravotní péèe jako místo prvotní konzultace nebo léèby
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buprenorfin

èásteèný agonista receptorù µ2 / antagonista
receptorù ê3

buprenorfin + naloxon

èásteèný agonista receptorù µ / antagonista
receptorù ê3 + antagonista opiátových receptorù

perorálnì podávaný morfin s pomalým
uvolòováním (SROM)

úplný agonista receptorù ì

kodein/dihydrokodein

úplný agonista receptorù ì

2

1

1

1 Úplní agonisté hmají afinitu na receptor a receptor aktivují, pøièem na tomto receptoru vykazují plnou úèinnost.
2 Èásteèní agonisté se rovnì váí na daný receptor a aktivují jej, avak mají na tomto receptoru pouze èásteènou
úèinnost.
3 Antagonista receptoru je droga, která sama nevyvolává biologickou odezvu po navázání na receptor, avak blokuje
nebo zmíròuje odezvy vyvolané agonisty. Antagonisté mají afinitu vùèi svým pøísluným receptorùm, avak nejsou na
nich úèinné.

Metadon jako látka pro udrovací léèbu
Ze vech dvaadvaceti studií zaøazených do této kapitoly je estnáct z oblasti mimo Evropu:
do této kapitoly bylo zaøazeno sedm systematických pøehledù (tøi z nich z èlenských státù
EU), ètyøi randomizované kontrolované studie, sedm dalích studií (dvì z èlenských státù EU)
a ètyøi pøehledy (jeden z èlenského státu EU).
Úvod
Syntetický opioid metadon je efektivním agonistou opioidních receptorù ì s vysokou biologickou dostupností pøi perorálním podání a relativnì dlouhým terminálním poloèasem
vyluèování a je nejvíce prostudovaným a nejvíce uívaným opioidem v udrovací léèbì (metadonová udrovací léèba, MMT). MMT lze definovat jako podávání pøedepsaných dávek metadonu pod lékaøským dohledem s úèelem poskytovat osobì závislé na opioidech iroké
spektrum léèebných slueb. Velikost terapeuticky pøedepisované dávky metadonu se obvykle
pohybuje v rozmezí 60 a 120 mg a zmíròuje abstinenèní symptomy, eliminuje baení po
opioidech a umoòuje normální fungování. Metadon se podává perorálnì a je rychle absorbován ze zaívacího traktu, pøièem v plazmì se objevuje do tøiceti minut po poití, avak je
iroce distribuován do tìlních tkání, kde se ukládá a poté je uvolòován do plazmy. Tato kombinace ukládání a uvolòování zajiuje pohodu pacienta, dává mu pocit stability a zbavuje ho
baení po droze. Metadon se podává jednou dennì a doba terapeutického pùsobení je 24 a
36 hodin. Uívá se perorálnì a postupnì se uvolòuje do tìla z jater. Proto metadonová udrovací léèba nevyvolává u stabilizovaného pacienta výraznì euforické úèinky. Dohled nad
léèbou vykonává lékaøský personál a podávání léku pacientùm provádìjí sestry nebo lékárníci, nejèastìji v denním reimu, dokud není pacient stabilizován. Úèinnost MMT se významnì
zvyuje s poradenstvím a na místì poskytovanými lékaøskými a dalími podpùrnými léèebnými slubami. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) zjistilo, e v roce 2003 bylo v Evropì léèeno ve specializovaných zaøízeních v programech udrovací metadonové léèby více ne 422 000 osob (EMCDDA, 2006).
Shrnutí výsledkù
Metadon je dosud nejlépe prostudovaný a nejefektivnìjí opioidní agonista pro udrovací
léèbu. Bylo prokázáno, e výsledky metadonové udrovací léèby se výraznì zlepují se zvýe-
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nými dávkami metadonu: vyí dávky jsou spojeny s vyí mírou udrení pacienta v léèbì
a nií mírou uívání nelegálních opioidù. Jako nejefektivnìjí v metadonové udrovací léèbì
se ukázaly denní dávky metadonu 60 mg/den nebo více (Berglund et al., 2003). Odpovídající
dávkování je dùleité, protoe zabraòuje jednak nepøíjemným abstinenèním symptomùm,
zvlátì v druhé polovinì kadého intervalu mezi dávkami, jednak významným nepøíznivým
úèinkùm. Kombinace s psychosociální léèbou (poradenství a behaviorální intervence) vede
k lepí efektivitì a zlepení irího spektra výsledkù léèby, jako je nií míra baení, uívání
nelegálních drog a drogová kriminalita, zlepení zdravotního stavu a pohody a sníení kod
pùsobených drogami. Ukazuje se vak, e i samotná metadonová udrovací léèba bez odpovídající psychosociální péèe (jako doèasné øeení pøed nástupem do komplexního programu
metadonové udrovací léèby) zvyuje pravdìpodobnost zahájení komplexní léèby a sniuje
míru uívání heroinu a kriminalitu (Schwartz et al., 2006; Teesson et al., 2006).
Pøehled základních údajù 8: Metadon jako látka v udržovací léèbì
hlavní body

síla dùkazù

MMT je efektivnìjí ne metadonová detoxifikaèní léèba nebo ambulantní
abstinenèní léèba ve sniování míry uívání heroinu, trestného jednání
a rizikového sexuálního chování

***

úèinnost MMT souvisí s velikostí dávky a závisí také na délce trvání léèby

****

nízké dávky metadonu (≤ 20 mg) jsou efektivnìjí ne placebo

**

denní dávky metadonu 60 mg/den nebo více jsou v MMT nejefektivnìjí

***

doplòující psychosociální léèba vede k irí efektivitì

***

ve flexibilních dávkách je MMT efektivnìjí ne flexibilní dávky buprenorfinu,
zvlátì ve vyích dávkách

***

udrení pacienta v léèbì je u MMT lepí pøi uplatnìní pøístupu uívání léku
v domácím prostøedí v odpovídajících dávkách a sníení èetnosti návtìv center
protidrogové léèby

*

kombinace psychosociální léèby vede k irí efektivitì

***

****

*

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor

?

nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

***
**

Podrobné výsledky
Metadonová udrovací léèba pøedstavuje efektivní léèebnou modalitu pro sniování míry
uívání nelegálních opioidù, pøestoe ne vichni pacienti mají z metadonové substituèní léèby pøínos, co se projevuje pokraèujícím nelegálním uíváním heroinu (Gowing et al., 2001).
Nìkolik výsledkù pøed léèbou a po léèbì nicménì potvrdilo efektivitu metadonové udrovací
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léèby u pacientù v iroké kále vìkových a etnických skupin a ukázalo, e MMT vede k vyí
úspìnosti udrení pacientù v léèbì a k delímu trvání léèby ne placebo nebo ádná léèba.
Bylo zjitìno, e dokonce i nií dávky (≤ 20 mg metadonu) jsou efektivnìjí pro udrení pacienta v léèbì ne placebo nebo ádná léèba (Connock et al., 2007). Spektrum úèinnosti souvisí s dávkou metadonu a délkou trvání léèby (Berglund et al., 2003). Napøíklad dávky metadonu v rozmezí 60 a 100 mg/d se ukázaly jako efektivnìjí ne nízké dávky z hlediska udrení pacienta v léèbì a sníení míry uívání heroinu a kokainu v prùbìhu léèby (Faggiano et al.,
2003; Connock et al., 2007). Srovnávací metaanalýza ukázala, e vysoké dávky metadonu
(≥ 50 mg/d) jsou efektivnìjí ne nízké dávky metadonu (< 50 mg/d) pøi sniování míry uívání nelegálních opiátù, e vysoké dávky metadonu jsou efektivnìjí ne nízké dávky buprenorfinu (< 8 mg/d) a stejnì efektivní jako vysoké dávky buprenorfinu (≥ 8 mg/d) z hlediska
udrení pacienta v léèbì a sníení míry uívání nelegálních opiátù (Farre et al., 2002). Vyí
dávky (60110 mg) metadonu jsou obecnì spojeny s niím poètem vzorkù moèi pozitivních
na opioidy ne støední a nízké dávky (< 40 mg) (Connock et al., 2007). Nií dávky metadonu
jsou podle veho dostaèující pro stabilizaci pacienta a mohou být uiteèné z hlediska udrení
pacienta v léèbì, avak nedokáou potlaèit uívání opiátù (Kleber et al., 2006; Simoens et al.,
2002). Naproti tomu úspìnost udrení pacienta v léèbì je vyí u støedních dávek metadonu
4060 mg/d, které jsou obvykle potøebné k potlaèení symptomù abstinence od opioidù (Kleber et al., 2006). Vyí dávky metadonu jsou nezbytné bìhem udrovací léèby k blokaci baení po opioidech a uívání nelegálních drog (Donny et al., 2005), a zvlátì pro pacienty závislé
na heroinu s poruchami na ose I jsou pøínosné vysoké dávky metadonu (≥ 100 mg/d) (Kleber
et al., 2006). Vedle lepích výsledkù z hlediska udrení pacienta v léèbì a prevence uívání
nelegálních drog vedou vyí dávky metadonu také ke zlepení fyzického a psychického stavu pacienta, a tím k lepí kvalitì ivota (Rigter et al., 2004). Naproti tomu jedna zpráva
o efektivitì nezjistila ádné významné rozdíly v úspìnosti udrení pacienta v léèbì mezi
støedními (≥ 4050 mg/d) a vysokými (≥ 80100 mg/d) dávkami metadonu, avak v obou
skupinách zjistila výrazné poklesy subjektivnì uvádìné míry uívání nelegálních drog (Kleber
et al., 2006). Jeliko uívání nelegálních drog významnì klesá u pacientù s vyími dávkami
metadonu, vysvìtlení stabilní úrovnì úèinnosti metadonu v závislosti na dávce je platné
pouze pro ukazatel úspìnost udrení pacienta v léèbì (Kleber et al., 2006). Dalí zprávy potvrdily úspìnost udrení pacienta v léèbì v závislosti na dávce a také lepí výsledky pacientù
s vyími dávkami metadonu (Simoens et al., 2002). Aby se pøedelo úmrtím z pøedávkování,
doporuèuje se zahajovat metadonovou udrovací léèbu dávkami v rozmezí 10 a 40 mg/d. Na
konci léèby by se dávka mìla pohybovat v rozmezí 60120 mg/d, aby byla efektivní (Rigter et
al., 2004). Odpovídající denní dávkování má vak významný vliv na úspìnost udrení pacienta v udrovací metadonové léèbì (Anderson a Warren, 2004). V USA byly nízké dávky
metadonu do znaèné míry nahrazeny vysokými dávkami: v roce 1988 dostávalo témìø 80 %
pacientù dávky nií ne 60 mg/d, v roce 2000 to platilo v 36 % pøípadù (DAunno a Pollack,
2002). Nízká dávka metadonu se uvádí jako jeden z hlavních problémù léèby také v dalích
zemích, jako je Itálie (Schifano et al., 2006), Izrael (Peles et al., 2006) a Nizozemsko (Termorshuizen et al., 2005). Suboptimální dávky metadonu vedou k nií úspìnosti udrení pacienta v léèbì, a pokud pacienti v léèbì setrvají, MMT sniuje míru uívání heroinu, kriminalitu a vzorce chování rizikové z hlediska pøenosu HIV i samotný pøenos HIV (Ward et al.,
1999). Protoe vak jsou vysoké dávky metadonu spojeny s výskytem torsade de pointes
(TdP), je tøeba pacienty s vysokými dávkami peèlivì monitorovat (Krantz et al., 2002). Sporadický výskyt TdP se vak uvádí také u pacientù, kteøí dostávali doporuèenou dávku v rozmezí
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60100 mg metadonu dennì (Pearson a Woosley, 2005) a riziko úmrtí pøedávkováním u uivatelù heroinu podle veho po stabilizaci na metadonu výraznì klesá (Gowing et al., 2001).
Závislost na opioidech bývá bìnì spojena s psychiatrickými komorbiditami, jako je deprese,
a proto bývají výsledky léèby nìkdy nevalné. Dean et al. (2004) provedli dvojitì slepou randomizovanou kontrolovanou studii, aby prozkoumali, zda uivatelé heroinu v udrovací léèbì
buprenorfinem dosáhli vìtího zlepení depresivních symptomù ne pacienti v MMT. Oproti
døívìjím zjitìním, která uvádìla depresi jako vedlejí úèinek uívání buprenorfinu nebo
která popisovala vìtí zlepení depresivních symptomù u metadonu, nebyly pøi porovnání
buprenorfinu s metadonem zjitìny ádné rozdílné pøínosy z hlediska zlepení depresivních
symptomù u uivatelù heroinu v udrovací léèbì (Dean et al., 2004). Na základì tìchto výsledkù vak nebylo moné formulovat ádný závìr a je nezbytný dalí výzkum.
Tabulka 11: Úèinnost nízkých, støedních a vysokých dávek metadonu v udržovací léèbì
dávka metadonu

úèinek

nízká (≤ 30 mg)

 vyí úspìnost udrení v léèbì ne placebo
 pravdìpodobnì dostateèná pro stabilizaci pacienta
 nedokáe potlaèit uívání nelegálních opiátù

støední (3060 mg)

 vyí úspìnost udrení v léèbì ne nízké dávky
 obvykle nutná k potlaèení symptomù abstinence od opioidù

vysoká (≥ 60 mg)

 vysoká úspìnost udrení v léèbì
 blokuje baení po opiátech a vìtinou sniuje uívání nelegálních drog
 zlepuje fyzický a psychický stav pacienta
 efektivní pro pacienty závislé na opiátech s psychiatrickými
komorbiditami
 nií poèet vzorkù moèi pozitivních na opioidy

Bylo zjitìno, e pro udrovací léèbu jsou flexibilní dávky metadonu efektivnìjí ne flexibilní dávky buprenorfinu, moná kvùli vyí schopnosti metadonu potlaèovat uívání heroinu,
zvlátì pokud jsou uívány vysoké dávky metadonu (Connock et al., 2007; Mattick et al.,
2007). Ve srovnání s udrovací léèbou buprenorfinem vede podávání prùmìrné maximální
dávky metadonu 80 mg/d k delímu trvání léèby, delímu období abstinence a vyímu podílu vzorkù moèi negativních na kokain a opioidy ne u roztoku buprenorfinu v prùmìrné maximální dávce 15 mg (Schottenfeld et al., 2005). Dále je MMT spojena s poklesem subjektivnì uvádìných nepøíznivých úèinkù, poklesem relativního rizika úmrtí, zlepením chování rizikového z hlediska pøenosu HIV a sníením kriminality (Gowing et al., 2001, Johnson et al.,
2003).
Buprenorfin jako látka pro udrovací léèbu
Z devatenácti studií zaøazených do této kapitoly je jedenáct z oblasti mimo Evropu: pìt systematických pøehledù (dva z nich z èlenských státù EU), est randomizovaných kontrolova-
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ných studií (dvì z èlenských státù EU), est dalích studií (dvì z nich z èlenských státù EU)
a dva pøehledy (oba z èlenských státù EU).
Úvod
Buprenorfin je vedle metadonu nejrozíøenìjí látkou v Evropì pouívanou v udrovací léèbì
závislosti na opioidech. Kvùli svým vlastnostem èásteèného agonisty opioidních receptorù ì
má buprenorfin mení potenciál zneuití a nií riziko pøedávkování ve srovnání s plnými
agonisty receptorù ì, jako je metadon nebo LAAM (Berglund et al., 2003) (poznámka recenzenta: v èeských podmínkách vykazoval buprenorfin vysoký potenciál zneuití a byl drogovou scénou vysoce cenìn a masivnì zneuíván) a stejnì jako u metadonu, závisí úèinnost
buprenorfinu rovnì na velikosti dávky. Delí terapeutické pùsobení buprenorfinu poskytuje
výhodu monosti ménì èastého ne denního podávání.
Shrnutí výsledkù
Udrovací léèba buprenorfinem poskytuje obecnì oproti metadonu urèité výhody v léèbì závislosti na opioidech, napø. lepí bezpeènostní profil pøi vysokých dávkách, nií potenciál
zneuití, monost ménì èastého ne denního podávání a mení pokození psychomotorického a kognitivního fungování. Podobnì jako u metadonu závisí úèinnost buprenorfinu v udrovací léèbì na velikosti dávky; vysoké dávky buprenorfinu (12 mg/d nebo více) zlepují
úspìnost udrení pacienta v léèbì a sniují míru nelegálního uívání heroinu. Pøi podávání
ekvivalentnì efektivních dávek se buprenorfin jeví nejménì stejnì efektivní jako metadon
z hlediska sníení míry uívání nelegálních opioidù a udrení v léèbì, zatímco udrovací metadonová léèba ve vysokých dávkách je spojena s vyí úspìností udrení v léèbì a lepím
potlaèením abstinenèních symptomù ne udrovací léèba buprenorfinem (Mattick et al.,
2007). Nedávný Cochranùv pøehled se vyslovuje ve prospìch buprenorfinu pro udrovací léèbu, pokud nelze podávat vyí dávky metadonu (Mattick et al., 2007). Marsch et al. (2005)
vak prokázali, e prediktory úspìchu léèby pomocí LAAM, buprenorfinu a metadonu se jeví
jako do znaèné míry srovnatelné, a nezjistili ádné faktory, které by odùvodòovaly preferenci
jednoho léku oproti ostatním.
Pøehled základních údajù 9: Buprenorfin jako látka pro udržovací léèbu
hlavní body

síla dùkazù

buprenorfin se jeví jako pøinejmením stejnì efektivní jako metadon z hlediska
sníení míry uívání nelegálních opioidù a udrení v léèbì

****

udrovací buprenorfinová léèba poskytuje oproti metadonu lepí bezpeènostní
profil pøi vysokých dávkách, nií potenciál zneuití a monost ménì èastého
ne denního podávání

***

****
***
**
*
?
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Podrobné výsledky
V udrovací léèbì závislosti na opioidech se buprenorfin ukázal jako efektivní a klinicky
prospìný. Bylo zjitìno, e ve srovnání s placebem je buprenorfin efektivní pro léèbu závislosti na opioidech pøi uplatnìní pøístupu udrovací léèby, a úèinnost buprenorfinu v udrovací léèbì závislosti na opioidech prokázalo nìkolik studií (Ling a Wesson, 1984, Mattick et
al., 2007). Stejnì jako u metadonu závisí úèinnost buprenorfinu na velikosti dávky: vyí
dávky buprenorfinu vykazují lepí výsledky ne nízké dávky, aèkoli hodnoty tìchto rozdílù
nebyly vdy dostateènì výrazné (Kleber et al., 2006). Nízké a støední dávky (28 mg) buprenorfinu jsou lepí ne placebo v ukazatelích udrení v léèbì, výskyt vzorkù moèi negativních
na opioidy, úmrtnost a psychické a sociální fungování (Kleber et al., 2006; Rigter et al.,
2004). Podobì jako u metadonu jsou vyí fixní dávky buprenorfinu efektivnìjí ne nií
dávky a jsou spojeny s vyí mírou udrení v léèbì a poklesem uívání opioidù (Berglund et
al., 2003; Connock et al., 2007). Pøi podávání ekvipotentních dávek je úèinnost buprenorfinu
v udrovací léèbì pacientù závislých na opioidech srovnatelná s úèinností metadonu (Kleber
et al., 2006). Proto nebyly zjitìny ádné významné rozdíly mezi nízkou dávkou buprenorfinu
a nízkou dávkou metadonu z hlediska udrení v léèbì, poètu vzorkù negativních na opiáty
a subjektivnì uvádìného uívání heroinu (Mattick et al., 2007).
Bylo zjitìno, e støední dávky metadonu (5065 mg/den) jsou mírnì efektivnìjí ne støední
dávky buprenorfinu (28 mg) (Simoens et al., 2002), pøièem støední dávky buprenorfinu
jsou lepí ne nií dávky metadonu (Kleber et al., 2006). Vysoké dávky buprenorfinu vedou
ke stejné úspìnosti udrení v léèbì jako vysoké dávky metadonu, avak metadon se jeví jako
efektivnìjí z hlediska sniování míry uívání nelegálních opioidù (Rigter et al., 2004). Bylo
vak zjitìno (Connock et al., 2007), a to obecnì v rozporu s tìmito výsledky závislými na velikosti dávky, e metadon ve srovnatelných a zvlátì ve flexibilních dávkách je lepí ne buprenorfin z hlediska udrení v léèbì, s výjimkou niích dávek (Connock et al., 2007).
Maximální terapeutický úèinek sublingválnì podávaných tablet buprenorfinu nastává v rozmezí støední (8 mg) a vyí (16 mg) dávky, co je srovnatelné s dávkami metadonu 4060 mg
(Kleber et al., 2006). Ve flexibilních dávkách je metadon významnì efektivnìjí ne buprenorfin z hlediska udrení pacientù v léèbì, moná kvùli vyí schopnosti metadonu potlaèovat uívání heroinu, zvlátì pokud je metadon podáván ve vysokých dávkách (Mattick et al.,
2007).
Metadon se jeví jako lepí ne buprenorfin v udrovací léèbì pacientù závislých na opioidech
se soubìnou závislostí na kokainu (Schottenfeld et al., 2005). Podávání prùmìrné maximální dávky 80 mg metadonu vede k delímu trvání léèby, delím obdobím abstinence a vyímu
podílu vzorkù negativních na kokain a opioidy ne pøi podávání roztoku buprenorfinu v prùmìrné maximální dávce 15 mg (Schottenfeld et al., 2005). Avak Montoya et al. (2004) prokázali v dvojitì slepé kontrolované klinické studii s pøísnì stanovenými vstupními kritérii, e
denní dávky 8 a 16 mg roztoku buprenorfinu v kombinaci s protidrogovým poradenstvím
jsou moné a efektivní v udrovací léèbì ambulantnì léèených pacientù, u nich se soubìnì
vyskytuje závislost na opioidech a kokainu. Kakko et al. (2003) zjistili znaènì vyí úspìnost
udrení v léèbì u pacientù léèených buprenorfinem pøi uplatnìní udrovacího pøístupu oproti detoxifikaci.
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Delí doba terapeutického pùsobení buprenorfinu poskytuje výhodu monosti ménì èastého
ne denního dávkování, avak porovnání denní administrace oproti ménì èasté administraci
vede k rùzným výsledkùm. Nìkterá zjitìní neukázala ádné zvýení dávek buprenorfinu pøi
ménì èastém podávání, zatímco jiná ukázala zvýení dávek na dvojnásobek (Kleber et al.,
2006). Dalí studie vak zjistila, e dávky na 48 hodin zajiují odpovídající úèinky a jsou výhodnìjí ne denní dávkování (Kleber et al., 2006).
Z klinického pohledu je dávkování buprenorfinu kadý ètvrtý den moné a bylo zjitìno, e
má podobný efekt v ukazatelích nepøíznivých úèinkù a úèinnosti jako denní dávky (Rigter et
al., 2004; Simoens et al., 2002). Tyto výsledky potvrdila nedávno provedená kontrolovaná
studie (Marsch et al., 2005). V tomto porovnání nebyly zjitìny ádné rozdíly mezi podáváním buprenorfinu dennì, tøikrát týdnì a dvakrát týdnì z hlediska udrení v léèbì a míry uívání opiátù (Marsch et al., 2005). Ménì èasté ne denní podávání s upravenými dávkami se
vak ukázalo jako efektivní a pacienti mu mnohdy dávají pøednost. Toto schéma dávkování
dává monost podávat lék vìtímu poètu pacientù závislých na opioidech.
Bylo zjitìno, e úèinnost buprenorfinové udrovací léèby je srovnatelná s metadonovou
udrovací léèbou, pøièem pøináí výhody v nìkterých prostøedích léèby v dávkování obden,
v lepím bezpeènostním profilu a mírnìjích abstinenèních symptomech (Mattick et al.,
2007). Ve dvou studiích provádìných v malém mìøítku byla preskripce buprenorfinu v primární péèi spojena s dobrou mírou udrení v léèbì (7080 %) a vcelku dobrými výsledky
z hlediska poètu vzorkù moèi negativních na opiáty (4364 % mìlo negativní vzorky moèi po
dobu tøí nebo více po sobì následujících týdnù) (Fiellin et al., 2002; OConnor et al., 1996).
Tyto pozitivní úèinky byly potvrzeny ve vìtí studii, která ukázala sníení míry uívání opioidù a baení pøi podávání buprenorfinu (Fudala et al., 2003). Podobných výsledkù bylo pøed
nìkolika lety dosaeno ve Francii (Duburcq et al., 2000). Buprenorfin oproti metadonu snioval riziko úmrtí v souvislosti s pøedávkováním (Gossop, 2006; Kleber et al., 2006; Simoens et
al., 2002) a bylo zjitìno, e sniuje úmrtnost v udrovací léèbì (Auriacombe et al., 2001),
nebyl-li buprenorfin podáván injekènì v kombinaci s benzodiazepinem (Kleber et al., 2006).
Lofwall et al. (2005) zkoumali bezpeènostní profily a vedlejí úèinky buprenorfinu a metadonu u 164 pacientù závislých na opioidech v ambulatní léèbì. Po randomizaci na buprenorfin
(n = 84) nebo metadon (n = 80) probíhala u vech pacientù udrovací léèba po dobu 16 týdnù. Kromì velmi malého poètu klinických rozdílù mezi pohlavími byly v obou skupinách zjitìny spoleèné bezpeènostní profily a vedlejí úèinky. Connock et al. (2007) nezjistili v hodnocení zdravotnických technologií ádné zobecnitelné výsledky pøi srovnání metadonu a buprenorfinu z hlediska úmrtnosti. Buprenorfin má dalí výhody pro zvlátní skupiny pacientù
závislých na opioidech, jako jsou tìhotné eny, kde je indikován pro nízkou míru abstinenèních symptomù u novorozencù (Simoens et al., 2002), a je obecnì spojen s nií mírou abstinenèních symptomù ne heroin nebo metadon (Gowing et al., 2001). Giacomuzzi et al.
(2006) uvedli, e léèba buprenorfinem je stejnì efektivní jako léèba metadonem z hlediska
kvality ivota a fyzických symptomù. Dalí monou výhodou buprenorfinu je antidepresivní
úèinek. Maximální efektivní dávka buprenorfinu je podle veho omezena na pìt dnù (Simoens et al., 2002) a pøechod z metadonové na buprenorfinovou udrovací léèbu se jeví jako
moný, avak toto téma je tøeba dále zkoumat (Rigter et al., 2004). Efekt buprenorfinové
udrovací léèby na chování rizikové z hlediska pøenosu HIV a na kriminalitu ve srovnání
s placebem nebo ádnou léèbou rovnì zùstává nejasný (Connock et al., 2007).
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Kombinace buprenorfin-naloxon jako látka pro udrovací léèbu
Do této kapitoly je zaøazeno celkem est studií: ètyøi randomizované kontrolované studie
(jedna z nich z èlenského státu EU) a dvì dalí studie.
Úvod
Kombinaci buprenorfin-naloxon tvoøí èásteèný agonista a èásteèný antagonista opiátových
receptorù buprenorfin a také opioidní antagonista naloxon, který má odradit pacienty od
zneuití tablety k pøípravì nitroilního podání. Úèelem je zmírnit úèinky buprenorfinu u neznalých uivatelù pro pøípad, e by tuto lékovou formu aplikovali nitroilnì.
Shrnutí výsledkù
Úèinnost buprenorfinu v kombinaci s naloxonem se v udrovací léèbì závislosti na opioidech
jeví jako srovnatelná s úèinností buprenorfinu samotného. Pacienti léèení buprenorfinem
a naloxonem vykazovali nií výskyt vzorkù moèi pozitivních na opioidy, mìli mení symptomy baení po opioidech a dosahovali vìtího zlepení celkového zdravotního stavu a pohody
ne pacienti, kteøí dostávali placebo.
Pøehled základních údajù 10: Kombinace buprenorfin-naloxon pro udržovací léèbu
hlavní body

síla dùkazù

buprenorfin v kombinaci s naloxonem je srovnatelnì efektivní v udrovací léèbì
jako buprenorfin samotný

***

ve srovnání s placebem vede udrovací léèba buprenorfinem/naloxonem
k niímu výskytu vzorkù moèi pozitivních na opioidy, mením symptomùm
baení po opioidech a vìtímu zlepení celkového zdravotního stavu

***

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Fudala et al. (2003) provádìli randomizovanou slepou placebem kontrolovanou studii vèetnì následné kontroly po 4 týdnech, aby prokázali, e léková forma tablety pro sublingvální
podání buprenorfinu a naloxonu je efektivní pro léèbu závislosti na opioidech ve srovnání
s placebem. V nedávné dobì Mintzer et al. (2007) prokázali proveditelnost a úèinnost léèby
buprenorfinem-naloxonem v prostøedí primární péèe.
Australská pilotní studie ukázala, e podávání kombinovaných tablet buprenorfinu-naloxonu bez dohledu v udrovací léèbì závislosti na opioidech pacienti snáejí a e je toto podávání proveditelné (Bell et al., 2004). Dalí dvojitì slepá zkøíená studie zjistila pouze mírné
zhorení pøi podávání buprenorfinu-naloxonu v nejvyí dávce 32 mg/8 mg (Mintzer et al.,
2004). Obì nedávné studie vak zahrnovaly pouze malý poèet pacientù a je tøeba provést
dalí výzkum vìtích vzorkù ve studii s kontrolní skupinou, aby tato zjitìní mohla být potvr-
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zena. Kakko et al. (2007) provedli randomizovanou kontrolovanou studii, v ní ukázali, e
adaptivní strategie odstupòované péèe na základì podávání buprenorfinu/naloxonu je stejnì efektivní jako optimální metadonová udrovací léèba. Stejnì jako v pøípadì udrovací
léèby samotným metadonem nebo samotným buprenorfinem se nový výzkum soustøedí na
zlepení adherence prostøednictvím doplòující psychosociální léèby. Fiellin et al. (2006) provedli 24týdenní randomizovanou kontrolovanou klinickou studii se 166 pacienty, v ní zkoumali úèinek doplnìní udrovací léèby buprenorfinem-naloxonem u pacientù závislých na
opioidech o dva rozdílné druhy poradenství. Úèastníci byli náhodnì zaøazeni do krátkodobého, metodicky vedeného, medicínsky zamìøeného poradenství s podáváním léku buï jednou
týdnì, nebo tøikrát týdnì, nebo do rozíøeného medicínského managementu s delími sezeními s podáváním léku tøikrát týdnì. Pacienti ve vech tøech typech léèby vykazovali významná sníení míry uívání nelegálních opioidù, i kdy nebyly zjitìny ádné rozdíly, co se
týká vzorkù moèi negativních na opioidy, délku abstinence od nelegálních opioidù a udrení
v léèbì.
LAAM jako látka pro udrovací léèbu
LAAM byl pøinejmením stejnì efektivní jako metadon ve vysokých dávkách, avak pacienti
léèení LAAM mìli vyí pravdìpodobnost pøedèasného ukonèení léèby (Farre et al., 2002).
Zvlátì pøi dlouhodobé léèbì vysokými dávkami (> 250mg/týden) se LAAM jeví jako pøinejmením srovnatelný s metadonovou udrovací léèbou (MMT) z hlediska efektivity sniování
míry uívání nelegálních drog (Gowing et al., 2001). Udrovací léèba levo-á-acetylmetadolem se jeví jako pøinejmením stejnì nadìjná, ne-li lepí ne udrovací léèba jinými opioidními agonisty. V randomizované zkøíené klinické studii vìtina (60 %) z 62 pacientù
stabilizovaných metadonem upøednostòovala LAAM pøed metadonem kvùli mením abstinenèním pøíznakùm, mením vedlejím úèinkùm, menímu baení po heroinu a menímu
poètu dní, kdy si lék vyzvedávají. Udrovací léèba LAAM se rovnì ukázala jako proveditelná
a potenciálnì efektivní u vìzòù závislých na heroinu: 61 % vìzòù, kteøí zahájili léèbu LAAM
bìhem pobytu ve vìznici, nastoupilo po svém proputìní k udrovací léèbì (Kinlock et al.,
2002), co je úspìnost velmi podobná zjitìním z vìzeòského programu metadonové léèby
(Tomasino et al., 2001). V bøeznu 2001 vak Výbor pro hromadnì vyrábìné léèivé pøípravky
(Committee of Proprietary Medicinal Products, CMPM) doporuèil Evropské komisi, aby zastavila licenci pro LAAM poté, kdy bìhem léèby levo-á-acetylmetadolem dolo k sedmi pøípadùm výskytu torsade de pointes (TdP), potenciálnì smrtelné komorové arytmie; v roce
2001 bylo doporuèeno pozastavení licence pro dodávání léku na trh (Evropská agentura pro
hodnocení léèivých pøípravku, 2001). V USA kontrolní orgán (Food and Drug Administration,
FDA) ze stejného dùvodu zmìnil oznaèení LAAM, aby zdùraznil, e lék má být pouíván pouze k léèbì tìch pacientù závislých na opioidech, u nich jiná léèba nezabírá (Schwetz, 2001).
Kvùli pozastavení registrace v Evropì vak LAAM nebude v tomto pøehledu dále uvádìn.
Heroin jako látka pro udrovací léèbu
Tato kapitola zahrnuje sedm studií, est z nich z èlenských státù EU: dva systematické pøehledy, tøi randomizované kontrolované studie a dva pøehledy (jeden z nich je z oblasti mimo
Evropu).
Úvod
Pro nìkteré klienty není udrovací léèba metadonem nebo buprenorfinem pøínosná, co
vyvolává otázku efektivity preskripce heroinu, zvlátì u pacientù, kteøí léèbu pøedèasnì
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ukonèili nebo kteøí bìhem léèby nadále uívají nelegální opioidy. Heroin (diacetylmorfin,
diamorfin) je polosyntetický opioid syntetizovaný z morfinu, který pùsobí na endogenní
opioidní receptory ì.
Shrnutí výsledkù
Léèba s podáváním heroinu je zvlátì efektivní pro osoby se závislostí na opioidech, které
bìhem metadonové udrovací léèby nadále uívají nitroilnì heroin nebo které léèbu nezahájí, a je cenným doplòkem léèebného repertoáru (Ward et al., 1999). Dále existují urèité dùkazy, e pacienti závislí na heroinu s historií léèby zamìøené na abstinenci mají z preskripce
heroinu výrazný pøínos. V dùsledku vyího rizika závaných neádoucích úèinkù je tøeba
pøedepsaný heroin podávat pod lékaøským dohledem.
Pøehled základních údajù 11: Heroin jako látka pro udržovací léètu
hlavní body

síla dùkazù

preskripce heroinu ji pøínosná pro pacienty závislé na heroinu, kteøí se nìkolikrát
neúspìnì zúèastnili léèby zamìøené na abstinenci nebo standardní léèby

***

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
První britská randomizovaná klinická studie srovnávající heroin (diamorfin) a metadon zjistila, e preskripce heroinu není oproti metadonu jasnì lepí (Gossop, 2006). Pozdìjí klinické
zkouky vak prokázaly proveditelnost a klinickou efektivitu preskripce heroinu, s lepími výsledky v náboru pacientù, udrení v léèbì a dodrování léèby (Gossop, 2006; Rigter et al.,
2004). Byla také zjitìna sníená kriminalita a sníená míra nelegálního uívání heroinu
a kokainu, i kdy uívání dalích drog bylo ménì výrazné a uívání benzodiazepinu klesalo
pomalu (Gossop, 2006). Pro nìkteré pacienty byla preskripce heroinu pøínosná ihned po
nasazení, zatímco u jiných pacientù dolo ke zlepení a po nìkolika mìsících (Gossop,
2006). Léèba s preskripcí heroinu je pøínosná zvlátì pro pacienty, kteøí byli neúspìnì léèeni
v konvenèních programech protidrogové léèby (Rigter et al., 2004). A 60 % klientù vak
z preskripce heroinu nemìlo pøínos a jejich léèba zùstala nadále obtíná (Rigter et al., 2004).
Blanken et al. (2005) spojili údaje ze dvou otevøených randomizovaných studií, do nich bylo
zaøazeno 430 pacientù závislých na heroinu, aby prozkoumali prediktory léèebné odezvy na
preskripci heroinu ve srovnání se standardní metadonovou udrovací léèbou. Úèastníci byli
náhodnì zaøazeni do léèby metadonem plus injekènì aplikovaným heroinem, nebo do léèby
metadonem plus heroinem podávaným inhalaènì, nebo do léèby metadonem samotným pøi
preskripci po dobu delí ne 12 mìsícù. Výsledné ukazatele byly zaznamenávány podle indexu odezvy a zahrnovaly ukazatele tìlesného zdraví, duevního stavu a sociálního fungování. Analýza ITT (intention-to-treat analysis) ukázala významnì lepí léèebnou odezvu
u pacientù, kterým byl pøedepisován heroin. Pacienti závislí na heroinu s anamnézou nìkoli-
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ka léèení zamìøených na abstinenci mají z preskripce heroinu vìtí pøínos a vykazují vìtí léèebnou odezvu ve srovnání s pacienty v metadonové udrovací léèbì. Pacienti bez anamnézy
léèby zamìøené na abstinenci nemají z preskripce heroinu vìtí pøínos ne z metadonové udrovací léèby a vykazují stejnou léèebnou odezvu (Blanken et al., 2005). Omezení døívìjích
studií s preskripcí heroinu spoèívalo v tom, e psychosociální léèby nebyly standardizovány
a kontrolované. Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie hodnotila úèinnost preskripce
nitroilnì podávaného diamorfinu (DAM) oproti perorálnì podávanému metadonu, vèetnì klinické, psychologické, sociální a právní podpory (March et al., 2006). 62 pacienti závislí na
opioidech, u nich standardní zpùsoby léèby selhaly, byli ve studii náhodnì zaøazeni do skupiny
s nitroilním podáváním diacetylmorfinu, nebo do skupiny s perorálním podáváním metadonu
s ekvivalentní dávkou opioidu. Obì skupiny dosáhly zlepení z hlediska tìlesného a duevního
zdraví i sociální integrace, avak experimentální skupina s preskripcí DAM vykazovala vìtí zlepení z hlediska tìlesného zdraví a rizikového chování. V experimentální skupinì dále dolo k poklesu uívání poulièního heroinu i k poklesu poètu dní s drogovými problém (March et al., 2006).
V nedávné otevøené randomizované kontrolované studii Haasen et al. (2007) zkoumali efektivitu preskripce heroinu a injekèní aplikace heroinu pod lékaøským dohledem. Celkem bylo
do studie zaøazeno 1015 osob, které pøedstavují jednu ze dvou skupin pacientù se závislostí
na heroinu: osoby, u nich metadonová udrovací léèba nedosáhla dostateèné odezvy,
a osoby, které v souèasnosti nejsou v ádné protidrogové léèbì. Aby bylo moné kontrolovat
dopad psychosociální léèby, byli úèastníci v kadé skupinì randomizováni do jednoho ze
dvou typù psychosociální péèe: psychologické vzdìlávání vèetnì individuálního poradenství
nebo vedení pøípadu a motivaèní rozhovory. Kadá z tìchto intervencí byla popsána v pøíruèce a pøed studií probìhlo kolení vech terapeutických pracovníkù, aby se minimalizovaly
rozdíly mezi centry studie. Léèba s preskripcí heroinu u osob tìce závislých na opioidech,
u nich jiné léèby nebyly úspìné, zlepila zdravotní stav a sníila uívání nelegálních drog
efektivnìji ne metadonová udrovací léèba. Úspìnost udrení pacienta v léèbì byla vyí
ve skupinì s preskripcí heroinu (67,2 %) ne ve skupinì s preskripcí metadonu (40,0 %)
a skupina s preskripcí heroinu vykazovala významnì vìtí odezvu v obou primárních ukazatelích výsledkù léèby (zdravotní stav a uívání nelegálních drog). Ve skupinì s preskripcí heroinu vak byly zjitìny závanìjí neádoucí úèinky, které souvisely pøedevím s nitroilním
uíváním. Hlavní efekt léèby s preskripcí heroinu v jednotlivých ukazatelích výsledkù léèby
byl patrný bìhem prvních nìkolika mìsícù léèby a bìhem následujících mìsícù byl stále výraznìjí, co svìdèí o potøebì dlouhodobé léèby, aby se zdravotní pøínos zvýil. Pouití dvou
strukturovaných psychosociálních intervencí v obou podmínkách léèby nasvìdèuje tomu, e
sledované rozdíly mezi skupinami s preskripcí metadonu a heroinu nebyly výsledkem rozdílù
v psychosociální léèbì. Odezva ve skupinì s preskripcí metadonu rovnì zùstává vysoká, co
ukazuje, e dobøe strukturovaná léèba vedená koleným terapeutem s vyuitím standardizovaných a klinicky relevantních psychosociálních intervencí mùe vést k pozitivním výsledkùm
i ve skupinì, její odezva na metadonovou léèbu byla døíve nevalná. Ferri et al. (2007) provedli
v roce 2005 nejnovìjí Cochranùv pøehled, aby zhodnotili úèinnost a pøijatelnost heroinové udrovací léèby oproti metadonové nebo jiné substituèní léèbì závislosti na opioidech. Celkem byly
nalezeny ètyøi studie s 577 pacienty, obecný závìr o efektivitì léèby heroinem nebylo vak moné formulovat kvùli tomu, e zaøazené studie nebyly porovnatelné. Co se týká primárních ukazatelù udrení v léèbì a relapsu nelegálního uívání heroinu, byly zjitìny protichùdné výsledky.
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Kodein/dihydrokodein jako látka pro udrovací léèbu
Do této kapitoly ja zaøazena jedna randomizovaná kontrolovaná studie z èlenského státu EU
a jeden pøehled z mimoevropské zemì.
Úvod
Analgetikum kodein/dihydrokodein je v nìkterých zemích, napø. v Rakousku, látkou schválenou pro udrovací léèbu.
Shrnutí výsledkù
Úèinnost kodeinu pro udrovací léèbu osob závislých na opioidech je tøeba ovìøit dalím výzkumem, zvlátì co se týká bezpeènostního profilu a nákladové efektivity udrovací léèby
kodeinem, a to kvùli pravdìpodobnì intezivnìjímu dohledu nad léèbou. Za pøedpokladu, e
dobrá úspìnost udrení pacientù v léèbì se bude opakovat v ostatních prostøedích léèby,
vèetnì provedení rozborù vzorkù moèi k potvrzení poklesu míry uívání nelegálních opioidù,
mohl by kodein pøedstavovat dalí monost v udrovací léèbì osob závislých na opioidech
(Hall a Mattick, 2007).
Pøehled základních údajù 12: Kodein/dihydrokodein jako látka pro udržovací léèbu
hlavní body

síla dùkazù

dihydrokodein (DHC) v udrovací léèbì pacientù závislých na opioidech se jeví
jako lepí ne placebo a vede k dosaení stejné úspìnosti udrení pacienta
v léèbì jako metadon

***

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Robertson et al. (2006) uvedli, e dihydrokodein (DHC) se v udrovací léèbì pacientù závislých na opioidech jeví jako lepí ne placebo. Jejich nedávno provedená pragmatická otevøená randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala úèinnost dihydrokodeinu jako alternativy
metadonu v udrovací léèbì závislosti na opioidech po dobu a 42 mìsícù od zaøazení pacientù do studie. 235 úèastníkù, u nich byla udrovací léèba vhodná, bylo náhodnì zaøazeno do léèby buï metadonem (1 mg/ml), nebo do léèby nií (30 mg), respektive vyí (60 mg)
dávkou dihydrokodeinu v tabletách. Primární ukazatel výsledkù léèby (udrení v léèbì) a osm
sekundárních výsledkù (vèetnì uívání nelegálních opioidù mìøeného subjektivnì uvádìnými údaji) byly porovnávány po dobu 42 mìsícù. Pøestoe úèastníci léèení dihydrokodeinem
mìli vyí pravdìpodobnost, e pøejdou k jiné léèbì, nebyly mezi skupinami zjitìny ádné
rozdíly v úspìnosti udrení v léèbì pøi následné kontrole ani bìhem sledované doby. Autoøi
doli k závìru, e dihydrokodein je pouitelnou alternativou metadonu pro udrovací léèbu
závislosti na opioidech. Z dùvodu kratí biologické dostupnosti vak bude udrovací léèba
kodeinem pravdìpodobnì hrát pouze vedlejí úlohu v léèbì závislosti na opioidech; moná
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bude vyadovat blií monitorování a stabilizace pacientù mùe být obtínìjí (Hall a Mattick, 2007). Na druhou stranu krátkodobý úèinek kodeinu mùe být výhodou pro osoby závislé na opioidech, které se vyhýbají monosti metadonové udrovací léèby kvùli dlouhodobému pùsobení a silnìjímu sedativnímu úèinku.
Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním jako látka pro
udrovací léèbu
Do této kapitoly je zaøazeno celkem est studií, pìt z èlenských státù EU: tøi randomizované
kontrolované studie a tøi dalí studie (jedna z mimoevropské zemì).
Úvod
Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním (slow release oral morphine, SROM) pùsobí jako agonista receptorù ì a dlouhá doba pùsobení umoòuje podání jednou dennì.
SROM je registrován pro udrovací léèbu závislosti na opioidech v nìkolika málo evropských
zemích, jmenovitì v Rakousku, Slovinsku a Bulharsku.
Shrnutí výsledkù
Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním mùe být pro udrovací léèbu nadìjnou
látkou. Pacienti léèení perorálnì podávaným morfinem s pomalým uvolòováním vykazovali
zlepení vèetnì nií míry uívání heroinu, lepího fungování a poklesu kriminality. Perorálnì
podávaný morfin s pomalým uvolòováním by v budoucnosti mohl pøedstavovat dalí monost léèby, která zlepuje dlouhodobé výsledky pacientù závislých na opioidech.
Pøehled základních údajù 13: Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním jako látka
pro udržovací léèbu
hlavní body

síla dùkazù

morfin s pomalým uvolòováním v udrovací léèbì pacientù závislých na
opioidech vede ke stejné úspìnosti udrení v léèbì jako metadon

**

perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním (SROM) vykazuje pozitivní
výsledky z hlediska sníení míry uívání heroinu a/nebo kvality ivota

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
Dvì nedávno provedené randomizované kontrolované studie porovnávají efektivitu, bezpeènost a dostupnost perorálnì podávaného morfinu s pomalým uvolòováním oproti metadonu
nebo buprenorfinu, jedna dalí studie zkoumala bezpeènost a abstinenèní potíe pøi pøechodu tìhotných en závislých na opioidech z krátkodobì pùsobícího morfinu na buprenorfin
nebo metadon (Eder et al., 2005; Giacomuzzi et al., 2006; Jones et al., 2005). Eder et al. zjistili, e morfin s pomalým uvolòováním je v léèbì závislosti na opioidech stejnì efektivní jako
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metadon. 64 úèastníci studie závislí na opioidech dostávali dennì pod lékaøským dohledem
perorálnì morfin s pomalým uvolòováním nebo metadon bìhem dvou období studie, z nich
kadé sestávalo z jednotýdenní titrace8 a estitýdenní fáze léèby s pevnou dávkou. Úspìnost
udrení pacientù v léèbì byla vysoká a v ukazateli udrení v léèbì nebo uívání nelegálních
drog nebyly mezi skupinami zjitìny ádné významné rozdíly. Pacienti léèení perorálnì podávaným morfinem s pomalým uvolòováním vykazovali nií skóre deprese a úzkosti, take
tato zjitìní naznaèují srovnatelnou bezpeènost a snáenlivost perorálnì podávaného morfinu s pomalým uvolòováním v porovnání s metadonem ve stejných dávkách. Giacomuzzi et
al. (2006) provedli randomizovanou studii k porovnání léèby SROM a léèby metadonem
a buprenorfinem z hlediska kvality ivota a fyzických symptomù u pacientù nastupujících
k léèbì oproti pacientùm léèeným v ambulantním zaøízení po dobu 6 mìsícù. Pacienti léèení
SROM vykazovali nií kvalitu ivotních hodnot, a to i pøes stejnou efektivitu z hlediska sníení
míry uívání nelegálních drog ve srovnání s léèbou metadonem a buprenorfinem. Avak dalí
mení a vìtinou otevøené studie ukázaly pozitivní výsledky SROM z hlediska udrení v léèbì,
sníení míry uívání heroinu a/nebo kvality ivota (Eder et al., 2005; Kraigher et al., 2005; Mitchell et al., 2004; Vasilev et al., 2006). Stejnì jako u buprenorfinu se dále objevuje i kritika
ohlednì moného zneuití SROM k nelegálnímu uívání drog. Zvlátì znepokojivá je skuteènost, e SROM byl v roce 2004 v Rakousku zjitìn ve vìtinì pøípadù smrtelného pøedávkování,
pøestoe k vìtinì tìchto pøípadù nedolo v udrovací léèbì (ÖBIG, 2006). Tyto výsledky budou
muset potvrdit dalí studie, aby bylo moné vyhodnotit, jakou pøidanou hodnotu má tato látka
pro léèbu závislosti na heroinu. Jones et al. (2005) ve své nedávné randomizované studii zkoumali proveditelnost a bezpeènost pøechodu z krátkodobì pùsobícího morfinu na buprenorfin
nebo metadon u tìhotných en závislých na opioidech bìhem druhého trimestru9 tìhotenství.
6/1/1/4 Farmakoterapie prevence relapsu
Ve vìtinì evropských zemí jsou nabízeny programy prevence relapsu, i kdy délka trvání
a uspoøádání se mezi jednotlivými zemìmi lií. Zatímco nìkteré zemì omezily prevenci relapsu na dlouhodobé programy pobytové léèby, které mají trvat nejménì devìt mìsícù a èasto vyuívají formát terapeutické komunity, jiné zemì poskytovaly kratí programy pobytové
léèby obvykle v délce kratí ne est týdnù. Pozitivní úèinky dlouhodobých i krátkodobých
programù jsou vak znaènì omezené. Pøi kontrole po tøech mìsících dolo ve vzorku 242 pacientù závislých na opioidech, kteøí byli léèeni v lùkovém zaøízení v rámci Národní výzkumné studie výsledkù protidrogové léèby (National Treatment Outcome Research Study,
NTORS), u 34 % pacientù k relapsu uívání heroinu bìhem tøí dnù, u 45 % bìhem sedmi dnù,
u 50 % bìhem 14 dnù a u 60 % bìhem 90 dnù. Podle autorù z výsledkù této studie vyplývá
potøeba poskytovat následné sluby, které pomohou pacientùm udret výsledky, kterých dosáhli bìhem léèby, a pøedejít vysokému riziku relapsu v tomto období (Gossop et al., 2002). Prevence relapsu je vak také dùleitá k tomu, aby se omezilo íøení infekèních chorob jako HIV nebo
HCV, a mìla by proto být iroce dostupná. Pro osoby úplnì detoxifikované od heroinu se v rámci
udrovací farmakoterapie uplatòuje dlouhodobì pùsobící opioidní antagonista naltrexon.
Naltrexon jako látka pro prevenci relapsu
Z dvaceti studií zaøazených do této kapitoly je tøináct z mimoevropských zemí: dva systematické pøehledy (jeden z nich z èlenského státu EU), dvanáct randomizovaných kontrolova8 = Process of gradually adjusting the dose of a medication until the desired effect is achieved
9 ètvrtý až šestý mìsíc tìhotenství
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ných studií (tøi z èlenských státù EU, dvì z evropských zemí), tøi dalí studie a tøi pøehledy (jeden z èlenského státu EU).
Úvod
Opiátový antagonista naltrexon je indikován pro osoby, které dosáhly abstinence.
Shrnutí výsledkù
Efektivita udrovací léèby antagonisty opioidních receptorù (perorálnì podávaný naltrexon)
u pacientù závislých na opioidech je omezena vysokým poètem pøípadù pøedèasnì ukonèené
léèby. Na základì systematického pøehledu dostupných dùkazù nebyl podle autorù Cochranova pøehledu zjitìn ádný pøínos z hlediska udrení pacienta v léèbì, vedlejích úèinkù nebo relapsu, a to dokonce ani pøi srovnání s placebem (Minozzi et al., 2006). Tento závìr
potvrzují zjitìní Národního hodnocení farmakoterapií pro léèbu závislosti na opioidech
(National Evaluation of Pharmacotherapies for Opioid Dependence, NEPOD) v Austrálii, které
ukázalo, e pouze 4 % pacientù v udrovací léèbì naltrexonem bylo stále v léèbì po esti
mìsících (NDARC, 2001). Dále pacienti upøednostòovali léèbu prevence relapsu buprenorfinem nebo metadonem (Digiusto et al., 2005). Naproti tomu Krupitsky et al. (2004) zjistili, e
perorálnì podávaný naltrexon je pro léèbu závislosti na heroinu významnì lepí ne placebo
z hlediska udrení pacientù v léèbì a z hlediska relapsu bìhem období 6 mìsícù. Tyto výsledky vak byly zjitìny v randomizované kontrolované studii s malým vzorkem. Souhrnnì lze
konstatovat, e udrovací léèba naltrexonem podle veho není efektivní jako samostatná
léèba, a mìla by proto být souèástí irího léèebného programu nebo by mìla být vyhrazena
pouze pro vysoce motivované pacienty, kteøí jsou ve stabilizované ivotní situaci. Nadìjnou
strategií, jak zlepit udrení pacientù v léèbì v irím mìøítku, by vak mohla být kombinace
dlouhodobì pùsobících implantátových forem naltrexonu a behaviorálních metod.
Pøehled základních údajù 14: Naltrexon jako látka k prevenci relapsu
hlavní body

síla dùkazù

naltrexon se ukázal jako efektivnìjí v blokování úèinkù krátkodobì pùsobících
opioidù, avak vede k vyímu poètu pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby

***

kombinace udrovací léèby perorálnì podávaným naltrexonem a psychosociálních
intervencí zvyuje úspìnost udrení v léèbì oproti samotnému naltrexonu
v perorálním podání

***

depotní forma naltrexonu s prodloueným uvolòováním zlepuje úspìnost
udrení v léèbì oproti podávání perorálního naltrexonu

**

léèba naltrexonem mùe zvýit riziko pøedávkování heroinem v dùsledku sníené
tolerance opioidù

***

****
***
**
*
?
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silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit
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Podrobné výsledky
V laboratorních podmínkách se u lidí naltrexon ukázal jako efektivní lék k blokování úèinkù
krátkodobì pùsobících opioidù, jako je napøíklad heroin (Kleber et al., 2006). Proto se naltrexon jeví jako uiteèný k urychlení abstinenèní léèby a k prevenci relapsu (Gossop, 2006). Nízké dávky naltrexonu nepøináely ádnou znatelnou výhodu a úèastníci upøednostòovali dávku 50 mg za den. Pøestoe pacienti upøednostòovali blokovací dávky perorálnì podávaného
naltrexonu (napøíklad 50 mg za den), efektivita naltrexonu podle veho nemìla souvislost
s velikostí dávky (Rea et al., 2004). Kvùli prevenci euforického úèinku opioidù jsou dvojitì
slepé placebem kontrolované studie s dlouhodobì pùsobícími opiátovými antagonisty u ambulantních pacientù velice výjimeèné.
Placebem kontrolované studie ukázaly mimoøádnì vysoké poèty pøedèasného ukonèení léèby, co znamená, e pøijatelnost je u pacientù obecnì nízká (Gossop, 2006; Kleber et al.,
2006). Naproti tomu vysoké poèty pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby vedou ve vìtinì studií
udrovací léèby naltrexonem k vysoce selektivním vzorkùm pacientù a nelze vylouèit, e tyto
skupiny pacientù mají vysokou míru motivace (Kleber et al., 2006). Udrení v léèbì se toti
ukázalo jako nejvýznamnìjí prediktor úèinku naltrexonu v léèbì závislosti na opioidech,
a autoøi proto navrhují doplnit naltrexonovou udrovací léèbu poradenstvím (Ritter, 2002).
Dalí strategií jak zlepit adherenci k léèbì je kombinace naltrexon plus contingency
management (CM) s poskytováním kuponù za odmìnu, která pøedpokládá rovnì zvýenou
úspìnost udrení v léèbì a mení míru uívání nelegálních opioidù (Gossop, 2006; Johansson et al., 2006; Kleber et al., 2006). Doplòkový úèinek intervence CM byl nezávislý na ostatních podpùrných ukazatelích a nesouvisel s hodnotou kuponu. Nejnovìjí multicentrická
studie svìdèí o vysoké míøe abstinence u pacientù v udrovací léèbì perorálnì podávaným
naltrexonem v kombinaci s pøístupem posilování komunitních vazeb (community reinforcement approach) (De Jong et al., 2007). A koneènì OBrien et al. (2005) uvedli ve svém metaanalytickém pøehledu, e léky k prevenci relapsu jsou nejefektivnìjí v kontextu poradenských, terapeutických a behaviorálních technik. Naproti tomu Nunes et al. (2006) doli ve
své nedávné randomizované kontrolní studii k závìru, e moná existuje urèitý limit, kam a
mùe behaviorální terapie pøekonávat patnou adherenci k perorálnì podávanému naltrexonu: autoøi zkoumali efektivitu behaviorální naltrexonové terapie (behavioural naltrexone
therapy, BNT), vèetnì pobídkového systému kuponù, motivaèních a kognitivnì-behaviorálních terapií. Celkem 69 pacientù bylo náhodnì zaøazeno do skupiny s BNT nebo do kontrolní
skupiny se standardní léèbou vèetnì zvýené compliance. V obou skupinách byla úspìnost
udrení v léèbì po esti mìsících nízká (22 % BNT oproti 9 %), zatímco vìtina pacientù setrvávajících v léèbì po tøech mìsících dosáhla abstinence od opioidù. Tucker et al. (2004)
nezjistili ádné pøimìøené úèinky, i kdy urèitý pøínos pro naltrexonovou léèbu mìlo poskytování doplòujícího 12týdenního metodicky vedeného programu skupinového poradenství
vèetnì kognitivnì-behaviorálního pøístupu k prevenci relapsu.
Alternativní strategií jak zlepit úspìnost udrení v léèbì závislosti na opioidech je podávání naltrexonu v depotní formì s prodloueným uvolòováním namísto perorální formy. Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie zjistila nadìjné výsledky (Comer et al., 2006): edesát muù a en závislých na heroinu bylo náhodnì zaøazeno do skupiny s placebem nebo
do skupin s podáváním 192 mg nebo 384 mg naltrexonu v depotní formì, vèetnì terapie
k prevenci relapsu provádìné pro vechny úèastníky studie dvakrát týdnì. Naltrexon v depotní formì s prodloueným uvolòováním byl dobøe snáen. Po dvou mìsících zùstalo v léèbì
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60 % a 68 % pacientù ve skupinì s podáváním 192 mg, respektive 384 mg naltrexonu oproti
39 % pacientù ve skupinì s placebem. Prùmìrná doba pøedèasného ukonèení mìla souvislost s velikostí dávky a pohybovala se v rozmezí od 27 dnù ve skupinì s placebem do 48 dnù
ve skupinì s naltrexonem v dávce 384 mg. Vzorek studie byl vak malý a nebylo provedeno
ádné pøímé srovnání s perorálnì podávaným naltrexonem, take potenciální výhody je tøeba povaovat za nadìjné, avak neprokázané. Døívìjí pøedpoklad, e kombinace naltrexonu
se selektivním inhibitorem zpìtného vstøebávání serotoninu (selective serotonin reuptake
inhibitor, SSRI)10 je efektivnìjí ne naltrexon samotný, se v nedávných randomizovaných,
placebem kontrolovaných studiích nepodaøilo potvrdit (Farren a OMalley, 2002) (Krupitsky
et al., 2006). Nedávné pøevánì dvojitì slepé, placebem kontrolované randomizované
kontrolované studie s malým poètem pacientù nasvìdèují tomu, e lofexidin podávaný doplòkovì k perorálnímu naltrexonu vede k dosaení lepích výsledkù z hlediska abstinence
a zlepení výsledkù z hlediska relapsu oproti kombinaci placeba a naltrexonu (Sinha et al.,
2007). Tyto slibné výsledky je vak tøeba potvrdit na vzorcích vìtí velikosti.
Naltrexon je povaován za bezpeèný lék s malými vedlejími úèinky; pouze vysoké dávky
mohou vyvolat zvýení hladiny transamináz v jaterních testech (Gossop, 2006; Kleber et al.,
2006). Stella et al. (2005) vak u pacientù léèených perorálnì podávaným naltrexonem uvádìjí vysokou incidenci nespavosti, panické ataky, úzkosti a hyperexcitability11. Ve stejné studii bylo zjitìno, e doplòující podávání benzodiazepinu prazepamu vedle udrovací léèby
perorálnì podávaným naltrexonem tyto vedlejí úèinky efektivnì sniuje a vede ve srovnání
s naltrexonem samotným v perorálním podání k vyí míøe abstinence od uívání nelegálních
opioidù. Zvlátní pozornost zasluhují dvì dalí otázky související s preskripcí naltrexonu:
moné vyvolání deprese naltrexonem a riziko pøedávkování po ukonèení naltrexonové léèby.
Systematický pøehled dostupné literatury nezjistil ádné dùkazy svìdèící o souvislosti mezi
naltrexonem a depresí nebo anhedonií, avak zjistil, e sníená tolerance opioidù po naltrexonové léèbì mùe zvyovat riziko pøedávkování heroinem (Dean et al., 2006; Ritter, 2002).
Proto je nutné jasnì upozornit pacienty léèené perorálnì podávaným naltrexonem na riziko
pøedávkování heroinem. Jednou z moností, jak se tomuto riziku vyhnout je podávání dlouhodobì pùsobících naltrexonových implantátù s prodloueným uvolòováním. Hulse et al.
(2005) poukázali na sníení poètu pøedávkování opioidy, které bylo zaznamenaného v prùbìhu esti a dvanácti mìsícù po léèbì implantáty. Nejnovìjí pøípadová studie vak nasvìdèuje tomu, e pacienti mohou zemøít na pøedávkování opioidy s naltrexonovým implantátem
a pøi vyích krevních hladinách naltrexonu, ne jsou uvádìné blokaèní hladiny (Gibson et
al., 2007).
6/1/2 Farmakoterapie léèby poruch souvisejících s uíváním stimulancií
Z celkového poètu 74 studií zaøazených do této kapitoly je pouze 10 z èlenských státù EU, 64
z mimoevropských zemí, pøedevím ze Spojených státù a Austrálie.
Úvod
Stimulancia kokain a amfetamin mají rùzné mechanizmy pùsobení. Kokain je blokátor transportu dopaminu, který kompetitivnì inhibuje vstøebávání dopaminu, take prodluuje
poloèas eliminace dopaminu a zvyuje pøebytek dopaminu (zvýení a o 150 %) jako neuro10 SSRI = skupina antidepresiv používaných v léèbì deprese, úzkostných poruch atd.
11 = obecný termín: zahrnuje škálu poruch, které se projevují symptomy continuous muscle fiber activity
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transmiteru. Amfetaminy stejnì jako kokain zvyují koncentraci dopaminu v synaptické tìrbinì, avak odliným mechanizsmem. Amfetaminy se strukturou podobají dopaminu, take
mohou vstupovat do terminálního knoflíku presynaptického neuronu prostøednictvím dopaminových transporterù a také pøímo prostupem pøes membránu neuronu. Byla vyvinuta kokainová vakcína, a to pomocí specifických protilátek vytváøených v tìlech zvíøat, které jsou
injekènì aplikovány a následnì mohou sekvestrovat molekuly kokainu do krevního obìhu,
pøièem mìní kokain na neaktivní metabolity, které jsou pak vylouèeny.
Shrnutí výsledkù
Dosud nebyl nalezen ádný z registrovaných lékù, který by bylo moné povaovat za standard pro efektivní léèbu závislosti na stimulanciích, pøestoe byla vyzkouena øada rùzných
lékù (EMCDDA, 2007; Kleber et al., 2006). Pøi léèbì závislosti na kokainu se dosud èasto
podávají antidepresiva, zvlátì SSRI, bez ohledu na malé dùkazy o jejich úèinnosti. Bylo zjitìno, e nìkterá typická i atypická antipsychotika, jako napø. haloperidol, olanzapin a risperidon, jsou efektivní v léèbì pacientù s duální diagnózou schizofrenie a závislosti na kokainu.
Slibné výsledky jsou oèekávány také od topiramátu a dalích antiepileptik a velké nadìje jsou
vkládány do vývoje kokainové vakcíny.
Pøehled základních údajù 15: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním psychostimulancií
hlavní body

síla dùkazù

ádný lék dosud neprokázal jasnou úèinnost v léèbì závislosti na kokainu

***

bylo zjitìno, e typická i atypická antipsychotika jsou efektivní v léèbì
pacientù se soubìnou schizofrenií a závislostí na kokainu

***

imunizace a vakcinace jsou efektivními farmakologickými strategiemi v léèbì
poruch souvisejících s uíváním psychostimulancií

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/1/2/1 Detoxifikaèní léèba poruch souvisejících s uíváním stimulancií
Do této kapitoly jsou zaøazeny ètyøi studie, z toho jedna z èlenského státu EU: dva systematické pøehledy (jeden z èlenského státu EU), jedna randomizovaná kontrolovaná studie a jeden pøehled.
Podrobné výsledky
Symptomy intoxikace jsou léèeny rùznými zpùsoby. K léèbì symptomù intoxikace kokainem
se nasazuje labetalol, á1- a â-adrenergní blokátor pouívaný k léèbì hypertenze, avak klinický výzkum ukazuje, e adrenergní blokátory a dopaminergní antagonisty je tøeba pouívat pøi akutní intoxikaci kokainem obezøetnì (Kleber et al., 2006). Uivatelùm kokainu
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s akutní intoxikací, kteøí jsou velmi agitovaní, se podávají benzodiazepiny (jako napø. oxazepam, alprazolam) (Kleber et al., 2006).
Tabulka 12: Látky schválené pro detox závislosti na stimulantech
Látka

Klasifikace a mechanismus úèinku

bromokriptin

agonista dopaminových receptorù

 podobné pùsobení jako dopamin,
jedná se o neurotransmiter, který
se vyskytuje pøirozenì v mozku

amantadin

inhibitor zpìtného vstøebávání
dopaminu

 inhibuje zpìtné vstøebávání
mimobunìèného dopaminu zpìt do
presynaptické buòky

labetalol

â-adrenergní antagonista

 inhibuje normální èinnost
sympatiku zprostøedkovanou
epinefrinem

antidepresiva

 pùsobí na neurotransmiter

benzodiazepin

 má tlumící a stimulaèní úèinky na
CNS

propanadol
amineptin
mirtazapin
oxazepam
alprazolam

Jedním ze zpùsobù léèby abstinenèních symptomù bìhem detoxifikace, jako jsou napøíklad
poruchy spánku, symptomy deprese, úzkost, anhedonie, je podávání dopaminových agonistù
(napø. amantadinu), avak výsledky výzkumu jsou nejednoznaèné, kdy dvì studie zjistily
pozitivní úèinky, zatímco dvì jiné studie nezjistily ádný významný efekt (Kleber et al.,
2006). Toté platí pro bromokriptin, který pùsobí jako agonista dopaminu. Bromokriptin má
potenciál vyuití v léèbì závislosti na kokainu, protoe adiktivní úèinky kokainu jsou vyvolány tím, e kokain blokuje zpìtné vstøebávání dopaminu. První studie se jevily jako slibné,
dokud dvojitì slepá randomizovaná studie nezjistila vyí procento negativních vzorkù moèi, avak vyí procento pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby u bromokriptinu oproti amantadinu, co je antivirový lék, který uvolòuje dopamin z nervových zakonèení mozkových
bunìk (Kleber et al., 2006). Dalí dvojitì slepá randomizovaná kontrolovaná studie nezjistila ádné významné rozdíly mezi bromokriptinem a placebem z hlediska sníení míry uívání kokainu (Kleber et al., 2006). Jedna nekontrolovaná studie v lùkovém zaøízení nezjistila pøi podávání bromokriptinu ádný pokles míry baení (Kleber et al., 2006). Zpráva
UNODC (2002) proto dochází k závìru, e bromokriptin ani amantadin nemají ádný významný úèinek.
Abstinenèní symptomy mùe mírnit propranolol (neselektivní beta-blokátor uívaný pøedevím k léèbì hypertenze), avak dùkazy jsou slabé (Rigter et al., 2004). U pacientù s relativnì
závanými abstinenèními symptomy vykazoval propranolol urèitý úèinek (Kleber et al.,
2006).
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Antipsychotika jsou pøedepisována pøi léèbì bludù v souvislosti s uíváním kokainu a uvádí
se, e v urèité míøe jsou úèinná, vìtina pacientù se vak z bludù vyléèí po nìkolika hodinách
i bez léku (Kleber et al., 2006). Dosud nebyly zjitìny dùkazy, e by antikonvulziva sniovala
záchvaty vyvolané kokainem (Kleber et al., 2006). Gillman et al. (2006) zjistili zmírnìní abstinenèních kokainových pøíznakù psychotropním analgetikem oxidem dusným (PAN), co je
titrovaná smìs kyslíku a oxidu dusného.
K léèbì abstinenèních symptomù u závislosti na amfetaminu byl ve dvou randomizovaných
kontrolovaných studiích testován amineptin (atypické tricyklické antidepresivum, které selektivnì inhibuje zpìtné vstøebávání dopaminu): na abstinenèní symptomy nebo baení nemìl ádný úèinek, avak zlepoval celkovou pohodu pacientù, kteøí s uíváním pøestali (Rigter et al., 2004). Nedávná placebem kontrolovaná pilotní studie zkoumala bezpeènost
a úèinnost mirtazapinu, co je antidepresivum pouívané k léèbì støední a hluboké deprese,
pøi detoxifikaci od amfetaminu (Kongsakon et al., 2005). Dvacet pacientù závislých na amfetaminu bylo náhodnì zaøazeno buïto do léèby mirtazapinem (9 pacientù), nebo podávání
placeba (11 pacientù), pøièem z tohoto poètu dokonèilo studii sedm pacientù ve skupinì
s mirtazapinem a devìt pacientù ve skupinì s placebem. Pacienti ve skupinì s mirtazapinem
vykazovali významná zlepení v celkovém skóre dotazníku Amphetamine Withdrawal Questionnaire (AWQ)12 oproti placebu ve dnech 3 a 14. Pøes uvádìné nezávané neádoucí úèinky
(bolest hlavy) i pøes malou velikost vzorku autoøi uvádìjí, e mirtazapin by mohl být jednou
z moností léèby pøi detoxifikaci od amfetaminu (Kongsakon et al., 2005).
6/1/2/2 Substituèní léèba poruch souvisejících s uíváním stimulancií
Z patnácti studií zaøazených do této kapitoly je dvanáct z mimoevropských zemí: dva systematické pøehledy (z toho jeden z èlenského státu EU), sedm randomizovaných kontrolovaných studií (jeden z èlenského státu EU), pìt dalích studií a jeden pøehled z èlenského státu
EU.
Podrobné výsledky
Pro substituèní léèbu závislosti na kokainu byly zvaovány rùzné pøístupy.

12 Standardizovaný dotazník; udává celkové skóre pacienta pøi abstinenci od amfetaminu

73

6

6

VÝSLEDKY

Tabulka 13: Látky používané pro substituèní léèbu závislosti na stimulanciích
látka

klasifikace

mechanizmus úèinku

risperidon

antagonista dopaminu /
antipsychotikum

modulace neurotransmiterového
systému dopaminu

buprenorfin

opioidní agonista / opioidní
antagonista

váe se na specifické opioidní
receptory v centrální nervové
soustavì

fadextroamfetamin

psychostimulancium

ovlivòuje dynamiku
neurotransmiterových systémù

metylfenidát

stimulancium na pøedpis

vazebná afinita na transportér
dopaminu a transportér
norepinefrinu

dietylpropion

sympatomimetikum

ovlivòuje pùsobení adrenalinu
a noradrenalinu

memantin

nekompetitivní antagonista
glutamatergních NMDA receptorù

inhibuje prolongovaný pøísun
iontù Ca2+, které tvoøí základ
nervové excitotoxicity

Jedna randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala dextroamfetamin (psychostimulancium, které vyvolává zvýenou bdìlost, energii a sebedùvìru v souvislosti se sníenou únavou
a apetitem) a dalí metylfenidát (stimulancium na pøedpis, bìnì uívané k léèbì poruchy
pozornosti [ADD] a poruchy pozornosti s hyperaktivitou [ADHD]), pøièem první ukázala, e
pacienti s dávkou 1530 mg setrvávali v léèbì déle ne pacienti ve skupinì s placebem a ne
pacienti s vyími dávkami, zatímco metylfenidát nevykazoval ádné úèinky (Rigter et al.,
2004). Jiné studie substituèní léèby metylfenidátem nebo amfetaminem s prodloueným
uvolòováním vykazovaly vyí úspìnost udrení pacientù v léèbì a vìtí pokles míry uívání
kokainu ve srovnání s placebem, jsou vak potøebné dalí studie (Kleber et al., 2006). Dietylpropion, který pùsobí blokaènì a reverznì na èinnost transportéru norepinefrinu (NET), také
nevykazoval ádný úèinek na baení po kokainu13 (Rigter et al., 2004). U pacientù s kombinovanou závislostí (opioidy a kokain) byl vyzkouen buprenorfin, který vykazoval urèitý úèinek
na míru uívání kokainu v otevøených studiích, nikoli vak v dvojitì slepých studiích (Kleber
et al., 2006). Montoya et al. (2004) zaznamenali pokles soubìného uívání opioidù a kokainu pøi administraci denních dávek 16 mg roztoku buprenorfinu k sublingválnímu podání.
Schottenfeld et al. (2005) zjistili významnì delí udrení pacienta v léèbì, delí období abstinence a vyí podíl testù negativních na drogy u pacientù závislých souèasnì na kokainu
a opioidech v metadonové udrovací léèbì ne u pacientù, kteøí byli zaøazeni do skupiny, kde
byl podáván buprenorfin.
Na pøedpis jsou nìkdy podávány amfetaminy, obvykle dexamfetamin, s dobrými výsledky
v poklesu míry uívání poulièního amfetaminu a jiných injekènì aplikovaných drog (Rigter et
al., 2004). Preskripce amfetaminù v udrovací léèbì probíhá ve Spojeném království (Gossop,
13 = silná touha po látce zpùsobující závislost
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2006). V porovnání s kontrolní skupinou zvýila preskripce amfetaminù kontakt s léèebným
zaøízením a udrení v léèbì (Gossop, 2006), zatímco Stoops et al. (2007) nedávno uvedli, e
akutní pøedléèba d-amfetaminem nezvyuje míru uívání stimulancií. Jiná studie zjistila
dobré výsledky dexamfetaminu z hlediska udrení pacienta v léèbì a dodrování léèby  pacienti více docházeli do poradenských slueb (Gossop, 2006).
Grabowski et al. (2004) provedli dvì studie, které zkoumaly úèinnost d-amfetaminu s prodloueným uvolòováním a také úèinnost risperidonu (atypické antipsychotikum pouívané
k léèbì závislosti na kokainu), v obou pøípadech v kombinaci s metadonem ve vzorku 240 pacientù závislých na kokainu a na heroinu (120 na jednu studii), kteøí byli náhodnì zaøazeni
do léèby jedním testovaným lékem nebo placebem. Vichni pacienti proli vstupní léèbou
metadonem, byli stabilizováni na 1,1 mg/kg a absolvovali jedno behaviorálnì terapeutické
sezení týdnì. Bylo zjitìno, e kombinace metadonu a d-amfetaminu je pro léèbu osob závislých souèasnì na kokainu a opioidech významnì efektivnìjí ne metadon a placebo a také lepí ne metadon a risperidon.
V nedávných studiích bylo zjitìno, e metylfenidát (MPH), stimulancium na pøedpis bìnì
uívané k léèbì poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), je efektivní pøi sniování míry
nitroilního uívání drog u pacientù se silnou závislostí na amfetaminech, respektive uívání
kokainu u pacientù se závislostí na kokainu (Levin et al., 2007; Tiihonen et al., 2007). Dále
mùe být metylfenidát bezpeènì podáván v ambulantním prostøedí aktivním uivatelùm kokainu (Winhusen et al., 2006).
Collins et al. (2006) nedávno zjistili, e poskytování memantinu, co je nekompetitivní antagonista N-metyl-D-aspartátu (NMDA), nezmìnilo subjektivní ani posilující úèinky kokainu
u kuøákù kokainu v udrovací léèbì metadonem. Ani udrovací léèba gabapentinem, co je
lék pùvodnì vyvinutý k léèbì epilepsie, nezmìnila rozhodnutí uívat kokain u pacientù závislých na kokainu, kteøí vyhledali léèbu, a nebyl zjitìn její klinický uitek pro léèbu závislosti
na kokainu a metamfetaminu (Haney et al., 2005; Hart et al., 2007; Hart et al., 2007a; Hart
et al., 2004; Heinzerling et al., 2006).
Rovnì baklofen, GABA-ergní slouèenina, se ukázal jako neefektivní pøi potlaèování míry
uívání drogy, zvlátì u intenzivnìjích uivatelù kokainu, a ukazuje se, e má pouze malý
terapeutický efekt v léèbì závislosti na metamfetaminu oproti placebu (Heinzerling et al.,
2006).
6/1/2/3 Abstinenèní udrovací léèba poruch souvisejících s uíváním stimulancií
Z 55 studií v této kapitole je 49 z mimoevropských zemí: tøi systematické pøehledy (dva
z nich z èlenských státù EU), 31 randomizovaných kontrolovaných studií (jedna z èlenského
státu EU), 16 dalích studií (tøi z èlenských státù EU) a pìt pøehledù.
Podrobné výsledky
Dosud nebyla prokázána úèinnost ádného léku v léèbì závislosti na kokainu (Kleber et al.,
2006) a dosud nebyla zjitìna efektivita ádných antagonistù (UNODC, 2002). Pro pacienty
se závanou formou závislosti a závanými abstinenèními symptomy nebo pro pacienty,
u nich psychosociální léèba nemìla odezvu, mùe být medikace uiteèná.
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Tabulka 14: Látky používané k abstinenèní udržovací léèbì poruch souvisejících s užíváním
stimulancií
látka

klasifikace

mechanizmus úèinku

pergolid

agonisté dopaminových
receptorù

pùsobení podobnì jako dopamin,
jedná se o neurotransmiter, který se
vyskytuje pøirozenì v mozku

aripiprazol

èásteèný agonista
dopaminových receptorù

váe se na dopaminový receptor
s vysokou afinitou, avak nízkou
vlastní aktivitou

amantadin

inhibitory zpìtného
vstøebávání dopaminu

inhibuje zpìtné vstøebávání
mimobunìèného dopaminu zpìt do
presynaptické buòky

inhibitory metabolizmu
dopaminu

blokuje metabolizaci dopaminu na
norepinefrin

haloperidol, risperidon,
olanzapin

antagonisté dopaminu /
antipsychotika

modulace neurotransmiterového
dopaminergního systému

baklofen, gabapentin,
tiagabin, lamotrigin,
karbamazepin,
valproát, topiramát,
divalproex

GABA-ergní slouèeniny

inhibuje metabolizmus GABA

naltrexon

opioidní antagonista

váe se na specifické opioidní
receptory v centrální nervové
soustavì

amlodipin

blokátor kalciového kanálu

selektivnì inhibuje pøísun vápníku
bunìènými membránami

desipramin, fluoxetin,
venlafaxin, bupropion,
nefazodon, paroxetin,
sertralin, reboxetin

antidepresiva

pùsobí na neurotransmiter

modafinil

eugeroický stimulant

mírnì pùsobí na centrální nervovou
soustavu

progesteron,
dehydroepiandrosteron

neurosteroid / prohormon

ovlivòuje synaptickou funkci

tryptofan

aminokyselina

biochemický prekurzor serotoninu

kabergolin

mazindol
selegilin
disulfiram

antiepileptika / antikonvulziva

Dosud nebyl zjitìn lék, který by pomáhal léèit závislost na amfetaminu nebo metamfetaminu (Rigter et al., 2004). Ve ètyøech randomizovaných kontrolovaných studiích byla testována
ètyøi rùzná antidepresiva, ani byl zjitìn vliv na uívání amfetaminu (Rigter et al., 2004).
Shoptaw et al. (2006) uvedli, e antidepresivum sertralin je kontraindikováno pro léèbu zá-
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vislosti na metamfetaminu kvùli vìtímu poètu závaných neádoucích úèinkùm ve srovnání
s placebem (Shoptaw et al., 2006). Newton et al. (2006) uvedli, e antidepresivum bupropion
má urèitou efektivitu pøi sniování míry subjektivních úèinkù vyvolaných metamfetaminem
a míry baení vyvolaného spoutìèem (Newton et al., 2006). Newton et al. (2006) zjistil i pokles akutních subjektivních úèinkù vyvolaných metamfetaminem a pokles baení vyvolaného spoutìèem pøi podávání bupropionu, co je atypické antidepresivum, které pùsobí jako
inhibitor zpìtného vstøebávání norepinefrinu a dopaminu, a nikotinový antagonista (Newton et al., 2006). Dále bylo zjitìno, e buprion je pacienty dobøe snáen a podle veho zmíròuje kardiovaskulární úèinky experimentálnì podávaného metamfetaminu (Newton et al.,
2005).
K antidepresivùm bylo nalezeno 21 randomizovaných kontrolovaných studií, bez úèinkù
z hlediska léèby závislosti na kokainu (Rigter et al., 2004). Selektivní inhibitor zpìtného
vstøebávání serotoninu fluoxetin a inhibitor zpìtného vstøebávání dopaminu bupropion mìly urèitý pøínos v malých studiích, nikoli vak ve vìtích studiích (Kleber et al., 2006). Tricyklické antidepresivum desipramin bylo zkoumáno s nejednoznaènými výsledky; nìkteré studie
vykazovaly pozitivní úèinky, jiné nikoli. Jedna studie porovnávala desipramin s placebem
a zjistila krátkodobý úèinek po 6 týdnech, nikoli vak po 12 týdnech nebo po delí dobì (Kleber et al., 2006). Nìkolik nedávných klinických studií potvrdilo, e pouití antidepresiv, jako
je napøíklad paroxetin, reboxetin, nefazodon, sertralin a venlafaxin, léèbu závislosti na kokainu nepodporuje (Ciraulo et al., 2005; Ciraulo et al., 2005a; Passos et al., 2005; Winhusen
et al., 2005), oproti tomu Szerman et al. (2005) uvedli, e reboxetin mùe být efektivní a bezpeènou volbou pøi léèbì závislosti na kokainu a mùe pøinést výrazná zlepení v psychometrických ukazatelích bìhem léèby. Tricyklické antidepresivum (TCA) desipramin, které inhibuje zpìtné vstøebávání norepinefrinu, je spojeno se zlepením deprese, a tudí se zlepením
v míøe uívání kokainu u osob závislých na kokainu s depresemi v ambulantním prostøedí
(McDowell et al., 2005). Podávání desipraminu vak vede k vyímu procentu pøedèasnì
ukonèené léèby v dùsledku vedlejích úèinkù a neádoucích pøíhod (McDowell et al., 2005).
Po poèáteèních slibných výsledcích nemìlo antikonvulzivum karbamazepin v pozdìjích
dvojitì slepých placebem kontrolovaných studiích ádné úèinky (Kleber et al., 2006). Zpráva
institutu TRIMBOS rovnì nezjistila ádný úèinek antikonvulziv (napø. karbamazepinu) na
základì esti randomizovaných kontrolovaných studií (Rigter et al., 2004). V nedávných klinických studiích bylo zjitìno, e antikonvulziva valproát, lamotrigin a gabapentin nejsou
v léèbì závislosti na kokainu efektivnìjí ne placebo (Berger et al., 2005; Bisaga et al., 2006;
Gonzalez et al., 2007; Reid, Casadonte et al., 2005). Pro uplatnìní divalproexu (antikonvulziva a stabilizátoru nálady) u pacientù s bipolární poruchou a primární závislostí na kokainu
jsou potøebné dalí vysoce kvalitní experimentální, placebem kontrolované studie, které by
potvrdily slibné výsledky první pilotní studie (Salloum et al., 2007). Bylo zjitìno, e antikonvulzivum tiagabin, vede k poklesu poètu pozitivních vzorkù moèi u pacientù léèených ze závislosti na kokainu oproti placebu, co by zasluhovalo dalí zkoumání, i kdy pacienti v nedávné studii hùøe snáeli nízké dávky tiagabinu (Gonzalez et al., 2007; Winhusen et al.,
2005). Antikonvulzivum topiramát vykazovalo v nedávné dvojitì slepé studii urèité nadìjné
výsledky (Kleber et al., 2006) a Kampman et al. (2004) prokázali, e pacienti léèení topiramátem mají vyí pravdìpodobnost abstinence od kokainu ne pacienti, kterým bylo podáváno
placebo.
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Agonista GABA receptorù baklofen vykazuje mírný úèinek (Heinzerling et al., 2006) a jedna
dvojitì slepá klinická studie s tiagabinem vykázala vìtí úèinek ne placebo ve sniování míry uívání kokainu (Kleber et al., 2006). Narkoleptikum modafinil prokázalo urèité úèinky,
jsou vak nutné dalí studie (Kleber et al., 2006). Modafinil blokoval euforický úèinek kokainu, výraznì snioval systemickou expozici kokainu bìhem prvních 180 minut po nitroilním
podání kokainu a v kombinaci s psychosociální léèbou závislosti na kokainu zlepuje klinické
výsledky (Dackis et al., 2005; Donovan et al., 2005; Ginsberg, 2005). Malcolm et al. (2006) ve
své nedávné klinické studii fáze I14 nezjistili ádné významné hemodynamické interakce mezi
modafinilem a kokainem, avak podle veho jsou nezbytné dalí studie u ambulantnì léèených pacientù. Rigter et al. (2004) nali 12 randomizovaných kontrolovaných studií s dopaminovými agonisty a dalími látkami, které imitují dopamin, avak nebyly zjitìny ádné
úèinky z hlediska sníení mnoství nebo èetnosti uívání kokainu. Také Berglund et al. (2003)
nezjistili ádné rozdíly v úèinku mezi dopaminovými agonisty a placebem. Systematický pøehled provedený Americkou psychiatrickou asociací (APA) popisuje smíené výsledky studií
dopaminových agonistù: nejlépe je prostudováno antivirotikum amantadin, avak u toho
nebyl zjitìn ádný celkový pøínos, pouze v nìkterých studiích (Kleber et al., 2006). Kampman et al. (2006) provedli dvojitì slepou placebem kontrolovanou studii k hodnocení úèinnosti amantadinu, propranololu (neselektivního beta-blokátoru pouívaného pøedevím pøi
léèbì hypertenze) a jejich kombinace ve vzorku 199 pacientù závislých na kokainu se závanými symptomy abstinence od kokainu (Kampman et al., 2006). Ani propranolol, ani amantadin nebo jejich kombinace nebyly podle zjitìní významnì efektivnìjí ne placebo v podpoøe abstinence od kokainu u tìchto mimoøádnì obtínì léèitelných pacientù, zatímco
u pacientù s vysokou adherencí ke studovanému léku vykazovali lepí výsledky z hlediska
udrení v léèbì a abstinence od kokainu pøi podávání propranololu ve srovnání s placebem
(Kampman et al., 2006).
Typická a atypická antipsychotika nebyla v léèbì pacientù závislých na kokainu lepí ne placebo, s výjimkou pacientù se soubìnými psychotickými poruchami. Bylo zjitìno, e ve
srovnání s placebem vykazovali pacienti léèení atypickým antipsychotikem aripiprazolem
významnì více vzorkù moèi pozitivních na amfetamin (Tiihonen et al., 2007). Reid et al.
(2005) nezjistili ádnou efektivitu atypického antipsychotika olanzapinu v léèbì závislosti
na kokainu z hlediska uívání kokainu, mìøeného hladinou benzoylekgoninu15 v moèi
a uvádìného subjektivnì, a risperidon, dalí atypické antipsychotikum, podle zjitìní nedostateènì snioval baení po kokainu u pacientù závislých na kokainu (Smellson et al., 2004).
Èásteèný dopaminový agonista aripiprazol vykazoval slibné výsledky v malé klinické studii
z hlediska subjektivnì souvisejících a kardiovaskulárních úèinkù, avak k potvrzení efektivity
jsou nutné dalí studie (Lile et al., 2005). Typická i atypická antipsychotika, jako napøíklad
haloperidol, olanzapin a risperidon, vak byla podle zjitìní efektivní v léèbì pacientù se soubìnou schizofrenií a závislostí na kokainu (Albanese a Suh, 2006; Rubio et al., 2006; Sayers
et al., 2005; Smelson et al., 2006). Stoops (2006) uvedl, e aripiprazol, atypické antipsychotikum schválené k léèbì schizofrenie a akutních manických a smíených epizod spojených
s bipolární poruchou, mùe nalézt klinické uplatnìní v léèbì závislosti na stimulanciích,
avak k potvrzení úèinnosti jsou nezbytné klinické studie ve velkém mìøítku. Co se týká ostatních látek, mazindol (inhibitor zpìtného vstøebávání katecholaminu a antipsychotikum)
14 Fáze I klinických studií: první stadium testování drogy/látky/léku na lidských subjektech.
15 Benzoylekgonin je hlavním metabolitem kokainu.
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byl podle zjitìní neefektivní ve sniování spotøeby kokainu, baení po kokainu a psychiatrických symptomù u pacientù s diagnózou komorbidní schizofrenie a zneuívání kokainu nebo
závislosti na kokainu (Perry et al., 2004).
Výsledky u dopaminových agonistù, jako je selegilin, L-dopa/karbidopa, pergolid, byly nejasné nebo negativní a celkovì nebyly lepí ne placebo (Kleber et al., 2006) a také nedávná
zjitìní nesvìdèila ve prospìch úèinnosti dopaminových agonistù v léèbì závislosti na kokainu (Ciraulo et al., 2005; Focchi et al., 2005; Gorelick a Wilkins, 2006). Shoptaw et al. (2005)
vak zjistili dobré výsledky u kabergolinu (potentní agonista dopaminových receptorù) z hlediska zlepení stupnì závislosti a poètu vzorkù moèi negativních na metabolity kokainu
a poskytli empirickou podporu k provedení rozsáhlejí studie tohoto léku.
Opiátový antagonista naltrexon nebyl podle zjitìní pro léèbu závislosti na kokainu uiteèný
(Kleber et al., 2006; Rigter et al., 2004; Schmitz et al., 2004). Schmitz et al. (2004) zjistili, e
naltrexon v dávce 50 mg/den nesníil ani uívání kokainu, ani uívání alkoholu u pacientù
zneuívajících soubìnì kokain a alkohol, zatímco psychoterapie významnì sniovala uívání kokainu bìhem prvních ètyø týdnù léèby. Co se týká ostatních studií, Jayaram-Lindstrom
et al. (2005) prokázali pokles spotøeby amfetaminu bìhem léèby oproti pøedléèbì u pacientù
závislých na amfetaminu, kteøí proli 12týdenní léèbou naltrexonem (50 mg) kombinovanou
s terapií k prevenci relapsu. Podávání disulfiramu, averzivního léku vyvolávajícího akutní
senzitivitu na alkohol, se ukázalo jako efektivnìjí ne naltrexon z hlediska poètu vzorkù
moèi negativních na kokain a kokaetylen (Grassi et al., 2007). Baker et al. (2007) zjistili, e
podávání disulfiramu sníilo subjektivní úèinky související s kokainem (opojení a rau).
Carroll et al. (2004) ukázali, e podávání disulfiramu samotného a v kombinaci s kognitivnì-behaviorální terapií (CBT) je efektivní pøi sniování míry uívání kokainu u ambulantnì
léèených pacientù závislých na kokainu, naproti tomu Grassi et al. (2007) uvádìjí, e disulfiram nijak nezvyuje schopnost CBT udret pacienty závislé na kokainu v léèbì.
V poslední dobì bylo zkoumáno nìkolik dalích lékù ohlednì jejich úèinnosti v léèbì závislosti na kokainu. Steroidní hormon progesteron zmíròoval nìkteré fyziologické a subjektivní
úèinky kokainu, avak k posouzení úèinnosti jsou nezbytné dalí studie (Sofuoglu et al.,
2004). Vysoké dávky dehydroepiandrosteronu, co je pøirozenì se vyskytující steroidní
prohormon, jsou podle veho jako farmakoterapie závislosti na kokainu kontraindikovány,
protoe v porovnání s placebem zvyují uívání kokainu (Shoptaw et al., 2004). Esenciální
aminokyselina tryptofan ve významné míøe nezajistila prevenci relapsu uívání kokainu ani
uívání kokainu po relapsu nezmíròovala (Jones et al., 2004). Levodopa (L-dopa), meziprodukt v biosyntéze dopaminu, a amlodipin, blokátor kalciového kanálu, nebyly podle zjitìní
lepí ne placebo ve sniování míry uívání kokainu (Malcom et al., 2005; Mooney et al.,
2007). Také selegilin, látka uívaná k léèbì Parkinsonovy choroby, léèbu závislosti na kokainu nepodporuje (Elkashef et al., 2006), stejnì jako celekoxib, nesteroidní protizánìtlivá droga (Reid et al., 2005).
Imunizace a vakcinace jsou dvì strategie s dlouhou tradicí a velmi malými empirickými dùkazy o efektivitì (Kantak, 2003). Pøi pasivní imunizaci jsou injekènì aplikovány katalytické
protilátky, které na sebe navazují kokain a následnì kokain hydrolyzují na neaktivní produkty
ekgonin metylester a kyselinu benzoovou. Navrena byla rovnì kokainová vakcína; jejím
úkolem by bylo blokovat úèinky kokainu pomocí protilátek kokainu (Bagasra et al., 1992;
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Garcia Sevilla, 1997; Navarro a Rodriguez De Fonseca, 2000). Tento unikátní pøístup k farmakoterapii závislosti na kokainu vychází z imunizaèních experimentù, které prokázaly tvorbu specifických protilátek kokainu u zvíøat (Carrera et al., 1995; Carrera et al., 2000; Fox,
1997; Fox et al., 1996).
Protilátky specifické na kokain dokáí provést sekvestraci molekul kokainu v krvi, èím
umoní pøirozenì se vyskytujícím enzymùm (cholinesterázám) pøemìnit kokain na neaktivní
metabolity, které jsou poté vylouèeny. Jeliko protilátky nemohou prostupovat hemoencefalickou bariérou, neoèekává se, e by vakcína mìla nìjaký pøímý psychoaktivní úèinek. Jeliko
protilátky brání kokainu ve vyvolání úèinku, dolo by tak k útlumu posilujícího efektu pokraèujícího uívání kokainu. Navíc vakcína pùsobí po nìkolik mìsícù, take lék není tøeba podávat dennì. Byla provedena randomizovaná, dvojitì slepá, placebem kontrolovaná klinická
studie zahrnující 34 bývalých uivatelù kokainu, která hodnotila bezpeènost a imunogenitu
terapeutické kokainové vakcíny TA-CD (Kosten a Biegel, 2002). Výsledky této studie ukázaly,
e vakcína vyvolávala protilátky kokainu v závislosti na èase a dávce a e byla dobøe snáena
bez závaných neádoucích úèinkù bìhem následného sledovaného období 12 mìsícù. Po
této studii následovala otevøená 14týdenní studie eskalace dávky, která hodnotila bezpeènost, imunogenitu a klinickou úèinnost kokainové vakcíny (Martell et al., 2005). Deseti
úèastníkùm studie závislým na kokainu byla ve ètyøech injekcích podána vakcína v celkové
dávce 400 ìg v prùbìhu 8 týdnù a osmi úèastníkùm studie závislým na kokainu byla podána
celková dávka vakcíny 2000 ìg v pìti injekcích v prùbìhu 12 týdnù. Výsledky ukázaly vysokou úspìnost dokonèení léèby, ádné závané neádoucí úèinky, dobrou snáenlivost a významnì vyí pravdìpodobnost vzorku moèi negativního na kokain ve skupinì s vysokou
dávkou po esti mìsících. Výsledky jsou v porovnání s ostatními farmakologickými strategiemi velmi povzbudivé, avak bude je tøeba potvrdit v dalích studiích.
6/1/3 Farmakoterapie v léèbì poruch souvisejících s uíváním kanabinoidù
Ze sedmi studií zaøazených do této kapitoly je est z mimoevropských zemí: dva systematické pøehledy (jeden z nich z èlenského státu EU), jedna randomizovaná kontrolovaná studie,
tøi dalí studie a jeden pøehled.
Úvod
Neurobiologické studie abstinence kanabinoidy prokazují význam vývoje dalích farmakologických moností léèby závislosti na kanabinoidech. Rùzné publikované studie vyuily experimentù na laboratorních zvíøatech k hodnocení úèinkù lékù na symptomy abstinence od kanabinoidù. Klinické studie u lidí jsou vak vzácné a ádná ze zaøazených zpráv o úèinnosti
neuvádí klinické studie, které by svìdèily ve prospìch nìjakého léku ve farmakoterapii závislosti na kanabinoidech (Kleber, 2003; Rigter et al., 2004; UNODC, 2002).
Shrnutí výsledkù
Zkoumány byly rùzné látky pro léèbu závislosti na kanabinoidech a prevenci relapsu jejich uívání, napøíklad bupropion, divalproex, naltrexon a nefazodon, ale vechny uvedené
léky postrádají irí efektivitu (Kleber, 2003; UNODC, 2002). Perorálnì podávaný delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) mùe být pøínosný v potlaèení symptomù abstinence.
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Pøehled základních údajù 16: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním kanabinoidù
hlavní body

síla dùkazù

perorálnì podávaný delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) mùe být efektivní
v potlaèení symptomù abstinence

**

bupropion, divalproex, naltrexon a nefazodon postrádají irí efektivitu ve
farmakologické léèbì poruch souvisejících s uíváním kanabinoidù

***

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

Podrobné výsledky
V porovnání s placebem snioval nefazon (antidepresivum) urèitou podskupinu abstinenèních pøíznakù, jako je úzkost a bolesti svalù, zatímco bupropion zhoroval náladu pøi abstinenci od kanabinoidù. Rimonabant pùsobí jako antagonista na kanabinoidní receptor cb
a má sniovat poitek uivatelù z kanabinoidù. Tento pøedpoklad vak potvrzuje pouze nerandomizovaná klinická studie (Rigter et al., 2004). Nìkterá zjitìní nasvìdèují tomu, e perorálnì podávaný delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) mùe být pøínosný v potlaèení symptomù abstinence (Budney et al., 2007). V nedávné klinické studii bylo osm dospìlých osob
dennì uívajících kanabinoidy náhodnì zaøazeno do skupiny s placebem nebo nií dávkou
THC (30 mg) nebo vyí dávkou THC (90 mg) bìhem pìtidenních období abstinence. Nií
denní dávka THC sniovala abstinenèní diskomfort, zatímco vyí denní dávky vykazovaly
vìtí efekt v potlaèení abstinenèních symptomù (Budney et al., 2007). Tyto výsledky kopírovaly zjitìní jiné klinické studie, která prokázala, e podávání THC poèínající první den abstinence od marihuany vede v porovnání s placebem ke sníení symptomù abstinence, jako je
úzkost, zimnice nebo subjektivnì uvádìné poruchy spánku (Haney et al., 2004). Perorálnì
podávaný THC rovnì snioval míru baení po marihuanì bìhem abstinence v porovnání
s placebem. Stejná studie zkoumala úèinek stabilizátoru nálady divalproexu na zmíròování
irí kály symptomù abstinence v porovnání s antidepresivy, jako je nefazodon a bupropion
(Haney et al., 2004). Stejnì jako v pøípadì bupropionu udrovací léèba divalproexem pøed
abstinencí a bìhem abstinence od marihuany rovnì výraznì zhorovala náladu a vedla
k podrádìnosti, napìtí, úzkosti a ospalosti (Haney et al., 2004). Dalí dvojitì slepá, placebem kontrolovaná studie se zamìøila na efektivitu antikonvulziva gabapentinu v potlaèení
míry uívání kanabinoidù a symptomù abstinence (Escher et al., 2005). V nìkolika studiích
byla zjitìna efektivita a bezpeènost gabapentinu v léèbì deprese, úzkosti, nespavosti, agrese a dalích symptomù kombinovaného syndromu odnìtí kanabinoidù a alkoholu. 21 dobrovolníkù, kteøí vyhledali léèbu pro zneuívání kanabinoidù a alkoholu nebo závislost na nì
(diagnóza podle DSM IV16), bylo náhodnì zaøazeno do skupiny s léèbou gabapentinem
(1200 mg/den) nebo placebem. Podávání gabapentinu sniovalo oproti placebu urèitou pod16 DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch); seznam kategorií duševních poruch a jejich diagnostických kritérií
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skupinu symptomù abstinence od marihuany, mìøeno podle Marijuana Withdrawal Checklist (MWC). Pacienti uvádìli mení poruchy spánku a vyí kvalitu spánku. Gabapentin byl
rovnì spojen s poklesem touhy uívat kanabinoidy a alkohol (Escher et al., 2005).
Atypické antipsychotikum quetiapin podle veho sniuje baení po kanabinoidech u pacientù se soubìnými psychotickými poruchami a uíváním látek (Potvin et al., 2006). Tato
zjitìní se vak ukázala pouze v otevøené studii a ke koneèným závìrùm lze dospìt teprve po
ovìøení v randomizované, placebem kontrolované studii. Dalím pøípadnì moným pøístupem by mohla být blokace á-7-nikotinových receptorù, která u krys odstraòuje projevy chování související se zneuíváním látky (Solinas et al., 2007).

6/2

Psychosociální intervence v léèbì drogové

závislosti
Pro léèbu drogové závislosti je k dispozici iroká kála psychosociálních intervencí. Protoe
pøi zkoumání psychosociální léèby bylo uplatnìno mnoho rùzných designù studií, je obtíné
jednotlivé pøímé výsledky pøímo porovnávat. Porovnávány jsou rùzné pøístupy a pro podobné
formy intervencí jsou pouívány rùzné názvy. Rùzné druhy léèby vykazují rùznou míru efektivity, avak obecnì je jasné, e jakákoli psychosociální léèba je lepí ne ádná (napø. Amato
et al., 2007) a e kvalita léèby rovnì závisí na kolení a schopnostech personálu (EMCDDA,
2007).
Jeliko neexistuje ádná efektivní farmakologická léèba závislosti na kokainu a amfetaminu,
byla v této oblasti provedena øada nejrùznìjích psychosociálních intervencí, zatímco u závislosti na opiátech se psychosociální intervence nejèastìji kombinují s farmakologickou
léèbou, zejména substituèní udrovací léèbou. Tato kombinace vede k významným zlepením
(Berglund et al., 2003). Optimální doba trvání léèby mùe být klíèovým bodem, není vak témìø vùbec prostudována. Pøehled autorù Gowinga et al. (2001) zjistil omezenou pevnost dùkazù, e nejlepí výsledky jsou spojeny s trváním léèby po dobu nejménì tøí mìsícù se sezeními nejménì jedenkrát týdnì. Intenzitou léèby se zabývalo jen nìkolik málo studií.
Pøi porovnání poradenství poskytovaného jednou týdnì a tøikrát týdnì v udrovací léèbì
buprenorfinem-naloxonem Fiellin et al. (2006) nezjistili mezi skupinami významné rozdíly.
Vysoce strukturovaná prevence relapsu se ukazuje jako efektivnìjí ne ménì strukturované
intervence, pokud se týká uivatelù kokainu s komorbidní depresí (UNODC, 2002, str. 14).
Léèba by mìla odpovídat pacientovi (EMCDDA, 2007) a mìla by být pro daného jednotlivce
relevantní (Gowing et al., 2001). Nìkteré formy léèby mohou být uiteènìjí pro eny ne pro
mue, jiné mohou být lepí pro uivatele kokainu ne pro uivatele kanabinoidù (Haro et al.,
2006), take je dùleité pro daného pacienta peèlivì zvolit a zajistit optimální podmínky
léèby.
Mnohdy bývají rùzné pøístupy a metody kombinovány nebo porovnávány. Kombinace rùzných léèebných pøístupù mùe pøinést zlepení výsledkù. Jedna malá americká studie porovnávala motivaèní terapii (motivational enhancement) plus kognitivnì-behaviorální terapii
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plus kuponový pobídkový program s motivaèní terapií samotnou nebo s kognitivnì-behaviorální terapií. Poslední dvì uvedené skupiny vykazovaly v prùmìru 7 dní abstinence v mìsíci pøed posledním mìøením, skupina s kombinací tøí intervencí dosáhla v prùmìru 13 dní abstinence (Rigter et al., 2004).
Obecnì se mohou výsledky léèby liit, jestlie je léèba vynucována: jedna studie mezi uivateli metamfetaminu porovnávala osoby, kterým byla léèba uloena soudem a/nebo jinými
institucemi, s osobami, které k léèbì nastoupily dobrovolnì. Výsledky léèby se neliily, avak
osoby, kterým byla léèba uloena, mìly bìhem esti mìsícù vìtí poèet relapsù (Brecht et al.,
2005).
Jedna studie adolescentních uivatelù kanabinoidù (vìk 1218 let) s estisty úèastníky porovnávala pìt rùzných intervencí: motivaèní terapie (motivational enhancement) s následnou krátkodobou kognitivnì-behaviorální terapií po dobu 6 týdnù, 810 následných sezení
CBT doplnìných k motivaèní terapii a krátkodobou CBT po dobu 12 týdnù, program rodinné
podpory (family support network) jako doplnìk k extenzivní CBT, Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA) a multidimenzionální rodinnou terapii (Dennis et al., 2004).
Vechny tyto intervence sniovaly poèet problémù spojených s uíváním konopí a poklesl také poèet dní, kdy byla droga uívána.
Mezi intenzivnìjími a ménì intenzivními intervencemi nebyl rozdíl. Kritickým bodem studie, který uvádìjí Rigter et al., je skuteènost, e ne vichni uivatelé byli závislí a nevyhledali
pomoc sami, avak byli k léèbì doporuèeni, protoe uívání kanabinoidù je v USA povaováno za vìtí problém ne v Evropì (Rigter et al., 2004, 46). Psychosociální léèba obvykle
zlepuje výsledky substituèní udrovací léèby u pacientù závislých na opioidech (Montoya et
al., 2005). U závislosti na opioidech byly zkoumány psychosociální intervence doplòující farmakologickou léèbu (detoxifikace metadonem nebo buprenorfinem) v Cochranovì pøehledu,
a to se ètyømi rùznými psychosociálními pøístupy (behaviorální terapie, poradenství, rodinná
terapie, contingency management). Kadý z tìchto zpùsobù léèby byl efektivní z hlediska
úspìnosti dokonèení léèby, dodrování léèby a výsledkù pøi následné kontrole (Amato et al.,
2007).
Pøehled základních údajù 17: Psychosociální intervence obecnì
hlavní body

síla dùkazù

vyí intenzita léèby nemusí nutnì vést k lepím výsledkùm

**

psychosociální intervence doplòující farmakologickou léèbu zlepují výsledky
léèby pøi detoxifikaci od opioidù

****

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit
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6/2/1 Kognitivnì-behaviorální terapie (cognitive-behavioral therapy, CBT)
Úvod
Kognitivnì-behaviorální terapie jako strukturovaná psychosociální intervence usiluje o modifikaci kognitivních funkcí, chování a názorù. Obvykle zahrnuje nìjaký druh nácviku dovedností a praktická cvièení jak zvládat baení po droze a také monitorování situací vysoce
rizikových z hlediska relapsu. Mohou být zamìøeny také na prevenci relapsu, a to tím, e uivatele drog uèí vytvoøit si dovednosti, jak se vyhýbat vysoce rizikovým situacím, a tyto situace zvládat. V Evropì se urèitý druh kognitivnì-behaviorálních intervencí uplatòuje v mnoha
terapeutických podmínkách. Dají se modifikovat a uplatnit v rùzných pøístupech. A na pøehled, který vypracovali Rigter et al. (2004), nejsou do této zprávy zahrnuty ádné studie z EU
o dùkazech efektivity CBT, take vekeré výsledky výzkumu v této kapitole pocházejí z USA
a Austrálie.
Shrnutí výsledkù
CBT pøináí zvlátì dobré výsledky z dlouhodobého hlediska a rùzným skupinám pacientù,
pøedevím tìm se závanìjími symptomy závislosti nebo komorbidní duevní poruchou. Byla realizována pøi léèbì závislosti na kokainu v øadì studií s dobrými výsledky a také u jiných
látek.
Podrobné výsledky
CBT je jednou z nejbìnìjích a nejlépe hodnocených metod léèby závislosti na kokainu
v USA (UNODC, 2002). Ukazuje se také, e CBT má dlouhodobé výsledky z hlediska poklesu
míry uívání kokainu po ukonèení léèby (Kleber et al., 2006). V porovnání s nulovou léèbou
v kontrolní skupinì vykazuje CBT lepí výsledky (UNODC, 2002). CBT je podle veho zvlátì
efektivní u pacientù se závanìjí závislostí nebo komorbidní duevní poruchou (Kleber et
al., 2006). CBT je podle veho efektivnìjí z hlediska dlouhodobé abstinence ne vìtina ostatních psychosociálních intervencí (Gowing et al., 2001). CBT vykazuje urèitý pøínos, zvlátì
pøi sniování míry uívání drogy, avak výsledky výzkumu jsou nejednoznaèné (Rigter et al.,
2004). Plnìní domácích úkolù v rámci programu CBT pøi léèbì závislosti na kokainu významnì souviselo s vyí úspìností udrení v léèbì a poklesem míry uívání, také v kvantitì
a kvalitì zvládacích dovedností (Carroll et al., 2005; Gonzalez et al., 2006). Ètyøi randomizované kontrolované studie porovnávaly CBT s programem dvanácti krokù nebo podobnými
programy a CBT podle nich byla lepí zvlátì z hlediska sniování míry uívání drog (Rigter et
al., 2004). V jedné australské studii CBT mezi uivateli amfetaminu autoøi uvedli zlepení somatických symptomù, úzkosti, deprese a sebeúèinnosti v odmítání amfetaminu (Feeney et
al., 2006). Co se týká intenzity CBT, jedna studie nezjistila ádný rozdíl: výsledky CBT byly podobné s intervencí poskytovanou jednou nebo dvakrát týdnì nebo jednou za ètrnáct dní
(Rigter et al., 2004), zatímco dalí randomizovaná kontrolovaná studie krátkodobých behaviorálních intervencí provedená mezi uivateli amfetaminu zjistila, e poèet léèebných sezení mìl významný úèinek na úroveò deprese, a také dosahovaná míra abstinence byla vyí
u tìch, kteøí sezení absolvovali alespoò dvakrát (Baker et al., 2005). CBT má vìtí pøínos ne
ménì intenzivní pøístupy v kontrolovaných podmínkách (Kleber et al., 2006) a jeví se jako
pøinejmením stejnì efektivní jako metodicky vedené modely zamìøené na konkrétní chorobu. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie mezi uivateli závislými na kanabinoidech,
kteøí pøedtím nebyli léèeni, porovnávala jedno sezení CBT se esti sezeními CBT a s kontrolní
skupinou bez léèby. Skupina se esti sezeními dosahovala vyího podílu abstinence ne sku-
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pina s jedním sezením (15 % oproti 5 %), obì mìly ménì závané symptomy závislosti ne
kontrolní skupina po 78 mìsících (v prùmìru) a skupina se 6 sezeními dosáhla nejvìtího
poklesu konzumované denní dávky v porovnání s dalími dvìma skupinami (Rigter et al.,
2004). CBT byla porovnávána se skupinovými sezeními uivatelù kanabinoidù a mezi obìma
skupinami nebyl po jednom roce ádný rozdíl, co se týká abstinence a poklesu míry uívání:
17 % abstinovalo a 19 % dosáhlo sníení míry uívání kanabinoidù (Rigter et al., 2004).
Dalí randomizovaná kontrolovaná studie zamìøená na kanabinoidy porovnávala 14 sezení
CBT se dvìma sezeními motivaèní terapie a mìla kontrolní skupinu bez léèby. Po ètyøech
mìsících mìly obì léèené skupiny lepí výsledky ne kontrolní skupina z hlediska støídmosti
uívání a symptomù závislosti. Také po 16 mìsících byly dvì léèené skupiny stejnì efektivní,
pøièem 25 % úèastníkù abstinovalo (Kleber et al., 2006; Rigter et al., 2004). Pro zvýení adherence k léèbì byla v jedné randomizované kontrolované studii provádìna u pacientù závislých na heroinu léèených naltrexonem behaviorální naltrexonová terapie. Byla úspìnìjí
ne kontrolní skupina ve standardní léèbì, avak stále mìla znaèný poèet pøípadù pøedèasnì
ukonèené léèby a velmi nízkou úspìnost udrení pacientù v léèbì po 6 mìsících (Nunes et
al., 2006).
Dalí promìnné, jako je kriminalita, zdravotní stav a sociální fungování, se mezi léèenou
a kontrolní skupinou neliily, v obou skupinách byl zjitìn pokles míry uívání amfetaminu
(Baker et al., 2005). Jedna randomizovaná kontrolovaná studie psychotických poruch souvisejících se zneuíváním látek porovnávala standardní léèbu s intervencí MI/CBT u psychotických pacientù s problémovým uíváním alkoholu, konopí a/nebo amfetaminu (Baker et al.,
2006). V uívání látky nebyly po 12 mìsících ádné rozdíly a na malý rozdíl v uívání
amfetaminu, ale ve skupinì s MI/CBT dolo ke krátkodobému zlepení v depresi a také v uívání konopí a úèinkùm na celkové fungování (Baker et al., 2006). Podle jedné studie mezi duevnì nemocnými kuøáky cracku pøevánì bez domova mìla CBT lepí výsledky ne program
dvanácti krokù a úèast v CA, avak poèet pøípadù pøedèasnì ukonèené léèby byl celkovì vysoký (Rigter et al., 2004; UNODC, 2002).
Jedna zvlátní forma behaviorální léèby zvlátì pro osoby se závanou duevní komorbiditou
byla zkoumána v randomizované studii zamìøené na pacienty s drogovou závislostí (na kokainu, heroinu nebo kanabinoidech) a duevním onemocnìním. Program behaviorální léèby
zneuívání látek u závaných a trvalých duevních onemocnìní (Behavioural Treatment for
Substance Abuse in Severe and Persistent Mental Illness, BTSAS) byl porovnáván s programem podpùrné léèby pro zotavení ze závislosti (Supportive Treatment for Addiction Recovery, STAR) jako kontrolní skupinou; obì intervence byly provádìny dvakrát týdnì po dobu esti
mìsícù. Program BTSAS byl významnì efektivnìjí co do poètu èistých vzorkù moèi, docházky, úspìnosti udrení v léèbì a docházky na sezení (Bellack et al., 2006).
Jedna randomizovaná kontrolní studie zkoumala takzvaný Matrix Model, metodicky vedený
behaviorální pøístup, v léèbì závislosti na metamfetaminu a zjistila, e je úèinný, i kdy po
urèité dobì se úèinky u dále od kontrolní skupiny neliily (Rawson et al., 2004).
Krátkodobé intervence nácviku dovedností vedly ke kratím a ménì závaným relapsùm ne
placebo pozornosti, pøièem obì podmínky byly kombinovány s principy programu ve dvanácti krocích a principy sociálního uèení (UNODC, 2002). Ètyøi studie zamìøené na CBT ne-
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zjistily úspìnost v prevenci relapsu uívání kokainu (Rigter et al., 2004). Porovnání mezi CBT
a interpersonální psychoterapií ukázalo, e v pøípadì CBT byl vìtí poèet pacientù, kteøí dokonèili léèbu a po léèbì dosáhli delí abstinence (UNODC, 2002), pøièem tyto výsledky byly
zvlátì významné u pacientù se závaným uíváním kokainu (UNODC, 2002).
Metodicky vedená terapie spiritual self-scheme, která je jednou z forem behaviorální léèby,
byla zkoumána ve studii fáze I v léèbì drogové závislosti. Integruje v sobì kognitivní model já
s budhistickým rámcem vhodným pro vechny rùzné víry (Avants et al., 2005). V terapii
self-scheme se objevily dùkazy o urèitém posunu a tento posun (od závislého já ke spirituálnímu já) souvisel se zmìnou v uívání drog (Avants et al., 2005).
Pøehled základních údajù 18: Kognitivnì-behaviorální terapie
hlavní body

síla dùkazù

kognitivnì-behaviorální terapie (CBT) je efektivnìjí ve sniování míry uívání
kokainu ne pøístupy zaloené na programu dvanácti krokù

****

plnìní domácích úkolù v léèbì CBT zlepuje výsledky

**

úèinky kognitivnì-behaviorálních intervencí v léèbì závislosti na kokainu mohou
být trvalejí ne jiné psychoterapie

***

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/2 Motivaèní rozhovory (motivational interviewing, MI)
Úvod
Tato intervence vychází z kognitivnì-behaviorálních principù a vyvinuli ji Miller a Rollnick
(1991). MI se zamìøuje na zvýení motivace ke zmìnì problémového chování a vyuívá metody jako vytváøení smyslu pro nesoulad, vyjádøení empatie, podpora sebeúèinnosti. Èasto se
pouívá jako krátkodobá intervence.
Do této kapitoly bylo zaøazeno osmnáct studií. Vedle základních zpráv podávají následující
obraz výzkumu: ètyøi randomizované kontrolované studie ze Spojeného království, jedna
randomizovaná kontrolovaná studie ze panìlska, ostatní jsou z mimoevropských zemí.
Shrnutí výsledkù
Motivaèní terapie (motivational enhancement) byla zkoumána u látkovì nespecifické léèby
v øadì výzkumných studií. Obecnì dobré výsledky byly zjitìny z hlediska upevòování ochoty
podstoupit intervence a pokraèovat v nich (Carroll et al., 2006) a ochoty k abstinenci nebo
sníení míry uívání drogy (Rigter et al., 2004).
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Motivaèní terapie má zvlátì dobré výsledky u pacientù s nií výchozí úrovní motivace ne
u pacientù s vyí výchozí úrovní motivace (Rohsenow et al., 2004) a v raných stadiích léèby
(Gossop, 2006). Také v pøípadì uívání kanabinoidù byly zjitìny pozitivní výsledky MI, napø.
vìtí pokles míry uívání drogy a problémù souvisejících s uíváním (Gossop, 2006; UNODC,
2002).
Motivaèní rozhovory (MI) jsou podle veho efektivní pøi zlepování úspìnosti udrení uivatelù heroinu v léèebném programu zaloeném na abstinenci (Secades-Villa et al., 2004). Porovnání mezi standardním hodnocením a rozíøeným hodnocením plus MI mezi uivateli
drog zjistilo u druhé skupiny vyí pravdìpodobnost docházky k dalí léèbì (Gossop, 2006).
Kontrolovaná studie z Austrálie provedená mezi uivateli heroinu v metadonové udrovací
léèbì ukázala, e motivaèní rozhovory vedou k poklesu míry uívání drog, oddálení relapsu
a delímu setrvání v léèbì (UNODC, 2002).
Americký Marijuana Treatment Project porovnával dvì skupiny: první mìla dvì sezení motivaèní terapie, druhá mìla devìt sezení motivaèní terapie, CBT a vedení pøípadu. Kontrolní
skupina nedostávala ádnou léèbu a tvoøili ji pacienti v poøadníku. Obì léèené skupiny dosáhly sníení poètu dnù, kdy byla uita droga, a skupina s devíti sezeními mìla lepí výsledky
ne skupina se dvìma sezeními. Také poèet symptomù závislosti na kanabinoidech a poèet
problémù s konopím poklesly (Rigter et al., 2004), avak druhá skupina nedosáhla lepích výsledkù z hlediska zvládacích dovedností, jak se oèekávalo (Litt et al., 2005).
Dokonce i jedno sezení s intervencí MI mìlo pøínosný efekt na uívání drog u mladých lidí,
pøedevím na sníení míry uívání a její udrení po tøech mìsících (McCambridge et al.,
2004), avak úèinky pøi kontrole po 12 mìsících odeznívaly (McCambridge a Strang, 2005).
Krátkodobá motivaèní intervence mezi uivateli kokainu a heroinu ovìøovala abstinenci po
3 a po 6 mìsících a zjistila lepí výsledky u léèené skupiny, jak pro kokain, tak pro heroin
(Bernstein et al., 2005). Pilotní studie s jedním sezením MI ke sníení míry uívání cracku
u pacientù na metadonové udrovací léèbì zjistila urèitý dopad na uívání cracku a významné sníení míry uívání heroinu ve vzorku (Mitcheson et al., 2007).
Krátkodobá intervence MI u mladých pacientù závislých na metamfetaminu byla úspìnìjí
ne psychologické vzdìlávání v kontrolní skupinì, i kdy míra uívání metamfetaminu poklesla v obou skupinách pouze krátkodobì (Srisurapanont et al., 2007). Multicentrická studie
s 450 pacienty závislými na kanabinoidech porovnávala zpodìnou kontrolní léèbu se dvìma
sezeními motivaèního pøístupu a s devíti sezeními kombinovaného motivaèního pøístupu
a nácviku zvládacích dovedností. Dvì poslednì uvedené intervence mìly vyí míru poklesu
uívání kanabinoidù ne zpodìná léèba, a to pøi kontrole jak po 4 mìsících, tak po 15 mìsících (Kleber et al., 2006, 159). Kombinace krátkodobé intervence MI s psychofyziologickou
personalizovanou zpìtnou vazbou byla efektivní v jedné pilotní randomizované kontrolované studii (Stotts et al., 2007). Krátkodobá motivaèní psychologicko-vzdìlávací terapie (motivational psycho-educational therapy, BMPT) zlepovala motivaci k podstoupení léèby,
zvlátì u en (Haro et al., 2006).
Jako nízkoprahová intervence ve skupinovém prostøedí mùe být uiteèná pro zahájení léèby
a udrení úèasti v léèbì, zvlátì u pacientù se závanìjím stupnìm závislosti (Rosenblum et
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al., 2005). Randomizovaná studie zjistila vìtí pokles míry uívání a vìtí pravdìpodobnost
abstinence u závislosti na amfetaminu ne u kontrolní skupiny se svépomocnou brourou
(Gossop, 2006). Uivatelé drog, kterým léèbu uloil soud, mìli vyí pravdìpodobnost docházky a dokonèení léèby s motivaèními rozhovory ne bez nich (Gossop, 2006). Dvì sezení
MI a kontrolní skupina se standardním psychiatrickým rozhovorem u komorbidních pacientù
(psychotické poruchy a poruchy související s uíváním drog) dosáhly zlepení výsledkù léèby
v obou skupinách; rozdíly byly významné u rùzných druhù uívaných drog: mezi uivateli kokainu vedla intervence motivaèních rozhovorù k lepím výsledkùm léèby, avak mezi uivateli kanabinoidù mìla lepí výsledky skupina se standardním psychiatrickým rozhovorem
(Martino et al., 2006). Studie mezi uivateli kokainu s depresemi zjistila ménì psychiatrických problémù po léèbì a vìtí poèet pacientù setrvávajících v léèbì u intervence MI oproti
obvyklé léèbì (Gossop, 2006).
Ne vechny výzkumy vak svìdèily ve prospìch intervencí MI. Jedna studie nezjistila ádné
úèinky krátkodobé intervence MI, která byla aplikována nad rámec standardní léèby (Gossop,
2006). A jiná randomizovaná studie rovnì nezjistila rozdíly v abstinenci mezi krátkodobou
motivaèní intervencí u mladých uivatelù stimulantù a alkoholu v porovnání s kontrolní skupinou, která dostávala písemné informace o zdraví (Marsden et al., 2006).
Pøehled základních údajù 19: Motivaèní rozhovory
hlavní body

síla dùkazù

motivaèní rozhovory (MI) jsou efektivní ke zvýení motivace, úèasti a sníení
míry uívání

***

motivaèní rozhovory mohou být uiteèné dokonce i jako jednorázová
intervence

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/3 Posilování komunitních vazeb (community reinforcement approach, CRA)
Úvod
Posilování komunitních vazeb (Community Reinforcement Approach, CRA) vyuívá øady rùzných metod a vychází pøevánì z kognitivnì-behaviorálních principù. Souèástí této koncepce je to, e pùsobení prostøedí (jako je rodina, vrstevníci, práce, aktivity ve volném èase) mùe sehrát významnou úlohu z hlediska uívání drog jako podnìcující nebo naopak odrazující
faktor. CRA se mnohdy kombinuje s programem zaloeným na odmìnách (contingency management) nebo s obdobnými pobídkovými programy.
Ze ètyø studií zahrnutých do této kapitoly pocházela jedna z mimoevropské zemì.
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Shrnutí výsledkù
Metaanalýza zabývající se pøístupem CRA zjistila pádné dùkazy o tom, e v léèbì závislosti
na kokainu je CRA s pobídkami efektivnìjí ne bìná péèe nebo CRA bez pobídek. Stejná
studie zjistila omezené dùkazy o tom, e CRA s pobídkami je efektivnìjí v programu detoxifikace od opioidù a efektivnìjí ne program metadonové udrovací léèby (Centre for Reviews and Dissemination, 2007b). U léèby uivatelù kokainu uvedla zpráva institutu TRIMBOS pøimìøené indikace dùkazù svìdèící ve prospìch zmìny ivotního stylu s CRA (Rigter
et al., 2004). Dvì randomizované kontrolované studie ukázaly lepí výsledky u CRA ne
u bìné péèe (Rigter et al., 2004). Dvì dalí randomizované kontrolované studie zjistily lepí
výsledky u CRA s odmìnami oproti CRA bez odmìn (v podobì kuponù) (Rigter et al., 2004).
Dalí randomizovaná kontrolovaná studie porovnávala dopad rùzných hodnot kuponù bìhem léèby CRA; skupina s vysokou hodnotou kuponù (maximální hodnota 1995 dolarù za 12
týdnù) mìla vìtí a delí abstinenci ne skupina s nízkou hodnotou kuponù (maximální hodnota 499 dolarù za 12 týdnù), ale tato korelace postupem doby oslabovala (Higgins et al.,
2007).
První zprávy o intervenci CRAFT (CRA Family Training) jsou slibné pro uivatele drog obecnì,
bez látkovì specifických úèinkù (Rigter et al., 2004). Jedna studie zamìøená na intervenci
Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA) porovnávala intervenci jako program poléèebné péèe s bìnou poléèebnou péèí a ve skupinì ACRA zjistila pokles poètu dnù
uívání a vyí míru abstinence po jednom roce (Rigter et al., 2004).
Jedna studie porovnávala CBT, odmìny a kombinaci obou, pøièem vechny tøi modality se
jevily jako úspìné co do poklesu míry uívání, avak bez významných rozdílù (Rigter et al.,
2004).
Nìkteré randomizované a kontrolované studie porovnávaly CRA se standardním protidrogovým poradenstvím s odesíláním pacientù do AA a zjistily lepí výsledky z hlediska abstinence,
trvání abstinence, lepího osobního fungování a setrvání v léèbì, pøièem bylo zjitìno, e
k celkovým výsledkùm pøispìly vechny jednotlivé sloky CRA (UNODC, 2002).
Pøehled základních údajù 20: Posilování komunitních vazeb
hlavní body

síla dùkazù

pøístup posilování komunitních vazeb (community reinforcement approach, CRA)
v kombinaci s kupony k posílení pozitivní zpìtné vazby mohou sníit míru uívání
kokainu

***

**
****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit
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6/2/4 Contingency management (CM)
Úvod
Contingency management je dalí formou behaviorálního pøístupu. Princip tohoto pøístupu
spoèívá v tom, e odmìny jsou udìlovány tìm, kdo mají negativní vzorky moèi, aby se posílilo abstinenèní chování. Tyto pobídky mohou být realizovány formou kuponù nebo cen a také privilegií v léèbì. CM je obvykle pevnou souèástí léèby, jakou je napøíklad CRA nebo strukturované protidrogové poradenství.
Do této kapitoly bylo zaøazeno 31 studií, z nich ètyøi byly realizovány evropskými vìdci, dvì
z nich jsou pøehledy a dvì jsou randomizované kontrolované studie.
Shrnutí výsledkù
Jeliko contingency management se v Evropì témìø neprovádí, výzkum efektivity pochází
takøka výhradnì z USA. Bylo zjitìno, e contingency management je efektivní ve sniování
míry uívání drog a udrení v léèbì, avak tyto výsledky bývají pouze krátkodobé.
Podrobné výsledky
Metaanalýza zjistila, e contingency management je efektivní pøi sniování míry uívání
drog v metadonové léèbì (Centre for Reviews and Dissemination, 2007a). Contingency management vede obecnì k dobrým výsledkùm léèby z hlediska udrení v léèbì a abstinence,
avak výsledky bývají krátkodobé v porovnání s intervencemi CBT (Rigter et al., 2004). Ne
vechny výzkumné práce zjistily pozitivní výsledky intervencí zaloených na kuponech (Gowing et al., 2001).
Contingency management se ukázal jako efektivní v øadì studií, a to v rùzných vzorcích
a prostøedích: uivatelé kokainu v metadonové léèbì, tìhotné eny, bezdomovci, uivatelé
cracku (Kleber et al., 2006).
Motivací ke zmìnì v uívání látek se zabývala jedna randomizovaná studie, v ní byli pacienti randomizováni buï do standardní léèby, nebo standardní léèby plus CM, a motivace
byla mìøena stadii modelu zmìny URICA o tøi mìsíce pozdìji.
Skupina CM mìla delí trvání abstinence, avak skupiny se neliily z hlediska jejich motivace
ke zmìnì v uívání látek (Ledgerwood et al., 2006). Vedle delího trvání abstinence Contingency management podle veho zlepuje kvalitu ivota, mìøeno pomocí nástroje Quality of
Life Inventory (QOLI) mezi uivateli kokainu (Petry et al., 2007). Contingency management
vykazoval dobré výsledky také u uivatelù metamfetaminu (Roll et al., 2006).
Terapie s posilováním motivace odmìnami (contingency reinforcement therapy) ukázala nadìjné výsledky mezi abstinujícími uivateli kokainu; ve srovnání s øeením interpersonálních
problémù mìl soubor léèby kombinovaný s kuponovými odmìnami lepí výsledky v jedné
studii, kdy byly kupony pøedávány ihned po zjitìní negativního vzorku moèi ne ve druhé
studii, kdy byly kupony pøedávány jednou týdnì s malou hodnotou na poèátku (UNODC,
2002). V první studii polovina respondentù dokonèila léèbu a dosáhla jednomìsíèní abstinence od uívání kokainu, zatímco v druhé studii tohoto cíle nikdo nedosáhl (UNODC, 2002).
Léèba s posilováním motivace je úspìnìjí, pokud posilování motivace nabývá na velikosti
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pøi následující abstinenci a pokud se provádí vynulování bodù po pozitivním nálezu ve vzorku
moèi (Roll et al., 2006). Aby bylo moné pøevést pacienty závislé na opioidech z ústavní léèby
na dalí protidrogovou léèbu, byly programy udìlování kuponù na volný metadon porovnávány s vedením pøípadu (case management). Obì intervence mìly vyí procento zapsaných
pacientù po tøech a po esti mìsících, a proto jsou pøínosnìjí ne standardní léèba v odesílání pacientù závislých na drogách do systému protidrogové léèby (Sorensen et al., 2005).
Úèinky intervence contingency management byly zkoumány u pacientù v metadonové udrovací léèbì v øadì studií. Docházka do programu contingency management vedla k delím
obdobím abstinence ne v kontrolní skupinì, kde probíhala zpìtná vazba úspìnosti léèby (performance feedback), ale tento rozdíl na konci 24týdenní intervence vymizel. CM ve spojení se
standardní ambulantní léèbou vedl k vìtí a delí abstinenci uivatelù kokainu a amfetaminu
a také setrvání v léèbì bylo lepí ne v kontrolní skupinì (Petry et al., 2005). Co se týká moné výe odmìny, u pacientù s tìí závislostí mìla velikost odmìny vliv na dosaenou abstinenci, zatímco u pacientù, kteøí zahájili léèbu u s negativními vzorky moèi velikost odmìny nemìla na
abstinenci bìhem léèby vliv a byla zde stejná jako v kontrolní skupinì (Petry et al., 2004).
Pøi kombinaci se skupinovou terapií na metadonové klinice mìli pacienti v programu CM zaloeném na odmìnách více vzorkù moèi negativních na kokain a navtívili více skupinových sezení
ne kontrolní skupina se standardní léèbou (Petry et al., 2005). Krátkodobé posilování motivace
odmìòované kupony pro uivatele kokainu ve vzorku pacientù v programu metadonové udrovací léèby bylo efektivní krátkodobì (Sigmon et al., 2004). Na druhou stranu bylo zkoumáno také
dlouhodobé posilování motivace v 52týdenní intervenci u pacientù na metadonu uívajících kokain; kupony byly vysoce efektivní pøi sniování míry uívání kokainu (Silverman et al., 2004).
Contingency management (CM) vykazoval lepí výsledky z hlediska udrení v léèbì a z hlediska vzorkù moèi negativních na drogy mezi uivateli kanabinoidù, jetì více pak v kombinaci
s motivaèní terapií (motivational enhancement therapy, MET) a kognitivnì-behaviorální terapií (cognitive-behavioral therapy, CBT), pøièem CBT v kombinaci s MET dosahovala pokraèujícího sniování míry uívání drogy bìhem estimìsíèního kontrolního období po intervenci (Carroll et al., 2006). V pøímém porovnání s CBT vedla léèba CM k vyí míøe udrení v léèbì
a mení míøe uívání stimulancií bìhem léèby, zatímco CBT mìla dlouhodobìjí výsledky
a ádný dalí úèinek kombinace obou intervencí zjitìn nebyl (Rawson et al., 2006). To se
prokázalo také u pacientù na metadonu uívajících kokain (Rowan-Szal et al., 2005). V pøípadì uivatelù kokainu bez domova ijících v ubytovnì byla efektivní intervence CM pøi sniování míry uívání kokainu (Tracy et al., 2007). Klinická studie provádìná u dospìlých osob
závislých na konopí zjistila, e kupony udrují abstinenci bìhem léèby, zatímco CBT zlepovala udrení abstinence po léèbì (Budney et al., 2006).
Porovnání léèby s odmìòováním kupony a modelu odstupòované motivaèní péèe (motivated
stepped care, MSC) zjistilo obdobné výsledky z hlediska negativních vzorkù moèi u obou skupin, které byly v obou pøípadech výraznì lepí ne výsledky pøi standardní péèi a jetì lepí
u kombinované terapie s kupony a MSC. Co se týká udrení v léèbì, skupina s kupony byla
lepí, zatímco pacienti v odstupòované péèi lépe dodrovali docházku na poradenská sezení
(Brooner et al., 2007). Øada studií porovnává rùzné pøístupy a zpùsoby realizace tìchto intervencí. Studována byla efektivita pobídek zaloených na odmìnách u pacientù závislých
na stimulanciích a byly zohlednìny rùzné anamnézy a zkuenosti s léèbou. Efektivita pobídek u zkuených pacientù se od nezkuených pacientù neliila (Killeen et al., 2007). Alessi et
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al. (2007) provádìli dvoufázovou køíovou studii intervence CM zaloené na odmìnách, v ní byla porovnávána standardní léèba s podmínkou CM, kterou tvoøila 12týdenní standardní léèba
plus monost získání cen za negativní vzorky moèi a docházku na léèebná sezení. Výsledek byl
mìøen poètem týdnù udrení pacienta v léèbì a trváním abstinence (pøi kontrole po esti a devíti
mìsících). Poèet týdnù udrení pacienta v léèbì se mezi skupinami neliil, avak nejdelí dosaená doba nepøetrité abstinence (longest duration of sustained abstinence, LDA) byla ve skupinì
s podmínkou CM významnì vyí (Alessi et al., 2007). Dalí formou CM je posilování aktivit souvisejících s cíli namísto posilování abstinence negativními vzorky moèi, avak poslednì jmenovaná skupina mìla lepí výsledky (Petry et al., 2006). Na druhou stranu, intervence zaloené jak na
kuponech, tak na cenách mají v kontigenènì vedené léèbì podobné výsledky (Petry et al., 2005).
Jako kontingenèní faktor se mezi uivateli látek bez pøístøeí uplatòuje také bydlení: byla
realizována intenzivní behaviorální léèba osob závislých na kokainu se tøemi skupinami 
pouze léèba, léèba plus bydlení po dobu esti mìsícù a léèba plus bydlení jako kontigenèní
faktor abstinence. Dvì skupiny s bydlením mìly lepí výsledky z hlediska stálého ubytování
a zamìstnanosti (Kertesz et al., 2007). Dalí studie s podmínìným bydlením a zamìstnáním
rovnì zjistila více abstinujících pacientù, kteøí dodreli abstinenci po delí dobu a mìli ménì relapsù ne kontrolní skupina (Milby et al., 2004).
Porovnání mezi kontigenènì vedenou léèbou s kupony a buprenorfinem a standardní léèbou
bez podmínek u pacientù závislých na heroinu uívajících kokain neprokázala mezi skupinami ádný rozdíl v úspìnosti udrení pacienta v léèbì, avak skupina s buprenorfinem dosahovala vìtího poètu týdnù nepøetrité abstinence od heroinu a kokainu (Gross et al., 2006).
Dalí studie zjistila, e kombinace CM s bupropionem mìla lepí výsledky z hlediska míry uívání kokainu u pacientù na metadonu ne bupropion samotný (Poling et al., 2006).
Pokyny pro nákupy za kupony podle veho nebyly zásadním aspektem kuponových programù, protoe nebyly zjitìny ádné rozdíly v druhu nákupù (Pantalon, et al., 2004). Pacienti,
kteøí se bìhem léèby CM podíleli na rodinných aktivitách, zùstávali v léèbì déle, dosahovali
vìtího poètu týdnù abstinence a vykazovali vìtí pokles rodinných konfliktù ne ti, kteøí se
na rodinných aktivitách nepodíleli (Lewis et al., 2005).
Co se týká uivatelù kokainu se schizofrenií, CM v malé studii snioval uívání kokainu
u vech tøí úèastníkù (Roll et al., 2004).
Pøehled základních údajù 21: Contingency management
hlavní body

síla dùkazù

kupony a ceny jako prvky posilující motivaci jsou efektivní ve sniování míry
uívání kokainu z krátkodobého hlediska

***

velikost a okamitost odmìny posilující motivaci mùe být pro úèinnost kuponù
rozhodující

?

contingency management ve spojení s farmakoterapií mùe zlepit setrvání
v léèbì a dodrování léèby závislosti na opioidech

***
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****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/5 Cue exposure therapy (CET)
Úvod
Cue exposure therapy je zaloena na principech teorie uèení. Spoèívá v tom, e pacient je
opakovanì vystavován pùsobení podnìtù nebo spoutìèù spojených s uíváním drog (napø.
pro injekèní uivatele drog pohled na injekèní støíkaèku) a zamìøuje se na kontrolu nebo zmìnu
odezvy na tyto spoutìèe. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie a dva pøehledy zahrnuté
do této kapitoly pocházejí ze zemí EU, dvì randomizované kontrolované studie z mimoevropských zemí.
Výsledky
A dosud byla provádìna tato intervence pøevánì v laboratoøích. Nepøíli rozsáhlý výzkum
není povaován za nadìjný (EMCDDA, 2007; Rigter et al., 2004). Jedna randomizovaná kontrolovaná studie z Nizozemska, která se cue exposure therapy zabývala v ambulantním prostøedí
u osob závislých na opiátech, dokonce zjistila u takto léèené skupiny významnì vyí poèet pøípadù pøedèasného ukonèení léèby a vyí výskyt relapsù (Marissen et al., 2007), take se zøejmì
nejedná o intervenci, kterou by bylo moné v souèasnosti doporuèit. Ve výsledcích nebyly u této intervence ádné rozdíly mezi pohlavími z hlediska udrení v léèbì a míry uívání kokainu,
i kdy mui byli v dosahování kontrolované odezvy úspìnìjí (Sterling et al., 2004).
Také averzivní terapie rovnì pracuje se spoutìèi a jedna experimentální kontrolovaná
srovnávací studie, která se zabývala baením po cracku, porovnávala tøi následující typy
averzivní terapie: chemickou, skrytì senzitizaèní a faradizaèní; výsledky svìdèí o tom, e
averzivní terapie je pro sniování míry baení pøínosná (Bordnick et al., 2004).
Pøehled základních údajù 22: Cue exposure
hlavní body

síla dùkazù

cue exposure u metadonové udrovací léèby vede k vyímu poètu pøípadù
pøedèasného ukonèení léèby a k vyímu výskytu relapsù

**

****

*

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor

?

nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

***
**
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6/2/6 Psychodynamické a interpersonální terapie
Úvod
Psychodynamické intervence mají pùvod v psychoanalytickém pøístupu a øeí otázky nevìdomých konfliktù, vztahù a problematických situací. Významným prvkem tohoto pøístupu je
interakce a vztah mezi terapeutem a pacientem. Také dalí interpersonální terapie se zamìøují na interpersonální vztahy a otázky a usilují o øeení interpersonálních problémù.
S výjimkou pøehledu Rigtera et al. (2004) pocházejí ostatní ètyøi studie z mimoevropských
zemí.
Výsledky
Dosud nebyly provedeny ádné randomizované kontrolované studie léèby s vyuitím psychodynamické nebo interpersonální terapie, avak pøípadové øady individuální psychodynamické psychoterapie a nìkteré zprávy o skupinové psychodynamické terapii urèitou úèinnost
ukázaly. Jedna klinická studie porovnávající interpersonální psychoterapii (interpersonal
psychotherapy, IPT) a kognitivnì-behaviorální terapii (cognitive-behavioral therapy, CBT)
zjistila, e CBT mìla lepí výsledky (Kleber et al., 2006). Podpùrná expresivní terapie
(supportive-expressive therapy), co je jeden z typù psychodynamické terapie, byla jednou
ze ètyø intervencí, kterou se zabývala kolaborativní studie léèby uívání kokainu NIDA, avak
ukázala se ve sniování míry uívání kokainu jako ménì efektivní ne individuální plus skupinové protidrogové poradenství (Kleber et al., 2006).
Zpráva institutu TRIMBOS uvedla, e existující nepøíli rozsáhlý výzkum psychoanalytické
léèby nepøinesl ádné dùkazy o jejím úèinku pøi léèbì závislosti na kokainu (Rigter et al.,
2004). Porovnání vztahové psychoterapeutické skupiny pro matky (Relational Psychotherapy Mothers Group, RPMG) s Recovery Training pro matky s látkovou závislostí na metadonové klinice zjistilo lepí výsledky u první skupiny z hlediska týrání dìtí, uívání kokainu a vìtí
zlepení situace pro dìti tìchto matek. Avak pøi kontrole po esti mìsících u byly tyto rozdíly mezi obìma skupinami setøeny (Luthar et al., 2007). Terapie s dvojím zamìøením (Dual
Focus Schema Therapy, DFST) byla provádìna u osob s poruchami osobnosti závislých na
opioidech v metadonové udrovací léèbì. V porovnání s kontrolní skupinou (léèba 12 krokù)
vykazovala takto léèená skupina rychlejí pokles èetnosti uívání, na druhé stranì kontrolní
skupina vykazovala vìtí sníení míry dysforického afektu. Z hlediska udrení v léèbì, vyuití
léèby, sníení míry psychiatrických symptomù a dalích ukazatelù závanosti onemocnìní
nebyly mezi skupinami ádné rozdíly (Ball, 2007).
Psychoterapie s podáváním ketaminu byla testována jako intervence v jednorázovém sezení
a jako intervence ve tøech sezeních u osob závislých na heroinu a u druhé skupiny vykazovala
vyí míru abstinence, pøièem obì skupiny mìly lepí výsledky ne kontrolní skupina se
standardní léèbou (Krupitsky et al., 2007).
Pøehled základních údajù 23: Psychoanalýza
hlavní body

síla dùkazù

psychoanalýza se nejeví jako efektivní v léèbì závislosti na kokainu

*
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****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/7 Poradenství
Úvod
Poradenství lze definovat jako intervenci zamìøenou na klienta, která má pomoci jednotlivci
pøekonávat problémy (EMCDDA, 2007). Ve Spojených státech amerických je standardní léèba èasto zaloena na principu Dvanácti krokù, a to jak v individuálním, tak skupinovém poradenství. V Evropì vak poradenství nemusí být nutnì zaloeno na tomto principu. Z devíti
studií zaøazených do této kapitoly pocházejí tøi pøehledy z EU.
Výsledky
Poradenství se ukazuje jako uiteèné pro dosaení zdrenlivìjího uívání, jak uvádí jedna
randomizovaná kontrolovaná studie (Rigter et al., 2004, 67). Jedna studie zjistila ménì èasté
uívání kokainu po pravidelném poradenství orientovaném na abstinenci (UNODC, 2002), jiná studie porovnávala intenzivní poradenství ve strukturovaném denním programu se ètyøtýdenní ústavní léèbou uivatelù kokainu a zjistila zlepení u obou skupin (UNODC, 2002).
V léèbì závislosti na kanabinoidech pøístupy poradenství podle Cochranova systematického
pøehledu se jeví jako pøínosné, stejnì jako pøístupy CBT a CM, avak u vech je míra abstinence nízká, take celkový závìr tohoto pøehledu je neurèitý a zdùrazòuje skuteènost, e léèba
závislosti na kanabinoidech se ukazuje jako obtíná (Denis et al., 2007).
Australská randomizovaná kontrolovaná studie se zabývala efektem programu postnatálních domácích návtìv u matek uívajících drogy (heroin, amfetamin, kanabinoidy, benzodiazepiny). Co se týká uívání drog, nebyl mezi léèenou skupinou a kontrolní skupinou (ádné
návtìvy) nijaký rozdíl, obì dosáhly poklesu míry uívání bìhem tìhotenství, avak míra uívání drog opìt vzrostla bìhem esti mìsícù po porodu (Bartu et al., 2006). Pøístup krátkodobého poradenství  lékaøský management (medical management)  byl realizován jako pøedbìná studie v metadonové udrovací léèbì a vykazoval úèinky na uívání drog stejnì jako
protidrogové poradenství (Pantalon et al., 2004).
Dalí studie ukázala, e èetnost docházky má pozitivní souvislost s niím rizikem relapsu
bìhem esti mìsícù po léèbì (UNODC, 2002). Efektivitu z hlediska sniování rizika pøenosu
HIV a dalích infekcí prokázalo také poradenství a psychologické vzdìlávání (Rigter et al.,
2004). Telefonická prùbìná péèe po ambulantní léèbì uivatelù kokainu a/nebo alkoholu
dosáhla stejných výsledkù z hlediska abstinence jako kontrolní skupiny buï s individuální
prevencí relapsu, nebo standardním skupinovým poradenstvím podle Dvanácti krokù (McKay
et al., 2004), avak byla do urèité míry efektivní jako postupnì redukovaná léèba pro vìtinu
pacientù (McKay et al., 2005).
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Efekt buï Dvanácti krokù, nebo acceptance and commitment therapy (behaviorálnì orientovaný, duchovní pøístup) byl zkoumán u pacientù v metadonové udrovací léèbì a porovnáván s nulovou psychosociální léèbou vedle metadonové léèby. Obì skupiny mìly z hlediska
uívání drog lepí výsledky ne kontrolní skupina pouze s metadonem (Hayes et al., 2004).
6/2/8 Skupinové poradenství
Dvì ze ètyø studií v této kapitole pocházejí ze zemí EU. Jedna rozsáhlá studie asociace NIDA
ohlednì závislosti na kokainu porovnávala ètyøi rùzné druhy léèby: skupinové poradenství
samotné, skupinové poradenství s individuálním poradenstvím, skupinové poradenství
s kognitivní psychoterapií, skupinové poradenství s podpùrnou expresivní psychoterapií
(UNODC, 2002). Z hlediska sníení míry uívání bylo nejúspìnìjí skupinové a individuální
poradenství dohromady, dalí tøi skupiny mìly vzájemnì podobné výsledky (UNODC, 2002).
ádný z tìchto zpùsobù léèby nesníil baení po kokainu a výzkumný tým institutu Trimbos
vnímá jako problematické, e procento pøípadù pøedèasného ukonèení léèby bylo vysoké
a také e ne vichni poskytovatelé péèe byli dostateènì zkuení (Rigter et al., 2004). Jedna
randomizovaná kontrolovaná studie metodickou pøíruèkou vedené skupinové intervence pro
pacienty uívající drogy s komorbidní psychózou zjistila v takto léèené skupinì pokles míry
uívání látky (James et al., 2004). Principù Programu dvanácti krokù ve skupinovém a individuálním protidrogovém poradenství vyuívá rovnì profesionální léèba. Intenzivní sezení
(36 individuálních a 24 skupinových sezení po dobu 24 týdnù) vykázala významné efekty ve
sniování míry uívání kokainu ve srovnání s podpùrnou expresivní terapií, kognitivní terapií
a protidrogovým poradenstvím samostatnì (Kleber et al., 2006). Standardní skupinové poradenství podle Programu dvanácti krokù je podle veho obdobnì efektivní jako následná péèe
k prevenci relapsu (Kleber et al., 2006). Jedna studie adolescentù se støední závislostí na kanabinoidech se zamìøila na skupinovou léèbu, která byla metodicky vedena pøíruèkou, a zjistila pokles míry uívání po esti mìsících a také udrení tohoto poklesu po dvanácti mìsících
(Kleber et al., 2006).
Pøehled základních údajù 24: Poradenství
hlavní body

síla dùkazù

strukturované poradenství mùe vést ke sníení míry uívání kanabinoidù
a kokainu

**

poradenství mùe být efektivní v rùzných druzích léèby a kombinacích pøi
sniování míry uívání drog a mùe zlepovat udrení pacienta v léèbì

*

****
***
**
*
?
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silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit
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6/2/9 Program dvanácti krokù a dalí svépomocné intervence
Úvod
Pøístup Programu dvanácti krokù je zaloen na principech Anonymních alkoholikù a byl
upraven také pro dalí skupiny. Intervence Programu dvanácti krokù jsou jedním z nejstarích pøístupù v USA a v jiné podobì jsou velmi bìné také v Evropì. Ze tøí zaøazených studií je
jedna zprávou EU (UNODC 2002), dalí dvì pocházejí z mimoevropských zemí.
Výsledky
Úèast ve svépomocných skupinách zamìøených na principy Programu dvanácti krokù podle
veho sniuje míru uívání kokainu, pøièem efekt je tím vìtí, èím vyí je èetnost docházky
na sezení (Kleber et al., 2006). Aktivní úèast ve svépomocných skupinách je rovnì prediktorem mení míry uívání kokainu a ukazuje se jako dùleitìjí ne docházka samotná (Weiss
et al., 2005). Skupiny Programu dvanácti krokù (TSF, twelve-step fellowship) vykazovaly významnì vìtí efekt na uivatele alkoholu a kokainu ne klinický management ke sniování
míry uívání kokainu, srovnatelný s efekty CBT (Kleber et al., 2006).
Poléèebná úèast ve svépomocných skupinách Programu dvanácti krokù mìla lepí výsledky
u pacientù závislých na kokainu nebo alkoholu v denním nemocnièním léèebném programu
(UNODC, 2002).
Pøehled základních údajù 25: Dvanáct krokù
hlavní body

síla dùkazù

skupiny Programu dvanácti krokù mohou být efektivní v udrování abstinence

*

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/10 Terapeutické komunity a dalí typy pobytové léèby
Úvod
Terapeutické komunity (TC) vycházejí z pøístupu pobytové léèby, který má pùvod v USA. Jsou
zaloeny na demokratických a deinstitucionalizovaných principech a zamìøují se na abstinenci, mnohdy také na odvykání kouøení. Do této kapitoly byly zaøazeny dva pøehledy, jeden
z nich z EU.
Výsledky
Cochranùv systematický pøehled k terapeutickým komunitám zahrnoval sedm randomizovaných kontrolovaných studií. Existují pouze omezené dùkazy, e terapeutické komunity jsou
významnì lepí ne jiné druhy pobytové léèby; v porovnání s denní terapeutickou komunitou
byla pobytová skupina významnì lepí v poètu pøípadù pøedèasného ukonèení léèby a v do-
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saené míøe abstinence a dvì randomizované kontrolované studie zkoumaly terapeutické
komunity ve vìznici (viz WP 4) (Smith et al., 2007).
Systematický pøehled, který provádìl i Berglund et al. (2003) nezjistil ádné významné rozdíly mezi pobytovou a strukturovanou ambulantní péèí.
Pøehled základních údajù 26: Terapeutické komunity
hlavní body

síla dùkazù

terapeutické komunity jsou efektivní v udrování abstinence, ne vak více ne
ostatní pøístupy pobytové léèby

**

****
***
**
*
?

silné dùkazy: vysoce kvalitní metaanalýzy, systematické pøehledy vèetnì jedné nebo více randomizované kontrolované studie
s velmi nízkým rizikem zkreslení, více ne jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem zkreslení
støednì silné dùkazy: omezené systematické pøehledy, jedna randomizovaná kontrolovaná studie s velmi nízkým rizikem
zkreslení nebo více randomizovaných kontrolovaných studií s vysokým rizikem zkreslení
urèité dùkazy: jedna randomizovaná kontrolovaná studie omezená výzkumnými faktory nebo více pøípadových kontrolovaných
nebo kohortových studií s vysokým rizikem vlivu zavádìjícího faktoru
odborný názor
nedostateèné / nejasné dùkazy / nelze posoudit

6/2/11 Dalí skupinové a rodinné terapie
Jedna randomizovaná kontrolovaná studie a dvì zprávy jsou ze zemí EU, tøi randomizované kontrolované studie z USA. U pacientù závislých na opioidech v metadonové udrovací léèbì vykazovala skupinová psychoterapie nií míru uívání drog ne skupina pouze s MMT, a proto lze
k metadonové udrovací léèbì doporuèit doplòující psychoterapii ke zlepení výsledkù léèby
(Scherbaum et al., 2005). Pìt randomizovaných kontrolovaných studií multidimenzionální rodinné terapie (multidimensional family therapy, MDFT) u mladých uivatelù kanabinoidù, kteøí
mnohdy mìli dalí problémy, také zjistilo pøíznivé výsledky z hlediska èetnosti uívání a fungování v rodinì, pøi srovnání s CBT a dalími kontrolními intervencemi (Rigter et al., 2004, 47-48).
Pomìrnì zvlátní forma léèby byla vyzkouena v malé randomizované pilotní studií: meditace o vìdomí odpovìdnosti (mindfulness meditation) plus standardní léèba byla porovnávána
s pouze standardní léèbou u pacientù zneuívajících látky (Alterman et al., 2004). Ve výsledcích z hlediska negativity testù moèi nebo psychologického zdraví nebyly ádné rozdíly,
avak kompozitní skóre ASI svìdèilo o vìtím zlepení zdravotních problémù v meditaèní
skupinì (Alterman et al., 2004). Jedna pøedbìná studie duchovnì zamìøené skupinové terapie plus akupunktury zjistila delí abstinenci od heroinu a kokainu ne ve skupinì pouze
s akupunkturou (Margolin et al., 2005).
Projekt JEWEL (Jewellery Education for Women Empowering their Lives, program odborné
pøípravy v oboru klenotnictví pro eny k zajitìní jejich sobìstaènosti) byl intervencí k posílení ekonomické sobìstaènosti a prevenci pøenosu HIV pro uivatelky drog provozující prostituci. V porovnání se stavem pøed léèbou dolo k poklesu v denním uívání drogy a poètu
sexuálních partnerù (Sherman et al., 2006). Jedna studie zjistila lepí výsledky z hlediska uívání kokainu v programu následné péèe s kombinací skupinové terapie a strukturované prevence relapsu ne ve skupinové terapii samotné (v obou skupinách po intenzivní ambulantní
léèbì) (UNODC, 2002, 12).
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Úvod
Následující sta podává krátký pøehled nákladové efektivity rùzných typù léèby uívání nelegálních drog, které jsou zastoupeny v Evropì. Pùvodnì byla koncipována jako pøehled
rùzných typù protidrogové léèby v Evropì, avak ukázalo se, e takových studií je v Evropì
nedostatek a e nejsou ádné dùvody omezovat se a priori na Evropu. Proto jsme vyhledávání
studií rozíøili na vechny zemì se zavedeným systémem trní ekonomiky. O dùsledcích tohoto rozhodnutí pojednáváme níe. Jak je shora uvedeno, studií ekonomických nákladù a výsledkù protidrogové léèby v Evropì je nedostatek (napø. Prieto, 2007). Poèítáme-li pouze studie vysoké vìdecké kvality, je tento nedostatek o to zjevnìjí (napø. studie dobré kvality z Evropy v pøehledu Belenko et al., 2005). Ani studie nákladové efektivity nejsou výjimkou z tohoto pravidla. Vzhledem k popsanému nedostatku dat se tento pøehled údajù omezuje na
hodnocení nákladové efektivity terapií, které jsou v Evropì provádìny, avak na základì pøehledù vech studií, bez ohledu na to, odkud pocházejí (viz Busch et al., 2007, kteøí uplatnili
podobnou strategii pøi hodnocení studií efektivity a nákladové efektivity udrovací léèby pro
Nìmecko). Pøi této definici cíle existuje øada rozsáhlých pøehledù dané oblasti, èásteènì stavìjících jeden na druhém, které slouily jako podklad pro ná pøehled. Tyto pøehledy jsou
uvedeny v následujících publikacích: Belenko et al., 2005; Busch et al., 2007; Connock et al.,
2007; Harwood et al., 2002; Stevens et al., 2006. Pøehled Belenka et al. (2007) je nejnovìjím
komplexním pøehledem, a proto poslouil jako hlavní východisko. Tento pøehled vychází
z práce Harwooda et al. (2002) a dále ji roziøuje. Vzhledem k tomu, e tento pøehled je pomìrnì nedávný a dosti komplexní, budeme namísto opakování jeho podrobných údajù uvádìt pouze hlavní závìry, avak doplníme je konkrétními evropskými studiemi a pøehledy novìjího data (zvlátì pøehledem Connocka et al., 2007). Vìtina uvedených pøehledù má irí
zábìr v tom smyslu, e zahrnuje také dalí typy ekonomické analýzy, jako jsou nákladové
studie nebo analýza nákladù a uitku (cost-utility) a nákladù a pøínosù (cost-benefit). Pro
úèely tohoto pøehledu vak zahrnujeme pouze èásti vìnované nákladové efektivnosti (moná omezení této strategie viz Sindelair et al., 2004).
Shrnutí výsledkù a závìr
Celkovì získala nejvìtí empirickou podporu nákladové efektivnosti vzhledem k rùzným
typùm výsledkù udrovací léèba závislosti na opioidech a v této kategorii pak zvlátì
metadonová udrovací terapie (Belenko et al., 2005; Connock et al., 2007; Harwood et al.,
2002; Stevens et al., 2006). Dále bylo zjitìno, e MMT jako protidrogová léèba je nákladovì
efektivní v porovnání s rùznými dalími intervencemi zdravotní péèe (Chisholm et al., 2006;
Jamison et al., 2006; Stevens et al., 2006). V neposlední øadì vykazovala vìtina druhù intervencí protidrogové léèby vyí penìní pøínosy ne náklady ve vìtinì ekonomických analýz
a nákladù a pøínosù, pøedevím díky tomu, e sniují trestné jednání (viz Belenko et al., 2005;
Godfrey et al., 2004, jako jedna z mála evropských studií; Harwood et al., 2002; Stevens et
al., 2006). Protidrogová léèba, a zvlátì udrovací léèba závislosti na opioidech se tak jeví
nejen jako efektivní, ale také ekonomicky smysluplná. Je vak tøeba zajistit více studií a dat,
zvlátì dat zohledòujících evropský kontext a dat týkajících se jiných moností léèby ne
udrovací léèby.
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Pøehled základních údajù 26: Nákladová efektivita typù protidrogové léèby zastoupené v Evropì
hlavní body

Síla dùkazù

protidrogová léèba, zvlátì udrovací léèba závislosti na opioidech, je
nákladovì efektivní

pøehledy

Podrobné výsledky
Následující hlavní body vzely z výe uvedené strategie vyhledávání a získávání dat. Jak je
shora uvedeno, východiskem byl nejkomplexnìjí pøehled Belenka et al. (2005)1:
 Ve více ne 99 programech byly náklady na kadý pøípad abstinenta (6300 $/5072 ) a na
kadý pøípad sníení míry uívání drog (2400 $/1932 ) nejnií u ambulantnì léèených
klientù a nejvyí u pacientù v pobytové (14 900 $/11 995  a 6700 $/5394 ) a ústavní
(15 600 $/12 558  a 6100 $/4 911 ) léèbì (Mojtabai a Zivin, 2003). Zkoumané ambulantní programy zahrnovaly abstinenèní ambulantní programy a ambulantní metadonové
a/nebo detoxifikaèní programy, pøièem abstinenèní ambulantní programy byly nákladovì nejefektivnìjí. Uívání metadonu jako látky pro udrovací léèbu nebo jako léku pro detoxifikaci nebylo rozliováno.
 Rozíøené ambulantní sluby, které poskytují doplòkové sluby nebo hodiny poradenství
a jsou draí, byly nákladovì efektivnìjí ne standardní sluby. Jinými slovy, náklady navíc za rozíøené sluby pøináely nií náklady na jednotku zlepení výsledkù (Jofre-Bonet
a Sindelar, 2004; Sindelar et al., 2004; Zarkin et al., 2001a).
 V randomizované studii byla pøírùstková nákladová efektivita metadonové udrovací léèby oproti 180denní metadonové detoxifikaci 15 967 $/12 853  na kadý rok prodlouení
ivota s definovanou kvalitou ivota (Masson et al., 2004), co je bezpeènì v rámci bìnì
akceptovaného limitu 50 000 $/40 250  na kadý rok prodlouení ivota.
 V nedávném pøehledu (Connock et al., 2007) bylo zjitìno, e jak metadonová udrovací
léèba (MMT) s flexibilní dávkou metadonu, tak udrovací léèba buprenorfinem (BMT) jsou
pro uivatele opioidù klinicky a nákladovì efektivnìjí ne ádná protidrogová léèba. Pøi
pøímém porovnání bylo zjitìno, e strategie flexibilní dávky v MMT byla o nìco efektivnìjí v udrení pacientù v léèbì ne flexibilní dávky v BMT, a proto byla spojena s o nìco
vyími zdravotními pøínosy a niími náklady. Tuto skuteènost vyvaují moná rizika vyí
úmrtnosti pøi MMT a preference jednotlivých uivatelù opiátù.
 Pøestoe disulfiram mírnì zvyuje náklady metadonové léèby, jeho pøíspìvek ke zvýení
efektivnosti mùe být natolik významný, e odùvodòuje doplnìní léèby o podávání disulfiramu u pacientù závislých na opioidech v metadonové udrovací léèbì (Jofre-Bonet et al.,
2004).
 Soubìná preskripce heroinu je nákladovì efektivní ve srovnání s léèbou metadonem samotným u osob chronicky závislých na heroinu, které jsou vùèi léèbì rezistentní. Soubìná preskripce heroinu byla spojena s prodlouením ivota o 0,058 (QALY) na pacienta za
rok (interval spolehlivosti 95%, 0,0160,099) a prùmìrnou úsporou ve výi 12 793 
(8793 £, 16 122 $) (1083  a 25 229 ) na pacienta za rok. Vyí náklady programu
(16 222 ; dolní mez 95% intervalu spolehlivosti 15 084 ) byly kompenzovány niími
1 Belenko et al., 2005 vyjadøují všechny èástky (po zohlednìní inflace) v amerických dolarech v cenové
hladinì roku 2004. Vedle amerických dolarù jsou však uvedeny èástky v eurech () s použitím pøevodního kurzu 0,805 platného pro rok 2004.
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náklady na vynucování práva (4129 ; horní mez 95% intervalu spolehlivosti 486 )
a niími kodami na stranì obìtí trestné èinnosti (25 374 ; horní mez 95% intervalu
spolehlivosti 16 625 ). Výsledky byly dobøe doloené. Podle zjitìní bylo zásadnì významné dokonèení léèby; úèast v abstinenèní léèbì v minulosti nikoli.

Nìkolik studií CEA (analýza nákladové efektivity) léèby uloené soudem dolo k závìru, e
pobytová léèba ve vìznicích je nákladovì efektivní pouze tehdy, jestlie jsou dokonèeny programy následné péèe (Griffith et al., 1999; McCollister et al., 2003a, b; 2004). Griffith et al.
(1999) zjistili, e nákladová efektivita je vìtí u vysoce rizikových osob ve výkonu trestu, které absolvují program léèby ve vìznici plus program následné péèe.
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Dvì ze tøí zaøazených studií probìhly mimo Evropu, pøedevím ve Spojených státech amerických, ale také v Austrálii.
1. Výzkumné práce z mimoevropských zemí pøevaují pøedevím ve farmakoterapii poruch
souvisejících s uíváním psychostimulancií a kanabinoidù a v oblasti prevence relapsu
u poruch souvisejících s uíváním opioidù, stejnì jako u øady psychosociálních intervencí, jako je kognitivnì-behaviorální léèba, motivaèní rozhovory a contingency management.
2. V ostatních oblastech je pøíspìvek výzkumných aktivit èlenských státù Evropské unie výraznìjí, jako napøíklad v oblasti výzkumu nových látek pro udrovací léèbu poruch souvisejících s uíváním opioidù.

Bez ohledu na heterogenitu výzkumných dat a protichùdné dùkazy byla zjitìna efektivnost
nìkolika intervencí v léèbì závislosti na opioidech, psychostimulanciích a kanabinoidech.
Pro detoxifikaèní a udrovací léèbu závislosti na opioidech jsou k dispozici rùzné farmakologické látky, vèetnì úplných agonistù opiátových receptorù µ (napø. metadon), kombinovaných èásteèných agonistù opiátových receptorù µ / antagonistù receptorù ê (napø. buprenorfin) a antagonistù opioidních receptorù (napø. naloxonu).
3. Metadon je úèinnou farmakoterapeutickou látkou detoxifikace od opiátù, avak v porovnání s efektivitou metadonu v udrovací léèbì je úèinnost metadonu ve sniovaných
dávkách pro detoxifikaèní léèbu omezená a procento pøípadù pøedèasného ukonèení
metadonové detoxifikaèní léèby zùstává vysoké, pøedevím v ambulantní léèbì.
4. Nìkteré údaje nasvìdèují tomu, e buprenorfin a také kombinace buprenorfinu a naloxonu mají obdobnou úèinnost jako sniované dávky metadonu pøi detoxifikaci od opioidù se srovnatelnou efektivitou z hlediska zlepování prùbìhu abstinenèních symptomù
a z hlediska úspìnosti dokonèení detoxifikaèní léèby a poskytují pøinejmením vyí
efektivitu v managementu abstinenèních symptomù ve srovnání s klonidinem, vèetnì
meního poètu nepøíznivých úèinkù.
5. Náhrada heroinu buprenorfinem ve sniovaných dávkách následovaná preskripcí
á2-adrenergních agonistù (napø. klonidinu nebo lofexidinu) ke sníení abstinenèních
symptomù se ukázala jako efektivní strategie pøi detoxifikaci osob závislých na opioidech. Adrenergní agonisty (klonidin a lofexidin) lze povaovat za efektivní monost detoxifikace zvlátì pro pacienty, kteøí upøednostòují detoxifikaèní léèbu bez opioidù,
avak má více vedlejích úèinkù, a tudí vede k vìtímu procentu pøípadù pøedèasnì
ukonèené léèby, zvlátì v raných stadiích léèby. Lofexidin vykazoval ménì vedlejích
úèinkù pøi podobné klinické efektivnosti ve srovnání s klonidinem.
6. Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie podává pouze málo dùkazù, které by svìdèily ve prospìch dihydrokodeinu (DHC) jako léku první volby pro detoxifikaci od opioidù,
a k posouzení úèinnosti DHC pro detoxifikaci jsou potøebné rozsáhlejí randomizované
kontrolované studie s vhodným designem.
7. Metadon je dosud nejlépe prozkoumaným a nejefektivnìjím agonistou opioidních receptorù pro udrovací léèbu. Bylo prokázáno, e výsledky metadonové udrovací léèby se
podstatnì zlepují se zvyujícími se dávkami metadonu, pøièem vyí dávky jsou spojeny s vyí mírou udrení pacientù v léèbì a nií mírou uívání nelegálních opioidù.
V metadonové udrovací léèbì se jako nejefektivnìjí ukázaly denní dávky metadonu
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60 mg/d nebo více. Adekvátní dávkování je dùleité a brání na jedné stranì nepøíjemným
abstinenèním symptomùm, zvlátì ve druhé polovinì intervalu mezi dávkami, a na druhé stranì významným nepøíznivým úèinkùm. Kombinace s psychosociální léèbou vede
k irí efektivnosti, avak i metadonová udrovací léèba bez adekvátní psychosociální
péèe vykazovala pokles míry uívání heroinu a kriminality.
Udrovací léèba buprenorfinem samotným nebo v kombinaci s naloxonem poskytuje urèité výhody v léèbì závislosti na heroinu ve srovnání s metadonem, napø. lepí bezpeènostní profil pøi vyích dávkách, nií potenciál zneuití, monost ménì èastého ne
denního podávání a mení zhorení psychomotorického a kognitivního fungování. Obdobnì jako v pøípadì metadonu závisí úèinnost buprenorfinu v udrovací léèbì na dávce
a vyí dávky buprenorfinu zlepují výsledky léèby. Pøi ekvivalentnì efektivních dávkách
se buprenorfin jeví jako alespoò stejnì efektivní jako metadon, co se týká sniování míry
uívání nelegálních opioidù a udrení pacientù v léèbì, pøièem metadonová udrovací
léèba ve vyích dávkách je spojena s vyí úspìností udrení v léèbì a lepím potlaèením abstinenèních symptomù ne udrovací léèba buprenorfinem.
Souèasná zjitìní ukazují, e léèba s podáváním heroinu je cenným pøíspìvkem do léèebného repertoáru a je zvlátì efektivní pro osoby závislé na opioidech, které nadále heroin
nitroilnì uívají bìhem udrovací léèby nebo které k léèbì nenastoupí.
Pro udrovací léèbu osob závislých na opioidech rovnì mohou být dalími monostmi
kodein a morfin s pomalým uvolòováním, pokud první výsledky budou potvrzeny v rozsáhlejích randomizovaných kontrolovaných studiích s vhodným designem.
Existují urèité dùkazy, e udrovací léèba naltrexonem k prevenci relapsu není sama
o sobì efektivní. Nadìjnou strategií k dosaení vyí míry udrení pacienta v léèbì v irím rozsahu by vak mohla být kombinace naltrexonu v implantátových formách s dlouhodobým pùsobením a behaviorálních metod.
Farmakologická léèba závislosti na kokainu mnohdy jetì zahrnuje uívání antidepresiv,
zvlátì SSRI, bez ohledu na jejich nízkou úèinnost. Slibnìjí výsledky se oèekávají od topiramátu a dalích antiepileptik a velké nadìje jsou vkládány do vývoje kokainové
vakcíny.
Podobnì byly zkoumány rùzné látky, jako antidepresiva, antikonvulziva a antipsychotika, pro úèely léèby závislosti na kanabinoidech a prevence relapsu uívání kanabinoidù
po abstinenci, avak u vech lékù chybí irí efektivnost. Nedávná zjitìní nasvìdèují tomu, e perorální podávání delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) mùe být uiteèné pro
potlaèení symptomù abstinence od konopí, avak je zapotøebí dalí výzkum.

Psychosociální intervence hrají významnou úlohu v léèbì rùzných typù drogové závislosti.
Existuje iroká kála rùzných forem intervencí a ne u vech jsou dostateèné dùkazy o efektivnosti. Zkouejí se a zavádìjí nové pøístupy, jiné se pouívají v modifikovaných verzích, co
dohromady znaènì ztìuje monost pøímého porovnávání rùzných intervencí. Vysoké procento pøípadù pøedèasného ukonèení léèby mùe být v nìkterých studiích problematické.
14. V oblasti udrovací léèby je doplnìní psychosociálních intervencí, zvlátì behaviorálních
pøístupù, efektivní z hlediska udrení pacienta v léèbì a sníení míry uívání nelegálních
drog.
15. Psychosociální léèba je u závislosti na stimulanciích zvlátì dùleitá, protoe neexistuje
ádná efektivní farmakologická léèba. Proto je k dispozici velký poèet studií psychosoci-

106

ZÁVÌR

16.
17.
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19.

álních intervencí, zvlátì u závislosti na kokainu. Vìtina výzkumných prací na tomto
poli vak pochází ze Spojených státù amerických a není vdy pøímo pøenosná do jiných
mezí, protoe sociální kontext a také systém zdravotnictví se mùe liit. Psychosociální
intervence pro závislost na kanabinoidech byly zkoumány jen zøídka a soustøedí se hlavnì na mladé a dospívající uivatele, pøièem èasto zahrnují nìjakou intervenci typu rodinné terapie. Obecnì øeèeno, vìtina psychosociálních intervencí napomáhá sníení
míry uívání, udrení pacienta v léèbì a zlepení sociálního zdraví.
Intervence zaloené na kuponech jsou zvlátì uiteèné z hlediska krátkodobých výsledkù, zatímco behaviorální pøístupy jako CBT mívají výsledky trvalejí.
Metody motivaèních rozhovorù (MI) prokázaly efektivnost zvlátì u tìch, kdo mají nízkou výchozí úroveò motivace a nií stupeò závislosti.
Terapie cue exposure má podle jedné randomizované kontrolované studie opaèné efekty,
kdy procento pøípadù pøedèasného ukonèení a relapsu bylo vyí ve skupinì, která cue
exposure absolvovala.
Existují urèité dùkazy svìdèící ve prospìch rùzných typù poradenství a pøístupù Programu dvanácti krokù, zvlátì pokud jsou integrovány do strukturovaného programu. Celkovì je velmi málo výzkumných prací ke speciálním podskupinám, co se týká zvlátì
uivatelù více látek, dále en, dospívajících nebo osob s komorbidními psychiatrickými
poruchami.

Pro nedostatek studií ekonomických nákladù a výsledkù protidrogové léèby v Evropì vycházejí výsledky uvedené v kapitole vìnované nákladové efektivitì pøedevím z pøehledù vech
ekonomických studií, bez ohledu na to, odkud pocházejí (vìtinou z mimoevropských zemí).
20. Vìtina typù intervencí protidrogové léèby vykazuje v ekonomických analýzách nákladù
a pøínosù vyí penìní pøínosy ne náklady, pøedevím díky sníení kriminality.
21. Protidrogová léèba, a zvlátì pak udrovací léèba závislosti na opioidech, se nejen jeví
jako efektivní, ale je také ekonomicky smysluplná: udrovací léèba uivatelù závislých na
opioidech ve flexibilních dávkách metadonu nebo buprenorfinu je nákladovì efektivnìjí ne ádná protidrogová léèba.
22. Je vak tøeba více studií a dat, zvlátì dat zohledòujících evropský kontext a dat týkajících se jiných moností léèby ne udrovací léèby.
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Jeliko hlavní výzkum protidrogové léèby probíhal v mimoevropských zemích (pøedevím ve
Spojených státech amerických a v Austrálii), je tøeba více studií zohledòujících evropský
kontext, pøedevím pak v psychologických intervencích.
Metadon a buprenorfin (také v kombinaci s naltrexonem) jsou efektivní v detoxifikaèní
a substituèní léèbì, a mìly by proto být iroce dostupné pro pacienty s poruchami souvisejícími s opioidy. Protoe podmínkou efektivního léèebného pøístupu je adekvátní dávkování, je
tøeba dalího výzkumu efektivnosti a bezpeènosti vysokých dávek metadonu (>100 mg)
a buprenorfinu (>16 mg). Budoucí výzkum by se mìl zamìøit také na pøechod z metadonu na
buprenorfin, na abstinenèní symptomy po vysazení buprenorfinu ve sniovaných dávkách
a optimální pøístup k dosaení abstinence po dlouhodobé substituèní léèbì buprenorfinem.
Jeliko adrenergní agonisté mají více vedlejích úèinkù a vyí procento pøípadù pøedèasného ukonèení léèby v porovnání s detoxifikaèní léèbou metadonem a buprenorfinem, je tøeba
zvaovat nasazení klonidinu a lofexidinu pøedevím u pacientù, kteøí upøednostòují detoxifikaèní léèbu bez opioidù. Vzhledem k tomu, e èastým vedlejím úèinkem klonidinu je hypotenze, je tøeba v ambulantní léèbì preferovat lofexidin. Léèba s podáváním heroinu je
cenným doplòkem existujících moností léèby, avak kvùli vyímu riziku závaných neádoucích úèinkù by mìla být aplikace provádìna pod lékaøským dohledem. Co se týká prevence relapsu, nìkteré studie naznaèily, e udrovací léèba naltrexonem není jako samostatná
léèba efektivní, a proto by mìla být souèástí irího léèebného programu nebo by mìla být
vyhrazena pro vysoce motivované pacienty ve stabilní ivotní situaci. Pokud jde o farmakologickou léèbu závislosti na kanabinoidech, je tøeba dalí výzkum efektivnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) podávaného perorálnì k potlaèení symptomù abstinence od konopí.
Výzkum efektivity psychosociálních intervencí je pøedevím v èlenských státech EU zvlátì
vzácný. Jeliko psychosociální intervence nejsou snadno pøenosné pøímo mezi jednotlivými
zemìmi, je tøeba výzkum efektivity upravit na míru podle pøísluného prostøedí, zemì nebo
situace. Proto je tøeba intenzitu evropského výzkumu rùzných intervencí psychosociální léèby zvýit.
V léèbì drogové závislosti hraje významnou úlohu iroká kála nejrùznìjích psychosociálních intervencí a v nìkterých oblastech, jako je napøíklad závislost na stimulanciích, jsou dosud jediným typem efektivních intervencí. Také v kombinaci s farmakologickou léèbou jsou
jednotlivé psychosociální intervence efektivní, avak je tøeba je hodnotit pomocí strukturovaných postupù.
Ekonomických studií nákladù a výsledkù protidrogové léèby v Evropì je nedostatek a stejnì
tak je tøeba více studií protidrogové léèby, které budou zohledòovat evropský kontext.
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Tabulka A1: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním opiátù
krok
vyhledávání

poloky / kombinace

1

(opiate$ or opioid$ or heroin or metadon or buprenorfin or morphin$ or
diamorphin).mp. [mp=title, original title, abstract, name of substance word,
subject heading word]

2

(abuse$ or depend$ or addict$).mp. or exp opioid-related disorders/ or exp
substance-related disorders/ or exp substance abuse, intravenous/ or exp heroin
dependence/ or withdrawal syndrome/

3

1 and 2

4

exp opioid-related disorders/dt or exp substance-related disorders/dt or exp
substance abuse, intravenous/dt or exp heroin dependence/dt

5

exp drug therapy/

6

pharmacothera$.mp. or *Heroin/tu or *Heroin Dependence/rh or *Heroin/ur or
*diamorphin/tu or diamorphin/ad or morphin$/tu or morphin/ad or *Metadon/tu
or *Metadon/ad or *Buprenorfin/ad or *Buprenorfin/tu or *Adrenergic
alpha-Agonists/ad or *Adrenergic alpha-Agonists/tu or *Analgesics, Opioid/tu or
*Analgesics, Opioid/ad or *Narcotics/tu or *Narcotics/ad or *Narcotic
Antagonists/tu or *Narcotic Antagonists/ad or *Klonidin/tu or *Klonidin/ad or
*lofexidine/tu or *lofexidine/ad or *Naloxone/ad or *Naloxone/tu or *naltrexone/tu
or *naltrexone/ad

7

4 or 5 or 6

8

3 and 7

9

exp psychothera$/ or exp behavioural thera$/ or exp behavioural treatment/ or
exp aversive therap$/ or exp therapeutic communit$/ or exp cognitive therap$/ or
exp counselling/ or exp psychosocial treatment/ or exp motivational interviewing/
or exp relapse prevention/ or exp contingency management/ or exp voucher/ or
exp 12-step/ or exp cue exposure treatment/ or exp rehabilitation/ or
intervention.mp.

10

3 and 9

11

8 or 10

12

exp alcohol-related disorders/

13

exp tobacco-related disorders/

14

12 and 13

15

11 not 14
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Tabulka A2: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním kokainu a amfetaminù
krok
vyhledávání

poloky / kombinace

1

(cocaine or crack or amphetamine$ or methamphetamine$).mp. [mp=title, original
title, abstract, name of substance word, subject heading word]

2

(abuse$ or depend$ or addict$ or cocaine-related disorder$ or substance-related
disorder$ or substance abuse or cocaine dependence or amphetamine dependence
or withdrawal).mp.

3

1 and 2

4

exp drug therapy/

5

(pharmacotherap$ or labetalol or benzodiazepine$ or dopamine agonist$ or
amantadine or bromocriptine or propranolol or anticonvulsant$ or
dextroamphetamine or methylphenidate or amphetamine or diethylpropion or
buprenorfin or carbamazepine or topiramate or baclofen or tiagabine or modafinil
or selegiline or pergolide or dopa or carbidopa or naltrexone or fluoxetine or
bupropion or desipramine or disulfiram or mazindol or vaccination or guanfacine
or terguride or haloperidol or flufenazine or ritanserine or valproate or
ondansetron or cyclazone or dexamethasone or metyrapone or nimopidine or
isradipine or gepirone or venlavaxine).mp.

6

4 or 5

7

3 and 6

8

(psychotherap$ or behavioural treatment or aversive therap$ or therapeutic
communit$ or cognitive therap$ or counselling or psychosocial treatment or
motivational interviewing or relapse prevention or contingency management or
voucher or 12-step or cue exposure or rehabilitation or intervention).mp.

9

3 and 8

10

7 or 9

11

limit 10 to (humans and english language and abstracts and therapy (optimized)
and all adult (19 plus years) and yr="2004 - 2007" and (clinical trial, all or
clinical trial or comparative study or controlled clinical trial or meta analysis or
randomized controlled trial))
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Tabulka A3: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním konopí
krok
vyhledávání

poloky / kombinace

1

(cannab$ or marijuana or THC or Tetrahydrocannabinol or Dronabinol).mp.
[mp=title, original title, abstract, name of substance word, subject heading word]

2

(abuse$ or depend$ or addict$ or cannabis-related disorder$ or substance related
disorder$ or substance abuse or cannabis dependence or cannabis abuse or
cannabis withdrawal or marijuana-related disorder$ or marijuana dependence or
marijuana abuse or marijuana withdrawal).mp.

3

1 and 2

4

exp cannabis-related disorders/dt or exp substance-related disorders/dt or exp
substance abuse/dt or exp cannabis dependence/dt or exp cannabis abuse/dt or
exp cannabis withdrawal/dt or exp marijuana-related disorder$/dt or exp
marijuana dependence/dt or exp marijuana abuse/dt or exp marijuana
withdrawal/dt

5

exp drug therapy/

6

(Pharmacotherap$ or bupropion or divaleproex or natrexlone or nefazodone or
Rimonabant).mp.

7

4 or 5 or 6

8

3 and 7

9

exp psychotherap$/ or exp behavioural therap$/ or exp behavioural treatment/ or
exp aversive therap$/ or exp therapeutic communit$/ or exp cognitive therap$/ or
exp counselling/ or exp psychosocial treatment/ or exp motivational interviewing/
or exp relapse prevention/ or exp contingency management/ or exp voucher/ or
exp 12-step/ or exp cue exposure/ or exp rehabilitation/ or intervention.mp.

10

3 and 9

11

8 or 10

12

exp alcohol-related disorders/

13

exp tobacco-related disorders/

14

12 and 13

15

11 not 14
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Tabulka A4: Úprava výbìrových kritérií pro konkrétní elektronické databáze

1

databáze

poloka

specifická kritéria

MEDLINE

klinické dotazy

terapie (optimalizovaná specifita a senzitivita)
klinické studie (vechny)
kontrolovaná klinická studie

typ publikace

randomizovaná kontrolovaná (klinická) studie
metaanalýza
systematické pøehledy

EMBASE

klinické dotazy

léèba (1 výraz min rozdíl specificity a senzitivity)

PSYCHINFO

klinické dotazy

léèba (1 výraz min rozdíl specificity a senzitivity)

klasifikaèní kód

zneuívání látek a adikce
klinické pøípadové studie
metaanalýza

metodika

systematické pøehledy
randomizované kontrolované (klinické) studie

1 Úprava nebyla nutná pro Cochranovy databáze a databázi abstrakt pøehledù úèinkù DARE (Database of
Abstracts of Reviews of Effects).
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abstinence  dobrovolná zdrenlivost pøed oddáváním se touze nebo chuti po urèitých tìlesných aktivitách, které jsou v irokém slova smyslu proívány jako rozko; nejèastìji tento výraz znamená zdret
se pohlavního styku, alkoholu nebo potravy
abstinenèní symptomy  soubor charakteristických znakù a symptomù, které se objevují, kdy droga
zpùsobuje fyzickou závislost a je uívána pravidelnì po dostateènì dlouhou dobu a poté náhle vysazena nebo je sníeno její dávkování; výraz mùe v ménì formálním smyslu oznaèovat také symptomy, které se objevují poté, kdy je pøerueno uívání drogy nebo jiné látky (neschopné zpùsobit skuteènou fyzickou závislost), k ní si jedinec vytvoøil psychickou závislost
adrenergní  drogy nebo chemické látky s úèinkem podobným adrenalinu
agonista  droga, která se váe na receptorovou buòku a spoutí odezvu
alprazolam  krátkodobì pùsobící droga ze skupiny benzodiazepinù
amantadin  antivirotikum uívané jako antivirotikum a antiparkinsonikum
amlodipin  dlouhodobì pùsobící blokátor kalciového kanálu (dihydropyridin) uívaný jako antihypertenzivum a pøi léèbì anginy pectoris
analýza efektivity nákladù (cost-effectiveness analysis)  nákladová efektivita terapeutické nebo preventivní intervence je pomìr nákladù na intervenci k pøísluné mìrné jednotce jejího úèinku; náklady znamenají zdroje vynaloené na intervenci, obvykle mìøené v penìzích
analýza nákladù a dùsledkù (cost-consequences analysis)  týká se ekonomického hodnocení, kde
jsou pøínosy mìøeny vícenásobnými výstupy v pøirozených jednotkách, jako je napøíklad abstinence
od uívání opioidù, sníení míry uívání nelegálních opioidù, závanost abstinenèních symptomù,
délka pobytu a udrení pacienta v léèbì
analýza nákladù a pøínosù (cost-benefit analysis)  porovnání celkových oèekávaných nákladù oproti
celkovým oèekávaným pøínosùm jednoho nebo více krokù, aby bylo moné zvolit nejlepí nebo nejvýhodnìjí variantu
analýza uiteènosti nákladù (cost-utility analysis)  forma ekonomické analýzy pouívaná pøi rozhodování o nákupu; nejbìnìjí a nejznámìjí aplikací této analýzy je farmakoekonomika, zvlátì hodnocení zdravotnických technologií (health technology assessment, HTA)
antagonista  droga, které se váe na receptorovou buòku a inhibuje normální fyziologickou reakci receptorové buòky
aripiprazol  pùsobí jako agonista dopaminu a uívá se jako atypické antipsychotikum pro léèbu schizofrenie a pro léèbu akutních manických a smíených epizod spojených s bipolární poruchou
baklofen  derivát kyseliny gama-aminomáselné, agonista specifický pro receptory GABA-B u savcù,
nikoli vak u octomilek (Drosophila)
benzoylekgonin  metabolit kokainu pouívaný jako parametr testu moèi k detekci uívání kokainu
buprenorfin  opioidní droga s èásteènì agonistickým a èásteènì antagonistickým pùsobením
bupropion  atypické antidepresivum pùsobící jako inhibitor zpìtného vstøebávání norepinefrinu a dopaminu a antagonista nikotinu
celekoxib  nesteroidní protizánìtlivý lék (NSAID) pouívaný pøi léèbì osteoartritidy, revmatoidní artritidy a akutní bolesti
community maintenance  léèba, která stabilizuje klienty na substituèní látce tak dlouho, dokud je nezbytné, aby jim pomáhala vyhnout se døívìjím vzorcùm uívání drog; dlouhodobìjím cílem mùe
být postupné sniování pøedepisovaného mnoství, a klient nepociuje abstinenèní symptomy
a zbaví se drog; community maintenance obvykle spoèívá v podávání drogy a v poskytování psychosociální léèby a motivaèních intervencí
community reinforcement approach (CRA)  komplexní behaviorální program pro léèbu problémù
souvisejících se zneuíváním drog; vychází z mylenky, e pùsobení prostøedí mùe sehrát významnou úlohu z hlediska uívání alkoholu nebo drog jako podnìcující nebo naopak odrazující faktor
contingency management (CM)  je spjat s pobídkami (napøíklad dávky k domácí aplikaci nebo kupony), jejich získání je podmínìno urèitým chováním klientù, napøíklad dosaení vzorkù moèi negativních na drogy nebo dodrování léèby
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cue exposure  relativnì nová léèebná technika, která povauje toleranci, abstinenci a baení po drogách/alkoholu za podmínìné stavy, které je moné zmìnit nebo vymýtit; pøístup obecnì spoèívá
v tom, e uivatelé drog nebo alkoholu jsou vystaveni pùsobení spoutìèù vedoucích k uívání látek,
zatímco soubìnì se snaí øeit a sníit touhu po uívání látky
dehydroepiandrosteron (DHEA)  pøirozený steroidní prohormon produkovaný z cholesterolu v nadledvinách
desipramin  tricyclické antidepresivum (TCA), které inhibuje zpìtné vstøebávání norepinefrinu; pouívá se k léèbì deprese, ale od zavedení antidepresiv SSRI není povaován za lék první volby; desipramin je aktivní metabolit imipraminu
Diagnostický a statistický manuál (DSM)  jedna ze stupnic k mìøení stupnì závislosti klienta
disulfiram  averzivní droga pouívaná k léèbì chronického alkoholizmu, vyvolává akutní citlivost na
alkohol
donepezil  centrálnì pùsobící reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy
Dvanáct krokù  soubor hlavních zásad pro vyléèení se z problémù závislosti, kompulzivního jednání
nebo jiných behaviorálních problémù, pùvodnì vypracovaný spoleèenstvím Anonymní alkoholici
(AA) jako vodítko pro vyléèení se z alkoholizmu
dysforie  emoèní stav charakterizovaný úzkostí, depresí nebo stísnìností
farmakoterapie  léèba choroby pomocí lékù
fluoxetin hydrochlorid  antidepresivum ze skupiny selektivních inhibitorù zpìtného vstøebávání serotoninu (SSRI)
gabapentin  lék pùvodnì vyvinutý pro léèbu epilepsie, který vak je rovnì pouíván k léèbì bipolární
poruchy; pùsobí jako stabilizátor nálady a byl pouíván k léèbì úzkostných poruch, jako napøíklad
sociální úzkostné poruchy a obsesivnì-kompulzivní poruchy, rezistentní deprese a nespavosti
haloperidol  antipsychotikum s farmakologickými úèinky podobnými fenothiazinùm
heroin  semisyntetický opioid zpracovávaný pøímo z výtakù máku setého
isradipin  blokátor kalciového kanálu ze skupiny dihydropyridinù
kabergolin  derivát amidu kyseliny lysergové, potentní agonista receptorù dopaminu D2
karnitin  rovnì znám pod názvem L-karnitin, kvarterní slouèenina amoniaku syntetizovaná z aminokyselin lysinu a metioninu pøedevím v játrech a ledvinách
klonidin  pøímo pùsobící adrenergní agonista pøedepisovaný historicky jako antihypertenzivum, který
nael nová uplatnìní, vèetnì léèby nìkterých typù neuropatické bolesti, detoxifikace od opioidù,
noèní hyperhidrózy a který se pouívá v neschválené indikaci k potlaèení vedlejích úèinkù stimulancií, jako napøíklad metylfenidátu nebo amfetaminu
kognitivnì-behaviorální terapie (CBT)  psychoterapie zaloená na zmìnì poznávání, domnìnek, názorù a chování, s cílem ovlivnit naruené emoce; pøístup obecnì vznikl z behaviorálního ovlivòování,
kognitivní terapie a racionálnì emoèní behaviorální terapie a zaèal být v irokém mìøítku uplatòován v léèbì neuróz, vèetnì poruch nálady a úzkostných poruch
kyselina valproová (VPA)  chemická slouèenina, která nalezla klinické uplatnìní jako antikonvulzivum
a stabilizátor nálady, pøedevím v léèbì epilepsie a bipolární poruchy
lamotrigin  antikonvulzivum pouívané v léèbì epilepsie a bipolární poruchy
levodopa-karbidopa  lék pouívaný v léèbì Parkinsonovy choroby k inhibici periferního metabolizmu
levodopy
levometadyl acetát  známý té jako levo-á-acetylmetadol (LAAM), syntetický opioid podobný strukturou metadonu
lofexidin  agonista á2-adrenergních receptorù pouívaný vìtinou k úlevì od symptomù abstinence
od heroinu nebo opioidù u závislosti na opioidech
mazindol  sympatomimetický amin a stimulant centrální nervové soustavy
metaanalýza  kombinuje výsledky nìkolika výzkumù k prozkoumání jejich procesù
metadon  syntetický opioid pouívaný v medicínì jako analgetikum a pøi léèbì závislosti na omamných
látkách
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metylfenidát (MPH)  stimulancium na pøedpis bìnì uívané k léèbì poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD); je také jednou z hlavních látek uívaných k léèbì symptomù denní ospalosti pøi narkolepsii a syndromu chronické únavy
metyrapon  blokuje syntézu kortizolu tím, e inhibuje steroid 11â-hydroxylázu
mirtazapin  antidepresivum pouívané k léèbì støední a závané deprese
modafinil  eugeroikum pøedepisované k léèbì narkolepsie; inhibuje zpìtné vstøebávání dopaminu
a v jetì vìtí míøe norepinefrinu
motivaèní rozhovory (MI)  oznaèuje jeden z poradenských léèebných pøístupù a pøijímá skuteènost, e
klienti, kteøí potøebují dosáhnout zmìny ve svých ivotech, pøicházejí do poraden s rùznou mírou pøipravenosti ke zmìnì svého chování
nalbufin hydrochlorid  syntetický opioid pouívaný jako analgetikum
naloxon  droga pouívaná k potlaèení úèinkù pøedávkování opioidy, napøíklad heroinem nebo
morfinem
naltrexon  antagonista opioidních receptorù pouívaný pøedevím v managementu závislosti na alkoholu a závislosti na opioidech
nefazodon hydrochlorid  antidepresivum
olanzapin  atypické antipsychotikum
ondansetron  antagonista receptoru serotoninu 5-HT3 pouívaný pøedevím k léèbì nevolnosti a zvracení po chemoterapii
opiáty  omamné alkaloidy, které jsou pøítomné v opiu
opioidy  skupina syntetických drog s úèinky podobnými opiátùm, napø. metadon a buprenorfin
oxazepam  derivát benzodiazepinu, který má anxiolytické, antikonvulzivní, sedativní a myorelaxaèní
úèinky
paroxetin nebo paroxetin hydrochlorid  selektivní inhibitor zpìtného vstøebávání serotoninu (SSRI),
antidepresivum, pouívá se pro svou patrnou úèinnost v léèbì deprese i øady anxiózních poruch, od
panických atak a po fobie
pentoxifylin  derivát xantinu
pobytová léèba  smyslem je poskytnout jedincùm, kteøí mají specifické funkèní deficity, bezpeèné
a stabilní prostøedí, aby si dokázali osvojit dovednosti potøebné k uzdravení
poradenství  poskytuje pravidelný èas a prostor k tomu, aby lidé hovoøili o svých potíích a zabývali se
obtínými pocity, a to v prostøedí, které je dùvìryhodné, dùvìrné a chrání pøed vyruováním
pramipexol  klasifikován jako non-ergolinový agonista dopaminu
preskripce substituèní látky  pouití náhrady za drogu, která je pøedmìtem závislosti (napøíklad substituce metadonu za nelegální heroin); substituèní látka je legální, bezpeènìjí a umoòuje snazí
klinický management v léèbì ne droga, která je pøedmìtem závislosti
progesterone  steroidní hormon C-21
propranolol  pùsobí jako adrenergní blokátor a je neselektivním beta-blokátorem pouívaným hlavnì
pøi léèbì hypertenze
psychopatologie  projevy chování, které mohou svìdèit o duevní chorobì nebo psychickém postiení
psychosociální léèba  techniky zaloené na psychologických a sociálních principech a fungování
quetiapin  neuroleptikum ze skupiny atypických antipsychotik
reboxetin  antidepresivum pouívané v léèbì klinické deprese, panické poruchy a poruchy pozornosti /
poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADD/ADHD)
reserpin  pùsobí jako dopaminergní antagonista; antipsychotikum a antihypertenzivum, které se pouívá ke sníení vysokého krevního tlaku a k úlevì od psychotického chování
riluzol  pùsobí jako blokátor sodíkového kanálu, blokátor kalciového kanálu a antagonista glutamátového receptoru
risperidon  pùsobí jako dopaminergní antagonista a je atypickým antipsychotikem pro léèbu schizofrenie
selegilin  pouívá se k léèbì raných stadií Parkinsonovy choroby a senilní demence
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sertralin hydrochlorid  antidepresivum ze skupiny selektivních inhibitorù zpìtného vstøebávání serotoninu (SSRI)
skupinové poradenství  poskytuje úèastníkùm pøíleitost zkoumat a stanovit si osobní cíle a podporovat pozitivní zmìny v atmosféøe otevøeného sdìlování a naslouchání; zkoumání a uèení podporuje
uplatnìní empirických aktivit
terapeutická komunita  aplikuje se v participativním, skupinovém pøístupu k dlouhodobé duevní chorobì a zahrnuje skupinovou psychoterapii i praktické aktivity; mùe nebo nemusí mít podobu pobytové léèby, v ní klienti a terapeuti ijí spoleènì
tiagabin  antikonvulzivum
topiramát  antikonvulzivum, které se pouívá k léèbì epilepsie u dìtí i dospìlých
tryptofan  esenciální aminokyselina podílející se na výivì lidského organizmu
valproát semisodium nebo divalproex sodium  antikonvulzivum, skládá se ze slouèeniny valproátu
sodného a kyseliny valproové v molárním pomìru 1 : 1 ve formì s enterickým potahem
venlafaxin hydrochlorid (Efectin)  antidepresivum ze skupiny selektivních inhibitorù zpìtného vstøebávání serotoninu-norepinefrinu (SNRI)
závislost na opiátech/opioidech  medicínská diagnóza charakterizovaná neschopností jedince pøestat
s uíváním opiátù/opioidù
zneuívání drog  nelegální a nedovolené uívání drog, které vede k tomu, e jedinec proívá sociální,
psychologické, fyzické problémy nebo problémy se zákonem v souvislosti s intoxikací, pravidelnou
konzumací nebo závislostí
zuklopentixol  typické antipsychotikum (neuroleptikum)
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