Drogy a drogové závislosti

ZÁVISLOSŤ OD ALKOHOLU
Michal Turček
Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Náplň prednášky
• Základná farmakológia alkoholu
• Rizikové pitie alkoholu a škody ním spôsobené

• Epidemiológia alkoholizmu
• Závislosť od alkoholu
– neurobiológia
– klinický obraz
– skríning a diagnostika

– liečba

ZÁKLADNÁ FARMAKOLÓGIA ALKOHOLU

Základná farmakodynamika alkoholu (v CNS)
GABA-A receptory
iónové kanály (Cl-)
ligand: GABA
difúzne inhibičný vplyv
anxiolýza (...)
alkohol je ich agonistom

NMDA receptory
iónové kanály (Ca2+)
ligand: glutamát
difúzne excitačný vplyv
konsolidácia pamäte (...)
alkohol je ich antagonistom

Základná farmakokinetika alkoholu

Energy + CO2
Fatty acids
Cholesterol

RIZIKOVÉ PITIE
A
ŠKODY SPÔSOBENÉ ALKOHOLOM

Čo je rizikové pitie?

• Rizikové pitie je pitie alkoholu v takých množstvách
alebo takým spôsobom, ktoré predstavuje významné
riziko zdravotných (telesných alebo psychických),
sociálnych alebo ekonomických škôd oproti
abstinencii.
• Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie ide
o pitie viac ako 40 gramov (muži) a 20 gramov (ženy)
absolútneho alkoholu denne.

Úrovne konzumácie alkoholu podľa
rizika škôd pre zdravie (WHO, 2000)
Množstvo denne vypitého čistého alkoholu

Riziko
konzumácie

Muži

Ženy

Nízke riziko

1 – 40 g
1 – 50 ml

1 – 20 g
1 – 25 ml

Zvýšené riziko

40 – 60 g
50 – 75 ml

20 – 40 g
25 – 50 ml

Vysoké riziko

60 – 100 g
75 – 125 ml

40 – 60 g
50 – 75 ml

Veľmi vysoké
riziko

> 100 g
> 125 ml

> 60 g
> 75 ml

5%
500 ml

11,5 %
200 ml

40 %
50 ml

~ 20 g čistého alkoholu

Deň ťažkého pitia = heavy drinking day (HDD) = prepitý deň:
deň, v ktorom jedinec vypije toľko alkoholu, koľko zodpovedá hladine vysokého rizika škôd,
t.j. viac ako 60g (muži) resp. 40g (ženy).

WHO: International guide for monitoring alcohol consumption and related harm, 2000

Škodlivosť alkoholu a iných návykových látok
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Spomedzi všetkých návykových látok alkohol spôsobuje najviac škôd.
Zdroj: Nutt et al.: Lancet. 2010;376(9752):1558-1565

Škody spôsobené alkoholom
Príklady
psychické

závislosť (...)

telesné

cirhóza pečene (...)

vzťahové

rozchody, rozvody

zdravotné
škody spôsobené
užívateľovi
sociálne
celkové škody

„pracovno-právne“

strata zamestnania

ekonomické

dlhy, strata bývania

psychické

konflikty

telesné

zranenia

vzťahové

rozpad rodín

„trestno-právne“

trestné činy

ekonomické

náklady na
odstraňovanie škôd

zdravotné
škody spôsobené
iným

sociálne

Účinky alkoholu na mozog a psychiku

• krátkodobé

• dlhodobé

• intoxikácia

• závislosť

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

porucha pozornosti
porucha koordinácie
znížená kontrola správania
bezvedomie
zlyhanie životných funkcií

demencia
depresia
epilepsia
halucinóza
Korsakovova psychóza
Wernickeho encefalopatia

Nadužívanie alkoholu vedie k ďalším neuropsychiatrickým zdravotným dôsledkom.

Účinky alkoholu na telesné zdravie

Prakticky neexistuje orgánový systém, na ktorý by alkohol nemal škodlivý účinok.

Riziko úmrtia na vybrané choroby
závisí od dennej dávky alkoholu

relatívne riziko úmrtia

relatívne riziko úmrtia

8 -

6 -

relatívne riziko úmrtia

8 -

cirhóza pečene
úrazy

8 -

rakovina
epilepsia

6 -

6 -

4 -

4 -

4 -

2 -

2 -

2 -

0 -

0 -

0 -

alkohol (g/D)
-2 -

ischemická choroba srdca
diabetes mellitus

alkohol (g/D)
-2 -

alkohol (g/D)
-2 -

Riziko väčšiny zdravotných škôd vzrastá úmerne s množstvom denne vypitého alkoholu.
Pre niektoré choroby je pitie alkoholu rizikové v akýchkoľvek množstvách.
Pre ojedinelé ochorenia je pitie alkoholu v malých množstvách prevenciou.
Zdroj: Grohol: Alkohol, riziko a pohlavie, 2012

Podiel alkoholu na vybraných úmrtiach
Závislosť + jej komplikácie
Cirhóza pečene
Epilepsia
Rakovina pažeráka
Rakovina pečene
Napadnutia
Rakovina hrtana
Dopravné nehody
Utopenia
Samovraždy
Pády
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Napríklad zo 100 úmrtí na cirhózu pečene je alkohol zodpovedný za polovicu z nich.
Zdroj: WHO: Global status report on alcohol and health, 2011

EPIDEMIOLÓGIA „ALKOHOLIZMU“

Epidemiologické aspekty užívania alkoholu

• spotreba alkoholu
• (akútne) intoxikácie alkoholom
• (chronické) nadužívanie alkoholu
• diagnostika a liečba „alkoholizmu“

• škody spôsobené alkoholom

Spotreba alkoholu na (15+) obyvateľa vo svete
Spotreba čistého alkoholu za rok na obyvateľa (≥ 15 R)

WHO: Global status report on alcohol and health, 2018

Spotreba alkoholu na (15+) obyvateľa v Európe
trend spotreby legálneho alkoholu

priemerná spotreba
v Európe v roku 2010
(legálny + ilegálny alkohol):
=
10,9 litra / obyvateľ (15+)

aj SVK

WHO: Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries, 2013
WHO: Global status report on alcohol and health, 2014

Spotreba alkoholu na obyvateľa v SR
(problém interpretácie reálnych deskriptívnych údajov)

Spotreba 100 % alkoholu na
obyvateľa v roku 2016 (litre)

Alkohol

Populácia

legálny

0+

8,4

legálny

15+

10,4

legálny + ilegálny

15+

11,5

legálny + ilegálny

15+ (neabstinujúci daný rok)

16,6

Odhad skladby reálne konzumovaného alkoholu
v roku 2016 na obyvateľa:
16,6 litrov 100 % alkoholu = 23 litrov vodky (40 %)
+ 40 litrov vína (11,5 %)
+ 164 litrov piva (4,5 %)
Štatistický úrad SR: Spotreba potravín v roku 2016. 2017
WHO: Global status report on alcohol and health. 2018

Spotreba alkoholu z analýzy odpadových vôd

etylsulfát
nanogramy / liter
v odpadových vodách

Čističky odpadových vôd z 20 európskych miest:
extrapolovaný priemerný konzum 20,9 litrov absolútneho alkoholu / deň / 1000 obyvateľov
Ryu et al.: Sci Total Environ, 565, 2016: 977-983
Mackuľak a Bodík: Monitoring psychoaktívnych zlúčenín v odpadových vodách Slovenska za rok 2016 (správa), 2017

(Akútne) intoxikácie alkoholom v SR
Záchytné stanice v SR
Rok

Počet

Lôžka

Záchyty

1992

32

270

15798

1995

13

103

3548

2000

2

9

1994

2005

1

5

290

2010

0

0

0

priemerne 55 prípadov
na záchytné lôžko na rok

Ambulancia Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB
3-mesačné sledovanie (02-04/2012); celkovo 2381 ambulantných vyšetrení
114 vyšetrení pre F10.0 (77 % muži); priemerne 1,3 vyšetrení denne
5 % podiel na všetkých vyšetreniach resp. 30 % podiel na vyšetreniach v ÚPS

Iné miesta „výskytu“ F10.0
CPO, interné / chirurgické ambulancie, policajné stanice, X65
Novotný a Janík: Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 45, 2010: 107-112
Janík a Vašečková: Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz), 47, 2012: 285-292

Prevalencia (chronického) alkoholizmu v SR
Nadužívanie alkoholu (závislosť + škodlivé užívanie)
Štúdia

Rok

Vek

EPIAF

2008

WHO

(AUD – alcohol use disorder)

Prevalencia ročná (%)
spolu

muži

ženy

18+

18,4

32,4

5,1

2010

15+

10,3

19,1

2,1

Štúdia

Rok

Vek

Závislosť od alkoholu
Prevalencia ročná (%)
spolu

muži

ženy

Odhad
počtu osôb

WHO

2004

15+

5,03

9,47

0,93

225 000

EPIAF

2008

18+

11,0

19,8

2,8

475 000

WHO

2010

15+

5,5

10,2

1,1

255 000

Heretik et al.: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku, 2008
WHO: Global status report on alcohol and health, 2011
WHO: Global status report on alcohol and health, 2014

Ambulantné vyšetrenia F10 v SR
160000
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120000

126863
111225

100000

80000

88814

107703

84493

60000
40000
20000
0

2000

2005

2010

F10

2015

F10.2

Vyšetrenia s dg. záverom F10 tvoria cca 7 % všetkých psychiatrických vyšetrení
Ročne je cca 25 000 osôb vyšetrených s dg. záverom F10.2
Ročne cca 5000 nových prípadov F10.2
Národné centrum zdravotníckych informácií (2000 – 2015)

Hospitalizácie F10 v SR
14000

M : Ž ~ 3,5 : 1
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2010

Muži

2015

Ženy

~ 10 000 hospitalizácií ročne
~ 1/4 zo psychiatrických hospitalizácií
~ 1 % zo všetkých hospitalizácií (cca 20. najčastejšia hlavná dg. vôbec)
Národné centrum zdravotníckych informácií (2000 – 2015)

Alkoholom spôsobené zdravotné škody
•

Svet
– alkohol v pozadí vyše 200 špecifických porúch zdravia
– alkohol ako príčina cca 3,3 milióna úmrtí ročne (5,9 % všetkých úmrtí)
– alkohol ako 5. najvýznamnejší rizikový faktor DALYs (Disability-Adjusted Life Years)

•

Európa
– rakovina, cirhóza pečene a úrazy spolu = 90% úmrtí spôsobených alkoholom
– vek 15-64 rokov: alkohol príčinou každého 7. (13.) úmrtia u mužov (žien)
– vek 20-39 rokov: alkohol príčinou každého 4. úmrtia
– cca 4 000 000 (t.j. asi 10 % zo všetkých) DALYs sa dajú pripísať alkoholu

Rehm & Shield: Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe, 2012
WHO: Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries, 2013
Murray et al.: New Engl J Med, 369, 2013: 448-457
WHO: Global status report on alcohol and health, 2014

Alkoholom „zachránené“ / „zmarené“ životy
EÚ, 2010
Muži
20000
0
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000

Ženy

■
■
■
■
■
■
■

Ischemická choroba srdca
Rakovina
Srdcovo-cievne ochorenia
Neuropsychiatrické ochorenia
Cirhóza pečene
Neúmyselné poranenia
Úmyselné poranenia

-120000

Na jeden alkoholom „zachránený“ ľudský život pripadá približne 10 alkoholom podmienených úmrtí.

Zdroj: Rehm & Shield: Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe, 2012

Ekonomické dôsledky konzumu alkoholu
EÚ, 2010

Celkové škody
Jedinec:
73 mld. €

Spoločnosť:
83 mld. €

1,3 % HDP
=

156 miliárd €

Ročne predstavujú škody spôsobené alkoholom 310 € na každého obyvateľa EÚ.

Zdroj: Rehm & Shield: Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe, 2012

Zjednodušená epidemiológia alkoholizmu

~ 10 % prevalencia nadužívania alkoholu vo všeobecnej populácii
↓
~ 10 % diagnostikovaných pacientov
↓
~ 10 – 20 % liečených pacientov
↓
~ 20 – 30 % abstinujúcich po liečbe aspoň rok

ZÁVISLOSŤ OD ALKOHOLU

Rizikové pitie – závislosť – škody
Relatívne riziko vzniku závislosti
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Počet denne vypitých
štandardných
alkoholických nápojov

S množstvom denne vypitého alkoholu vzrastá riziko rozvoja závislosti.
Pri závislosti konzumuje človek alkohol bez schopnosti kontroly a škody sa kumulujú.
Zdroj: Caetano et al.: Annals of Epidemiology.1997;7(8):542-549

Dni ťažkého pitia a znaky AUD

Li a kol., 2007

Kritériá závislosti od alkoholu podľa MKCH-10
Časový rámec

Znaky prítomné aspoň 1 mesiac kontinuálne alebo opakovane v priebehu
ostatných 12 mesiacov

Aspoň 3 znaky

1) silná túžba alebo nutkanie piť
2) narušená schopnosť kontrolovať užívanie alkoholu (užívanie alkoholu vo
väčších množstvách alebo dlhšiu dobu ako bolo pôvodne zamýšľané; alebo
neúspešné pokusy o redukovanie alebo regulovanie užívania)
3) vznik tolerancie na účinky alkoholu (potreba väčšieho množstva alkoholu na
to, aby sa dosiahol stav opitosti / želaný účinok, alebo zreteľný pokles účinku
v prípade pokračujúceho pitia toho istého množstva alkoholu)
4) odvykací stav (telesný abstinenčný syndróm) pri znížení alebo vysadení
alkoholu (a následné opakované užitie alkoholu s cieľom zmierniť alebo predísť
príznakom abstinenčného syndrómu)
5) zameranie sa na užívanie alkoholu (venovanie podstatného času počas dňa
na užívanie / zaobstarávanie / zotavovanie sa; alebo užívanie látky na úkor
práce / voľnočasových aktivít / iných pôžitkov)
6) pretrvávajúci konzum alkoholu napriek (odôvodnenému predpokladu)
vedomosti o jeho škodlivých dôsledkoch (zhoršenie telesného / psychického
zdravia, sociálne problémy...)

Vylučovacie kritérium

Klinický obraz sa nedá priprísať inej návykovej látke alebo inej etiológii

WHO, 1993

Štádiá závislosti

Typológia alkoholizmu – Jellinek
Alfa

Beta

Gama

Delta

problémové pitie

rizikové
spoločenské pitie

klasická závislosť

hladinkové pitie

iba psychická

nepriekazná

primárne
psychická,
sekundárne
fyzická

primárne fyzická,
sekundárne
psychická

craving

++

+/-

+++

+++

strata kontroly

+/-

+/-

+++

+/-

abstinenčný
syndróm

-

-

++

+++

somatické
dôsledky

+

++

+++

++

stručná
charakteristika

typ závislosti

sociálne
dôsledky

++

+

+++

++

progresia

žiadna / mierna

žiadna / mierna

rýchla

pomalá

Babor: Alcohol Health Res World. 1996; 20: 6–14
Grohol: Alkohol Drog Záv. 2013; 48,:193-207

Typológia alkoholizmu – Cloninger

vplyv genetiky

Typ I

Typ II

čiastočný

rozhodujúci

vznik

po 25. roku

do 25. roku

zastúpenie pohlaví

muži aj ženy

najmä muži

osobnostná typológia
motivácia k pitiu
typické črty závislosti

progresia

harm avoidance

novelty seeking

úľava anxiety

navodenie eufórie

strata kontroly

neschopnosť abstinovať

vina

ebriety s agresiou

rýchla alebo mierna

žiadna alebo mierna

Cloninger et al.: Alcohol Health Res World. 1996; 20: 18–23

Typológia alkoholizmu – Lesch

stručná
charakteristika

spúšťač cravingu

benefit
intoxikácie

Typ I

Typ II

Typ III

Typ IV

model alergie

model riešenia
konfliktov

model depresie

adaptačný model

alkohol

stres (vzbudzujúci
úzkosť)

negatívna nálada

sociálny tlak
(presahujúci
frustračnú
toleranciu)

úľava
abstinenčného
syndrómu

úľava anxiety

intoxikačná eufória

riešenie konfliktu

úzkostlivá štruktúra
osobnosti

depresívne
prežívanie reality
(osobnosť /
epizóda)

impulzívna /
antisociálna
osobnosť

rýchly
metabolizmus
etanolu

dispozícia k
závislosti

Schlaff et al.: Ann Gastroenterol. 2011; 24: 89–97

Dva základné dôvody znovu si vypiť:
pozitívne a negatívne posilňovanie

Pitie za účelom
cítiť sa príjemne

Pozitívne
posilňovanie

Negatívne
posilňovanie

Pitie za účelom
prestať sa cítiť
nepríjemne

Heilig et al.: Neurosci Behav Rev, 35, 2010, s. 334 – 344
Gilpin & Koob: Alcohol Res Health, 31, 2008, s. 185 – 195

Genetika alkoholizmu: príklady
• rodinná anamnéza
– štúdie dvojčiat: preukázaný 60 % podiel genetiky na
závislosti od alkoholu
– deti alkoholikov majú pri rovnakej alkoholémii výraznejší
príjemný pocit („high“) ako iní: rizikový faktor nadužívania
alkoholu

• metabolizmus alkoholu
– varianty ADH, ALDH vedúce ku kumulácii acetaldehydu
(ženy, Ázijci): protektívny faktor pred nadužívaním alkoholu

• účinok alkoholu v mozgu
– zmutovaná alela OPRM1 génu A118G (cca 20 % populácie)
vedie k zmene štruktúry a tým hyperfunkčnosti míopioidného receptora: rizikový faktor nadužívania alkoholu
(naltrexón v liečbe týchto pacientov ale účinkuje lepšie)

Konzum alkoholu vedie k prechodnému zvýšeniu dopamínovej
neurotransmisie cez uvoľnovanie endorfínu a GABA
Uvoľňovanie GABA
z GABA-ergických
neurónov je negatívne
regulované aktiváciou μopioidných receptorov a
inhibičnej GABA

Mezolimbické dopamínergické
neuróny VTA s projekciou do Nac
sú pod tonickou inhibíciou GABAergických interneurónov z VTA

(+)
GABA

Alkohol

(+)

Nucleus
accumbens
(NAc)

Endorfín

Dopamín

Ventrálna
tegmentálna area
(VTA)

Dopamín
GABA

Heilig et al.: Nat Rev Neurosci, 12, 2011, s. 670 – 684
Clapp et al.: Alcohol Res Health, 31, 2008, s. 310 – 339

Endorfínový a dynorfínový systém
sú vo vzájomnom protiklade
Neurobiológia
Ventrálna
tegmentálna area
(VTA)

Dopamín

μ

Funkcia

GABA

Aktivácia
μ-receptorov na GABAergických neurónoch vo
VTA inhibuje GABA
transmisiu, čo vedie ku
zvýšeniu uvoľňovania
dopamínu v NAc

Nucleus
accumbens
(NAc)



Protikladné dôsledky aktivácie
μ- a -opioidných receptorov
Funkcia

μ



Odmena

+

–

Hladina
mezolimbického
dopamínu
Subjektívny
účinok

↑

↓

Eufória
&
preferencia

Dysfória
&
averzia

Aktivácia presynaptických
κ-receptorov na dopamínergickom
zakončení v NAc zníži uvoľňovanie
dopamínu

Metabolické komplikácie alkoholizmu

NEJM, 2017

Metabolické komplikácie alkoholizmu

NEJM, 2017

DIAGNOSTIKA „ALKOHOLIZMU“

Diagnostika závislosti od alkoholu

1. Skríning
2. Klinické psychiatrické vyšetrenie
3. Klinické somatické markery

4. Priame laboratórne markery
5. Nepriame laboratórne markery

Varovné príznaky objavujúce sa pri rizikovom pití
•
•
•
•

výskyt tzv. prepitých dní – viac ako 60g (muži) a 40g (ženy) alkoholu denne
pitie alkoholu osamote
pitie alkoholu už v doobedných hodinách resp. ráno
prechod na konzum destilátov z iných druhov alkoholu

•
•
•
•

porucha funkcie pečene (aj laboratórne zistená)
neurologické ťažkosti (porucha stability, tras)
tráviace ťažkosti (nevoľnosť, hnačka)
celkové telesné príznaky (nezdravé sfarbenie kože, telesná slabosť, unaviteľnosť)

•
•

znížený pracovný výkon alebo absencia v práci v dôsledku konzumácie alkoholu
psychické ťažkosti (nervozita bez zjavnej príčiny, výkyvy nálady, konfliktné
správanie)
problémy so zákonom v dôsledku konzumácie alkoholu (napr. vedenie
dopravného prostriedku pod vplyvom alkoholu)

•

•

popieranie vyššie uvedených problémov

CAGE
•

Have you ever felt you needed to Cut down on your drinking?
– Mali ste niekedy pocit, že musíte obmedziť svoje pitie?

•

Have people Annoyed you by criticizing your drinking?
– Cítili ste sa niekedy nahnevaný, pretože niekto kritizoval vaše pitie?

•

Have you ever felt Guilty about drinking?

•

Have you ever felt you needed a drink first thing in the morning (Eyeopener) to steady your nerves or to get rid of a hangover?

– Mali ste niekedy pocity viny pre vaše pitie?

– Dali ste si niekedy ráno pohárik pre posilnenie nervov alebo na odstránenie
„pľúšte“ / „kocoviny“?

≥ 1 odpoveď „áno“ – v.s. škodlivé užívanie
≥ 2 odpovede „áno“ – v.s. závislosť

AUDIT
Alcohol Use Disorders Identification Test

Možné skóre: 0 – 40 bodov
Skóre > 7 = rizikové pitie (možná závislosť)
Babor et al.: The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for use in primary care. Second edition. WHO, 2001

Klinické markery alkoholizmu

Laboratórne markery alkoholizmu
(pitie cca ≥ 50 g alkoholu denne)
Marker

Senzitivita

Špecificita

Dĺžka pitia na vznik

Dĺžka abstinencie

abnormálnych
hodnôt

na návrat hodnôt do
normálu

MCV

+

++

10 T

10 T

AST

++

+

1T

4T

ALT

++

+

1T

4T

GMT

++

++

1T

4T

CDT

+++

+

2T

3T

EtG

+++

+++

3d

3d

PEth

+++

+++

4d

4T

d – dni
T – týždne

LIEČBA „ALKOHOLIZMU“

vysoké

závislosť

redukcia
pitia

nízke /
žiadne

symptomatická
úzdrava

abstinencia

negatívne dôsledky
pitia alkoholu

Dve cesty k symptomatickej úzdrave (remisii)
pri závislosti od alkoholu

• Abstinencia ako prináša významné zisky pacientom závislým od alkoholu.
Predstavuje však vysokoprahový cieľ a nie všetci pacienti ju sú schopní dosiahnuť.
• Zlyhanie abstinencie alebo neschopnosť ju vôbec dosiahnuť nemusí znamenať
definitívne zlyhanie liečby pre pacienta.
• Terapeuticky odôvodnenou alternatívou abstinencie môže byť podstatné zníženie
konzumu alkoholu.
EMA: Guideline on the development of medicinal products for the treatment of alcohol dependence, 2010
WHO: The World Health Report, 2001

Prednostní kandidáti na abstinenciu
ako cieľ liečby závislosti od alkoholu
Pacienti:
– s novodiagnostikovanou závislosťou
– s ťažkou závislosťou, ktorí už zlyhali pri pokusoch o kontrolované pitie

– ktorí majú v anamnéze poruchy správania pri alkoholovej intoxikácii
– s komorbídnou depresívnou poruchou
– s alkoholom navodenou organickou kognitívnou poruchou
– so somatickými ochoreniami, na ktorých patogenéze sa podieľa alkohol
– zastávajúci profesie celkom nezlučiteľné s konzumom alkoholu
– tehotné ženy
– nedospelí pacienti
Kolibáš a Novotný, 2007
Nešpor, 2010
NICE, 2011

Faktory súvisiace s dosahovaním abstinencie
• Pozitívne faktory

• Negatívne faktory

•

vyhľadanie pomoci pri závislosti

•

impulzivita ako osobnostná črta

•

(akákoľvek) liečba závislosti

•

porucha osobnosti

•

ženské pohlavie

•

skúsenosti s ilegálnymi látkami

•

dlhšie trvanie závislosti

•

mužské pohlavie

•

stabilný partnerský vzťah

•

kratšie trvanie závislosti

•

dojča v spoločnej domácnosti

•

zlé sociálne zázemie

Dawson (a kol.), 1996, 2005, 2006, 2012
Cunningham, 2005
WHO, 2007
Charney – Zikos – Gill, 2010
Lopez-Quintero a kol., 2011
NICE, 2011

Fázy liečby závislosti od alkoholu

• kontaktačná
• detoxifikačná
• odvykacia
• rehabilitačná

Metódy liečby závislosti od alkoholu

• farmakologické
• psychoterapeutické

• kombinované
• iné

„Účinnosť liečby je funkcia adherencie“ (Pettinati, 2006)

Farmakoterapia závislosti od alkoholu
(reálne klinické možnosti)
Alkohol
Substitúcia

BZD

Detoxifikácia

BZD
karbamazepín
tiaprid
pregabalín
klometiazol

Negatívne
podmieňovanie

disulfiram
metronidazol

Redukcia cravingu /
nutkania

akamprosát
baklofén
gabapentín
topiramát

Redukcia odmeny

opioidní antagonisti

Poznámka: Liečivá uvedené v tabuľke sú registrované ako antiadiktívum / substitúcia-detoxifikácia
v SR alebo v inej krajine alebo majú jasne preukázanú evidenciu účinnosti.
BZD - benzodiazepíny

Psychoterapia

krátke
intervencie

Brief Negotiated Intervention
FRAMES

efekt vydrží najviac 6 mesiacov
(Aseltine, 2010)

náhľadové

Motivation Enhancement Therapy
racionálna psychoterapia
paradoxná intencia
interpersonálna terapia
hlbinná psychoterapia

hlbinná a interpersonálna terapia
v štúdiách menej účinné oproti
ostatným (APA, 2006)

behaviorálne

averzívna terapia
nácvik sociálnych zručností

v niektorých štúdiách pozitívne
podmieňovanie efektívnejšie ako
negatívne (APA, 2006)

náhľadovonácvikové

KBT

spoľahlivý 9-12 mesačný efekt
(Magill a Ray, 2009)

posilňovacie

12-kroková posilňovaca terapia

u pacientov absolvujúcich AA je v
12-mesačnom sledovaní podiel
zotrvajúcich abstinujúcich až 2násobný (Kaskutas, 2009)

Psychoterapia
•

Náhľadové metódy
–
–
–
–

akceptovať rolu alkoholika
pochopiť, že alkoholizmus je choroba
pochopiť, že s tým treba niečo urobiť
pochopiť, že vlastnými silami sa
nevylieči
– pochopiť nutnosť abstinencie

•

Nácvikové metódy
– nácvik odmietnutia alkoholu
– nácvik riešenia konfliktov
– nácvik zvládania emócií

•

KBT
– pomenovanie problému
– analýza spúšťačov
– nácvik stratégií na predchádzanie
recidív
– úprava životného štýlu

12 krokov AA
1. Priznali sme si svoju bezmocnosť nad alkoholom - naše životy sa stali neovládateľné
2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my
chápeme.
4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.
5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
6. Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.
9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem
prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.
11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho
my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa
odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých
našich záležitostiach.

http://www.alkoholici-anonymni.sk

Kombinovaná terapia

Koob, 2006
Feeney a kol., 2006

