
Farmakoterapie závislosti

na metamfetaminu

MINAØÍK, J.1, 2, GABRHELÍK, R.2

1o. s. SANANIM, psychiatrická ambulance CADAS
2Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice

v Praze

Citace: Minaøík, J., Gabrhelík, R. (2011). Farmakoterapie závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, 11(Suppl.), 48–52.

2011/ 11 / Suppl.

KAZUISTIKA

49ADIKTOLOGIE 49
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SOUHRN: Metamfetamin je v Èeské republice nejvíce užívanou návykovou látkou problémo-

vými uživateli drog. Léèba závislosti na metamfetaminu je vedena výhradnì abstinenènì. Far-

makoterapie závislosti na metamfetaminu je v recentní odborné literatuøe extenzivnì diskuto-

vána. V léèebné praxi v Èeské republice však dosud není schválený substituèní preparát. V ka-

zuistice pøedstavujeme ženu, která byla pøijata do programu ve 33 letech, vysokoškolaèku,

profesnì etablovanou, úspìšnou, bez stálého partnera. V 27 letech zaèala užívat fentermin,

v 28 letech pøešla na metamfetamin, užívala jen sniffingem. Pøi pøijetí denní úzus metamfetami-

nu, denní dávky 0,3–0,4g dennì. Diagnosticky se jevila jako nepochybná depresivní porucha,

farmakologicky èásteènì stabilizovaná, se závislostí na metamfetaminu, aktivní abúzus, abú-

zem alkoholu, susp. závislost, susp. ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti). Metylfenidát

nasazen v poèáteèní dávce 10 mg/den, s doporuèením dávku zvyšovat dle potøeby k dosažení

optimálního úèinku do denní dávky max. 60 mg; pøi maximálním pøípustném tempu zvyšování

dávky o 10 mg/den. Po kontrole za týden užívala dávku 40 mg/den, po 10 dnech od nasazení do-

sáhla max. dávky 60 mg dennì (3-2-1). Pacientka dlouhodobì (30 mìsícù) abstinuje od met-

amfetaminu, podaøilo se dosáhnout plné remise. Vliv metylfenidátu pøi léèbì pacientka hodno-

tila jako významný, vysazení metylfenidátu vnímala pacientka jako bezproblémové.
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� 1 ÚVOD
V Èeské republice je silný stimulant metamfetamin mezi

problémovými uživateli nejvíce užívanou návykovou lát-

kou. Poèet problémových uživatelù metamfetaminu každo-

roènì mírnì narùstá, pøièemž v roce 2010 byl jejich odhad

28 200 osob, vìtšina užívá drogu injekènì (Mravèík et al.,

2010). Uživatelé metamfetaminu také tvoøí dlouhodobì nej-

poèetnìjší skupinu pacientù v nízkoprahových zaøízeních

a léèených v lùžkových a ambulantních zaøízeních (Mravèík

et al., 2010). Poèet uživatelù stimulancií, kteøí žádali o léè-

bu v roce 2010, byl 5 632. Celkem 2 933 osob o léèbu v sou-

vislosti s užíváním stimulancií požádalo poprvé (Studnièko-

vá & Petrášová, 2011).

Léèba závislosti na metamfetaminu je vedena výhrad-

nì abstinenènì. V rámci léèby jsou kombinovány poraden-

ské, psychoterapeutické a sociálnì-pracovní pøístupy (Mi-

naøík, 2003). V indikovaných pøípadech lze podpùrnì podá-

vat antidepresiva èi hypnotika, u psychotické poruchy jsou

indikována neuroleptika (Gabrhelík et al., 2010).

U vìtšiny doprovodných psychopatologických stavù

závislosti na metamfetamiu nelze poèítat s vìtší podporou

medikace (Hampl, 2004). Zatímco pro léèbu závislosti na

opioidech èi tabáku lze uplatnit substituèní léèbu (napø. Zá-

branský, 2004), pro léèbu závislosti na metamfetaminu sub-

stituèní léèba není plnì k dispozici (Gabrhelík et al., 2010).

Pro substituèní léèbu se nabízí zejména metylfenidát

hydrochlorid, dexamfetamin, lisdexamfetamin, fentermin

resinatum/hydrochlorid, vigabatrin nebo èisté formy amfe-

taminu (napø. Hampl, 2004; Shearer, 2009; Shearer, 2002;

White, 2001; Fleming et al., 1994; Gabrhelík et al., 2010).

V ÈR jsou s obsahem metylfenidátu hydrochloridu registro-

vány preparáty pod obchodním názvem Ritalin® (10 mg)

a Concerta (18, 36 a 54 mg – tablety s prodlouženým uvolòo-

váním), s indikací hyperaktivity s poruchou pozornosti

a narkolepsie (SÚKL, 2009). Pro více informací o možnos-

tech farmakoterapie závislosti na metamfetaminu odkazu-

jeme na èlánek Gabrhelíka et al. (2010).

V Èeské republice se lze v klinické praxi setkat s pøe-

depisováním metylfenidátu (Ritalin®) (Hampl, 2004). Zku-

šený klinik dr. Hampl pøedstavil pøípadovou studii pa-

cientky závislé na metamfetaminu, u které se farmakotera-

pií metylfenidátem podaøilo dosáhnout abstinence, která

pøetrvávala i po skonèení léèby.

Následující kazuistika pøedstavuje ženu, která byla

pøijata do programu ve 33 letech, vysokoškolaèku, profesnì

etablovanou, úspìšnou, bez stálého partnera.

� 2 KAZUISTIKA

� 2 / 1 Anamnestická data
Pacientka pochází z úplné rodiny, oba rodièe jsou vysoko-

školáci, pacientka pochází z dvojèat. Porod v termínu,

anamnesticky perinatální hypoxie. Vyjma komoce mozkové

spojené se ztrátou vìdomí v dìtství, která se obešla bez váž-

nìjších následkù, a problémù s krèní páteøí pro srùsty

obratlových výbìžkù, kterými trpí od dìtství, nebyla soma-

ticky vážnìji nemocná. V dospívání se léèila pro poruchy ob-

živného pudu, zprvu se jednalo o anorexii, pro kterou byla

i hospitalizována. V pozdìjším vìku se jednalo spíše o bu-

limické obtíže. Poruchy s pøíjmem potravy jsou spojené

i s užíváním návykových látek. Iniciace stimulancii probìh-

la fenterminem, který byl pùvodnì ordinován jako anorek-

tikum. Bulimické obtíže se v mírnìjší formì vyskytovaly

v dobì pøijetí a pacientka trpìla nadváhou. Po 20. roce vìku

se léèila pro depresivní poruchu – kombinace farmakotera-

pie a psychoterapie, léèbu zprostøedkovala rodina, terapeut

byl rodinný známý, pacientka spolupráci s terapeutem vní-

mala jako problematickou, obávala se sdílení informací te-

rapeuta s rodinou. Depresivní porucha nakonec zhodnocena

jako chronická, pacientka užívá antidepresiva prakticky

10 let, posledních 5 let nepøetržitì. V blízké rodinì se vysky-

tlo schizofrenní onemocnìní. Pøi pøijetí užívala venlafaxin

pro depresivní obtíže.

� 2 / 2 Drogová kariéra
Pacientka do svých 18 let žádné drogy neužívala, vèetnì ta-

báku a alkoholu. Iniciace alkoholem probìhla v 18 letech

vìku, postupnì se rozvinulo problémové pití, celkem byla

anamnéza nadmìrného pití cca 6 let, pila více než 1 litr vína

pravidelnì s denní frekvencí, zaznamenala okénka i ranní

tøesy. Intoxikace alkoholem se uplatòovala jako spouštìè

abúzu dalších psychotropních látek; pøi pøijetí pacientka pi-

la alkohol víkendovì, obvykle se opíjela, pokoušela se užívá-

ní alkoholu kontrolovat.

Tabák pacientka zaèala užívat po 20. roce vìku, kouøi-

la 10–20 cigaret dennì. Kolem 30. roku vìku z vlastního

rozhodnutí pøestala kouøit. Pøi pøijetí již prakticky 3 roky

nekouøila.

V 27 letech zaèala užívat fentermin, postupnì se rozvi-

nulo nadužívání, bezprostøední motivací byla snaha kontro-

lovat hmotnost a mít dostatek energie ke studiu. V 28 letech

pøešla na metamfetamin, užívala jen sniffingem, injekèní

užívání negovala kdykoliv v životì. Pøi pøijetí denní úzus

metamfetaminu, denní dávky 0,3–0,4g dennì, pøímo od vý-

robce, velmi dobrá kvalita. V souvislosti s abúzem metamfe-

taminu nezaznamenala žádné vážnìjší problémy, nikdy ne-

prodìlala psychotickou ataku.

� 2 / 3 Léèby pro závislost na OPL
Žádnou léèbu neabsolvovala, u nás první kontakt s ordinací

pro léèbu závislosti a vùbec první intervencí v souvislosti

s abúzem OPL.

� 2 / 4 Výchozí onemocnìní
Užívá pervitin, léèí se pro depresivní poruchu, léky jí nyní

nevyhovují, odezva není taková, jaká by mìla být, stìžuje si
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na ranní pesima. V minulosti užívala fluoxetin, neví, proè jí

lékaø medikaci zmìnil. Trpí nadváhou, má obavy, že pokud

vysadí pervitin, pøibere.

Vztah k návykovým látkám – nahlíží problémy s abú-

zem, psychotropní látky vnímá jako problém, má tendence

k nadužívání všech látek. Bezprostøedním dùvodem žádosti

k pøijetí je snaha øešit situaci s návykovými látkami, vnitø-

nì nespokojená s užíváním, vzhledem ke svému zamìst-

nání to považuje za nevhodné. Vysazení však nezvládá,

zkoušela to, nedostatek energie jí imobilizuje, selhává pak

v zamìstnání. Potøebuje fungovat, nevýkonnosti se obává

nejvíce.

Kontakt na nás zprostøedkovala kamarádka, která by-

la v minulosti v naší péèi se stejným problémem a interven-

ce dopadla úspìšnì, vysadila pervitin, nyní abstinuje.

� 2 / 5 Diagnostický závìr
• Depresivní porucha chronická, farmakologicky èásteènì

stabilizovaná

• Závislost na metamfetaminu, aktivní abúzus

• Abúzus alkoholu, susp. závislost

• Susp. ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)

Diagnosticky se jevila jako nepochybná depresivní po-

rucha, pacientka splòovala kritéria i v dobì, kdy byla léèena

antidepresivy. Spíše jsme soudili na chronický prùbìh, zva-

žovali jsme i vliv psychotropních látek na symptomy depre-

sivního onemocnìní. Závislost na metamfetaminu se jevila

jako jednoznaèná, pacientka splòovala diagnostická krité-

ria pro závislost. V pøípadì alkoholu byla kritéria pro závis-

lost splnìna hraniènì. Obtíže s uèením nás vedly k podezøe-

ní na ADHD, tuto diagnózu jsme však dále nesledovali, nic-

ménì, po vysazení metylfenidátu se však již obtíže

nevyskytly.

� 2 / 6 Prùbìh péèe
Pøi pøijetí byla provedena obvyklá vyšetøení pøed nasaze-

ním metylfenidátu:

• EKG (normální nález)

• TK (120/80)

• Puls (72/min)

• Laboratorní vyšetøení (vylouèeny infekce typické pro DU,

všechny další vyšetøované parametry bez pozoruhodností)

• Testové metody:

• Zungùv dotazník (skóre 62, nález v pásmu mírné – až

støednì tìžké depresivní poruchy, nejvyšší skóre v po-

ložkách hodnotících ranní pesima, pokleslou náladu,

zvýšenou únavnost a pesimistický pohled do budoucna)

• Hodnocení vlastního psychického stavu 5 na 7bodové

škále (1=jsem zdráv)

• Schwarzova škála hodnocení terapie (19, nízké skóre)

• Toxikologické vyšetøení pozitivní na metamfetamin, na

ostatní hlavní užívané drogy negativní.

Na základì vyšetøení doporuèena pacientce medikace

metylfenidátem, navržen disulfiram pro problémy s alkoho-

lem. Souèasnì s farmakoterapií doporuèena podpùrná psy-

choterapie. Psychoterapeutická péèe probíhala v rámci bìž-

ných psychoterapeutických kontrol a byla zamìøena na

øešení praktických problémù.

Pacientka disulfiram odmítla, ostatní pøijala a požáda-

la o zmìnu AD medikace z venlafaxinu na fluoxetin. Sou-

èasnì jsme se dohodli na podpùrné psychoterapii v rámci

psychiatrických kontrol.

Provedli jsme zmìnu AD.

Metylfenidát nasazen v poèáteèní dávce 10 mg/den,

s doporuèením dávku zvyšovat dle potøeby k dosažení opti-

málního úèinku do denní dávky max. 60 mg; pøi maximál-

ním pøípustném tempu zvyšování dávky o 10 mg/den. Po

kontrole za týden užívala dávku 40 mg/den, po 10 dnech od

nasazení dosáhla max. dávky 60 mg dennì (3-2-1). Zazna-

menali jsme stížnosti na ztrátu fantazie a nedostatek so-

ciálních kontaktù (souvislost se zmìnou okruhu známých

po vysazení metamfetaminu).

Po 17 dnech léèby reportuje subj. i obj. zlepšení stavu –

pochvala v zamìstnání, odmítla rizikovou situaci, má do-

jem, že se jí daøí.

Za 1 mìsíc hodnotíme – od nasazení metylfenidátu ab-

stinuje od metamfetaminu, poslední 2 týdny se cítí dobøe,

má dobrou zpìtnou vazbu od okolí; dávka kolísá od 40 do 60

mg/den, pacientka zvažuje vysazení a plnou abstinenci bez

léèby. Od takových úvah pacientku zatím zrazuji, jeví se, že

by brzy zaèala znovu užívat metamfetamin anebo zaèala

nadužívat jiné látky. TK a puls beze zmìn.

• Toxikologické vyšetøení negativní.

Po 6 týdnech od nasazení metylfenidátu reportuje in-

tenzivní chutì o víkendu, situaci ustála. Jako spouštìè se

uplatnila opilost, alkohol stále pije víkendovì, opíjí se.

V rámci motivaèní PT pracujeme na vztahu k alkoholu, do-

poruèujeme nakládat s ním opatrnìji, buï abstinovat plnì,

anebo užívat alkohol v bezpeèném prostøedí, kde nehrozí

užití metamfetaminu, a kontrolovat množství, které vypije.

Po 2 mìsících si všímá chutí, když nemá co dìlat, za-

znamenala nárùst tìlesné hmotnosti (BMI>28), reflektuje,

že anorektický efekt byl u metamfetaminu výraznìjší.

V rámci podpùrné psychoterapie pracujeme na strukturo-

vání volného èasu a vypracováváme èasový plán. Vzhledem

k nadváze a nespokojenosti pacientky se svým vzhledem

motivuji pacientku k pohybovým aktivitám a zdravé stravì.

• Toxikologické vyšetøení negativní.

V 5. mìsíci relaps pervitinem v opilosti. V souvislosti

s relapsem reportuje ústup chutí, které jí dlouhodobì obtìžo-

valy, má dojem, že jí relaps pomohl najít další smìr v léèbì.

Nadále pøetrvává nadváha, pacientka však zaèíná sportovat.

TK a puls beze zmìn. Toxikologické vyšetøení pozitivní na

metamfetamin, na ostatní hlavní užívané drogy negativní.
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V 7. mìsíci zaèíná sportovat pravidelnì, chodí cvièit

a plavat. Chutì se nevrátily.

• Schwarzova škála hodnocení terapie (27, zlepšení stavu).

V 9. mìsíci se pokouší o redukci dávky metylfenidátu

po vzájemné dohodì, redukce dávky a vysazení se stává

souèástí terapeutického plánu. Bìhem 3 týdnù po vysazení

však vnímá subjektivnì pokles energie, obtížnì zvládá úko-

ly v práci. Vnímá významnì vliv roèního období (zima, poèá-

tek ledna) a panujícího poèasí. V rámci podpùrné terapie re-

vidujeme plán vysazení, odkládáme jej na zaèátek léta.

• Toxikologické vyšetøení negativní.

V 11. mìsíci stav stabilizovaný, bez komplikací. Stále

si stýská na vyšší hmotnost (BMI>26, pokles oproti minu-

lým mìøením), identifikuje jako mechanismus zvládání

stresu pøejídání. Onemocní (infekce HCD), omlouvá se

z kontroly, na kterou byla objednána. Pøichází po 3 týdnech,

léky jí v dobì nemoci došly, nechtìlo se jí sem chodit, tak je

vysadila. Cítí se dobøe, energie má pøimìøenì.

Zopakována testová baterie:

• Zungùv dotazník (skóre 51, na hranici normy, nejvyšší

skóre v položce ranní pesima a pesimistický pohled do bu-

doucna)

• Hodnocení vlastního psychického stavu 2 na 7bodové šká-

le (1=cítím se zdráva)

• Hodnocení zlepšení 6 ze 7 (1=žádná zmìna)

• Schwarzova škála hodnocení terapie (44, vysoké skóre)

• TK a puls beze zmìn

• Toxikologické vyšetøení negativní

Stav vnímáme jako stabilizovaný, fluoxetin 40 mg/den.

V 19. mìsíci stav beze zmìn, cítí se dobøe, metamfeta-

min nemìla, alkohol víkendovì, kontroluje se, aby se neopí-

jela. Opilost 1–2× mìsíènì. Dávka fluoxetinu 20 mg/den.

• Toxikologické vyšetøení negativní.

V 30. mìsíci a 19. mìsíci abstinence (BMI stále 26) za-

chycen pokles hladiny T hormonù (pøi minulém vyšetøení

v mezích normy), odeslána na endokrinologii. Stran abúzu

OPL beze zmìn, alkohol konzumentsky, fluoxetin stále

20 mg/den.

� 3 ZÁVÌR
Pacientka dlouhodobì abstinuje od metamfetaminu, poda-

øilo se dosáhnout plné remise. Alkohol, který ošetøující lé-

kaø v prùbìhu léèby vnímal jako problematický, pacientka

užívá konzumentsky, užívání je schopna kontrolovat bez

vážnìjších obtíží. Depresivní obtíže pøetrvávají, farmakolo-

gicky jsou stabilizované.

Pøi hodnocení významu metylfenidátu pøi vysazení pa-

cientka zpìtnì hodnotila jeho vliv jako významný. Umožnil

jí pøestat se stýkat s komunitou uživatelù drog, nastavit ji-

ný životní styl, zvládnout zamìstnání bez obtíží a uspoøá-

dat si vìci tak, aby se cítila spokojená. Stimulace, pro kte-

rou s užíváním zaèala, postupnì pøestala být v jejím životì

dùležitá, vysazení metylfenidátu vnímala jako bezproblé-

mové. Jako významný faktor úspìchu vnímáme také pod-

pùrnou psychoterapii, která byla dùležitá pro nastartování

a udržení zmìn životního stylu.
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