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SUMMARY: Methamphetamine (pervitin) has a unique position on the Czech drug scene. The

problem use of this substance entails a range of health consequences, as well as having serious

implications in terms of public health. The problem users of pervitin account for two thirds of all

the problem drug users in the Czech Republic. Pervitin use-related indicators such as that of life-

time prevalence have been relatively stable in the Czech Republic, with the exception of the popu-

lations of adolescents and dance party-goers. As far as treatment is concerned, the users of

pervitin comprise the largest group of drug users in treatment, and their number is slowly grow-

ing. In the Czech Republic, the treatment of pervitin dependency is exclusively oriented towards

abstinence, and no major medication support may be expected as regards this type of depend-

ency. Substitution treatment of methamphetamine users as a therapeutic alternative has been in-

creasingly discussed abroad. The existing (approved) treatment approaches pursued in the Czech

Republic do not include substitution treatment of dependency on pervitin and other stimulants.

Foreign studies investigating the effectiveness of substitution treatment of those dependent on

stimulants indicate promising, although not totally convincing, results. However, no rigorous ran-

domized double-blind controlled multicentric clinical trial has been conducted. Substances with

potential for substitution treatment include methylphenidate hydrochloride, modafinil, and

dextroamphetamine. Products containing methylphenidate hydrochloride which have received

marketing authorisation for the Czech Republic include Ritalin
®

and Concreta
®
, and modafinil au-

thorized as Modafinil-Teva
®
.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: METAMFETAMIN – STIMULANCIA – ZÁVISLOST – SUBSTITUÈNÍ LÉÈBA – KLINICKÉ HODNOCENÍ

SOUHRN: Metamfetamin (pervitin) má jedineèné postavení na èeské drogové scénì. Problé-

mové užívání je spojeno s celou øadou zdravotních komplikací a má závažné veøejnozdravotní

implikace. Poèet problémových uživatelù pervitinu tvoøí dvì tøetiny všech problémových uživa-

telù drog v ÈR. Indikátor celoživotní prevalence a jiné indikátory týkající se užívání pervitinu

v Èeské republice (ÈR) jsou relativnì stabilizovány. Výjimkou je populace adolescentù a popula-

ce úèastníkù taneèních akcí. Pokud jde o léèbu, jsou uživatelé pervitinu nejpoèetnìjší skupinou

léèených uživatelù drog a jejich poèet pomalu narùstá. Léèba závislosti na pervitinu je v ÈR ve-

dena výhradnì abstinenènì a u vlastní závislosti na pervitinu obecnì nelze poèítat s vìtší pod-

porou medikace. V souèasné dobì je v zahranièí stále více diskutována možnost substituèní léè-

by pro uživatele metamfetaminu. Mezi dosavadními (schválenými) zpùsoby léèby v ÈR nenajde-

me substituèní léèbu závislosti na pervitinu a dalších stimulanciích. Výsledky zahranièních

studií zkoumajících efektivitu substituèní léèby závislých na stimulaciích pøinášejí slibné, i když

ne jednoznaènì pøesvìdèivé výsledky. Dosud však nebyla provedena kvalitní randomizovaná,

dvojitì slepá, kontrolovaná, multicentrická klinická studie. Pro substituèní léèbu se nabízí ze-

jména metylfenidát hydrochlorid, modafinil a dextroamfetamin. V ÈR jsou zatím registrované

pøípravky s obsahem metylfenidátu hydrochloridu pod komerèními názvy Ritalin
®

a Concreta
®

a modafinil pod názvem Modafinil-Teva
®

s uvedenou sílou.
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� 1 ÚVOD
Stimulancia amfetaminového typu jsou v souèasné dobì

pøedevším syntetické látky, z nichž první skupinou jsou

amfetamin, metamfetamin a další pøíbuzné látky (napø. fe-

netylin, metylfenidát, fenmetrazin), pøedstavitelem druhé

skupiny stimulancií jsou látky z rodiny fentylaminù a amfe-

taminu (MDMA – extáze, MDA, MDEA atd.) (EMCDDA

& Europol, 2009). V èlánku se budeme vìnovat možnostem

substituèní léèby pravdìpodobnì nejvíce zneužívaného syn-

tetického stimulancia – metamfetaminu (ibid., 2009).

V roce 1885 se v Japonsku podaøilo Nagai Nagayoshi-

mu1 izolovat z chvojníku obecného (Ephedra vulgaris, rod

Ephedra, èeleï Ephedraceae) èistý efedrin (Pötsch et al.,

1988). Syntézu metamfetaminu z efedrinu provedl v roce

1893. V roce 1919 Akira Ogata (Zábranský, 2007) redukoval

jodovodíkovou kyselinou za pøítomnosti fosforu první krys-

talický metamfetamin /s chemickým názvem (S)-N-methyl-

-1-fenylpropan-2-amin/.

Syntetický metamfetamin (dále jen MAF) je silný sti-

mulant, který na centrální nervový systém úèinkuje pøibliž-

nì 9–15 hodin (farmaceuticky èistý pøi intravenózním užití

obvykle kolem 10 hodin; napø. Cruickshank, Dyer (2009)),

z tìla je vyluèován pøedevším moèí. Nejbìžnìjší je MAF ve

formì hydrochloridové soli, takto èistý MAF má formu mik-

rokrystalického bílého prášku, bez zápachu, hoøké chuti.

V meziváleèném období se MAF dostal do Evropy. Na konci

70. let minulého století byl v Èeské republice MAF znovuob-

jeven (Zábranský, 2007). Vyrábìn byl v menších množ-

stvích v domácích laboratoøích.

Od roku 1989 je MAF (v ÈR též známý jako pervitin)

užíván pøevážnì injekènì a pøedstavuje pøíèinu více než po-

loviny z poètu všech léèených uživatelù nelegálních drog

v ÈR (Mravèík et al., 2009; Zábranský, 2007). Vedle injekè-

ního užívání (intravenóznì, intramuskulárnì) je MAF uží-

ván tzv. šòupáním, dále per os (viz také èlánek Perorální

aplikace pervitinu formou želatinové kapsle; Guryèová,

2010), kouøením (napø. Cunningham et al., 2008), zøídka

pak per rectum èi per vaginam.

Mechanizmus úèinku MAF s dopaminergním a sympa-

tomimetickým pùsobením navozuje euforii, stimuluje sen-

zitivní a kognitivní funkce, zvyšuje fyzickou výdrž a potla-

èuje pocity hladu (napø. Shappell et al., 1996). Souèasnì

však výraznì zatìžuje centrální nervový systém a kardio-

vaskulární systém s výslednými negativními efekty, jako

jsou psychózy, paranoia, køeèe, hyperpyrexie, srdeèní a obì-

hové potíže, zejm. arytmie, tachykardie, hypertenze, infar-

kty (Logan et al., 1998; Shappell et al., 1996).

V roce 2008 byla provedena Celopopulaèní studie uží-

vání návykových látek a postojù k nim na reprezentativním

vzorku èeských respondentù 4200 (15–64 let) a 300 respon-

dentù (15–29 let)2. Data byla vážena s ohledem na gende-

rovou, vìkovou a regionální strukturu obyvatel ÈR (Bìláè-

ková, 2010). Celoživotní zkušenost s užitím MAF a amfeta-

minu mìlo 4,3 % populace (muži 5,7 % a ženy 3 %), s nejvyš-

ší celoživotní prevalencí (9 %) ve vìkové kohortì responden-

tù mezi 25 a 34 lety, s druhou nejvyšší (7 %) ve vìkové

skupinì do 24 let. Prevalence v posledním roce 1,7 % (muži

2,3 %, ženy 1,0 %) a v posledních 30 dnech 0,7 % (muži

0,9 %, ženy 0,5 %) (Bìláèková, 2010; Mravèík et al., 2009).

Ve školní populaci 16letých uvedlo v roce 2007 celoži-

votní zkušenost s MAF v rámci studie ESPAD 3,5 % respon-

dentù (Csémy et al. 2008), pøièemž v roce 2003 souhlasnì

odpovìdìlo 4,2 % a v roce 1999 tak uvedlo 5,5 % dotázaných

(Csémy et al., 2007). Ve všech sledovaných letech byla celo-

životní prevalence vyšší u dívek (ibid., 2007).

Vzestupná tendence v prevalenci užívání MAF je pozo-

rována v prostøedí noèní zábavy. Celkem 44,6 % úèastníkù

taneèních akcí v ÈR v roce 2003 mìlo alespoò jednu zkuše-

nost s MAF, 24,9 % v posledním roce a 13,8 % v posledním

mìsíci (Kubù et al., 2006). V roce 2007 byla celoživotní zku-

šenost s MAF v této populaci 47,6 %, v posledním roce 28 %

a v posledních 30 dnech 15,8 % (Škaøupová, 2007)

Poèet problémových uživatelù drog v ÈR byl pro r. 2008

odhadnut na 32 500 osob, z toho bylo 21 200 uživatelù MAF

(dále 6 400 uživatelù heroinu, 4 900 uživatelù Subutexu®),

což v porovnání s pøedchozími lety pøedznamenává rùstový

trend (rok 2007 odhad 20 900 a rok 2008 odhad 19 700 pro-

blémových uživatelù MAF) (Mravèík et al., 2009). Nejvyšší

poèty problémových uživatelù MAF v ÈR jsou vázány na re-

giony hl. m. Prahy (4 300 uživatelù) a Ústeckého kraje

(2 850 uživatelù) (ibid., 2009).

Za rok 2008 je evidováno celkem 19 pøípadù pøedávko-

vání MAF s pøíèinou smrti (v roce 2007 evidováno 11 pøípa-

dù), jeden pøípad v kombinaci s heroinem, v jednom pøípadì

v kombinaci s THC a ve tøech pøípadech s psychotropními

léky (Mravèík, 2009; Lejèková & Mravèík, 2007).

� 2 LÉÈBA ZÁVISLOSTI NA MAF
U vlastní závislosti na MAF ani u vìtšiny doprovodných

psychopatologických stavù nelze poèítat s vìtší podporou

medikace (Hampl, 2004). Pøi podpùrné léèbì lze podávat

antidepresiva èi hypnotika, u psychotické poruchy jsou in-

dikována neuroleptika. Léèba je v podstatì kombinací pøí-

stupù poradenských, psychoterapeutických a sociálnì-pra-

covních, které jsou provádìny v rámci léèby (intenzivní)

ambulantní, ústavní i rezidenèní (Kalina, 2007; Minaøík,

2003). Charakteristické pro léèbu závislosti na MAF v ÈR je

to, že je vedena výhradnì abstinenènì.

1/ V Soupisech Berlínské univerzity byl mezi lety 1872 a 1876 veden pod

jmény „NAGAI, 1876 a 1878 pod NAGAI Naoyasu a 1881/82 pod NAGAI Naga-

yoshi“ (Hartmann, 2000).

2/ „Vzorek byl dále navýšen o 300 osob ve vìku 15–29 let, aby bylo dosaže-

no statisticky významných výsledkù v kategoriích užívání drog, které jsou kon-

centrovány právì ve skupinì mladých lidí“ (Bìláèková, 2010, p. 3).
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� 2 / 1 Ambulantní léèba
Léèba uživatelù pervitinu je souèástí systému léèby uživa-

telù drog v ÈR. Ambulantní léèba probíhá v nízkoprahových

a poradenských centrech, psychiatrických ambulancích, AT

ambulancích a denních stacionáøích. Jedná se o zdravotnic-

ká zaøízení a zaøízení provozovaná neziskovými organiza-

cemi. Léèba uživatelù legálních i nelegálních drog je vyka-

zována Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÈR

(ÚZIS ÈR) a Hygienické stanici hl. m. Prahy.

Hygienická stanice hl. m. Prahy spravuje od roku 1995

Registr žádostí o léèbu, kam ambulantní a nízkoprahová za-

øízení hlásí žadatele o jejich první léèbu a od roku 2002

všechny žadatele o léèbu. Celkem 223 zaøízení nahlásilo

v roce 2008 do Registru 8 279 uživatelù drog, z toho

3 981 osob požádalo o léèbu poprvé. Uživatelé stimulancií

byli nejpoèetnìjší skupinou všech žadatelù (61,3 %) i prvoža-

datelù (62,9 %); to se týká zejména pervitinu (61,0 %, resp.

62,6 %) (obr. 1). Následovali uživatelé opiátù mezi všemi ža-

dateli (24,9 %) a uživatelé konopných látek mezi prvožadate-

li (18,9 %). V letech 1997–2007 stoupl poèet prvožadatelù

o léèbu – uživatelù pervitinu o 45 %. Pokud jde o poèet všech

žadatelù o léèbu, ten se sleduje od roku 2002 a v letech

2002–2007 stoupl poèet všech žadatelù o léèbu v souvislosti

s užíváním pervitinu o 12 % (Studnièková & Petrášová, 2009).

Poèet všech žadatelù o léèbu – uživatelù stimulancií,

byl v roce 2008 celkem 4 953 (64 % mužù a 35,8 % žen). Ze

všech užívaných stimulancií byl nejèastìji užíván pervitin

(4 925 uživatelù), následovala extáze (14 uživatelù), fen-

metrazin (10 uživatelù) a amfetamin (3 uživatelé). Celkem

2 504 osob požádalo o léèbu v souvislosti s užíváním stimu-

lancií poprvé (62,3 % mužù a 37,4 % žen). Stejnì jako

u všech žadatelù byl nejèastìji užíván pervitin (2 492 uživa-

telù) (Studnièková & Petrášová, 2009).

Uživatelé pervitinu byli nejèastìji léèeni a vykazováni

nízkoprahovými zaøízeními, následovala lùžková zaøízení

a ambulantní zaøízení. Pokud jde o poèet léèených uživatelù

pervitinu v jednotlivých krajích, nejvíce léèených bylo

v Praze (17 %), Ústeckém kraji (14 %), Jihomoravském kraji

(2 %), Støedoèeském (9 %) a Moravskoslezském kraji (9 %)

(Studnièková & Petrášová, 2009).

Prùmìrný vìk prvožadatelù i všech žadatelù v letech

1997–2008 pomalu stoupal. V roce 1997 byl prùmìrný vìk

prvožadatelù 20,2 let a v roce 2008 to bylo o 3,8 roku více, tj.

24 let. Prùmìrný vìk všech žadatelù stoupl v letech

2002–2008 o 1,8 roku, z 23,7 let na 25,4 let. Zatímco vìk pr-

vožadatelù stabilnì narùstal, vìk všech žadatelù o léèbu vý-

raznì vzrostl až v roce 2007, v letech 2005–2006 docházelo

ke snížení vìku. Prùmìrný vìk mužù, všech žadatelù, byl

vyšší (26,6 let) než prùmìrný vìk žen (23,3 let). Nejvíce lé-

èených mužù – uživatelù pervitinu, bylo ve vìkových skupi-

nách 20–24 let, 25–29 let a 30–34 let, ženy byly èastìji zastou-

peny v nižších vìkových skupinách, tj. 15–20 let, 20–24 let

a 25–30 let. Nejèastìji byl tedy vìk léèených uživatelù perviti-

nu v rozmezí 15–34 let (Studnièková & Petrášová, 2009).

Pervitin je nejèastìji aplikován injekènì, následuje in-

halace/šòupání, ménì èasté je kouøení. Injekènì užívalo

77 % uživatelù pervitinu, z nichž 49 % uvedlo, že injekènì

užívá pervitin také v souèasnosti. Pokud jde o frekvenci uží-

vání základní drogy, 28 % klientù užívalo pervitin 2–6krát

týdnì, 25 % dennì, 22 % 1krát týdnì èi ménì a 20 % neuží-

valo v posledním mìsíci. Nejèastìji byl pervitin užíván

v kombinaci s konopnými látkami (58 %), opiáty (12 %) a al-

koholem (10 %) (Studnièková & Petrášová, 2009).

Další institucí, která sleduje poèty léèených uživatelù

drog, je Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR. Po-

dle ÚZIS ÈR bylo v roce 2008 v ambulantních zdravotnic-

kých zaøízeních léèeno celkem 4 103 uživatelù stimulancií,

z toho 3 330 uživatelù pervitinu (obr. 2). Poèet léèených uži-

vatelù pervitinu pomalu narùstá, výjimkou je pouze výraz-

nìjší pokles v roce 2000 a 2004.

V roce 2008 bylo Národním monitorovacím støediskem

pro drogy a drogové závislosti evidováno 12 zaøízení ambu-

lantní léèby provozovaných nestátními neziskovými organi-

zacemi. Z celkového poètu 1 923 klientù-uživatelù drog bylo
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Obr. 1 / Fig. 1

Poèet prvožadatelù (FTD) a všech žadatelù

o léèbu (TD)-uživatelù pervitinu v letech

1997–2008 (Studnièková & Petrášová, 2009)

Numbers of first treatment demands (FTD)

and all treatment demands (TD)-pervitin

users in 1997–2008 (Studnièková

& Petrášová, 2009)
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456 uživatelù pervitinu (23 %). Prùmìrný vìk tìchto uživa-

telù byl 28,9 let. Poèet léèených uživatelù pervitinu byl v le-

tech 2003–2008 relativnì stabilní, s výraznìjším nárùstem

pouze v roce 2006 (Mravèík et al., 2009).

� 2 / 2 Ústavní a rezidenèní léèba
Ústavní léèba probíhá v psychiatrických léèebnách, oddì-

leních nemocnic a psychiatrických klinikách. Jedná se

o støednìdobou léèbu, která trvá prùmìrnì 3 mìsíce. Rezi-

denèní léèba v terapeutických komunitách je oproti pøed-

chozímu typu léèby dlouhodobá, trvající prùmìrnì necelý

jeden rok (9–12 mìsícù).

V roce 2008 bylo v souvislosti s užíváním nelegálních

drog léèeno celkem 6 973 osob, z nich bylo 1 331 uživatelù

stimulancií (19 %). Z celkového poètu hospitalizací bylo

48 % uskuteènìno v psychiatrických léèebnách, 33 % v ne-

mocnicích a 17 % na psychiatrických oddìleních nemocnic.

Tak jako u ambulantní léèby i v pøípadì rezidenèní léèby do-

šlo v letech 2000–2008 k postupnému nárùstu poètu léèe-

ných uživatelù stimulancií (obr. 3).

V roce 2008 bylo v 10 terapeutických komunitách

v Èeské republice léèeno celkem 427 klientù, z tohoto poètu

bylo 66 % uživatelù MAF (a 15 % uživatelù heroinu). Prù-

mìrný vìk všech léèených klientù byl 23,8 let. Poèet léèe-

ných uživatelù pervitinu v terapeutických komunitách od

roku 2003 stabilnì narùstá a také tyto poèty korespondují

s postupným nárùstem tìchto klientù v ostatních typech za-

øízení (Mravèík et al., 2009).

� 2 / 3 Substituèní léèba
Substituèní léèbu lze považovat za jeden ze standardních

zpùsobù léèby závislosti na opioidech èi tabáku (napø.

Zarkin et al., 2005; Zábranský, 2004). Jedná se o jednu

z nejlépe prozkoumaných oblastí léèby závislosti na návy-

kových látkách (Gossop, 2009).

Ve smyslu naplnìní terapeutických cílù se podle øady

kontrolovaných studií øadí tento pøístup u uživatelù opiátù

mezi nejúspìšnìjší léèebné modality (Marsch, 1998). Sub-

stituèní léèba je v pøípadì uživatelù opiátù indikována pa-

cientùm neschopným nebo neochotným plnì abstinovat.

Mezi základní principy substituèní léèby závislosti na opioi-

dech patøí (Wodak, 2008):

a/ náhrada psychoaktivní látky s krátkou dobou úèinku

psychoaktivní látkou s delší dobou úèinku,

b/ náhrada nelegální psychoaktivní látky za legální,

c/ náhrada injekènì užívané psychoaktivní látky orálnì uží-

vanou, a
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léèených v ambulantních

zdravotnických zaøízeních

v r. 1993–2008 (Mravèík et al., 2009)
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d/ stabilizace, nabídka poradenství a v pøípadech, kde je to

možné, smìøování pacienta k abstinenci.

Substituèní léèba je v Evropské unii považována za klíèo-

vý prvek léèby závislostí na opiátech. Mezi preparáty užívané

v tomto kontextu jsou metadon, buprenorfin (Subutex®), Bu-

prenorfin a naloxon (Suboxone®), LAAM (ORLAAM®), papa-

verin, depotní morfin, kodein a také farmaceuticky pøiprave-

ný heroin (EMCDDA, 2000).

Mezi dosavadními (schválenými) zpùsoby léèby v ÈR

nenajdeme substituèní léèbu závislosti na MAF a dalších

typech stimulancií. V posledních letech se setkáváme s opì-

tovným nárùstem zájmu o problematiku substituce pro uži-

vatele stimulancií.

� 2 / 3 / 1 Substituèní léèba závislosti
na metamfetaminu
V zahranièí byla možnost využití principù substituèní léèby

pro uživatele metamfetaminu sledována již od 70. let minu-

lého století. Jedna z prvních studií byla provedena Haw-

ksem a jeho kolegy v roce 1968 ve Velké Británii (Hawks et

al., 1969). Autoøi jejím prostøednictvím reagovali na rozší-

øené soukromé pøedepisování ampulek metylamfetaminu

(methedrinu) za úèelem stabilizace životního stylu uživate-

lù a umožnìní jim abstinence od amfetaminù (Hawks et al.,

1969; Strang & Sheridan, 1997). Krátká studie spoèívala

v realizaci rozhovorù se 74 osobami, kterým byl podáván

amfetamin v injekèní formì v 57 % pøípadù od praktických

lékaøù a v 40 % od nelékaøù. Nejednalo se o žádnou experi-

mentální studii, ale spíše o zmapování vzorcù užívání a ved-

lejších efektù u osob, kterým byl pøedepisován metylamfe-

tamin z nìkolika zdrojù. Výsledky této studie byly negativ-

ní. Vìtšina probandù udávala jako vedlejší efekt èasté

psychotické epizody. Opakovanì byly zaregistrovány stíž-

nosti na podvýživu, ztrátu váhy a poruchy spánku (Hawks

et al., 1969). Gardner a Connell (1972) sledovali 104 uživa-

telù neopiátových psychoaktivních látek, z nichž pøevážnou

vìtšinu (100) tvoøili uživatelé amfetaminu, u kterých byla

prùmìrná délka užívání 3,1 let. Autoøi výzkumu dospìli

k závìru, že u velkého poètu pøípadù dochází k psychotic-

kým poruchám (35 %) a že kromì malého podílu starších pa-

cientù, kteøí se stali závislí na amfetaminu v dùsledku jeho

pøedepisování, není pravdìpodobné, že by substituèní léèba

byla úèinná pøi léèbì závislosti na amfetaminu.

V 80. letech minulého století se s nárùstem problema-

tiky užívání amfetaminù a s objevením rizika možného pøe-

nosu viru HIV zaèalo s pøedepisováním amfetaminu uživa-

telùm stimulancií a lze hovoøit o druhé vlnì zájmu o pro-

blematiku substituce drog amfetaminového typu. Tato

skuteènost vedla k nìkolika výzkumným studiím, které po-

tvrdily pozitivní výsledky ve prospìch efektivity tohoto lé-

èebného pøístupu. Fleming a Roberts (1994) sledovali úèin-

ky orálního užívání 30 mg dexamfetaminu-sulfátu, který

byl podáván injekèním uživatelùm amfetaminu. Studie bì-

žela tøi roky. Více než polovina výzkumného souboru pøes-

tala s injekèním užíváním a u další èásti bylo zaznamenáno

významné snížení injekèního užívání amfetaminu. Navíc

85 % úèastníkù studie po celý její prùbìh neužilo nebo ne-

sdílelo injekèní náèiní.

Pates et al. (1996) pøedepisovali dexamfetamin 10 in-

jekèním uživatelùm amfetaminu v dávce 30–60 mg po dobu

24 týdnù. Na konci léèby pìt uživatelù pøestalo užívat amfe-

tamin v injekèní formì a ètyøi z nich pøestali užívat amfeta-

min zcela. Autoøi také popisují snížení kriminální aktivity

a zlepšení zdravotního stavu.

McBride et al. (1997) provedli evaluaci pøedepisování

dexamfetaminu injekèním uživatelùm amfetaminu a po-

rovnali ji retrospektivnì s kontrolní skupinou, kterou tvoøi-

ly osoby, jež docházely do programu ještì pøed zahájením

programu substituèní léèby. Respondenti v experimentální

skupinì dostávali maximální množství dávky 40 mg 6krát

týdnì. Výsledky ukazují, že díky nabídce substituèní léèby

se zvýšila návštìvnost pacientù v léèebných programech.

Pacienti oproti kontrolní skupinì vydrželi v léèbì význam-

nì déle, u sledovaného souboru osob se podstatnì snížilo

množství a frekvence užívání nelegálního amfetaminu

a benzodiazepinù. Zaznamenáno bylo i snížení finanèních

nákladù na drogy, injekèního užívání a sdílení jehel.

Charnaud a Griffiths (1998) porovnávali retrospektiv-

nì soubor 120 uživatelù opiátù, kterým byl pøedepisován

metadon se souborem 60 primárních uživatelù amfetami-

nu, kterým byl pøedepisován dexamfetamin. Závìrem stu-

die bylo, že substituèní léèba pro obì skupiny byla stejnì

efektivní jak ve vztahu k omezení injekèního užívání (67 %

opiátových uživatelù a 70 % amfetaminových uživatelù

pøestalo s injekèním užíváním a u zbylého souboru byla vý-

znamnì snížena frekvence injekèního chování), tak ve vzta-

hu k docházce do léèby.

White (2000) provedl retrospektivní analýzu záznamu

220 pacientù, kterým byl podáván dexamfetamin v letech

1992–1996. Pøes polovinu injekèních uživatelù pøestalo uží-

vat injekènì a více než jedna tøetina z nich pøestala injekè-

nì užívat již bìhem prvních dvou mìsícù. U žen docházelo

ke zmìnì vzorcù užívání pomaleji než u mužù, zato o nìco

déle setrvaly v léèbì.

Shearer et al. (2001) provedli v Austrálii první rando-

mizovanou kontrolovanou studii substituèní léèby dexamfe-

taminem na vzorku 41 dlouhodobých závislých uživatelù

amfetaminu. Kontrolní skupinì bylo nabídnuto poraden-

ství a druhá èást dostávala dennì dávky dexamfetaminu

v maximální dávce 60 mg. Výsledkem studie bylo zjištìní,

že u obou skupin došlo ke snížení užívání nelegálního amfe-

taminu a snížení syndromu závislosti. U uživatelù v sub-

stituèní léèbì nebyly sledovány žádné vážné psychotické

epizody.

Klee et al. (2001) provedli ve Velké Británii další vý-

zkum s kontrolní skupinou. K osobám v experimentální sku-
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pinì byli pøiøazeni uživatelé metamfetaminu, kteøí nebyli

v léèbì, ale souhlasili s jejich sledováním po dobu experimen-

tu. V porovnání s kontrolní skupinou došlo u pacientù v první

skupinì k významnému snížení dávek užívaných nelegálnì,

rozdíl ve frekvenci užívání však nebyl zaznamenán.

Tiihonen et al. (2007) provedli srovnání aripiprazolu

(15 mg/den), metylfenidátu s prodlouženým uvolòováním

(54 mg/den) a placeba u závislých na amfetaminu (N = 53),

podáváno bylo po dobu 20 týdnù. Studie byla pøedèasnì

ukonèena. Zatímco u aripiprazolu nebyl efekt potvrzen, u me-

tylfenidátu s postupným uvolòováním byla detekce jiných

drog v moèi pacientù statisticky nejnižší v porovnání s jinými

skupinami pacientù. Autoøi slibnì uzavírají, že podávání me-

tylfenidátu mùže snižovat intravenózní užívání amfetaminu.

Tým australských vìdcù kolem Jamese Shearera pro-

vedl dvojitì slepou, kontrolovanou (experimentální skupi-

na n = 38 a placebo n = 42) studii úèinnosti modafinilu

(200 mg/den) pro léèbu závislosti na MAF (Shearer et al.,

2009). Modafinil je stimulantem neamfetaminového typu

s indikací pro léèbu narkolepsie a dalších poruch spánku.

Autoøi studie nezjistili zásadní rozdíly mezi skupinami,

i když se pacienty v experimentální skupinì daøilo zdravot-

nì lépe stabilizovat, mírnì vylepšit kognitivní funkce (dùle-

žité pro nasedající poradenství a psychoterapii) a snížit mí-

ru užívání MAF (Shearer et al., 2009).

Jak již bylo uvedeno, nìkterými lékaøi ve Velké Britá-

nii jsou látky amfetaminového typu pøedepisovány pa-

cientùm s problémovým užíváním amfetaminu. Strang

a Sheridan (1997) se snažili podrobnìji zmapovat, jak je

u lékaøù rozšíøené pøedepisování amfetaminù v Anglii

a Walesu. Z jejich výsledkù vyplývá, že amfetamin byl v do-

bì studie pøedepisován zhruba 900–1000 pacientùm. Nej-

èastìji byl podáván ve formì tablet (73 %) a v tekuté podobì

(24 %). Pouze 3 % uživatelù dostávala amfetamin injekèním

zpùsobem. V závìru studie autoøi konstatují, že neexistuje

jednota v pøedepisovaných dávkách i délce léèby a je jen má-

lo opatøení, která by zabránila pøenosu preparátu na èerný

trh. Moselhy et al. (2002) provedli studii mapující pøedepi-

sování amfetaminu ve støední Anglii. Z poètù odpovìdí 69 %

obeslaných organizací pøedepisovalo amfetaminy a 90 % or-

ganizací vnímalo, že substituèní terapie pro uživatele amfe-

taminu má v léèbì své opodstatnìní. Mezi kritérii pro vylou-

èení pacientù ze studie udávali srdeèní problémy, vysoký

krevní tlak, duševní poruchu, paranoidní symptomy, násilí

a vysoké riziko pøenosu látky na èerný trh. Mezi nejèastìji

udávaná kritéria k zaøazení do léèby bylo udáváno denní

a injekèní užívání amfetaminu a omezení rizika pøenosu in-

fekèní choroby, duševní porucha a problémy se zákonem.

V Èeské republice se tomuto tématu nikdo z odborníkù

zatím systematicky nevìnoval. V klinické praxi se lze set-

kat s pøedepisováním zejména metylfenidátu (Ritalin®)

(Hampl, 2004) nebo napø. antidepresiva buproprionu (Beè-

ka, 2008). Hampl (2004) ve svém textu, kde popisuje pøípa-

dovou studii pacienta závislého na metamfetaminu, dochází

k závìru, že substituèní léèbou lze dosáhnout abstinence,

která mùže pøetrvávat i po skonèení substituèní léèby.

� 2 / 3 / 2 Preparáty vhodné k substituèní
léèbì
Pro substituèní léèbu se nabízí zejména metylfenidát hyd-

rochlorid (napø. Hampl, 2004), modafinil (napø. Shearer et

al., 2009), fentermin resinatum/hydrochlorid, vigabatrin

(napø. McEnany et al., 2007), dexamfetamin (napø. Klee et

al., 2001; White, 2001) a dále pak èisté formy amfetaminu

(napø. Fleming & Roberts, 1994) nebo farmaceuticky èistý

metamfetamin. Dosud nejvíce doporuèovanou formou je

orální podávání preparátu, zejména ve formì tekutiny, což

zajišťuje, že je látka požita na místì, a tak je snížena i prav-

dìpodobnost jejího pøenosu na èerný trh (Kamieniecki et

al., 1998). Nìkteøí autoøi tvrdí, že není tøeba pøedepisovat

látku na každodenní užívání, protože odvykací syndromy

a bažení se u metamfetaminu obvykle vyvinou v prùbìhu

nìkolika dní (Lintzeris et al., 1996). Bìhem samotné léèby

se doporuèuje krátká až støední délka substituèního progra-

mu. Fleming a Roberts (1994) doporuèují jako nejvhodnìjší

délku 14 mìsícù. White (2001) zase navrhuje, aby délka pro

injekèní uživatele byla alespoò polovina doby, po kterou by-

li uživatelé závislí na psychoaktivní látce, a pro neinjekèní

uživatelé doporuèují maximálnì dva roky.

� 2 / 3 / 3 Indikace k léèbì
Vìtšina odborníkù se shoduje na tom, že substituèní léèba je

nejvhodnìjší pro uživatele amfetaminu nebo MAF s tìžkým

syndromem závislosti, pøedevším pro ty, kteøí si injekènì

aplikují amfetamin každý den. Shodují se také na tom, že

nejefektivnìjší léèbou se jeví kombinace substituce s psy-

chosociální intervencí (Flemming, 1998; Lintzeris et al.,

1996). Ze substituèní léèby by naopak mìli být vyøazení pa-

cienti s historií duševní poruchy, pøedevším psychotické,

a bipolární poruchy v anamnéze a osoby s výraznými zdra-

votními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnìní,

hypertenze, zhoršená èinnost jater nebo ledvin (Grabowski

et al., 2004; Lintzeris et al., 1996).

� 2 / 3 / 4 Význam a rizika substituèní léèby
V odborné literatuøe je pøínos substituèní léèby shrnut do

nìkolika základních bodù (volnì dle Fleming & Roberts,

1994; Shearer et al., 2002):

a/ vìtšina relevantních léèebných programù pro uživatele

amfetaminu je postavena na principu náhlé abstinence, což

mùže zvyšovat neúspìšnost léèby,

b/ substituèní léèba pøivede široký okruh problémových uži-

vatelù amfetaminu do služeb a umožní tak jejich zapojení

do systému léèby,

c/ poskytnutí zpìtné vazby uživateli o vážnosti jeho užívání

a o jeho potencionálních rizicích,
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d/ zapojení uživatelù do léèby umožòuje odbornému perso-

nálu dále snižovat frekvenci nebo zastavit injekèní užívání,

e/ snižovat rizika pøenosu infekèních onemocnìní,

f/ substituèní léèba vede k omezení kriminální èinnosti a sni-

žování spoleèenských nákladù užívání nelegálních drog,

g/ stabilizace uživatele na dávce, která nevede k odvykacím

syndromùm nebo k bažení a následnì vede k snížení dávky

a eventuálnì i k abstinenci.

Mezi nejèastìji udávaná rizika patøí exacerbace psy-

chotických symptomù (Shearer et al., 2002). V žádné vý-

zkumné studii však nebylo zjištìno, že by došlo k první psy-

chotické epizodì bìhem substituèní terapie, spíše se vždy jed-

nalo o kombinaci relapsu døívìjších psychotických symptomù

a užívání nelegálního amfetaminu (McBride et al., 1997; Whi-

te, 2001). Dalším zmiòovaným nebezpeèím je riziko prodeje

substituèní látky na nelegálním trhu, které by však mìlo být

minimalizováno peèlivou evidencí, kontrolou dávek vzorkù

moèe a pravidelným lékaøským sledováním (Shearer et al.,

2002). Nìkteøí autoøi uvádìjí, že dlouhodobé užívání amfeta-

minù mùže vést k poškození CNS. Tyto obavy však byly vy-

vráceny ve studiích, které zkoumaly podávání amfetaminù

užívaných v léèbì ADHD (Kamieniecki et al., 1998).

� 3 DISKUSE A ZÁVÌR
Poèet problémových uživatelù MAF tvoøí dvì tøetiny všech

problémových uživatelù drog v ÈR. Uživatelé MAF jsou také

nejpoèetnìjší skupinou prvo-/žadatelù o léèbu. Èeská repub-

lika tedy má – také v porovnání s dalšími státy Evropské

unie – velmi poèetnou skupinu osob primárnì užívající MAF.

Pro uživatele MAF je dostupná léèba v podobì základ-

ní podpùrné medikace (pøedevším antidepresiva), léèba je

orientována výhradnì abstinenènì, s hlavní èástí léèby za-

ložené na psychoterapii. Substituèní léèba není v ÈR pro

uživatele MAF dostupná.

Vìtšina v pøehledu uvedených studií (kromì napø.

Klee et al., 2001; Shearer et al., 2001; Shearer et al., 2009;

Tiihonen et al., 2007) byla provedena retrospektivnì, bez

kontrolní skupiny. Žádný z designù dosud realizovaných

studií nebyl randomizovaný, dvojitì slepý, kontrolovaný,

multicentrický s dostateèným poètem pacientù. Jednotné

výzkumné soubory se významnì lišily ve zkoumaném sou-

boru i v jednotlivých sledovaných promìnných a kritériích

efektivity. Pro platnìjší vyjádøení o efektivitì substituèní

terapie je nezbytné zahájit realizaci dvojitì slepých, kontro-

lovaných, multicentrických studií.

V Èeské republice je amfetamin užíván spíše ojedinìle

nebo je souèástí jiných drog (napø. MDMA a pøíbuzných fo-

rem), užíván je pøedevším MAF. Velká èást studií, které

zkoumaly úèinnost substituèních lékù na léèbu závislosti

na stimulanciích, mìla za pacienty uživatele amfetaminu,

nikoli MAF. Pøestože jsou mechanismy úèinku, prùvodní

projevy intoxikace i zdravotní dopady podobné – nikoli však

stejné – u obou látek, je možné, že se výsledky substituèní

léèby uživatelù amfetaminu a uživatelù MAF mohou lišit

pøi použití identických substituèních látek i výzkumných

designù. V pøípadì, že by mìla být v budoucnu v ÈR zavede-

na substituèní léèba, je nezbytné nejprve provést klinická

hodnocení dle správné klinické praxe na uživatelích MAF.

Hlavních indikaèních skupin k substituèní léèbì závis-

losti na stimulanciích je dle dostupné literatury nìkolik.

Podle zjištìní jsou to intravenózní uživatelé stimulancií

s delší drogovou kariérou, ženy (u kterých je pøes pomalejší

zmìnu dosaženo vyšší retence v léèbì). Substituèní léèba

není vhodná pro pacienty, kteøí oèekávají stejný stimulaèní

efekt substituèního preparátu jako vlastní drogy (Shaerer

et al., 2009). Významným tématem substituovaných pa-

cientù jsou nìkteré duální diagnózy, pøedevším pak poru-

chy pozornosti a hyperaktivita (Levin et al., 2007) – pøièemž

nìkteré diagnózy lze považovat za velmi rizikové pro mož-

nou substituci, zejm. akutní schizofrenii a tìžkou depresi.

Shaerer et al. (2009) nezjistili významný rozdíl mezi

substituovanou a kontrolní skupinou pacientù. Pøesto u pa-

cientù v experimentální skupinì bylo dosaženo zlepšení kog-

nitivních funkcí. Tento poznatek mùže mít zásadní dùležitost

pro navazující práci s klienty v rámci poradenství a psychote-

rapie. Pokud se v dalších studiích podaøí ovìøit, že u substitu-

ovaných pacientù lze pomocí lékù zastavit deterioraci kogni-

tivních funkcí, resp. dosáhnout jejich zlepšení, mùže toto vést

ke zvyšování úspìšnosti psychoterapeutické léèby.

Za rok 2008 bylo odhadnuto, že v ÈR je 6,4 tis. uživate-

lù heroinu a 4,9 tis. uživatelù Subutexu® (Mravèík et al.,

2009). Subutex® je substituèním lékem, který je v souèasné

dobì distribuován na èerném trhu a je zneužíván pøibližnì

43 % problémových uživatelù opioidù. Existuje tedy hrozba

a oprávnìná obava, že v pøípadì zavedení substituèních lé-

kù na léèbu závislosti na MAF dojde k proniknutí tìchto lé-

kù na èerný trh (napø. Strang a Sheridan, 1997). Zde pova-

žujeme za nezbytné uvést, že klinické hodnocení substi-

tuèních lékù je pouze jedním z krokù pøed zavedením do

klinické praxe a zmìnou drogové politiky. Z klinických hod-

nocení substituèní léèby mùžeme oèekávat, velmi zjednodu-

šenì øeèeno, že daný lék je, nebo není vhodný pro léèbu zá-

vislosti na MAF, v jakých dávkách a pro jaké indikaèní sku-

piny pacientù. Teprve v dalších fázích zavádìní lékù do

klinické praxe je nezbytné zavádìt taková opatøení, která

by zabránila pøenosu preparátu na èerný trh.

Pro substituèní léèbu se nabízí zejména metylfenidát

hydrochlorid (napø. Hampl, 2004). Dále pak modafinil (napø.

Shearer et al, 2009), fentermin resinatum/hydrochlorid, vi-

gabatrin (napø. McEnany et al., 2007), dexamfetamin (napø.

Klee et al., 2001; White, 2001) a dále pak èisté formy amfeta-

minu (napø. Fleming & Roberts, 1994). V ÈR jsou zatím re-

gistrované pøípravky s obsahem metylfenidát hydrochloridu

pod názvy Ritalin® (10 mg) a Concreta (18, 36 a 54 mg – tab-

lety s prodlouženým uvolòováním) s indikací hyperaktivity

s poruchou pozornosti a narkolepsie (SÚKL, 2009).
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