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Abstrakt 

Závislost na psychoaktivních látkách je vedle afektivních a úzkostných poruch jedna 

z nejčastějších psychiatrických diagnóz. Abúzus psychoaktivní látky může obnášet řadu 

tělesných a psychiatrických komorbidit, které komplikují léčbu a výrazně zhoršují její 

prognózu. Přestože jsou příčinou udržování závislostního chování maladaptivní vzorce 

myšlení a chování, na buněčné, resp. molekulární úrovni jde z velké části o 

patofyziologické procesy v centrální nervové soustavě.  Obdobně tak lze předpokládat 

těžiště léčby v psychoterapii, nicméně souběžná medikace může výrazně zmírnit 

subjektivní potíže spojené s abstinencí od návykové látky, které jsou často důvodem 

ukončení léčby ze strany pacienta. 

V emergentní adiktologii, resp. akutní psychiatrii se lze setkat se situacemi, kdy mají 

psychoterapeutické postupy jen limitovanou účinnost. Lze tedy využít např. deeskalační 

techniky při anxiózním stavu v rámci intoxikace kanabinoidy či halucinogeny, nemají však 

žádnou účinnost v případě život ohrožující akutní intoxikace anticholinergiky, opioidy či 

sedativy. Podobně pak při syndromu z vysazení látek s výrazným potenciálem tělesné 

závislosti, tedy např. alkoholu či benzodiazepinů, se lékař může spolehnout téměř výlučně 

na farmakoterapeutické intervence. 

Cílem této práce je shrnout a popsat možné farmakoterapeutické intervence v léčbě 

závislostního chování, akutní intoxikace a abstinenčního syndromu. Práce popisuje nejvíce 

preferované léčebné postupy a zmiňuje rovněž intervence inovativní, jež jsou 

prezentovány zejména v zahraniční literatuře.  Vzhledem k rozsahu textu a obecnosti 

tématu práce se tato rozhodně nemůže považovat za vyčerpávající a plně dostačující zdroj 

informací, jsou však zmíněny a kriticky rozebrány jednotlivé léčebné postupy, jejich 

kontraindikace, farmakokinetika a farmakodynamika, a tyto informace jsou zasazeny do 

neurofyziologického kontextu pro jejich snazší pochopení. 

Tato práce je především rešeršního charakteru a soustředí se na deskripci stávajících 

léčebných postupů v adiktologii, off-label medikací a na nové, perspektivní léčebné 

intervence a preklinické výzkumy, jejichž výsledky by se mohly v blízké budoucnosti stát 

výchozím bodem pro nové farmakoterapeutické postupy v léčbě látkových závislostí. 

Klíčová slova: farmakoterapie, látková závislost, akutní intoxikace, abstinenční syndrom 

  



Abstract 

Drug dependence is one of the most common psychiatric diagnosis besides with affective 

disorders and anxiety disorders. Drug abuse may entail many somatic and psychiatric 

comorbidities which complicate treatment and substantially worsen its prognosis. 

Allthough the main reason of keeping dependence behaviour are maladaptive 

behavioural patterns, on the cell level there are mainly pathophysiological processes in 

the central nervous systém. Similarly, it can be supposed that centre of treatment lies in 

psychotherapy, nevertheless parallel medication may significantly reduce subjective 

difficulties connected with abstinence from drug, which are common reason from 

treatment terminating from the side of patient. 

In the urgent addictology, or acute psychiatry it is possible to meet with situations, when 

psychotherapeutic techniques have only limited effectiveness. It is possible to use for 

example de-escalate approach with anxious patient that is intoxicated by cannabinoids or 

halucinogens, but it has no efficacy in the case of life-threatening acute intoxication by 

anticholinergics, opioids or tranquillisers. Similarly, in the case of acute withdrawal 

syndrome after long abuse of drugs with strong physical dependence, such as alcohol or 

benzodiazepines may physician almost exclusively rely on pharmacotherapeutic 

interventions. 

Aim of this work is to sum up and describe possible pharmacotherapeutic interventions in 

the treatment of addiction behaviour, acute intoxication and withdrawal syndrom. This 

work describes the most preffered medical procedures and mentions innovative ones 

which are usually presented mostly in foreign literature. Considering extent of text and 

generality of theme of this work, it can not be regarded as a comprehensive and fully 

sufficient source of information, there are however mentioned and critically analysed 

individual therapeutic approaches, their contraindications, pharmacokinetic and 

pharmacodynamic, and these information are involved into neurophysiology context for 

better comprehension. 

This paper  has mainly character of research work and is focused on description of current 

therapeutic approaches in addictology, off-label medication and on new, perspective 

treatment interventions and pre-clinic studies, whose results may be in nearby future 

initial point for new pharmacotherapeutic approaches in the treatment of drug 

addictions. 

Key words: pharmacotherapy, drug dependence, acute intoxication, withdrawal 

syndrome  
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1. Úvod 

Závislost na psychoaktivní látce je velmi komplexní fenomén, který výrazně snižuje kvalitu 

života postiženého jedince. Závislost na látce obnáší nejen negativní zdravotní dopady na 

uživatele (Kalina, 1996; Zima, Mareček, Špičák, & Lukáš, 1996), ale představuje i značnou 

socioekonomickou zátěž pro celou společnost (Skála, 1982). Abúzus psychoaktivní látky 

také na rozdíl od závislosti nelátkové (gambling) obnáší i další rizika (fyzickou závislost či 

akutní intoxikaci), které u závislostí nelátkového typu nejsou přítomny (Kalina, 2015). 

Závislost na drogách s sebou obnáší kromě somatických rizik (infekční onemocnění, 

postižení zažívacího traktu či kardiovaskulárního aparátu), které se zvyšují u 

intravenózních uživatelů také riziko předávkování (leckdy i fatálního), abstinenčního 

syndromu a v neposlední řadě vznik psychiatrických komorbidit (Minařík & Nečas, 2010). 

V roce 2012 byl proveden rozsáhlý průzkum prevalence užívání návykových látek v České 

republice. Z průzkumu vyšlo najevo, že téměř 12,9 % respondentů užívá nadměrně 

alkohol, škodlivé či problémové pití alkoholu podle škály CAGE se týkalo 9,3 % oslovených. 

Prevalence užití sedativně působících psychofarmak v posledním roce byla 6,1 %, přičemž 

tři čtvrtiny dotázaných je užívaly pravidelně. Léky obsahující opiáty či opioidy byly užívány 

méně (v posledním roce 2,6 % respondentů). Prevalence užití konopí či hašiše za poslední 

měsíc byla 6,8 %. Pravidelné užívání jiných nelegálních drog se jevilo být na poměrně 

nízké, avšak nezanedbatelné úrovni (Mravčík, 2013).  

Nelze opomenout problematiku drogových závislostí i v jiných Evropských zemích. Výroční 

zpráva o stavu drogové problematiky v Evropě z roku 2012 předkládá velmi znepokojivá 

čísla: prevalence užití konopí v posledním měsíci se týkala 12 milionů lidí, kokain užilo 

přes 1,5 milionů obyvatel. Roční prevalence se pak pohybovala okolo 2 milionů lidí 

v případě užívání extáze, obdobně tomu bylo i u amfetaminů. Přes částečný pokles užívání 

budivých aminů však zaplavily drogovou scénu syntetické drogy, jejichž  účinky a rizika 

nejsou sdostatek známy (Výroční zpráva za rok 2008: Stav drogové problematiky v Evropě, 

2008; Výroční zpráva za rok 2012: Stav drogové problematiky v Evropě, 2012). 

Z výše uvedených údajů lze jednoduše odvodit, že negativní účinky psychoaktivních látek 

na psychiku se týkají značné části populace. Léčba závislosti na psychoaktivní látce může 

být velmi náročná a její úspěšnost závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. věk 

uživatele, délka užívání psychoaktivní látky, druh užívané látky, motivace k léčbě a mnoha 

dalších (Kalina, 2015). Jako u ostatních psychických poruch se při léčbě jeví jako 

nejúspěšnější kombinace psychoterapie, socioterapie a farmakoterapie (Jeřábek, 2015; 

Dvořáček & Kalina, 2015).  
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2. Cíl práce 

Cílem této práce je zmapovat současné možnosti farmakoterapie lékařem-specialistou, 

který se závislými osobami přichází do styku. Tato práce je převážně rešeršního 

charakteru a snaží se o deskripci a kritický rozbor stávajících farmakoterapeutických 

postupů v adiktologické a psychiatrické praxi a léčiv v nich používaných. Rovněž jsou 

popisována farmaka, jež byla recentně uvedena na trh a zavedena do praxe a která se jeví 

jako perspektivní pro použití v léčbě závislostí. 

V této práci nicméně nemohou být obsáhnuty veškeré poznatky z této oblasti a proto 

nemůže být považována za plně dostačující souhrn informací v této problematice. Cílem 

je shrnout současnou lékařskou praxi v léčbě závislostí a možnosti podpůrné léčby pomocí 

farmak při péči o pacienty akutně intoxikované, závislé, abstinující, či pacienty zahrnuté 

do substitučního programu. Pozornost je také věnována problematickým léčivům (např. 

obnášejícím riziko závislosti), léčivům používaným v zahraničí a jiným farmakům, které se 

v léčbě závislostí jeví v současné době jako perspektivní.  

Práce je členěna na kapitoly týkající se léčby akutních intoxikací psychoaktivními látkami 

(legálními i nelegálními drogami), léčby vlastních závislostí a terapii akutních 

abstinenčních stavů. Pozornost je také věnována anticravingovým a averzivním 

preparátům, problematice substituční léčby a v neposlední řadě abúzu psychofarmak. Pro 

lepší orientaci v textu jsou jednotlivé kapitoly děleny zjednodušeně dle majoritního vlivu 

na psychiku člověka (látky stimulující CNS, sedativně působící drogy a halucinogeny). 

Autor vychází ze současných poznatků a recentních publikací v odborných periodikách a 

monografiích či sbornících, a to jak v tuzemských, tak v zahraničních. V některých 

případech bylo nutno citovat také vysokoškolská skripta, neboť nemalá část informací 

(např. farmakodynamický profil léčiva, lékové interakce či deskripce látky z hlediska 

chemie) nemohla být nalezena v internetových databázích. 

Použité on-line zdroje byly vyhledány zejména pomocí internetových databází EBSCO, 

Medvik, Scopus, Google Scholar ponejvíce pak pomocí multioborové platformy univerzitní 

databáze Univerzity Karlovy UKA-Ž.cz Autor samozřejmě také v nemalé míře pracoval i 

s tištěnými verzemi odborných periodik a monografií; ve všech případech se snažil 

pracovat zejména s up-to-date odbornými informacemi. 
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3. Léčba akutních intoxikací 

Klinický obraz intoxikace psychoaktivní látkou se výrazně liší v závislosti na typu užité 

látky, roli však hrají i další faktory, jako jsou tolerance na drogu, užitá dávka, osobnost 

uživatele a jiné (Grohmannová, 2007). Při léčbě akutních intoxikací, kdy je pacientův 

kontakt s realitou významně narušen (např. pokud není pacient plně při vědomí, nebo se 

nachází ve stavu toxické psychózy) může nerozpoznání užité látky výrazně zkomplikovat 

situaci a zhoršit prognózu léčby. Dalším z přitěžujících faktorů může být psychiatrická 

komorbidita, která může obraz intoxikace po kvalitativní či kvantitativní stránce výrazně 

měnit (Dvořáček, 2015a). 

Zatímco užití látek stimulujících centrální nervový systém (typicky syntetické budivé aminy 

jako např. pervitin, nebo stimulancia přírodního původu jako je kokain), stejně jako 

intoxikace halucinogeny zpravidla způsobuje výraznou mydriázu, užití opiátů (heroin, 

morfin) až na výjimky způsobuje miózu. Nejedná se ovšem o příznaky, které by byly 

dostačující k zahájení kauzální terapie - mydriázu způsobuje dle některých autorů 

intoxikace nejen stimulancii, ale i např. benzodiazepiny (Hladík, 2014) 

Obecné schéma, jak postupovat v případě intoxikace látkami ovlivňující CNS zmiňuje 

Pelclová (2014). Jako první je nutné navázat s pacientem verbální kontakt a stručně a 

jasně získat informace o intoxikaci (identifikovat noxu, užité množství, čas užití) a dalších 

důležitých údajích (např. pravidelně užívané léky, somatické či psychické onemocnění). 

Kromě přivolání záchranné služby je pro potřeby následující terapie také vhodné problém 

telefonicky konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem při VFN v Praze (tel. 

224 919 293, případně 224 914 570). 

V případech, kdy nejsou k dispozici svědci intoxikace pacienta a ten postrádá vědomí 

(nebo má jiným způsobem významně narušen kontakt s realitou), pak nezbývá jiná 

možnost, než zahájit symptomatickou léčbu a vzorek pacientovy krve odeslat na 

toxikologické vyšetření. Zazula (2006) udává, že v praxi často používaný výplach žaludku či 

vyvolání zvracení odstraní pouze malou část toxické noxy, proto je vhodnější podat 

jednorázově 25-50 gramů aktivního uhlí, případně podat antidota proti zvláště 

nebezpečným toxinům ještě před laboratorním výsledkem (Zazula, 2006).  

Někteří autoři (Cevik, Tasyurek & Guneysel, 2014) s úspěchem vyzkoušeli v praxi 

intravenózní podání speciální lipidové emulze, které má za následek snížení biologicky 

aktivní fáze užité drogy v krevním oběhu. Tato metoda se může jevit v blízké budoucnosti 

jako perspektivní intervence v případě předávkování lipofilními noxami (Cevik, Tasyurek & 

Guneysel, 2014). 
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Řada život ohrožujících intoxikací může být demonstračním, náhodným, ale i bilančním 

suicidiálním pokusem (alkohol, „zlatá dávka“ heroinu), ovšem rovněž může být pouhým 

důsledkem nekontrolovaného užití drogy (Kocourková & Koutek, 2013; Vonghia et al., 

2009). To platí především pro intoxikaci opiáty (typicky heroinu) uživateli, kteří si jej 

obstarávají „na ulici“. Čistota látky v droze, kterou si uživatel kupuje, totiž může značně 

kolísat a při běžné dávce, kterou si uživatel aplikuje, může výrazněji rozdílná čistota 

představovat hranici mezi požadovaným stavem a stavem život ohrožujícím (Dvořáček, 

2003; Pajerek, 2007).    

Vzhledem k rozsahu práce bude rozebrána v následujících kapitolách problematika 

související s nejčastěji užívanými psychoaktivními látkami. Drogy méně časté – tedy např. 

„exotického“ původu (typicky halucinogeny z tropických oblastí), nové syntetické látky, či 

jiné drogy jež jsou v České republice málo rozšířené, v práci rozebírány z praktických 

důvodů nebudou. Práce se nezabývá ani závislostí na látkách bez psychoaktivního účinku, 

spadající pod diagnózu F55 dle MKN-10 (ÚZIS, 2014). 

Dělení psychoaktivních látek na skupiny dle dominantního účinku na psychiku člověka 

(stimulace, sedace, halucinogeneze) vychází ze schématu, jak ho zmiňují Minařík a Kmoch 

(2014). 

3.1. Intoxikace sedativně působícími látkami 

Při akutní intoxikaci látkami tlumícími činnost centrálního nervového systému je 

největším nebezpečím útlum až zástava základních životních funkcí, tedy dýchání a 

krevního oběhu. Situaci může komplikovat kombinovaná intoxikace látkami z této skupiny 

(benzodiazepiny s alkoholem). Podpůrná terapie může být při intoxikacích podobná, 

zahájit kauzální léčbu lze však pouze u některých (Dvořáček, 2015a). 

3.1.1. Intoxikace alkoholem 

Klinický obraz při intoxikaci alkoholem (přesněji etylalkoholem, otravy jinými alkoholy 

přesahují rámec tohoto textu) je dobře znám – zahrnuje v závislosti na požitém množství 

stádium euforické, hypnotické, narkotické až komatózní (někdy uváděno jako asfyktické). 

Alkohol dobře proniká buněčnými membránami a po perorálním užití podléhá extenzivní 

metabolizaci v játrech při first pass efektu. Metabolizuje se však z malé části (cca 10 %) již 

v žaludku pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy. Alkohol působí jako substrát na enzymu 

2E1 cytochromu P450, pročež je jeho užívání kontraindikováno při léčbě přípravky, které 

jsou na tomto enzymu metabolizovány (Raboch, Jirák & Paclt, 2007; Straka et al., 2011;). 

Jelikož je molekula etanolu poměrně malá, a navíc má díky přítomnosti hydroxyskupiny na 

konci řetězce polární charakter, alkohol dobře proniká hematoencefalickou bariérou. 
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Následně rychle a neselektivně prostupuje do neuronů, kde je zodpovědný za typické 

příznaky intoxikace (Dostálek, 2006).  

Alkohol se jako jedna z mála látek vstřebává již v žaludku (ze 25 %) a následně v duodenu 

(70 %). Zbylých 5 % je vstřebáváno v jiných částech gastrointestinálního traktu. Za 

biotransformaci alkoholu je z převážné většiny zodpovědný enzym alkoholdehydrogenáza 

(až z 90 %), méně pak MEOS (mikrosomální etanolový oxidativní systém, cca 8 %), v malé 

míře pak kataláza – přibližně 2 % (Vonghia et al., 2009). 

Pro těžké intoxikace alkoholem není dostupné specifické antidotum. Při otravě alkoholem 

musí být vzaty v potaz faktory, které mohou nepřímo napovědět o závažnosti intoxikace. 

Je to zejména tělesná konstituce, frekvence užívání alkoholu a z ní nepřímo plynoucí 

tolerance. Za nebezpečnou se dle některých autorů (Vonghia et al., 2009) považuje 

koncentrace alkoholu v krvi větší než 3000mg/l (3 promile). Při této koncentraci alkoholu 

v krvi hrozí klinicky významné riziko respirační zástavy. Ta však není jediným rizikem. 

Vzhledem k tomu, že alkohol při vyšších dávkách působí tlumivě na všechny části CNS, 

jsou oslabeny i obranné reflexy. Při vyšších koncentracích alkoholu v krvi tedy kromě 

samotné zástavy dechu existuje také riziko zvracení s následnou aspirací žaludečního 

obsahu a z něj plynoucí udušení. 

Vonghia et al. (2009) dále uvádí, že hladina alkoholu v krvi nad 5000 mg/l pak přímo 

ohrožuje samotné vitální funkce. Je ovšem nutno brát v potaz toleranci intoxikovaného na 

alkohol – byly popsány smrtelné otravy při hladině 3000 mg/l, stejně jako přežití po 

čtyřnásobné dávce. U dlouhodobých uživatelů vyšších dávek může tedy i vyšší hladina 

alkoholu v krvi představovat menší riziko respirační deprese, nežli u příležitostných 

konzumentů hladina nižší. Tento fenomén je patrně způsoben změnou aktivity receptorů 

pro excitační neurotransmitery, mezi něž patří například D-aspartát (přiozený ligand 

receptoru N-methyl-D-aspartátového, neboli NMDA receptoru), stejně tak změnou 

aktivity receptorů pro neurotransmitery inhibiční, typicky GABAergní (z anglického gama-

aminobutyric acid – GABA) - receptory pro kyselinu gama-aminomáselnou (Berková & 

Berka, 2006; Faldyna & Zedková, 2006; Voghia et al., 2009; Pecinovská, 2011). 

Léčba těžké intoxikace alkoholem musí být komplexní, neboť vysoká alkoholémie může 

vyvolat řadu metabolických komplikací, zahrnující laktátovou acidózu, hypoglykémii, 

hypokalémii, hypomagnezémii, hypokalcemii, či hypofosfatémii. Kardiovaskulární 

komplikace zahrnují tachykardii, periferní vazodilataci s redistribucí krve a následnou 

hypotermii či hypotenzní krizi. Rovněž může dojít k síňové či komorové tachyarytmii, 

v krajních případech až fibrilaci síní (Klímová, 1999; Vonghia et al., 2009). 

 V těchto případech bývá nezbytné zajistit přísun tekutin, glukózy a elektrolytů. Vonghia et 

al. (2009) zmiňuje postup zahrnující zajištění intravenózního přístupu a následnou infúzi 

jednoho litru roztoku obsahující 5 % dextrózy, 0,45 % chloridu sodného, 2 gramy síranu 

hořečnatého, 1 mg kyseliny listové a 100 mg thiaminu (vitamin B1). Lze podat také 

antiemetika pro potlačení nauzey a zvracení (které může vést opět k hyponatrémii), 



 

6 

nicméně případná hyponatrémie by neměla být upravena příliš rychle pro riziko centrální 

pontinní myelinolýzy (Vonghia et al., 2009).  

Popov (2014) udává možnost podání naloxonu (antagonista na opioidních receptorech), 

který rovněž může přinést určitý benefit. V těchto případech účinkuje však poměrně 

nespecificky a může vést k závažným hemodynamickým komplikacím – u dětí je proto 

doporučován fyzostigmin (Popov, 2014). 

U agitovaných či agresivních pacientů lze podat některé benzodiazepiny 

(chlordiazepoxid), event. sedativní antipsychotika (haloperidol), je však nutné mít na 

zřeteli možnou vzájemnou potenciaci mezi těmito léky a alkoholem, která může 

prohloubit následnou respirační depresi a hypotenzi. Zvláště u agresivních a 

nespolupracujících osob může být zváženo užití omezovacích opatření, je však nutné, aby 

byl očekávaný benefit větší než potenciální riziko vyplývající z nepoužití takových 

opatření, neboť je nutno vzít v potaz etickou stránku tohoto postupu (Dvořáček, 2003). 

Dalším farmakem, které je možno použít u těžké ebriety je metadoxin. Molekula 

metadoxinu sestává z vazby mezi pyrrolidon karboxylátem a pyridoxinem. Metadoxin se 

tedy biotransformuje na 2 aktivní metabolity, z nichž jeden facilituje de novo syntézu 

adenosintrifosfátu (ATP), která je důležitá zejména v játrech a mozku a zabraňuje další 

biodegradaci již přítomného ATP. Pyridoxin urychluje vlastní eliminaci etanolu. 

V klinických testech bylo potvrzeno, že metadoxin urychluje úpravu tělesných i 

psychických funkcí ad integrum po proběhnuté intoxikaci zhruba 2,5krát.  

 

Obr. 3.1.1a.: Molekula metadoxinu (Wikipedia, 2001) 

Možným rizikem po úpravě stavu pacienta je následný abstinenční syndrom, pokud se 

jedná o člověka závislého, nebo nadměrně užívajícího alkohol. Proto by v ideálním 

případě měl být zjištěn zejména stav jaterních funkcí, případná psychiatrická komorbidita, 

a ošetřující lékař by měl provést minimálně krátkou intervenci a edukaci pacienta, 

s doporučením k odbornému vyšetření, pokud existuje podezření, že jde o osobu závislou, 

nebo závislostí na alkoholu ohroženou - lze použít např. screeningové vyšetření na 

problémové užívání alkoholu a navazující krátkou intervenci - metodiku SBI (2013). 

Metadoxin lze také užívat u chronických konzumentů, neboť vykazuje jisté 

hepatoprotektivní účinky (Vonghia et al., 2009).  
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V případě intoxikace alkoholem je nutno zmínit také relativně vzácný a někdy 

zpochybňovaný stav označovaný jako patická opilost (označována také jako 

idiosynkratická intoxikace či patická ebrieta). Jedná se o kvalitativní poruchu vědomí, 

často doprovázenou agresí a nesmyslným či neúčelným chováním, která se může objevit 

po konzumaci malého množství alkoholu, které by u většiny lidí nenavodilo běžnou 

opilost. Stav končí hlubokým spánkem. Na průběh tohoto stavu bývá zpravidla amnézie 

(Dvořáček, 2003; Straka et al., 2011).  

Hýža & Chvíla (2009) uvádějí, že pro patickou opilost je typická alkoholémie do 0,4 ‰ 

v krvi.  

Zdá se, že vznik patické ebriety mohou ovlivňovat určité faktory, jako např. spánková 

deprivace, dlouhodobý stres, či fyzická únava. Významný je fakt, že během stavu dotyčná 

osoba jedná v rozporu se svými osobnostními rysy, zájmy a zvyky (Dvořáček, 2003). Dle 

některých autorů mívají často jedinci, u nichž se tento stav objeví organické postižení 

mozku (Hýža & Chvíla, 2009). 

Patická opilost je významným pojmem zejména ve forenzní psychiatrii, neboť osoba, která 

se během ní dopustí trestného činu, může být shledána jako nepříčetná a zproštěna 

trestního stíhání (Pavlovský, 2012). Řada odborníků však existenci tohoto jevu 

zpochybňuje (Straka et al., 2011). 

3.1.2. Intoxikace opiáty a opioidy 

Další skupinou drog se silným tlumivým účinkem na centrální nervový systém jsou opiáty 

a opioidy. Jako opiáty se označují exogenní ligandy opioidních receptorů vyskytující se 

v opiu, jako opioidy pak syntetická farmaka s afinitou k těmto receptorům. V následujícím 

textu budou však pro zjednodušení souhrnně označovány jako opioidy. Tyto látky lze 

dohromady dělit na slabé (kodein, tramadol, pentazocin, dihydrokodein) a silné (morfin, 

hydromorfon, oxykodon fentanyl, buprenorfin). Opiáty a opioidy jsou často zneužívány 

pro své euforizující a sedativní účinky (typicky buprenorfin či heroin), ale také jsou hojně 

využívány ve zdravotnictví (Lejčko, 2009; Štětkářová, 2016). 

Nejčastějšími indikacemi pro silné opioidy jsou jinou cestou nezvladatelné bolesti, typicky 

u nádorových onemocnění (Park et al., 2012;), nebo neuropatických bolestí (Mazanec & 

Kozák, 2014). Slabá opioidní analgetika se používají (obvykle v kombinaci s nesteroidními 

protizánětlivými léčivy) u mírnějších bolestí, případně samostatně pro léčbu suchého 

neproduktivního kašle (kodein, dextrometorfan). Přestože jsou opiáty při dlouhodobém 

podávání zatíženy rizikem vzniku závislosti, u některých těžších chronických bolestí se 

některé (např. oxykodon) ukázaly být stejně efektivní, jako některá antidepresiva či 

antikonvulziva (Lejčko, 2009). 

Klinický obraz u intoxikace opiáty bývá podobný jako u ostatních látek tlumících CNS. 

Typická je triáda symptomů zahrnující výraznou miózu, somnolenci a hypoventilaci. 

V závažnějších případech může být kůže nápadně cyanotická, bývá přítomna bradykardie 
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a hypotenze. Výsledky laboratorního vyšetření krevního séra bývají taktéž abnormální 

(Doležel, Dostálková a & Štarha, 2003; Pajerek, 2007). V diferenciální diagnostice musí být 

ovšem zohledněn i fakt, že pethidin, propoxyfen a tramadol miózu nezpůsobují, naopak 

mohou vyvolat mydriázu. Tyto tři opioidy rovněž častěji způsobují křeče (Drábková, 2012). 

Jelikož existuje několik opioidních receptorů (nejčastěji jsou uváděny pod řeckými názvy 

jako µ, δ či κ receptory, přestože je jich v současnosti známo více), intoxikace různými 

opiáty či opioidy může vyvolat různé příznaky, neboť každý receptor je zodpovědný za 

určité účinky (např. mí receptor způsobuje euforii, supraspinální analgezii a je primárně 

zodpovědný za závislost, receptor kappa má spíše dysforické účinky a je zodpovědný za 

analgezii na spinální úrovni) a každý opioid vykazuje individuální afinitu k různým 

receptorům (Lejčko, 2009). 

Na rozdíl od alkoholu může být užití příliš vysoké dávky opioidů odvráceno včasným 

intravenózním, intramuskulárním, subkutánním, endotracheálním (Kautová, 2007) či 

intranasálním podáním naloxonu (plný kompetitivní antagonista na opiátových 

receptorech), případně naltrexonu (parciální kompetitivní antagonista), který lze podat 

per os (naopak naloxon podaný perorálně není účinný), jak uvádí Pelclová (2014). Kautová 

(2007) ovšem zmiňuje, že naltrexon k použití akutní intoxikace nebývá běžně používán. 

Pelclová (2014) doporučuje podávat specifické antidotum až v případě kardiorespiračního 

útlumu. Aplikace naloxonu obnáší také určitá rizika. U dlouhodobých uživatelů opiátů či 

opioidů může jeho použití vyvolat abstinenční syndrom (včetně hostilního a jinak 

nepřiměřeného chování vůči personálu), a v případě některých opioidů, zejména 

syntetických (buprenorfin), se jeví účinek naloxonu nejistý, jak uvádí Pajerek (2007). 

Naproti tomu Dvořáček (2003) podání naloxonu i u těchto preparátů doporučuje, 

přestože v těchto případech může být nutno použít větší dávky. 

Tuto diskrepanci mezi názory jednotlivých autorů lze shrnout tak, že podání naloxonu 

může odvrátit život ohrožující zástavu srdeční a dechové akce, zatímco abstinenční 

syndrom po opiátech je subjektivně velmi nepříjemný, nicméně jen zřídka život ohrožující. 

Kautová (2007) také zmiňuje „neoficiální záznamy“, které naznačují, že podání vysokých 

dávek naloxonu může snížit respirační depresi a útlum aktivity CNS indukovanou užitím 

etanolu či benzodiazepinů. 

Účinek naloxonu je ve srovnání s většinou opioidních agonistů kratší (přibližně 30 – 45 

minut), proto po hodině od aplikace naloxonu může znovu dojít k příznakům akutní 

intoxikace (zejména u preparátů s prodlouženým uvolňováním, nebo látek s dlouhým t1/2 – 

např. metadonem). U dospělých lze podat 0,4 – 2 mg naloxonu v závislosti na klinickém 

obraze (intravenózně, intramuskulárně či intratracheálně), a posléze podávat antidotum 

opakovaně, případně podat naloxon kontinuální infúzí. Dávka může být zvýšena až na 0,1 

mg/kg tělesné váhy (Pajerek, 2007). Novák (2001, 2003) zmiňuje jako alternativu také 

„opatrnější“ podávání 0,01-0,03 mg/kg tělesné hmotnosti opakovaně. Klímová (1999) 
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považuje za mezní hodnotu podání 10 mg naloxonu, pokud nedojde k ústupu příznaků, je 

vhodné přehodnotit diagnózu (Klímová, 1999). 

Jako sporné se v těchto případech může jevit podání nespecifického antidota – aktivního 

uhlí. Zatímco Novák (2001) některé opiáty (kodein) označuje za dobře absorbovatelné 

aktivním uhlím, Drábková (2012) považuje tento postup za neúčinný. Je nutné mít však na 

mysli, že některé kompozitní přípravky obsahují kromě opioidu i jiné účinné látky 

(acetaminofen), jejichž toxické účinky mohou být podáním aktivního uhlí výrazně sníženy 

či zcela potlačeny (Drábková, 2012). 

Zvláště nebezpečné může být náhodné požití opioidních substancí dítětem. Jelikož se 

v případě některých látek (typicky metadonu) klinický obraz plně rozvine až za několik 

hodin, může náhodná otrava skončit fatálně. Jsou popsány i případy (Doležel, Dostálková 

& Štarha, 2003), kdy požilo dítě roztok metadonu, který byl vydán jeho rodiči v rámci 

metadonové substituční léčby.  

Dalším farmakem, který by snad mohl být uplatněn při intoxikaci opiáty je nalmefen 

(Selincro®). Nalmefen je v současnosti používán jako anticravingové farmakum při 

nadužívání alkoholu. Dle internetových stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv je však 

v ČR registrován ve formě tablet, což podání nalmefenu pacientovi s těžkou poruchou 

vědomí znemožňuje. Kautová (2007) uvádí jako jednu z jeho výhod mnohem delší trvání 

účinku (až 4 hodiny).  

3.1.3. Intoxikace sedativy a hypnotiky 

Intoxikace benzodiazepiny může mít při včasné lékařské intervenci rovněž příznivý 

průběh. Benzodiazepiny jsou velmi často předepisovanou skupinou léčiv se značným 

potenciálem závislosti (Tomková, Hniličková, Borůvková & Višňovský, 2003), zejména pro 

jejich širokou škálu indikací. Látky spadající do této skupiny (alprazolam, klonazepam, 

diazepam) vykazují účinek anxiolytický, hypnotický, některé také antikonvulzivní a 

antidepresivní. Mechanismem tohoto působení je alosterický synergismus molekuly 

farmaka a kyseliny gama-aminomáselné (GABA) na GABAA receptorech (Čížek, 2002). To 

má za následek otevření chloridového kanálu a hyperpolarizaci buňky – dotčená populace 

neuronů tedy následně vykazuje menší dráždivost, což je žádaným výsledkem 

(anxiolytické či antikonvulzivní působení), ale také neurobiologickou podstatou vedlejších 

účinků, jako jsou únava či poruchy paměti (Votava, Agová, & Kršiak, 2005). 

Klinický obraz intoxikace zahrnuje různé stupně poruchy vědomí (od somnolence po 

kóma), svalovou slabost, setřelou řeč, případně delirium (Skopová, 2014). Oční zornice dle 

některých autorů mohou být rozšířené (Hladík, 2014), jindy naopak zúžené (Pelclová, 

2014). 

Preskripce těchto léčiv se v posledních letech výrazně zvýšila. Benzodiazepiny nahradily ve 

svých indikacích podstatně rizikovější skupinu léčiv – barbituráty. Barbituráty 
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(fenobarbital, pentobarbital) nejsou k zvládání úzkostí, insomnii či akutního neklidu 

v současnosti používané, některé však stále nacházejí své uplatnění např. na chirurgických 

sálech při operacích většího rozsahu. Hlavní nevýhodou barbiturátů oproti 

benzodiazepinům bylo jejich nízké terapeutické okno, z něj plynoucí riziko předávkování a 

těžší syndromy z odnětí (Čížek, 2002).  

V případě intoxikace barbituráty hrozí především kóma, hypotenze, hypotermie a útlum 

dechového centra. Specifické antidotum není známo. Při intoxikaci ultrakrátce působícím 

barbiturátem (thiopental) lze eliminaci urychlit 10% roztokem chloridu vápenatého; u 

pentobarbitalu, hexobarbitalu a déle působících barbiturátů lze použít hemoperfuzi 

s aktivním uhlím, hemodialýzu či forsírovanou diurézu (Klímová, 2009). 

Benzodiazepiny jsou při užití vysoké dávky podstatně méně nebezpečné než barbituráty, 

kromě toho mají svého specifického antagonistu, kterým je flumazenil (Klímová, 2009; 

Raboch, Jirák & Paclt, 2007). 

 Flumazenil je kompetitivní antagonista na GABA receptorech, vykazující vysokou 

selektivitu, afinitu, postrádá však vnitřní aktivitu, proto vytěsňuje benzodiazepin 

z vazebného místa, čímž ruší jeho účinky. Jeho výhodou je také to, že není toxický ani při 

použití vysokých dávek (Kautová, 2007). Při předávkování se proto doporučuje 

jednorázově podat 0,2 mg flumazenilu, ovšem pro jeho poměrně krátký poločas eliminace 

se doporučuje podávat jej opakovaně až do odeznění příznaků akutní intoxikace – obvykle 

však do celkové dávky 5 mg (Pelclová, 2014).  

Flumazenil má afinitu ke GABAergním receptorům, nicméně nevykazuje pozitivní 

alosterickou modulaci z důvodu chybějícího fenylového substituentu v poloze 5‘, z čehož 

plynou jeho vlastnosti – působí zde jako kompetitivní antagonista (Miletín, 2013). 

 

Obr. 3.1.3a: Molekula flumazenilu, specifického antidota při akutní intoxikaci benzodiazepiny 
(Drugbank, 2013) 
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Podání flumazenilu však nemá efekt při intoxikaci barbituráty, neboť jejich mechanismus 

působení je od mechanismu účinků benzodiazepinů odlišný. Zvýšené opatrnosti je rovněž 

třeba, pokud je intoxikovaným pacient s epileptickými záchvaty v anamnéze, zejména pak 

pokud užívá tricyklická antidepresiva. Podání flumazenilu v takovém případě pak může 

navodit epileptický paroxysmus. Účinek flumazenilu se objeví do 5 minut, odeznívá však 

relativně brzy (1-2 hodiny).  Vzhledem k tomu, že úroveň vědomí nekoreluje se spontánní 

ventilací, je třeba také monitorovat saturaci krve kyslíkem. Extrakorporální eliminační 

metody nevykazují účinnost (Pelclová, 2014). 

Dalšími sedativně působícími látkami, které mohou při předávkování ohrozit život 

pacienta, jsou hypnotika „Z“ generace (zolpidem, zopiklon, zaleplon). Přestože jsou svým 

mechanismem účinku i chemickou strukturou podobné benzodiazepinům, neměly 

původně obnášet riziko závislosti. Ještě ke konci devadesátých let se považovaly za 

bezpečné, co se návykovosti týče (Vinař, 1999). 

V současné době se však má za to, že i tyto preparáty mohou obnášet určité riziko vzniku 

závislosti (Čížek, 2002). Klinický obraz při předávkování „Z“ hypnotiky je velmi podobný 

intoxikaci benzodiazepiny (somnolence, bradykardie). Také v tomto případě lze využít 

aplikaci flumazenilu, přibližně však poloviční dávky (Pelclová, 2014).  

Při intoxikaci benzodiazepiny může pomoci také aplikace aminofylinu v dávce 5mg/kg 

(Hess, 2012). 

 

Obr. 3.1.3b, obr. 3.1.3c.: Molekula alprazolamu (benzodiazepin) a „Z“ hypnotika zopiklonu 
(Drugbank, 2013b, 2014). 

 

V případě náhlého ukončení abúzu látek se sedativním účinkem se může rozvinout 

abstinenční syndrom s dramatickým klinickým obrazem (viz kapitolu 4.1.3.). Je tomu tak 

především proto, že všechny 3 výše zmíněné skupiny látek mohou způsobit velmi těžkou 

fyzickou i psychickou závislost. 
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3.2 Intoxikace látkami stimulujícími činnost CNS 

Užití vysoké dávky látky se stimulujícím účinkem na centrální nervový systém může 

pacienta rovněž ohrozit na životě selháním základních životních funkcí. Ročně se v ČR lze 

setkat s několika případy smrtelného předávkování stimulancii. Co do četnosti má tento 

trend kolísavou tendenci  - v roce 1999 došlo k 34 případům úmrtí následkem užití 

pervitinu, v roce 2001 k „pouhým“ 5 případům (Šejvl et al., 2007). K roku 2012 se jednalo 

o 16 případů fatálního předávkování pervitinem, v roce 2014 pak 14 případů (Mravčík et 

al., 2015)  

Klinický obraz intoxikace stimulancii se projevuje hovorností, euforií, zvýšeným 

sebevědomím a zhoršením úsudku. Ve vyšších dávkách se pak objevují poruchy srdečního 

rytmu, anxieta, myšlenkový trysk, případně psychóza (typicky s paranoidně-perzekučními 

bludy) nebo delirantní stav. Zvyšuje se také pohotovost ke vzniku křečí (Bečková & 

Višňovský, 1999).  

Mezi psychostimulancia patří především budivé aminy, a to jak nelegální, „pouliční“ drogy 

(amfetamin, metamfetamin), tak psychofarmaka (efedrin, pseudoefedrin, fentermin, 

methylfenidát). Dalšími typickými zástupci jsou kokain (a to buď jako krystalický kokain 

užívaný typicky nasálně, nebo jeho volná báze zvaná „crack“ určena pro kouření), nikotin 

a methylxantiny – zejména kofein (Bečková & Višňovský, 1999).  

Pro intoxikaci stimulancii neexistuje specifické antidotum, možná je pouze symptomatická 

léčba. V některých případech (amfetamin) je možno s úspěchem podat aktivní uhlí 

(Novák, 2001).  

Vzhledem k tomu, že intoxikace látkami se stimulačním účinkem na psychiku zpravidla 

zahrnuje nervozitu, agitovanost, neklid či hostilitu, případně křečové stavy (Bečková & 

Višňovský, 1999), je na místě podání anxiolytika. Lékem první volby jsou benzodiazepiny. 

Jako nejvhodnější se jeví diazepam, event. klonazepam, neboť oba zástupci působí silně 

anxiolyticky i antikonvulzivně (Komárek, 1999).  

3.2.1 Intoxikace amfetaminem a příbuznými látkami 

Budivé aminy, jak jsou často amfetamin a jeho analogy či deriváty označovány, jsou 

poměrně často zneužívanou skupinou látek (Mravčík, 2013). Z hlediska 

neurofyziologického, resp. farmakologického se jedná o látky s účinkem 

sympatomimetickým, se stimulačním účinkem na centrální i periferní úrovni (Havlíčková, 

2012; Minařík, 2003) 

Amfetamine-like látky jsou z chemického hlediska deriváty 1-fenyl-2-propylaminu, 

případně látky strukturně podobné s obdobnými účinky na CNS (MDMA, efedrin). 

Účinnější jsou pravotočivé izomery těchto látek (Doležal, 2012). 
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Stimulující účinky těchto substancí jsou však vedle vzniku závislosti a s ní spojených rizik 

také důvodem jejich podávání lege artis ve vybraných případech. Amfetamin se v řadě 

zemí využívá k léčbě narkolepsie (Minařík, 2003), methylfenidát potlačuje některé 

symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou, fenmetrin nachází své uplatnění jako 

anorektikum (Nováková, 2011; Oktábec 2014). Dexamfetamin a amfetamin se v USA 

používá pro léčbu ADHD a narkolepsie (Fitzgerald & Bronstein, 2013), pro léčbu ADHD se 

v některých zemích používá také modafinil (Spiller, Hays & Aleguas, 2013). Methylfenidát 

v kombinaci s citalopramem se v recentní klinické studii osvědčil také jako výrazně 

úspěšnější medikace u deprese, než samotná monoterapie citalopramem (Lavretsky et al., 

2015). 

V řadě případů se odborníci mohou uchýlit k preskripci některých těchto látek, přestože 

jde o off-label indikaci, tedy např. podávání methylfenidátu jako substituční terapie u 

uživatelů stimulancií. Některá farmaka také využívají pro jejich účinky i studenti vysokých 

škol (Spiller, Hays & Aleguas, 2014; Fitzgerald & Bronstein, 2013; Oktábec, 2014). 

Podávání methylfenidátu při substituční léčbě má své logické opodstatnění i z hlediska 

neurofyziologického – methylfenidát obsazuje vazebné místo pro kokain na 

dopaminovém transportéru (DAT), jak uvádí Mohr et al. (2013) 

Amfetamin a příbuzné látky jsou z hlediska chemické struktury velmi podobné 

katecholaminům, z čehož plynou jejich z části podobné účinky na kognitivní, behaviorální 

a metabolické pochody. Užitím kterékoliv z těchto látek tedy dochází k ovlivnění aktivity 

řady neurotransmiterů, typicky monoaminů – zejména katecholaminů (dopamin, 

noradrenalin, adrenalin) a indolalkylaminů (serotonin). Kromě serotoninergních a 

(nor)adrenergních či dopaminergních receptorů ovlivňují amfetaminy z logiky věci 

specificky či sekundárně (zprostředkovaně) i další receptorové systémy – cholinergní, 

glutamátové aj. (Nováková, 2011; Havlíčková, 2012). 

Kromě strukturní podobnosti amfetaminů a katecholaminů zasahují první ze jmenovaných 

nejen do samotné biologické aktivity zmíněných endogenních neurotransmiterů, resp. 

vykazují afinitu ke stejným receptorům, ale ovlivňují také metabolismus přirozených 

ligandů, a to zejména blokováním aktivity monoaminooxidázy, která je klíčovým enzymem 

pro biodegradaci katecholaminů (Havlíčková, 2012). 

Zjednodušeně se dá říci, že se (met)amfetamin váže na presynaptické monoaminergní 

transportéry a blokuje jejich funkce, čímž dochází ke zvýšení výdeje dopaminu (zejména 

ve striatu) a noradrenalinu. Methylendioxyamfetamin (MDMA) působí stejným principem, 

ale ovlivňuje vedle dopaminu především transport serotoninu (Gouzoulis-Mayfrank & 

Dauman, 2009). 

Intoxikace budivými aminy, tedy zejména amfetaminem a jeho deriváty či analogy 

(metamfetamin, MDMA) se projevuje zvýšenou hovorností, euforií, vyšším sebevědomím. 
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Je potlačena potřeba spánku, konzumace nápojů a celkový potravinový drive. Urychluje se 

též psychomotorické tempo, zvyšuje se nabídka představ, ovšem navzdory subjektivně 

zvýšené výkonnosti dochází k častějšímu chybování při řešení nejrůznějších úloh 

(Nováková, 2011; Minařík, 2003).  

 

Obr. 3.2.1a, Obr. 3.2.1b.: Adrenalin (vlevo) a metamfetamin (Drugbank, 2015, 2016b)  

Při vyšších dávkách dochází k myšlenkovému trysku, anxietě, křečím, či poruchám srdeční 

akce (amfetaminy mají účinek pozitivně batmotropní, inotropní, chromotropní a 

dromotropní). Může se také rozvinout paranoidně-halucinatorní syndrom, resp. toxická 

psychóza. Intoxikace může způsobit také kóma (Havlíčková, 2012; Minařík, 2003). Za 

nejvážnější projevy však lze označit zejména tachyarytmie, hyperpyrexii a kóma, často 

s konvulzivními stavy (Klímová, 1999). 

Při léčbě intoxikace amfetaminy získávanými na ulici musí být brána na zřetel možnost, že 

somatické komplikace plynoucí z užití drogy nemusí být způsobeny samotnou drogou. 

Amfetamin (resp. jeho sulfátová sůl, která se vyskytuje na černém trhu častěji) a 

metamfetamin (ve formě hydrochloridu) jsou krystalické látky bílé barvy s nahořklou chutí 

(Havlíčková, 2012), nicméně rezidua chemikálií použitých při nekvalitních postupech 

mohou drogu zbarvit do žluta či fialova (Minařík, 2003), a řada z nich může být důvodem 

vyšší toxicity. 

Výzkumy na hlodavcích rovněž ukazují, že kombinace různých stimulancií (např. MDMA a 

kofeinu) výrazně zvyšuje riziko neurotoxicity, zejména v kaudální část putamen a pars 

compacta substantia nigra (Frau et al., 2016). 

Léčba intoxikace amfetaminem a příbuznými látkami je symptomatická - specifické 

antidotum pro žádnou z těchto látek neexistuje. Kromě zajištění základních vitálních 

funkcí spočívá léčba intoxikace v mírnění subjektivně nepříjemných psychických a 
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fyzických stavů (úzkost, paranoidní myšlenky), v těžších případech v léčbě tachykardie či 

arytmií, často také křečí. Indikovány jsou proto zejména látky ze skupin benzodiazepinů 

(Dvořáček, 2003), ideálně ty, které také vykazují kromě anxiolytického a hypnosedativního 

působení účinek antikonvulzivní – tedy diazepam či klonazepam (v zahraničí často také 

lorazepam, který však není v ČR dle webových stránek SÚKL registrován). V případech, kdy 

je dotyčný v bezvědomí a není schopen perorálně přijmout medikaci, je nutno přistoupit 

k parenterální aplikaci (Dvořáček, 2003). Pro úpravu vnitřního prostředí lze podat 

magnézium a fentolamin (Kautová, 2007). 

V případech, kdy intoxikovaný jedinec vykazuje známky nepravidelné, či jinak patologické 

srdeční akce (obvykle tachykardie, případně tachyarytmie), je možno podat 

betablokátory, typicky propranolol (Fitzgerald & Bronstein, 2013), ačkoliv jiní autoři 

(Spiller, Hays & Aleguas, 2014) je nedoporučují pro jejich potenciál aktivovat periferní α-

adrenergní receptory a vyvolání periferní vazokonstrikce s následnou hypertenzí. Autor 

má za to, že z hlediska farmakodynamiky těchto léčiv půjde především o betablokátory 

vykazující ISA efekt (insintric sympatomimetic activity). Pro zklidnění intoxikovaného lze 

použít zmíněné benzodiazepiny, případně některá antipsychotika – je však nutno brát 

v potaz jejich možnou kardiotoxicitu (Dvořáček, 2003; Pecinovská, 2011).  

Relativně novou a zřídka využívanou možností je opatrné podání dexmedetomidinu 

(centrálního angonisty α2 adrenergních receptorů), látky se sympatolytickými účinky, 

kterou lze použít jako augmentaci ke zmírnění psychických (neklid) a somatických 

(tachykardie, hypertenze) komplikací provázejících intoxikaci amfetaminy. Při perzistující 

hypertenzi a tachykardii je někdy nutno použít nitroprusid (Spiller, Hays & Aleguas, 2014) 

K zvládání záchvatů někteří autoři (Fitzgerald & Bronstein, 2013) doporučují kromě 

benzodiazepinů a fenothiazinových antipsychotik také pentobarbital a propofol. Na místě 

je připomenout, že v praxi používaná a často doporučovaná antipsychotika jako 

haloperidol či ziprasidon obnášejí – přes své nesporně výhodné sedativní účinky – 

zejména v těchto případech nežádoucí účinky, jmenovitě prodloužení QT intervalu. 

V tomto ohledu se jako bezpečnější jeví aripiprazol (Richards et al., 2015). Nešpor (2011) 

však udává možnost snížení neurotoxicity vyvolané intoxikací amfetaminy podáním 

některých antipsychotik. 

U těžších otrav budivými aminy přichází v úvahu také ovlivnění pH moči (Dvořáček, 2003). 

Amfetaminy jsou zásadité látky a acidifikace moči tedy zvyšuje stupeň ionizace noxy a tím 

i její eliminaci z těla. Kyselá diuréza je však v těchto případech riziková, zejména pro 

možnost nefrotoxicity plynoucí ze vzniku rhabdmyolýzy a myoglobinurie se vznikem 

renálního selhání a encefalopatií plynoucí z uvolnění amoniaku do krevního oběhu 

(Kautová, 2007). 
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3.2.2 Intoxikace kokainem 

Obdobně jako budivé aminy, ani kokain nebyl v minulosti užíván zprvu primárně jako 

droga. Dodnes se využívá např. jako lokální anestetikum (Minařík, 2003). 

V manuálu Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) je mezi psychiatrickými 

onemocněními kapitola nazvaná Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním 

návykových látek (kódová označení F10 – F19), jak uvádí ÚZIS (2014), v níž jsou poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu vyčleněny zvlášť od jiných 

stimulancií. 

Výše uvedené rozdělení na poruchy způsobené užíváním (či užitím) kokainu a na poruchy 

způsobené ostatními stimulancii (tedy amfetaminy, kofeinem, a jinými) má svá určitá 

opodstatnění. Jako jeden z nich lze zmínit například diametrálně odlišný poločas 

metamfetaminu (12 hodin) a kokainu (méně než 90 minut), jak uvádí Fitzgerald a 

Bronstein (2013). Dalším důvodem může být mechanismus účinku – zatímco amfetaminy 

zvyšují uvolňování katecholaminů (jmenovitě dopaminu), kokain inhibuje jejich reuptake 

(Nováková, 2011). Navíc má kokain stejnou afinitu k dopaminu, noradrenalinu i 

serotoninu, zatímco syntetické budivé aminy mají afinitu k serotoninu o něco nižší 

(Havlíčková, 2012).  

Navzdory tomu však řada autorů při intoxikaci budivými aminy postupuje velmi podobně 

(nebo zcela stejně) jako při intoxikaci kokainem (Dvořáček, 2003; Spiller, Hays & Aleguas, 

2013; Fitgerald & Bronstein, 2013; Richards et al., 2015). Tento přístup je vcelku logický – 

uživatelé stimulancií mají interindividuálně vyjádřenou toleranci do různé míry, a 

případný toxikologický nález (přestože je jeho přínos pro klinickou praxi 

nezpochybnitelný) a zjištěné sérové koncentrace noxy nemusí nutně korelovat se stavem 

pacienta. Proto je racionálnější se při léčbě intoxikací řídit primárně klinickým obrazem, 

než množstvím a typem drogy. 

Poměrně novým terapeutickým postupem je užití již zmíněné intravenózní lipidové 

emulze. V praxi se jedná stále o málo používanou metodu, navíc s mnohými absolutními či 

relativními kontraindikacemi (alergie na sóju či vejce, plicní choroby, pankreatitis), 

nicméně v řadě případů tento postup zachránil pacientům život, přestože již byla jejich 

prognóza považována za velmi špatnou (Pelclová, 2014). Indikací pro podání tohoto druhu 

léčivého přípravku jsou život ohrožující stavy jako např. srdeční zástava či komorové 

dysrytmie v případě, že byly vyvolány liposolubilními látkami (v lékařské praxi často lokální 

anestetika – lidokain, trimekain, cyklická antidepresiva – amitriptylin, či některá 

antikonvulziva), v případě adiktologických pacientů tato metoda může najít své využití 

právě u předávkování amfetaminy. Pelclová (2014) dále rozepisuje detailní postup – pro 

aplikaci lze použít 20% emulzi sójového oleje v bolusové dávce 1,5 ml/kg tělesné 

hmotnosti pacienta během jedné minuty, posléze poloviční dávka (tedy 0,25 ml/kg/min) 

po dobu 30 minut až jedné hodiny. Bolus lze při perzistující asystolii až dvakrát opakovat. 
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Zvýšenou pozornost je třeba věnovat u pacientů, kterým bylo podáno kalcium, neboť 

společné podání s lipidovou emulzí může vést ke flokulaci (Pelclová, 2014). 

Podání i.v. lipidové emulze s pozitivním terapeutickým efektem bylo publikováno také 

v zahraniční kazuistice (Jakkala-Saibaba, Morgan & Morton, 2011), kdy byl pacientem 

mladý muž intoxikovaný kokainem. Jednalo se o 28letého chronického uživatele kokainu, 

který byl přivezen do nemocnice pro bezvědomí, křečové stavy a nepravidelnou srdeční 

akci. Přivolaná záchranná služba použila 10 mg diazepamu i.v. pro zmírnění křečového 

stavu. Pacientova Glasgow Coma Scale (GCS), tedy škálu určující závažnost kvantitativní 

poruchy vědomí, čítala 3 body z možných 15. Kromě intermitentních konvulzivních stavů 

vykazoval pacient také bradypnoe (6/min), poměrně nízkou saturaci arteriální krve 

kyslíkem (93 %), tachykardii (163/min) a hypotenzi (115/38 mm Hg). Byla také přítomna 

typická hypertermie (38.1 °C). V uvedeném případě byla rovněž zjištěna 

supraventrikulární tachyarytmie, hyperglykémie, a další metabolické dysbalance (Jakkala-

Saibaba, Morgan & Morton, 2011). 

 

Obr. 3.2.2a: Kokain (Drugbank, 2015b) 

Léčba zmíněného případu spočívala v úpravě iontové rovnováhy (1l laktátu sodného 

infuzí), endotracheální intubaci a navození anestezie - thiopental v dávce 250 mg, 

suxamethonium 100 mg. Posléze bylo přikročeno k antikonvulzivní léčbě fenytoinem v 

dávce 1,2 g (15 mg/kg). Stav pacienta se začal měnit k lepšímu – došlo zejména k úpravě 

acidózy. Přesto bylo pokračováno v léčbě infuzí bikarbonátu sodného a pro perzistující 

tachyarytmii také infuzí noradrenalinu (0,05 µg/kg/min). Kardiovaskulární nestabilita se 

však nadále zhoršovala navzdory zvýšení dávkování noradrenalinu na desetinásobek, 

pročež bylo přistoupeno k podání 120 ml lipidové emulze o koncentraci 20 % a 

kontinuální infuzí 15 ml/kg/hod. Vzhledem k lipofilním vlastnostem kokainu došlo během 
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patnácti minut k signifikantní úpravě vitálních funkcí, zejména srdeční aktivity. Pacientův 

stav se zlepšoval a po 48 hodinách již nevykazoval žádné známky konvulzivních stavů. CT 

pacientova mozku neprokázalo přítomnost patologických morfologických změn. 

Laboratorní ani toxikologický test krevních elementů nevykazoval žádné abnormity, 

kromě přítomnosti benzoylekgoninu (metabolit kokainu), zvýšené hladiny triacylglyceridů 

a amylázy. Po 2 dnech byl proto pacient dimitován (Jakkala-Saibaba, Morgan & Morton, 

2011). 

3.2.3. Intoxikace ostatními látkami stimulujícími činnost CNS 

Kromě kokainu a amfetamin-like substancí se stimulačním účinkem existuje ještě řada 

látek, které mohou při akutní intoxikaci přivodit život ohrožující stavy. Jedny z nejčastěji 

konzumovaných látek se stimulačním účinkem na centrální nervový systém jsou 

methylxantiny, zejména kofein. Kofein je patrně také nejčastěji užívaným lékem na světě 

(Grundmann, 2001). 

Přestože je kofein často považován za látku nevyvolávající závislost, je nejvíce 

konzumovanou psychoaktivní látkou na světě. Podle některých autorů však nevyvolává 

fenomén pozitivního zpětného posilování a procesu odměny, ale vyvolává zvýšení vigility, 

anxiety a srdeční akce (Nehlig, Armspach, & J. Namer, 2010). 

Kofein je užíván ve formě kávy, čaje, limonád, nebo jako potravinový doplněk např. ve 

formě tablet. Při užití kofeinu dochází především ke zvýšenému pocitu energie, 

odstranění únavy a zlepšení nálady. Jeho dlouhodobé užívání je však spojováno se 

vznikem některých kardiovaskulárních chorob, psychických poruch, vznikem osteoporózy 

a dalšími riziky (Grundmann, 2001). 

Methylxantiny (mimo kofein např. teobromin a teofylin) nacházejí široké uplatnění mimo 

jiné v lékařství – lze je použít např. při intoxikaci některými sedativně působícími látkami. 

Kofein je také koanalgetikem v řadě kompozitních přípravků - s acetylsalicylovou 

kyselinou, guaifenesinem či propyfenazonem je užíván k bolesti hlavy (Součková, 2013), 

v kombinaci s deriváty ergotaminu k léčbě migrén – kofein s ergotaminem tvoří 

solubilnější komplex (Květina & Grundmann, 2003). Jejich bronchodilatační potenciál lze 

také využít při léčbě astmatu (Bečková & Višňovský, 1999). Bývá také užíván k zotavení se 

z celkové anestézie (Hess, 2012). 

Kofein je nejrozšířenější užívanou drogou na světě. Mechanismus účinku kofeinu (z 

chemického hlediska se jedná o 1,3,7-trimethylxanthin) spočívá v antagonistickém 

působení na A1 a A2 adenosinových receptorech, inhibici fosfodiesterázy a snížení 

intracelulárního efluxu kalcia v buňkách myokardu, v kosterních svalech a v nervové tkáni 

(Grundmann, 2011; Rogers, Heatherley, Mullings & Smith, 2013). Dalším předpokládaným 

mechanismem je vazba na chloridových kanálech neuronů (de facto na vazebném místě 

pro benzodiazepiny) což má za následek zvýšení vodivosti nervových impulsů (Bečková & 
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Višňovský, 1999). Na úrovni orgánové pak dochází k bronchodilataci, zvýšené diuréze, 

mírné antinocicepci a analgézii. Zvyšuje se též sekrece žaludečních šťáv. Biotransformace 

probíhá za vzniku tří dimethylxantinů, a následně na monoxanthiny. Na metabolismu 

kofeinu se podílí zejména jaterní enzym CYP1A2, na který má induktivní vliv také kouření. 

Může tedy vzniknout zkřížená tolerance (Grundmann, 2011). V případě uživatelů vyšších 

dávek kofeinu je proto třeba v některých případech upravit dávkování, mj. v případě 

antipsychotik (Herink, 2004). 

Bylo zjištěno, že kofein má mj. také nepříznivý dopad na řadu metabolických poruch, 

zejména diabetes II. typu (Evatt, Juliano, & Griffiths, 2016). 

Při užití dochází v mírných dávkách (1mg/kg tělesné hmotnosti) ze zvýšení bdělosti, 

v dávkách vyšších (5-8mg/kg tělesné hmotnosti) se může objevit úzkost (vyhnout by se 

mu měli zejména pacienti s úzkostnými poruchami), tachykardie, srdeční arytmie. 

V dávkách 15mg/kg tělesné hmotnosti (tedy přibližně 1 gram čistého kofeinu) může 

navodit psychotický stav (Grundmann, 2011; Kalina, 2015). Při užití dávky nad 5000 

miligramů existuje bezprostřední riziko úmrtí způsobené vystupňováním jeho výše 

uvedených účinků (Bečková & Višňovský, 1999; Grundmann, 2011, Kukumberg, 2003). 

Schmidt et al. (2015) popisuje případ padesátileté pacientky se suicidiálním pokusem, o 

který se pokusila předávkováním kofeinových tablet. Při příjmu byla pacientka 

v bezvědomí, v popředí klinického obrazu byla maligní tachyarytmie a laboratorně zjištěna 

těžká hypokalémie. Kromě toho byl přítomen trismus a bradypnoe. Léčba spočívala 

v endotracheální intubaci a aplikaci propofolu. Její respirační aktivita byla tímto upravena, 

ovšem kardiovaskulární, resp. hemodynamická nestabilita trvala nadále. Následovalo 

podání kalcia cestou centrálního žilního a arteriálního katétru, pro přetrvávající hypotenzi 

bylo přistoupeno také k podání vazopresoru. Následující průběh byl prognosticky značně 

kolísavý, pročež lékaři správně usoudili, že se jedná patrně o intoxikaci neznámou látkou. 

Pacientce byla zavedena nazogastrická sonda, kterou byl proveden výplach žaludku 

(pomocí fyziologického roztoku) a aplikace aktivního uhlí. Další intervencí bylo podání 

lipidové emulze i.v. Při toxikologickém rozboru byla zjištěna hodnota sérové koncentrace 

kofeinu 310 mg/l. Po několik dní byla pacientka symptomaticky léčena a následně 

předána do péče psychiatrů (Schmidt et al., 2015). 

Nelze opomenout theofylin, chemicky 1,3-dimethylxanthin (Doležal, 2013). Jedná se 

rovněž o methylxanthin obsažený např. v lístech čajovníku. Theofylin má rovněž 

stimulační účinek na CNS, byť menší než kofein. Má nicméně mnohem nižší terapeutickou 

šíři, proto při jeho používání existuje vyšší riziko závažné otravy s celkovými (zejména 

neurologickými a kardiovaskulárními) příznaky. Je užíván medicinálně (zpravidla 

intravenózně), a to zejména pro jeho bronchodilatační účinky např. při status 

asthmaticus, nebo při profylaxi dalších záchvatů (Lüllmann, Mohr, & Wehling; 2004). 
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Při předávkování pevnými lékovými formami, zejména tabletami s retardovaným účinkem 

má význam výplach žaludku i 8 až 10 hodin po ingesci. Samozřejmostí by mělo být podání 

aktivního uhlí v poměru 10:1, přičemž úvodní dávka by měla být u dospělé osoby 50 – 100 

gramů. Současně by mělo být podáno laxativum pro vznik možné obstipace následkem 

podání velkého množství uhlí; neměl by však být podán sorbitol pro jeho schopnost zvýšit 

systémovou absorpci (Zimmer, Šrámek, & Suk, 2014). 

 

Obr. 3.2.3a: Kofein, teobromin a teofylin (Drugbank, 2016c, 2013c, 2016d) 

Zimmer, Šrámek, & Suk (2014) dále uvádějí možnost podání antagonistů H2 receptorů 

(např. ranitidinu) pro snížení žaludeční kyselosti, často v kombinaci s antiemetiky 

(ondansetron 4 – 8 mg i.v.), neboť podání aktivního uhlí – stejně jako samotný teofylin -  

může indukovat nauzeu a vomitus. Vhodné je podání betablokátorů, ovšem nikoliv 

neselektivních (propranolol) pro riziko vzniku bronchospasmu. Ideálním zástupcem je 

esmolol (selektivní β1 antagonista), který autoři doporučují podávat při tachykardii s vyšší 

frekvencí než 130/min či plazmatickou koncentrací teofylinu vyšší než 86 mg/l. Kontrola 

neurologické symptomaticky, zejména konvulzí, je mnohem obtížnější. Lze podat 

diazepam, nicméně jeho efekt není dostačující. Další alternativou je thiopental. Naopak 

fenytoin, pro jeho schopnost indukovat záchvaty, je kontraindikován (Zimmer, Šrámek, & 

Suk, 2014). 

Klímová (1999) dále doporučuje korigovat hypokalémii infuzí chloridu draselného, za 

současného monitorování EKG (stav může nabýt takové závažnosti, že je nutno podávat 

až 60mmol draslíku za hodinu). Při těžkých případech lze použít hemoperfuzi (Klímová, 

1999). 

Dalším volně dostupným stimulantem je nikotin, zejména ve formě tabáku. Nikotin je 

prudký jed, letální dávka je přibližně 40 mg (Sadílková, 2007) až 50 mg (Pilařová, 2003), při 

konvenčních způsobech užívání tabáku (tedy kouření, užívání šňupacího nebo žvýkacího 

tabáku) je přesto dosažení letální dávky velmi nepravděpodobné. Jednak se značná část 

nikotinu odpaří z cigarety při hoření, navíc plicní parenchym zdaleka nevstřebá veškerý 

vdechnutý nikotin. Konečně je také třeba zmínit, že kuřák logicky nemůže vdechnout 
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veškeré plynné produkty vznikající při spalování tabáku v cigaretě (Dörner & Plog, 1999; 

Pilařová, 2003; Sadílková, 2007). 

Ačkoliv je toxicita nikotinu vysoká, předávkování nikotinem samotným bylo donedávna 

relativně vzácné. V posledních letech se však výrazně rozmáhá trend nikotinové 

substituce při odvykání nebo omezování kouření. Trh zaplavila řada výrobků 

v nejrůznějších formách (tablety, náplasti, žvýkačky, elektronické cigarety), nezřídka 

pochybného původu. Přestože výrobci zpravidla deklarují určitý obsah nikotinu, nelze se 

na tyto údaje spoléhat, neboť často jsou k dostání např. náplně do tzv. e-cigaret 

(elektronických cigaret), které však nejsou kontrolovány příslušnými úřady (např. Českou 

obchodní inspekcí nebo Státním úřadem pro kontrolu léčiv), a případné riziko intoxikace 

se znatelně zvyšuje (Štěpánková, 2016). 

Nikotin má afinitu k nikotinovým cholinergním receptorům, které se nacházejí především 

v kortexu, hippokampu, thalamu, hypotalamu, substantia nigra a locus coeruleus, dále 

pak ve vegetativních gangliích a nervosvalových ploténkách. Při užití dojde sekundárně 

k ovlivnění řady receptorových systémů a jejich neurotransmiterů – dochází k uvolňování 

růstového hormonu, serotoninu, dopaminu, noradrenalinu, acetylcholinu, vazopresinu, 

glutamátu, ACTH a GABA (Pilařová, 2003). 

Kouření v anamnéze pacienta by také mělo být součástí terapeutické rozvahy lékaře při 

preskripci léků (nejen psychofarmak), neboť se jedná o silný induktor řady jaterních 

enzymů, např. CYP1A2 a CYP2E1 (Fialová, Vlček, Pelíšková & Topinková, 2006; 

Štěpánková, 2016) 

Při užití obvyklé dávky dochází u uživatele k lehké euforii, pocitu zvýšeného sebevědomí a 

euforie. Dále se zlepšuje paměť, proces ukládaní informací a soustředění. Při vyšších 

dávkách dochází k výkyvům nálad, malátnosti, pocitům depersonalizace a derealizace, 

tachykardii, poruchám spánku. Při akutní intoxikaci se pak mohou objevit křeče až kóma 

se zástavou dechu (Dörner & Plog, 1999; Pilařová, 2003).  

Specifické antidotum při předávkování nikotinem neexistuje (Sadílková, 2007). 

Antagonista na nikotinových cholinergních receptorech však existuje. Je jím mecamylamin 

(Watson & Lingford-Hughes, 2007). Jedná se o sekundární amin, vyvinutý původně jako 

antihypertenzivum. Přestože se pro vážnější nežádoucí účinky v této indikaci nepoužívá, 

někteří autoři považují mecamylamin za potenciální lék proti depresi (Bacher, Wu, Shytle, 

& George, 2009). 

Přes všechna tato nebezpečí se v posledních letech ukazuje, že by mohl mít nikotin také 

lékařské využití, a to nejen jako substituční léčba při mírnění abstinenčních příznaků. 

Některé výzkumy naznačují, že by mohl mít nikotin pozitivní vliv na progresi nemoci u lidí 

trpící Alzheimerovou chorobou, Tourettovým syndromem, či Parkinsonovou chorobou 

(Sadílková, 2007). 
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Mezi dalšími látkami se stimulačním účinkem na psychiku se vyskytuje rovněž řada 

farmak. Kromě již zmíněného methylfenidátu či fenterminu lze zmínit také 

antidepresivum tianeptin. Ačkoliv jsou antidepresiva obecně považována za nenávyková, 

u některých (kromě tianeptinu také tranylcyprominu či amineptinu) byl prokázán 

potenciál návyku. Terapeutické rozmezí tianeptinu se pohybuje mezi 12,5 mg – 37,5 mg 

per die; byly však popsány případy, kdy pacienti užívali až 3000 mg denně (Hýža & 

Čechová, 2014).  

3.3 Intoxikace halucinogeny 

Halucinogeny jsou z chemického hlediska rovněž různorodou skupinou látek, a to jak 

vzhledem k chemické struktuře (Jahodář, 2011), neboť řada z nich je strukturně podobná 

některým neurotransmiterům (Raboch & Zvolský, 2001), tak vzhledem k účinkům na 

psychiku (Minařík & Kmoch, 2015).  

Halucinogeny ovlivňují především myšlení, prožívání, vnímání, pudové jednání a náladu. 

Nejčastějšími psychiatrickými komplikacemi jsou pak toxická psychóza a psychotická 

reminiscence – „flashback“ (Doležal, 2013). Minařík & Nečas (2010) doporučují při toxické 

psychóze medikaci risperidonem v dávce 1-2 mg denně (Minařík & Nečas, 2010). 

Z důvodů zjednodušení dělení textu do tohoto oddílu bude zařazena také marihuana, 

přestože ji někteří autoři řadí na pomezí stimulancií, látek s tlumivým účinkem na CNS i 

halucinogenů, klinické projevy intoxikace marihuanou jsou nejvíce podobné 

halucinogenům (Grohmannová, 2007;  Doležal, 2013; Minařík & Kmoch, 2015). 

Halucinogeny lze nejlépe roztřídit dle původu na přírodní a syntetické. Mezi přírodní patří 

např. dimethyltryptamin (DMT) obsažený v tropické rostlině ayahuasca (u nás také 

v menším množství v Chrastici rákosovité). V ČR jsou z halucinogenů často konzumovány 

lysohlávky, obsahující v různém poměru psilocybin (4-fosforyltryptamin) a psilocin (4-

hydroxytryptamin). Dvě poslední látky jsou obsažené nejen v houbách rodů Psilocybe, ale 

i Conocybe, Inocybe, Panaeolus a Stropharia (Bečková & Višňovský, 1999).  Po chemické 

stránce se jedná zejména o deriváty indolových alkaloidů. Chemicky odlišnou strukturu 

mají halucinogenní salvinorin A (nejedná se o alkaloid, ale diterpen) obsažený v Šalvěji 

divotvorné, či mezkalin obsažený v rostlině zvané peyotl či kaktusu San pedro - chemická 

struktura je odvozená od fenylethylaminu (Doležal, 2013).  

Zmíněné látky se zpravidla řadí mezi psychedelika (de facto třída halucinogenů způsobující 

charakteristické, lépe řečeno žádoucí změny vědomí a vnímání) a hrály roli při různých 

náboženských či rituálních obřadech (Raboch & Zvolský, 2001), např. v Mexiku (Bečková & 

Višňovský, 1999; Gartz, 2008). 
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Obr. 3.3a: Stabilnější psilocybin a méně stabilní halucinogen psilocin (Mushmagic, 2016) 

Druhou třídou jsou tzv. deliriogeny, jinak zvané pravé halucinogeny. Do této skupiny 

přírodních halucinogenů patří zejména deriváty piperidinu a tropanových alkaloidů 

(Doležal, 2013). Navozují podstatně těžší stavy zmatenosti až deliria. Jsou obsaženy 

zejména v rostlinách čeledi lilkovité (solanaceae), konkrétně v durmanu, rulíku, blínu a 

mandragoře (Balíková, 2004). Mezi látky zodpovědné za jejich psychotropní účinky patří 

především hyoscyamin, atropin (spontánně vzniklý enantiomer, resp. racemát 

hyoscyaminu) a skopolamin (Bečková & Višňovský, 1999; Balíková, 2004; Lüllmann, Mohr, 

& Wehling, 2004; Doležal, 2013). 

Poměrně zajímavé je, že halucinogenní látka myristicin je obsažena v muškátovém ořechu 

či petrželi (Doležal, 2013; Kmoch, 2014). 

Dalšími zástupci deliriogenů jsou např. harmin, ibogain (experimentálně používaný v léčbě 

závislostí), bufotenin (obsažený v sekretu některých ropuch rodu Bufo). Muchomůrka 

červená (která je považována za extrémně jedovatou, nicméně její pověstná toxicita je ve 

skutečnosti relativně nízká) obsahuje především halucinogenní alkaloidy muskarin, 

muscimol a kyselinu ibotenovou (Bečková & Višňovský, 1999; Doležal, 2013). 

 

Obr. 3.3b: Levotočivý enantiomer atropinu Hyoscamin (vlevo) a Atropin (Drugbank, 2015b, 2016a) 
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Halucinogeny syntetické, přesněji řečeno halucinogeny v přírodě se nevyskytující jsou 

např. veterinární anestetikum fencyklidin („PCP“, „andělský prach“) nebo disociativní 

anestetikum ketamin; oba zástupci působí jako antagonisté na NMDA (N-methyl-D-

aspartátových) receptorech. Dalším zástupcem je LSD, patrně nejznámější halucinogen 

vůbec. Třebaže prekurzorem pro výrobu LSD (chemicky se jedná o diethylamid kyseliny d-

lysergové) jsou především přírodní alkaloidy v námelu - parazitární houbě Paličkovici 

nachové (Claviceps purpurea) - nemají tyto samy o sobě psychotropní účinky (Bečková & 

Višňovský, 1999), a jedná se tedy o syntetickou drogu (pojem polosyntetická či 

semisyntetická se autorovi nezdá přesný ani vhodný, neboť na úplném počátku syntézy 

jakékoliv látky stojí výchozí látky vyskytující se v přírodě zcela přirozeně).  

Mezi příznaky intoxikace halucinogeny patří primárně kvalitativně-kvantitativní změny 

vnímání - především zvýšená intenzita vjemů z okolí, zvýšení představivosti, pocit 

„splynutí s vesmírem“, pocity blaha aj. Při zavřených očích se pak v některých případech 

objevují kaleidoskopické obrazce a další vize provázené zpravidla silnou emoční odezvou. 

V případě užití látky v nevhodném kontextu, ale i zcela nečekaně se může dostavit 

anxieta, pocity depersonalizace, derealizace, panické ataky, suicidiální tendence, případně 

paranoidně-halucinatorní syndrom - tzv. bad trip (Grohmannová, 2007; Mysliveček, 2009; 

Minařík & Kmoch, 2015). Velmi důležitý je proto tzv. set and setting, tedy správné 

psychické rozpoložení uživatele a klidné prostředí, ideálně bez oken (Páleníček, 2016). 

Marihuana a hašiš, produkty získávané z konopí setého jsou do značné míry v této třídě 

specifičtí zástupci. Při užívání běžných dávek dochází málokdy k halucinacím, navíc je za 

jejich účinky zodpovědná celá třída látek, zejména trans-9-tetrahydrokanabinol  (THC) a 

kanabidiol (CBD). I kanabinoidy jsou po chemické stránce poněkud odlišné – jde 

především o mono- a seskviterpeny (Doležal, 2013) 

 

 

Obr. 3.3c: Struktura THC a CBD, dvou hlavních psychoaktivních látek v konopí (převzato z Doležal a 
kol., 2013) 
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THC působí jako parciální agonista na CB1 a CB2 receptorech endokanabinoidního systému 

v lidském mozku a jeho užívání může být důvodem exacerbace preexistujícího 

psychického onemocnění (Zábranský, 2016; Englund, 2016). 

Kanabinoidní receptory mají vlastní přirozené endogenní ligandy – anandamid (po 

chemické stránce arachidonylethanolamid), a 2-arachidonyl-glycerol (Balíková, 2004; 

Lüllmann, Mohr, & Wehling, 2004). Kanabinoidní systém není dosud dostatečně 

prozkoumán, nicméně CB1 receptory byly zjištěny především v řadě míst CNS 

(hypotalamus, substantia nigra, bazální ganglia, hipokampus, cerebellum, medulla 

spinalis) a jejich aktivace způsobuje hypotermii, antiemetické účinky a navození analgezie 

(Zábranský, 2016).  

CB2 receptory byly zjištěny např. ve stěnách cév či sliznici GIT, přičemž jejich mírná 

aktivace způsobuje imunostimulaci, naopak vysoká aktivace imunosupresi. Některé 

z kanabinoidů mají apoptoický účinek na nádorové buňky (Zábranský, 2016).  

Recentně byly objeveny také kanabinoidní receptory CB3, jejichž úloha 

v gastrointestinálním traktu je v současné době intenzivně studována (Doležal, 2013). 

Užívání marihuany je pro vysoký obsah THC spojeno s poruchami krátkodobé paměti 

(Minařík & Kmoch, 2015), což může na úrovni buněčné či molekulární vysvětleno 

strukturní podobností části molekuly THC a kortikosteronu (Doležal, 2013), neboť je již 

poměrně dlouho známá skutečnost, že dlouhodobě zvýšené hladiny kortikoidů mohou 

působit neurotoxicky, v tomto případě predilekčně na hipokampus (Höschl, Hájek, & 

Kopeček, 2002). 

Je znám rovněž antagonista na kanabinoidních receptorech – rimonabant (Watson & 

Lingford-Hughes, 2007). Rimonabant byl původně vyvinut jako látka pro léčbu obezity, 

pro jeho depresogenní účinky byl však stažen z trhu (Zádor et al., 2015). Pro nízkou 

toxicitu produktů z konopí se však jako antidotum nepoužívá. 

Objevují se rovněž informace, že antagonisté na CB1 receptorech, např. zmíněný 

rimonabant mohou být potenciálními kandidáty při farmakoterapeutické léčbě závislostí 

(Le Foll, Gorelick, & Goldberg, 2009). 

Některé syntetické kanabinoidy (dronabinol, nabilon), se používají např. v USA pro jejich 

antiemetický účinek (vhodný zejména u chemoterapie) a pro schopnost zvýšit chuť k jídlu 

(např. u kachektických pacientů), jak uvádí někteří autoři (Doležal, 2013; Zábranský 2016). 

Naopak CBD je z hlediska farmakodynamiky antagonistou na stejných receptorech, kde je 

THC agonistou a v posledních letech se v klinických studiích ukazuje, že CBD může působit 

jako antipsychotikum i u farmakorezistentních psychóz, neboť se ukázal být zhruba stejně 

účinný jako amisulprid, ovšem nezpůsoboval vedlejší účinky, jako jsou extrapyramidový 

syndrom či nárůst hmotnosti (Englund, 2016).  
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Užívání marihuany však může vést k vyššímu riziku vzniku psychózy (Raboch & Zvolský, 

2001). Tento fakt je dán skutečností, že čím více THC marihuana obsahuje (přičemž za 

posledních 20 let se průměrný obsah THC téměř ztrojnásobil), tím méně obsahuje CBD, 

které působí „proti“ těmto účinkům THC. Při užívání marihuany 1 týdně se riziko rozvoje 

psychotického onemocnění zvyšuje přibližně dvojnásobně, u každodenních uživatelů 

4krát-5krát. CBD v klinických studiích rovněž signifikantně zlepšoval symptomy 

generalizované úzkostné poruchy (Englund, 2016). 

Konopí má také řadu potenciálně léčebných účinků při léčbě mnoha neurologických, 

kardiovaskulárních a dalších nemocí. Samo užívání marihuany má relativně malý potenciál 

závislosti (Kogan & Mechoulam, 2007). 

Klinický obraz intoxikace halucinogeny může být velmi pestrý a průběh intoxikace záleží 

na mnoha faktorech. Vzhledem k velmi intenzivním prožitkům a extenzivní down-regulaci 

řady serotoninergních a dopaminergních receptorů se v tomto případě neuplatňuje 

tolerance, a potenciál návyku je ze stejných důvodů u této skupiny látek minimální. Kromě 

obecně platících předpokladů (osobnost uživatele, jeho zkušenosti s drogou) zde ještě 

více záleží na konkrétním halucinogenu, který osoba užila (Lüllmann, Mohr, & Wehling, 

2004). 

Intoxikace psychedeliky zpravidla navozuje velmi intenzivní vnímání; ve vyšších dávkách 

mimotělní zkušenosti, silné spirituální prožitky či rozpad osobnosti a ega, halucinace 

(zpravidla však spíše iluze). Zostřuje a prohlubuje se vnímání barev, zvuků, emocí. 

Subjektivní zážitek po užití (tzv. tripu) je často popisován jako neverbalizovatelný, nebo 

„realita reálnější než obvykle“. Během intoxikace (s výjimkou velmi vysokých dávek) má 

zpravidla subjekt více či méně náhled na svou intoxikaci. Objektivně je přítomna mydriáza, 

bezdůvodný smích či naopak anxieta, inkoherentní myšlení, zpomalené psychomotorické 

tempo, verbální projev může být neplynulý, zmatený. 

Intoxikace deliriogeny je naopak častěji popisována jako subjektivně nepříjemná, a 

málokterý uživatel ji proto opakuje. Popisovány bývají pravé halucinace nezakládající se 

na realitě (na rozdíl od psychedelik, kde se zpravidla objekty mění a nabývají jiného 

smyslu), pocity otáčení, ježdění, bludy, zmatenost až delirium, obvykle také ztráta 

náhledu. Objektivně dotyčný v danou chvíli de facto splňuje diagnostická kritéria pro 

delirium či psychotické onemocnění (Lüllmann, Mohr, & Wehling, 2004). 

Jelikož jsou tyto stavy vyvolány tropanovými alkaloidy, které působí jako silné 

parasympatolytikum, jsou objektivně pozorovatelné účinky typické pro blokádu 

muskarinových receptorů – hypertermie, xerostomie, mydriáza, tachykardie, křeče, kóma 

až smrt. Specifickým antidotem je fyzostigmin, případně pilokarpin (Lüllmann, Mohr, & 

Wehling, 2004).  
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Kromě psychotických reminiscencí a toxické psychózy bývá při intoxikaci halucinogeny 

častá anxieta, depersonalizace, derealizace, paranoidně-halucinatorní syndrom, případně 

auto- či heteroagrese. Výjimkou nebývá ani suicidiální jednání, které plyne buď 

z nerozpoznání situace (subjekt se domnívá, že umí létat), nebo je v tu chvíli jediným 

východiskem pro pacienta ovlivněného bludy či trpícího masivní úzkostí. V takových 

případech obvykle pomáhají různé deeskalační techniky, z farmakoterapeutických 

intervencí lze zmínit aplikaci benzodiazepinového anxiolytika, v těžších případech incizivní 

neuroleptika, např. haloperidol (Dvořáček, 2015a), tiaprid či melperon (Dvořáček & 

Kalina, 2015). 
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4. Léčba abstinenčních syndromů 

Abstinenční syndrom (označovaný také jako syndrom z odnětí, případně syndrom 

z vysazení) po užívání některých drog či léků může rovněž nabývat dramatického 

klinického obrazu a v některých případech ohrozit pacienta přímo na životě (Dvořáček, 

2015b). 

Abstinenční příznaky po vysazení drogy jsou u adiktologických a psychiatrických pacientů 

jednou z prvních kritických situací, kterými uživatel drog projde v rámci terapeutického 

kontinua. Jelikož se jedná o stavy subjektivně velice nepříjemné, bývají často důvodem 

relapsu či podání negativního reversu (Dvořáček, 2015b). Adekvátní medikace je pak zcela 

zásadní (Dvořáček & Kalina, 2015). 

4.1. Odvykací stav po látkách tlumících činnost CNS 

Syndrom z vysazení po dlouhodobém užívání sedativně působících látek bývá obecně 

jeden z nejdramatičtějších. Při dlouhodobém užívání látek tlumících činnost centrální 

nervové soustavy dochází k down-regulaci receptorů jako přirozené reakci na nadbytek 

ligandů exogenního původu (Nestler, 2013), zkřížené toleranci (alkohol a benzodiazepiny) 

a k indukci jaterních enzymů, které se podílejí na metabolismu drog, léčiv a dalších 

přijímaných látek (Popov, 2015). 

Farmakoterapie takových stavů může být problematická. K zvládnutí úzkostných, 

případně úzkostně-depresivních nebo konvulzivních stavů jsou v jiných případech 

používány obvykle perorálně či parenterálně podané benzodiazepiny – v ČR typicky 

diazepam, v zahraničí lorazepam. V případě, že je pacient detoxifikován pro abúzus 

benzodiazepinů či barbiturátů, by bylo samozřejmě nelogické užití takového postupu, 

nicméně vhodné je jejich pozvolné vysazování (Praško, Látalová, Grambal, Kamarádová, & 

Mainerová, 2012).  

4.1.2. Léčba syndromu z vysazení po užívání alkoholu 

Odvykací stav po ukončení užívání alkoholu se zpravidla objevuje u jeho dlouhodobých 

konzumentů a to při přerušení konzumace, nebo významném snížení dávek (Popov, 

2014). Obvykle nastává u lidí konzumujících více než 80g čistého etanolu denně (Berková 

& Berka, 2006). 

Abstinenční syndrom může probíhat jako prostý odvykací stav (F10.3), či odvykací stav 

s deliriem (F10.4). Jeho průběh mohou komplikovat konvulzivní stavy. Nejzávažnějším 

odvykacím stavem bývá alkoholové delirium (delirium tremens), které je u 5 % 

(Pecinovská, 2011) až 10 % pacientů smrtelné  (Popov, 2014). Nejčastěji se jedná o úmrtí 

na infekční komplikace nebo maligní arytmie (Berková & Berka, 2006) 
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Patofyziologickým podkladem těchto stavů bývá na neuronální buněčné, resp. 

receptorové úrovni výrazná převaha excitační aktivity (zprostředkované receptory pro 

glutamát) nad inhibiční, jenž je zprostředkována GABAergními receptory (Popov, 2014). 

Tento jev je způsoben dlouhodobým abúzem etanolu, případně jiných sedativních látek. 

S klesající alkoholémií pak převáží zvýšená serotonergní a adrenergní aktivita a zvýšené 

množství katecholaminů, jež vedou k celkovému klinickému obrazu (Berková & Berka, 

2006; Faldyna & Zedková, 2006; Pecinovská, 2011). 

V naprosté většině případů se odvykací stav objeví do 24 hodin od ukončení konzumace 

alkoholu, přičemž vrcholu dosahuje během dalších 24, resp 48 hodin. Poté obvykle 

dochází ke zmírnění stavu a ten pak odeznívá zhruba po týdnu (Berková & Berka, 2006; 

Popov, 2014).  

Ve výjimečných případech může alkoholové delirium propuknout až po týdnu od 

přerušení konzumace (Pecinovská, 2011). 

V klinickém obraze abstinenčního syndromu dominuje výrazný neklid, anxieta, zvýšené 

psychomotorické tempo a poruchy spánku. Vegetativní příznaky zahrnují třes končetin i 

celého těla, slabost, nauzeu, zvracení, hyperhidrózu (vedoucí až k dehydrataci), 

tachykardii, hypertenzi, hypertermii, parestézie, hyperreflexii a vertigo. V případech 

rozvinutého deliria se objevují epileptiformní křeče, iluze či halucinace, dezorientace 

místem a časem (Berková & Berka, 2006; Popov, 2014). 

Laboratorní vyšetření obvykle také ukazuje četné abnormality – je přítomná 

trombocytopenie, hypokalémie, hypomagnezémie, zvýšení hladin glutamyltransferázy, 

bilirubinu, naopak hodnoty albuminu jsou nižší. Objektivně pak může být přítomen 

ikterus, hepatosplenomegalie, pavoukovité névy (Chval, 2007). 

Při léčbě křečových stavů a úzkostí se obvykle používají benzodiazepiny (diazepam i.m.) 

v dávkách až kolem 100 mg denně, později lze přistoupit k preparátům ve formě tablet. 

Pokud perorální aplikaci brání vomitus, lze použít antiemeticky působící thiethylperazin 

(Pecinovská, 2011). 

V jedné ze studií autoři porovnávali s časovým odstupem úspěšnost léčby alkoholového 

odvykacího syndromu v závislosti na tom, zda byli pacienti medikováni barbituráty či 

benzodiazepiny (resp. fenobarbitalem či chlordiazepoxidem). Ukázalo se, že úspěšnost 

léčby byla podobná, ovšem v případě medikace chlordiazepoxidem byla zvýšena 

mortalita; dle autorů však byly příčinou somatické komorbidity a druh medikace neměl na 

tento výsledek vliv (Askgaard et al., 2016).  

U deliria, zejména u gerontopsychiatrických pacientů, je vhodnější clomethiazol, při 

neklidu event. některá atypická antipsychotika (olanzapin). Významná je také podpůrná 
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terapie nootropiky pro zlepšení kognitivních funkcí a pro jejich neuroprotektivní účinky 

(Berková & Berka, 2006).  

Clomethiazol má poměrně krátký biologický poločas a lékař tak může pružně zareagovat 

na pacientův stav úpravou dávkování. Terapie tímto farmakem však také obnáší určitá 

rizika a omezení, zejména kontraindikace u respirační insuficience (Faldyna & Zedková, 

2006), pneumonie, CHOPN či bronchiálního astmatu (Pecinovská, 2011).  

V případě clomethiazolu byly rovněž hlášeny případy útlumu dechového centra. 

V současnosti je proto preferován tiaprid (v dávce až 1200 mg denně), který má 

prokázané anxiolytické účinky, ale u deliria tremens není v monoterapii účinný – 

v takovém případě je na místě jeho kombinace s benzodiazepiny (Faldyna & Zedková, 

2006; Pecinovská, 2011). 

Jiní autoři však v jedné ze studií zjistili, že monoterapie klomethiazolem byla účinnější 

(delirium u pacienta trvalo kratší dobu) než při kombinaci psychofarmak. Autoři však sami 

zmiňují, že se jedná o retrospektivní studii, která je zatížena vyšší pravděpodobností 

výskytu bias (Mainerová, Praško, Látalová, Šmoldasová, & Horáček, 2014). 

 

 Obr. 4.1.2.a: Molekula clomethiazolu – thiazolový heterocyklus vypovídá o odlišné struktuře a 
mechanismu působení ve srovnání s benzodiazepiny (Wikipedie, 2001). 

Faldyna & Zedková (2006) dále udávají, že v případě křečových stavů lze podat také 

karbamazepin (400-900 mg per die), který lze posléze snižovat o 200 mg denně. Zajímavé 

jsou také reference o snížení cravingu po léčbě karbamazepin. Toto antikonvulzivum není 

doporučeno v monoterapii, nicméně jej lze kombinovat s benzodiazepiny, tiapridem či 

haloperidolem. Z antikonvulziv má podobný efekt také topiramát (zejména u doléčování 

odvykacích stavů) a vigabatrin, jehož účinek spočívá v blokádě GABA-transaminázy a může 

tak zkrátit období readaptace na pouhé tři dny (Faldyna & Zedková, 2006, Lüllmann, 

Mohr, & Wehling; 2004). 

Ovlivnění abnormální srdeční aktivity lze dosáhnout prostřednictvím beta-blokátorů, 

nicméně ty mohou samy o sobě vyvolat, resp. zhoršit delirium. Jako relativně bezpečné se 

však jeví podání klonidinu, který je selektivním α2-adrenergním agonistou (Votava, Agová 

& Kršiak, 2005; Faldyna & Zedková, 2006). 
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Podpůrná farmakoterapie by měla kromě nootropik také zahrnovat podávání vitamínů 

skupiny B a hepatoprotektiva (Faldyna & Zedková, 2006).  

Z vitamínů skupiny B je nutno podávat zejména thiamin (100 mg parenterálně po dobu 

pěti dní), a to před infúzí roztoku glukózy, neboť ta sama o sobě může vyčerpat poslední 

zásoby thiaminu v těle a vyvolat tak Wernickeho encefalopatii či akutní kardiomyopatii 

(Pecinovská, 2011). 

Rovněž je důležité eliminovat následky intenzivního pocení, které může způsobit ztrátu až 

6 litrů tekutin denně (Berková & Berka, 2006). Rehydratace a úpravy minerálové 

dysbalance (zejména hypokalémie a hypomagnezémie) lze dosáhnout ideálně kontinuální 

infúzí (Faldyna & Zetková, 2006). 

V případě rozvinutého deliria u hostilního pacienta je kromě podání sedativně působících 

farmak nutno přistoupit k fyzickému omezení (Chval, 2007). 

Je samozřejmé, že delirium tremens, a obecně závažně vyhlížející odvykací stavy po abúzu 

alkoholu a drog obecně je nutné léčit během hospitalizace na jednotce intenzivní péče, 

neboť často vyžadují nepřetržité monitorování stavu pacienta a nezřídka také umělou 

plicní ventilaci (Chval, 2007; Pecinovská, 2011). 

Po akutním odvykacím stavu vyvolaném dlouhodobou konzumací alkoholu by však měly 

být případně aplikované benzodiazepiny opatrně vysazeny, neboť mohou zvýšit 

pravděpodobnost recidivy abúzu alkoholu (Askgaard et al., 2016). 

4.1.3 Léčba odvykacího stavu po trankvilizérech 

Jako trankvilizéry jsou obvykle označována sedativně, hypnoticky a anxiolyticky působící 

farmaka s rychlým nástupem účinku, zejména benzodiazepiny a barbituráty (Votava, 

Agová, & Kršiak, 2005). 

Jelikož je terapeutická šíře barbiturátů poměrně nízká (rychle vzniká tolerance na účinek, 

nikoliv však na toxicitu), od objevení sedativních účinků benzodiazepinů jimi byly 

barbituráty nahrazeny, a v současné době je jejich ambulantní preskripce nízká (Praško, 

Látalová, Grambal, Kamarádová, & Mainerová, 2012). 

Mezi trankvilizéry lze zařadit také „Z“ hypnotika, tedy zolpidem, zopiklon či zaleplon 

(zmíněné v kap. 3.1.3.), které pacienti často užívají denně až ve dvousetnásobných 

doporučených dávkách (Chval, 2009; Kmoch, 2014). 

Odvykací stav po benzodiazepinech se v mnohém podobá syndromu z odnětí po abúzu 

alkoholu. Dominuje anxieta, nespavost, v těžších případech také hyperpyrexie, 

epileptiformní záchvaty či delirantní stavy s halucinacemi a paranoidními myšlenkami. 

Stav může končit úmrtím pacienta (Čížek, 2002; Chval, 2009; Kmoch, 2014; Dvořáček 

2015b).  
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Abúzus benzodiazepinů je často navozen iatrogenně neuváženou dlouhodobou preskripcí 

a podáváním vysokých dávek. V praxi se proto doporučuje podávat benzodiazepiny max. 8 

týdnů (Praško, 2004), někteří autoři však považují již tuto dobu za rizikovou, neboť po 3 až 

4 týdnech užívání se mohou při vysazování objevit abstinenční příznaky (Praško, Látalová, 

Grambal, Kamarádová, & Mainerová, 2012; Brett & Murnion, 2015). 

Abstinenční příznaky po vysazení barbiturátů jsou v mnohém podobné deliriu tremens. 

Léčba spočívá v jejich velmi opatrném vysazování (Dvořáček, 2015b). 

Časnější a výraznější abstinenční příznaky se objevují u pacientů medikovaných 

krátkodobě působícími benzodiazepiny (alprazolam, lorazepam) než u dlouhodobě 

působícími (klonazepam, diazepam), jak uvádí Praško, Látalová, Grambal, Kamarádová, & 

Mainerová (2012). 

Při nadužívání benzodiazepinů ve vyšších dávkách (ekvivalentních více než 10 mg 

diazepamu, nebo 1 mg alprazolamu či klonazepamu) je snižování dávek vhodné provádět 

v rámci hospitalizace, nikoliv ambulantně pro riziko vzniku záchvatů. Obvykle se 

doporučuje pacienta převést na medikaci benzodiazepinem s dlouhým biologickým 

poločasem (diazepam, chlordiazepoxid), a medikaci snižovat velmi zvolna – zejména 

v případech dlouhodobých uživatelů se záchvatovými stavy v anamnéze nebo pacientů 

užívajících vysoké dávky (Brett & Murnion, 2015) 

Existuje několik schémat postupného vysazování, nicméně snižování o více než 25 % 

dávky za týden u většiny pacientů navodí syndrom z odnětí (Praško, Látalová, Grambal, 

Kamarádová, & Mainerová, 2012).  

Jedním ze schémat je vysadit 50 % denní dávky relativně rychle, dalších 25 % pomaleji a 

posledních 25 % ještě pomaleji. Jiné schéma je koncipováno jako převedení pacienta na 

medikaci dlouhodobě působícími benzodiazepiny (diazepam), stabilizovat jej na této 

hladině 1-3 dny, následně dávku snížit o 30 %, a poté každý další den o 5-10 % původní 

dávky (Dvořáček, 2015b). 

Při vysazování benzodiazepinů se může vyskytnout rebound fenomén – stav, kdy se objeví 

potíže, pro něž byla léčba započata, často s ještě větší intenzitou než původně (Dvořáček, 

2015b). Specifičtěji tak bývá nazývána rebound anxieta (Chval & Chvalová, 2007) či 

rebound insomnie (Moráň, 2001). 

V léčbě abstinenčních příznaků je možno podat řadu jiných léků, zejména antikonvulziva 

(karbamazepin, valproát) jako profylaxi před záchvatovými stavy, propranolol či clonidin 

ke zvládání vegetativní symptomaticky. Je možné podat také ondansetron (Praško, 

Látalová, Grambal, Kamarádová, & Mainerová, 2012). 

Při úzkosti je vhodné vybírat nebenzodiazepinová anxiolytika, např. antihistaminika 

(hydroxyzin, promethazin, guaifenesin), případně nižší dávky antipsychotik, nicméně jejich 
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podáním se zvyšuje riziko hemodynamických komplikací. K zvládání insomnie je vhodné 

použít melatonin, případně „Z“ hypnotika, která jsou ovšem také zatíženy vznikem 

závislosti (Chval, 2009; Praško, Látalová, Grambal, Kamarádová, & Mainerová, 2012). 

Poslední dobou se jako perspektivní terapie při nadužívání benzodiazepinů nebo „Z“ 

hypnotik jeví léčba pregabalinem. Pregabalin má antikonvulzivní účinky, není zatížen 

rizikem vzniku závislosti a kromě toho je účinný i v léčbě generalizované úzkostné poruchy 

a sociální fobie (Racková & Janů, 2012; Ehler, 2014). 

Tkáč (2015) popisuje případ 58letého muže léčícího se pro generalizovanou úzkostnou 

poruchu, s několikaletým abúzem alprazolamu, který užíval v dávkách i 10 mg denně. 

Pacient se pokusil opakovaně, ale neúspěšně nebo s úspěchem jen částečným snížit 

užívané dávky. Později pod odborným dohledem snížil množství na 2 mg alprazolamu 

denně, další snížení netoleroval. Pacientovi byl do medikace přidán pregabalin v dávce 

600 mg per die, načež postupně vysadil alprazolam zcela a jeho psychický stav se zlepšil 

ad integrum (Tkáč, 2015). 

 

Obr. 4.1.3a: Pregabalin (DrugBank, 2016e) 

Kmoch (2015) popisuje podobný případ úzkostného pacienta, který užíval zolpidem (5 

tablet na noc). Pregabalin v dávce 300 mg denně v kombinaci s podpůrnou psychoterapií, 

motivačními rozhovory a autogenním tréninkem vedly k výraznému zlepšení 

symptomatiky a k postupnému úplnému vysazení zolpidemu (Kmoch, 2015). 

4.1.4 Léčba abstinenčních příznaků po užívání opioidů 

Obdobně jako v případě benzodiazepinů, také závislost na opiátech a opioidech bývá 

často navozena iatrogenně. Opioidní analgetika jsou zpravidla indikovány ke krátkodobé 

léčbě akutních bolestí, případně u chronických nádorových bolestí v terminálních stádiích 

maligních onemocnění, kdy případný rozvoj závislosti není ve srovnání s kvalitou života 

pacienta podstatný (Štětkářová, 2016). 
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Začátek odvykacího stavu po opioidech záleží (opět obdobně jako u benzodiazepinů) na 

době poslední aplikace, toleranci uživatele a biologickém poločase dané substance – u 

heroinu se může rozvinout do 6 hodin, u metadonu a buprenorfinu druhý či třetí den 

(Kmoch, 2014). 

Subjektivně se jedná o značně nepříjemný stav, projevující se nervozitou, anxietou, 

cravingem, v pozdější fázi se přidávají difúzní bolesti, zimnice a nechutenství (Štětkářová, 

2016; Kmoch, 2014). 

Objektivně je přítomna intrapsychická tenze, zívání, rinorea, lakrimace, mydriáza, třes, 

hyperhidróza, posléze tachykardie, elevace krevního tlaku, křeče v končetinách či břiše, 

průjem, nespavost (Kmoch, 2014;  Dvořáček, 2015b; Štětkářová, 2016).  

Ačkoliv odvykací stav po opioidech může leckdy vypadat dramaticky, ve skutečnosti 

obvykle pacienta neohrožuje na životě - snad s výjimkou přítomnosti těžkých somatických 

komorbidit, jejichž závažnost může být tímto stavem zvýšena (Dvořáček, 2015b).  

Jedním ze způsobů detoxifikace je metoda zvaná „cold turkey“ (v překladu „studený 

krocan“). Jedná se o detoxifikaci bez farmakoterapie. Název se odvíjí od „husí kůže“, tedy 

piloerekce, která se u odvykacího stavu objevuje. Klinicky jsou pak příznaky (subjektivní i 

objektivní) velmi podobné chřipce, jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích (Dvořáček, 

2015b). 

Výše zmíněný způsob nemusí přinést kýžený výsledek, neboť je zatížen rizikem podáním 

negativního reversu ze strany pacienta. Jinou metodou je detoxifikace „symptomatická“ 

s medikací naltrexonem a klonidinem, nebo kombinací spasmolytika, betablokátoru a 

benzodiazepinu (Kmoch, 2014; Dvořáček, 2015b).  

 

Obr. 4.1.4a: Heroin (hydrochlorid), se dvěma acetylovými skupinami umožňující snazší průchod 

hematoencefalickou bariérou. Patrná je fenanthrenová kostra typická pro většinu opiátů (DrugBank, 

2013d). 
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U nás je relativně častá detoxifikace, kdy se provede switch z pouličních opioidů (příp. 

jejich směsí) na buprenorfin či metadon, které mají relativně dlouhý poločas eliminace. 

Obvykle se pak dávka pomalu snižuje (stejně jako u jednoho ze zmíněných schémat u 

závislosti na benzodiazepinech), ale někdy není podávání časově omezeno, neboť se jedná 

o přístup harm-reduction, v tomto případě substituční terapii - uživatelé si pod odborným 

dohledem aplikují drogu, neužívají ji intravenózně a nemusí shánět finance 

prostřednictvím krádeží, prostituce nebo prodáváním drog (Kmoch, 2014, Dvořáček, 

2015b). 

Jeden z recentních výzkumů ukázal, že při syndromu z odnětí může pomoci dronabinol, 

což je syntetický kanabinoid (parciální agonista na CB1 receptorech). V dávce 20-30 mg byl 

podáván subjektům závislým na opioidech a kontrolován placebem a oxykodonem. 

Dronabinol vykázal poměrně dobrý efekt (byť dle předpokladu menší než oxykodon), ve 

vyšších dávkách (30 mg) ovšem zvyšoval tepovou frekvenci a pacienti si stěžovali na 

vedlejší psychoaktivní účinky. V kombinaci s klonidinem by ovšem mohl být poměrně 

slibnou strategií pro zvládání těchto stavů (Lofwall, Babalonis, Nuzzo, Elayi, & Walsh, 

2016). 

V ČR je v čase vydání této práce mj. registrován přípravek Suboxone® (buprenorfin + 

naloxon v poměru 4:1), který je určen pro substituční terapii. Při sublinguálním podání 

dochází k potlačení abstinenčních příznaků (naloxon, opioidní antagonista se touto cestou 

nevstřebá). Při zneužití Suboxonu jeho intravenózní aplikací naopak naloxon (který má 

mnohem větší afinitu) vyvolá abstinenční příznaky (Kmoch, 2014). 

Abstinenční příznaky se ovšem nemusí dostavit jen při zneužití suboxonu či nedostatku 

drogy. V zahraniční literatuře byly nově popsány případy užití nalmefenu (farmaka 

používaného ke snížení konzumace alkoholu) u uživatelů opioidů, u kterých následně 

propukly abstinenční příznaky (Dahmke, Kupferschmidt, Kullak-Ublick, & Weiler, 2015; 

Donnerstag et al., 2015). 

Jiným příkladem je „nucená abstinence“ např. když uživatel nastoupí výkon trestu odnětí 

svobody. Přestože v některých případech mohou být uživatelé-vězni převedeni na léčbu 

metadonem, ve všech případech však není možné např. kvůli nepoměrně vysokým 

ekvivalentním dávkám metadonu, které by dotyčná osoba musela dostávat, aby byl 

účinek metadonu srovnatelný nebo alespoň částečně snesitelný ve srovnání s 

předchozím užíváním opiátů (Maradiaga, Nahvi, Cunningham, Sanchez, & Fox, 2016). 

4.2. Léčba odvykacího stavu po užívání stimulancií  

Odvykací stav po odnětí stimulancií bývá spíše nepříjemný než nebezpečný. Obecně 

nejsou subjektivně nepříjemné jako po odnětí opioidů. Odvykací stav se rozvíjí v závislosti 

na biologickém poločase užívané drogy; vrcholí za 2-4 dny a končí obvykle do týdne 

(Dvořáček, 2015b). 
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4.2.1. Odvykací stav po budivých aminech 

Klinický obraz stavu po odnětí stimulancií zahrnuje letargii, únavu, zvýšené 

psychomotorické tempo, craving po droze, hyperfagii, insomnii či naopak hypersomnii a 

abnormální sny (Kmoch, 2014; Dvořáček, 2015b).  

Odvykací stav není životu nebezpečný a nepředstavuje ani vážné zdravotní riziko. Možnou 

komplikací mohou být perzistující psychotické komplikace po užívání stimulancií v 

„jízdách“. V takovém případě je možno medikovat pacienta některými antipsychotiky 

(quetiapin, risperidon, aripiprazol), jak uvádí Kmoch (2014). Neklid a podrážděnost je pak 

možno léčit tiapridem (Svobodová, 2009).  

Mezi závažnější důsledky těchto stavů patří depresivní stavy (Dvořáček, 2015b), jež jsou 

často spojeny s impulzivitou (Zhang et al., 2015),  kdy je možno použít kombinaci 

psychoterapie a farmakoterapie - zde typicky antidepresiva třídy SSRI (citalopram) či SNRI 

(venlafaxin), případně NDRI (bupropion). Bupropion má mírně stimulační účinky a může 

z malé části substituovat účinky stimulační drogy (v této indikaci se experimentálně 

používá k potlačení cravingu) a snížit tak riziko relapsu (Látalová & Pidrman, 2004). 

Oficiální indikací bupropionu je mj. deprese a podpora při odvykání kouření (Látalová & 

Pidrman, 2004; Králíková, Pohlová, & Štěpánková, 2007). 

Dalším nebezpečím jsou suicidiální tendence, které se v průběhu abstinence mohou 

v případě intenzivnějších depresivních prožitků objevit; pacientův stav je pak nutno 

v takovém případě pečlivě sledovat (Svobodová, 2009). 

Samozřejmostí je zapojení do intenzivního programu pro prevenci relapsu, neboť při 

farmakoterapii pomocí antidepresiv může případné užití drogy vyvolat životu nebezpečný 

serotoninový syndrom. V takovém případě je vhodné vysadit serotonergní léky a 

medikovat dotyčného biperidenem, event. antikonvulzivy a/nebo benzodiazepiny (ideálně 

lorazepamem pro jeho afinitu k periferním benzodiazepinovým receptorům), případně 

podáním antiserotonergního farmaka – cyproheptadinu či methylsergidu  (Mohr, 2001; 

Prokeš & Suchopár, 2014). 

Výzkum, který provedli Fuller, Murray, & Horner (2015) naznačuje, že by se v léčbě 

odvykacích stavů po abúzu dextroamfetaminu (a patrně i dalších derivátů amfetaminu) 

mohl uplatnit N-methyl-D-aspartátový (NMDA) antagonista ketamin. Ve studii autoři 

zjistili, že užívání dextroamfetaminu vede ke snížení neurotrofinů v mozku (zejména BDNF 

– brain derived neurotrophic factor), zejména v nucleus accumbens a v hippokampu. 

Studie probíhala v animálním modelu a extrapolovat výstupní data na člověka a aplikovat 

je následně v praxi je složité, nicméně ketamin (oficiálně užívaný jako veterinární 

disociativní anestetikum) se ukázal jako poměrně účinný při terapii těchto stavů a dá se 

do budoucna předpokládat jeho potenciální využití i v humánní terapii (Fuller, Murray, & 

Horner 2015). Ketamin se v současné době používá v některých případech jako 
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anestetikum (Gorlin, Rosenfeld, & Ramakrishna, 2016), nebo experimentálně v léčbě 

deprese (Zanos et al., 2016). 

4.2.2. Odvykací stav po užívání ostatních stimulancií 

Odvykací stav následující po dlouhodobém užívání jiných látek než kokainu a amfetamin-

like substancí bývá obdobně spíše subjektivně nepříjemný než nebezpečný (Dvořáček, 

2015b). 

Odvykací stav po dlouhodobém užívání kofeinu zahrnuje relativně lehké symptomy, jako 

jsou např. únava, bolesti hlavy, únava či nespavost, neklid, úzkost, symptomy 

připomínající chřipku, lehčí poruchy kognitivních funkcí, pocit nedostatku energie, 

zhoršená koncentrace a dysforie (Laňková, 2003; Addicott & Laurienti, 2009; Mermi et al., 

2015; Evatt, Juliano, & Griffiths, 2016), výjimečně také třes, svalovou rigiditu a zmatenost 

(Grundmann, 2001).  

Bergin & Kendler (2012) uvádí jako možné projevy kromě výše zmíněných také úzkost, 

depresivní náladu, nauzeu a zvracení (Bergin & Kendler, 2012). 

V případě kofeinu se příznaky z odnětí objevují zhruba za 12 hodin (Juliano & Griffiths, 

2004). 

Přestože odvykací stav po kofeinu není nijak zvlášť nebezpečný, ve studii, kterou provedli 

Rogers, Heatherley, Mullings, & Smith (2013), byl měřen výkon a některé kognitivní 

funkce ve dvou skupinách testovaných subjektů (jednalo se o placebem kontrolovanou 

studii). Vyšlo najevo, že průměrní konzumenti a konzumenti, kteří užívali kofein ve vyšších 

dávkách než 40 mg (ačkoli průměrný konzument čaje či kávy obvykle denně užije stovky 

miligramů kofeinu), trpěli únavou a signifikantně byly zhoršeny některé jejich kognitivní 

funkce, např. zhoršená pozornost, zpomalený reakční čas a některé rozpoznávací 

schopnosti. Ve studii rovněž vyšlo najevo, že skupině, která nebyla navyklá na konzumaci 

kofeinu, nebyly po podání kofeinu naměřeny lepší výsledky než obvykle, neboť kofein 

(podaný v dávkách 100 mg a 150 mg s odstupem 90 minut) na ně v této dávce působil 

jako anxiogenní faktor a způsoboval nervozitu (Rogers, Heatherley, Mullings, & Smith; 

2013).  

Odvykací příznaky po dlouhodobém užívání nikotinu (zpravidla ve formě tabákových 

výrobků) jsou co do příznaků velmi podobné jako u kofeinu, nicméně přetrvávají delší 

dobu a jsou subjektivně více nepříjemné. Ani v tomto případě však není abstinenční 

syndrom sám o sobě nebezpečný (Nešpor, 2006). 

Nikotin je z těla - zejména u silných kuřáků – odbouráván velmi rychle (biologický poločas 

je zhruba 2 hodiny), proto do několika hodin od poslední dávky nikotinu dochází k rozvoji 

abstinenčních příznaků (Králíková, 2011).  
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Mezi abstinenční příznaky patří nervozita, intenzivní potřeba kouřit, poruchy soustředění, 

paměti a některých dalších poznávacích schopností, poruchy spánku, neschopnost 

odpočívat, dysforická nálada, zvýšená chuť k jídlu, zácpa a palpitace (Pilařová, 2003; 

Kálíková, Pohlová & Štěpánková, 2007a, 2007b). 

Přestože Nešpor (2006) doporučuje přestat kouřit najednou (tedy nikoliv postupně 

omezovat množství vykouřených tabákových výrobků), ke zvládání abstinenčních 

syndromů lze s úspěchem využít nikotinové náhražky ve formě žvýkacích gum, pastilek, 

ústního spreje či náplatí, případně parciálního agonistu nikotinových receptorů – 

vareniklin, ideálně v kombinaci s bupropionem (Pilařová, 2003; Pohlová & Štěpánková, 

2007a, 2007b; Štěpánková & Králíková, 2010). 

Příznaky abstinenčního syndromu mohou imitovat a také vyvolat panickou ataku, což 

může být důvodem, proč jsou kuřáci trpící panickou poruchou (potažmo jinou úzkostnou 

poruchou) v odvykání kouření méně úspěšní než kuřáci bez psychiatrické komorbidity 

(Leyro & Zvolensky, 2013). 

Obdobné závěry vyplynuly ze studie, kterou provedli Aguirre, Madrid, & Leventhal (2015), 

kteří ve studii s lidmi (kuřáky) podrobněji zkoumali subjektivní důvody potřeby kouřit. 

Vyšlo najevo, že kromě tělesných příznaků vzniklých v souvislosti s odnětím nikotinu měli 

zkoumaní lidé větší pohotovost k dysforii a naopak nízkou pozitivní afektivitu, která 

způsobovala nutkání pokračovat v kouření (Aguirre, Madrid, & Leventhal, 2015). 

Abstinenční příznaky a lačnění po tabáku je z neurofyziologického hlediska následkem 

nerovnováhy v nikotinových receptorech lokalizovaných v locus coeruleus, které 

modifikují aktivitu noradrenergní dráhy projikované do frontálního kortexu. Stejně pak, 

jako u ostatních drogových závislostí, hraje roli dopaminergní dráha (zejména v systému 

odměny). Ta začíná v mezencephalu, konkrétně ve ventrálním tegmentu, probíhá skrz 

nucleus accumbens a projekce končí v prefrontálním kortexu (Pilařová, 2003).  

Někteří autoři také odkazují na studie, v nichž vyšlo najevo, že v roli nikotinové závislosti 

hrají změny také v glutamátergní transmisi, neboť chronická expozice nikotinu snižuje u 

potkanů expresi glutamátergního transportéru 1 (GLT-1) a zhoršuje cystein-glutamátový 

antiportový systém (xc-) v ncl. accumbens (Alajaji, Bowers, Knackstedt, & Damaj, 2013).  

Leach, Holliday, Kutlu, & Gould (2015) publikovali závěry studie, v níž bylo zjištěno, že se 

na abstinenčních příznacích po nikotinu rovněž podílí hormony štítné žlázy. Kouření 

ovlivňuje řadu endokrinních funkcí, mimo jiné alteruje hladiny thyreoidních hormonů. Ve 

zmíněné animální studii bylo zjištěno, že substituce hormony štítné žlázy při jejich depleci 

jako následku užívání nikotinu snižuje kognitivní deficit objevující se právě v rámci 

odvykacího stavu (Leach, Holliday, Kutlu, & Gould, 2015) 
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V animální studii, kterou provedli Alajaji, Bowers, Knackstedt, & Damaj (2013), vyšlo 

najevo, že craving po odnětí nikotinu u myší úspěšně potlačuje také ceftriaxon, β-

laktamové antibiotikum, které je řazeno do skupiny antibiotik souhrnně označovaných 

jako cefalosporiny 3. generace. Cefrtiaxon je širokospektré baktericidní antibiotikum, 

které vzhledem k jeho molekulární struktuře dobře proniká hematoencefalickou bariérou 

a je proto lékem volby (mimo jiné) v případě neuroboreliózy či meningitidy, zejména u 

dětí (Švihovec, Sechser, Nyč, Fendrich, & Martínková, c2007; Alajaji, Bowers, Knackstedt, 

& Damaj, 2013). 

Dalším ze zajímavých objevů je závěr studie, jejímiž autory byli Varani, Aso, Moutinho, 

Maldonado, & Balerio (2014). V experimentu s hlodavci byl zvířatům podáván nikotin ve 

formě soli nikotinhydrogentartátu. Příznaky, které pak byly navozeny aplikací naloxonu 

vyvolaly u myší typické projevy odnětí nikotinu, jako jsou anxiózní chování a také 

somatickou komponentu abstinenčního syndromu.  Aplikace GABAB agonisty, baklofenu, 

odstranilo u zvířat anxietu a tělesné příznaky abstinence, nikoliv ovšem pohotovost 

k dysforii. Zdá se tak, že farmakologické ovlivnění GABAB receptorů může být v blízké 

budoucnosti perspektivním způsobem, jak odstranit velkou část nežádoucích účinků 

způsobených odnětím nikotinu (Varani, Aso, Moutinho, Maldonado, & Balerio, 2014). 

Baklofen se v současnosti používá k léčbě spasticity pro jeho výrazný spasmolytický a 

myorelaxační účinek (Suchý, 2007). 

Častým a nepříjemným důsledkem abstinence od nikotinu – přechodným kognitivním 

deficitem – se zabýval výzkum, jehož výsledky publikovali Poole, Connor, & Gould (2014). 

Ve studii (rovněž v animálním modelu) byl hlodavcům podáván donepezil, inhibitor 

acetylcholinesterázy. Ve skupině, které byl dodáván donepezil v dávkách, při nichž se 

neobjevila alterace lokomoční aktivity či anxiózního chování bylo zjištěno částečné 

zlepšení při řešení kontextuálních úloh (Poole, Connor, & Gould; 2014). Donepezil je 

v současné době indikován při léčbě kognitivních deficitů, zejména při léčbě Alzheimerovy 

choroby (Meguro, Ouchi, Akanuma, Meguro, & Kasai, 2014).  

Pro klinickou praxi se jeví jako poměrně zajímavá zjištění, vyplývající ze studie s kuřáky, 

kterou provedl Bujarski et al. (2015), v níž se výzkumníci soustředili na subjektivní pocity 

kuřáků během prvního dne abstinence. Lidé ve studii byli rozdělení na středně těžké a 

těžké kuřáky (měřeno podle Fagerströmova testu závislosti na nikotinu). Při sledování 

kuřáků po poslední vykouřené cigaretě byl subjektivně zjištěn daleko větší craving u 

těžkých kuřáků během prvních čtyř hodin, přičemž posléze během dne ustupoval. Naopak 

u středně těžkých kuřáků se craving dostavil později, ale během prvního dne abstinence 

vzrůstal (Bujarski et al., 2015). 



 

40 

4.3. Terapie odvykacích stavů po halucinogenech 

Odvykací stavy po užívání halucinogenů nejsou známy (Dvořáček, 2015b), neboť 

halucinogeny nepředstavují často zneužívanou skupinu látek (Chvíla, 2002). 

Užívání halucinogenů neobnáší riziko fyzické závislosti (Čížek, 2002), pouze v případě 

marihuany se objevují informace o přibližně 10 % uživatelů, u kterých došlo k rozvoji 

psychické závislosti (Chvíla, 2002). V takovém případě dochází obvykle k rozvoji 

nespecifických symptomů, jako jsou poruchy pozornosti, psychomotorický neklid, 

podrážděnost, úzkost, či poruchy spánku (Dvořáček, 2015b; Minařík & Kmoch, 2015). 
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5. Farmakoterapie závislostního chování 

Vlastní závislostní chování je farmakoterapeuticky ovlivnitelné podstatně hůře, neboť se 

nejedná o akutní psychický či somatický stav, jakým jsou intoxikace či akutní abstinenční 

syndrom, ale soubor maladaptivních vzorců chování, které vedou k opakovanému užití 

látky (Brown, Kupchik, & Kalivas, 2013). Hollen (2009) definuje závislost následovně: 

„Závislost je komplexní porucha, jejímž klíčovým diagnostickým kritériem je opakované 

nutkání užít konkrétní látku, nebo vykonávat určitou činnost navzdory negativním 

dopadům.“ (Hollen, 2009, přeloženo) 

V terapii závislostí však lze farmakologickou cestou ovlivnit závislostní chování pacienta 

v zásadě třemi způsoby, jak je definuje Dvořáček & Kalina (2015): averzivní léčbou 

(chemickou senzitizací), použitím anticravingových preparátů, případně substituční 

léčbou. Ne všechny možnosti je však možno použít u závislostí na různých skupinách látek.  

Jako čtvrtou třídu farmak, které však nejsou zatím používány v humánní medicíně, lze 

označit vakcíny proti drogám. Ty by se v blízké budoucnosti mohly stát velmi slibným 

nástrojem při léčbě a prevenci závislostí, nicméně jejich intenzivní vývoj trvá již přes dvě 

desetiletí (O'Brien, 1997) a naráží na četné problémy z hlediska farmakochemie (Alving, 

Matyas, Torres, Jalah, & Beck, 2014). 

V praxi se pak někdy mohou tyto strategie kombinovat - např. kompozitní přípravek 

Suboxone® se používá při substituční léčbě (u lidí závislých na opiátech), v případě i.v. 

užití však dojde kvůli obsaženému naloxonu k abstinenčnímu syndromu (Pavlovská & 

Minařík, 2015), takže při užití non lege artis může fungovat také jako averzivní farmakum.  

Kromě výše zmíněných přístupů k závislostnímu chování lze ještě přiřadit léčbu 

komorbidních onemocnění – např. ovlivnění depresivního prožívání antidepresivy, které 

sekundárně může snížit užívání drogy jejím uživatelem (Dvořáček & Kalina, 2015). 

Psychiatrické komorbidity při závislostním chování ovšem přesahují svou tématikou a 

rozsahem zaměření této práce. 

Při léčbě závislostního chování je nutno brát v potaz, že i při plné compliance pacienta 

může úspěšnost léčby snížit skutečnost, se kterou se potýkají odborníci i při léčbě jiných 

psychiatrických pacientů – genetický polymorfismus (Raboch, Jirák & Paclt, 2007; Bauer, 

Soares, & Nielsen, 2015). 

Bauer, Soares, & Nielsen (2015) zmiňují 60% - 70% úspěšnost při léčbě psychiatrických 

pacientů v USA. Přestože se toto číslo může v tuzemských podmínkách lišit, je především 

na místě problematika slovního spojení „úspěšná léčba“, neboť tento termín lze vykládat 

jako léčbu, při níž se pacientův stav zlepší natolik, aby pacient působil jako kvalitně 

zaléčen, ale také tak, že dosáhne plné remise. Systematický přehled, který autoři 
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publikovali, však bezesporu podává řadu cenných informací o možnostech současné léčby 

drogových závislostí a limitech takové léčby (Bauer, Soares, & Nielsen, 2015). 

V současné době značným tempem narůstá počet poznatků o roli dalších receptorových 

systémů, které se více či méně uplatňují ve vzniku či udržování závislostí. U řady 

endogenních peptidů byla identifikována i jiná funkce, než která byla dosud považována 

za primární, či jedinou. Bylo zjištěno, že ghrelin, či glukagon-like peptid 1, mají kromě 

regulačních funkcí v příjmu potravy také vliv na cholin-dopaminergní dráhu v systému 

odměny a ovlivňují závislostní chování u lidí závislých na amfetaminech, nikotinu, alkoholu 

či kokainu. Do budoucna tedy receptorové systémy, na nichž působí zmíněné ligandy, 

mohou být cílem farmakoterapeutického ovlivnění závislostního chování (Engel & Jerlhag, 

2014). 

Dalším zajímavým poznatkem je možnost ovlivnění závislostního chování pomocí N-

Acetylcysteinu. N-Acetylcysten se v současné době používá jako antidotum při 

předávkování paracetamolem, nicméně výsledky naznačují, že podávání N-Acetylcystenu 

(prekurzoru aminokyseliny cysteinu) může snížit pravděpodobnost relapsu navrácením 

drogou ovlivněné aktivity glutamátergního systému v synapsích nucleus accumbens 

(Kalivas, 2007; Brown, Kupchik, & Kalivas, 2013). 

Rovněž se zvyšuje zájem o účinnost fytofarmak – recentní studie naznačují různou 

účinnost u řady tradičních rostlinných léčivých přípravků – např. stimulancia kratomu, 

halucinogenního ibogainu, ženšenu, třezalky tečkované, a dalších (Martin & Dušek, 2007; 

Ward, Rosenbaum, Hernon, McCurdy, & Boyer, 2011) 

5.1. Averzivní terapie 

Podstatou averzivní terapie je vyvolat nepříjemné účinky při užití drogy a tím „odstrašit“ 

jejího uživatele. Averzivní terapie je poměrně dobře a dlouho prozkoumaná u typického 

zástupce ze skupiny senzitizujících farmak – disulfiramu (Dvořáček & Kalina, 2015), který 

se začal v léčbě alkoholismu používat již v první polovině 20. Století (Draper & McCance-

Katz, 2009). 

Disulfiram (mezi laickou veřejností známější pod obchodním názvem Antabus®) působí 

jako inhibitor aldehyddehydrogenázy. Sám o sobě nemá psychoaktivní potenciál, ale při 

konzumaci již malého množství alkoholu (10 – 20 g) při souběžné medikaci disulfiramem 

dochází v těle uživatele k nahromadění acetaldehydu, což se projevuje jako tzv. 

disulfiramová reakce – u intoxikovaného subjektu dochází k zvýšenému pocení, zvracení, 

hypotenzi, tachykardii, hypoventilaci, kolapsovému stavu až bezvědomí (Lincová & 

Farghali, c2007; Dvořáček & Kalina, 2015).  

Draper & McCance-Katz (2009) zmiňují, že disulfiram musí být nasazen nejdříve 24 hodin 

po ukončení konzumace alkoholu, a konzumovat alkohol po jeho léčbě je „bezpečné“ 
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nejdříve za 6 dní, kdy se obnoví aktivita blokovaného enzymu aldehyddehydrogenázy. 

Disulfiram mimo jiné inhibuje aktivitu β-hydroxylázy - enzymu, který je zodpovědný za 

konverzi dopaminu na noradrenalin. U predisponovaných jedinců tak může vyvolat 

psychotické stavy (Draper & McCance-Katz, 2009). 

Obdobně jako disulfiram však působí řada dalších léčiv (nikoliv pouze psychofarmaka), 

např. chlorpropamid, glibenclamid, metronidazol, furazolidon, procarbazin, sulfonamidy, 

tolbutamid či cefalosporiny. Metronidazol podaný souběžně s disulfiramem může 

dokonce způsobit rozvoj psychózy (Lincová & Farghali, c2007; Straka et al., 2011). 

Podobně pozření houby Hnojníku Inkoustového může pro blokaci aldehyddehydrogenázy 

způsobit „antabusový efekt“ (Martin & Dušek, 2007; Láznička, 2011). 

Disulfiram byl rovněž recentně s úspěchem vyzkoušen u pacientů závislých na kokainu, 

kde vedl k nižšímu příjmu drogy (Haile, Kosten, & Kosten, 2009). 

V práci, kterou publikovali Haile & Kosten (2013) vyšlo najevo, že disulfiram může snížit, 

ale také zvýšit užívání kokainu u jeho uživatelů, a to v závislosti na dávce disulfiramu, 

kterou byl subjekt medikován. Zatímco dávky disulfiramu do 124 mg per die zvýšily příjem 

kokainu, disulfiram v dávce 250 mg denně naopak příjem drogy snížil. Anticravingový 

efekt je způsoben schopností disulfiramu a jeho metabolitu diethyldithiokarbamátu vázat 

měďnaté ionty. Nedostatek měďnatých iontů pak snižuje aktivitu měď-dependentních 

enzymů, jako např. enzymu dopamin-β-hydroxylázy, který je zodpovědný za konverzi 

dopaminu na noradrenalin (Kreek, LaForge, & Butelman, 2002; Haile & Kosten, 2013). U 

většiny subjektů byl post hoc vypočítán anticravingový efekt u disulfiramu v dávkách 4 

mg/kg tělesné hmotnosti. U lidí s genotypem kódujícím nízkou aktivitu zmíněného 

enzymu se však tento jev nepotvrdil. Jedná se o další důkaz důležitosti farmakogenetiky 

(Haile & Kosten, 2013). 

Dříve byl používán v averzivní terapii při léčbě alkoholismu také apomorfin, který působil 

emeticky. Podstatou terapie bylo vytvořit reflex zvracení po požití alkoholu. V současnosti 

je tato metoda považována za obsoletní (Láznička, 2011). 

5.2. Anticravingová terapie 

Anticravingová terapie má mít v ideálním případě za následek výrazné snížení cravingu 

(bažení) po droze, případně zmírnit subjektivní požitek z užití drogy (Dvořáček & Kalina, 

2015). Anticravingově působí kromě níže zmíněných farmak též řada antidepresiv 

(Pavlovská & Minařík, 2015), jejich problematika však přesahuje rámec tohoto textu. 

5.2.1. Acamprosat 

Acamprosat (Campral®) je v současné době používán zejména u lidí, kteří abstinují od 

alkoholu a má mít za účel snížit pravděpodobnost relapsu (Dvořáček & Kalina, 2015).  
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Akamprosat je z chemického hlediska podobný kyselině gama-aminomáselné a taurinu. 

Působí agonisticky na GABAergních receptorech a antagonisticky na NMDA (N-methyl-D-

aspartátových) receptorech, neboť chronickým abúzem alkoholu vzniká dysbalance mezi 

těmito systémy (Koob, Kenneth Lloyd, & Mason, 2009; Láznička, 2011).  

 

Obr. 5.2.1a: Akamprosat (Drugbank, 2016f) 

V řadě studií s lidmi léčícími se pro problémovou konzumaci alkoholu akamprosat vykázal 

signifikantně lepší výsledky, ve srovnání s placebem (Buonopane & Petrakis, 2009; Harris 

et al., 2013). 

5.2.2 Naltrexon 

Naltrexon je opioidní antagonista používaný zejména při závislosti na opiátech, resp. 

opioidech (Watson & Lingford-Hughes, 2007; Bundalo-Vrbanac, Buljan, Peitl, & Gelo, 

2012). Podstatou jeho účinku je blokování účinku exogenních i endogenních (β- endorfiny) 

opioidů (Láznička, 2011). Poslední dobou se však ukazuje jeho schopnost potlačovat 

bažení také při abstinenci od alkoholu (Draper & McCance-Katz, 2009).  

Naltrexon lze kombinovat s acamprosatem pro zvýšení účinku (Dvořáček & Kalina, 2015), 

nicméně jiní autoři (Láznička, 2011) tuto kombinaci za účinnější nepovažuji. Kombinace 

naltrexonu a disulfiramu je nevhodná, neboť může obnášet vyšší riziko hepatotoxicity 

(Láznička, 2011).  

Metaanalýzy řady studií poukazují na kvalitativně rozdílný efekt v případě používání 

naltrexonu či akamprosatu u pacientů léčících se pro závislost na alkoholu. Zatímco 

naltrexon je účinnější pro redukci konzumace alkoholu u neabstinujících pacientů, 

akamprosat se ukazuje být účinnějším v případě udržování abstinence (Oliva, Maisel, 

Gordon, & Harris, 2011). 

V léčbě alkoholismu se používá kromě naltrexonu také topiramát (Bundalo-Vrbanac, 

Buljan, Peitl, & Gelo, 2012) 
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Biologický poločas naltrexonu, resp. jeho aktivních metabolitů je 96 hodin (Watson & 

Lingford-Hughes, 2007). Výhodou je proto jeho přetrvávající účinek, i pokud jej pacient 

zapomene užít. 

Mann et al. (2013) však v designově solidní studii vliv akamprosatu a naltrexonu v léčbě 

závislosti na alkoholu zpochybňuje (Mann et al., 2013). 

5.2.3. Vareniklin 

Vareniklin (Champix ®) je léčivá látka používaná při odvykání od kouření. Jedná se o 

parciálního agonistu α4β2-nikotinových cholinergních receptorů (Turanská, Poledníková, & 

Skřičková, 2009) a stojí tak více na pomezí anticravingové a substituční léčby. 

5.2.4. Nalmefen 

Nalmefen je antagonista na opioidních receptorech, po jehož užití dochází ke snížení 

subjektivně příjemných požitků z konzumace alkoholických nápojů. Jeho podávání tak 

snižuje množství konzumovaného alkoholu. Lék má být užit cca 1-2 hodiny před 

zahájením konzumace, event. dříve, pokud dotyčná osoba tuší, že bude konzumovat 

alkohol (Dvořáček & Kalina, 2015). 

5.2.5. Bupropion 

Bupropion je antidepresivum třídy NDRI - selektivních inhibitorů zpětného vychytávání 

dopaminu a noradrenalinu (Haile & Kosten, 2013). Jako takové má proto aktivizační 

účinky a je vhodné zejména u depresí spojených s apatií a hypobulií, naopak 

kontraindikován je u úzkostných poruch a mánií (Koob, Kenneth Lloyd, & Mason, 2009). 

V posledních letech se ukazuje jeho potenciál při léčbě odvykacích symptomů u závislosti 

na nikotinu, ale i dalších stimulancií (Javitz, Swan, & Lerman, 2011; Haile & Kosten, 2013; 

Dvořáček & Kalina, 2015). 

5.2.6. Doxazosin 

Doxazosin je selektivní α1-adrenergní antagonista, užívaný pro léčbu hypertenze, který 

v animálních studiích i ve studiích s lidmi závislými na kokainu snížil v dávce 4 mg denně 

subjektivně příjemné pocity plynoucí z užití kokainu. Adrenergní α1 receptory jsou 

lokalizovány mj. v ncl. accumbens, kde modulují výdej dopaminu. Obdobný efekt má 

prazosin, jehož nevýhodou je ovšem kratší biologický poločas (Haile & Kosten, 2013). 

5.2.7. Olanzapin 

Olanzapin je léčivo, které patří do skupiny atypických antipsychotik. Littlewood et al., 

(2015) provedli studii, ve které byl měřen efekt olanzapinu v dávkách 2,5 mg, resp. 5 mg 

denně na konzumaci alkoholu u problematických konzumentů, přičemž výsledky byly 

porovnány s placebem.  
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Měřen byl počet dní, během kterých subjekt konzumoval alkohol, a množství 

zkonzumovaného alkoholu v takový den. Olanzapin vykazoval signifikantní účinnost ve 

snižování množství alkoholu, které konzument pozřel, a účinný byl také ve snižování 

celkového počtu dní, během kterých dotyčná osoba pila alkohol. Závěr studie také 

poukázal na dávkově závislou účinnost olanzapinu v této indikaci (Littlewood et al., 2015). 

5.2.8. Vigabatrin 

Vigabatrin je antikonvulzivum, jehož účinek spočívá v inhibici inaktivace kyseliny gama-

aminomáselné (Lüllmann, Mohr, & Wehling; 2004). Vigabatrin se ukázal jako látka, která 

snižovala intenzitu reward mechanismu, čímž snižovala příjem kokainu a metamfetaminu 

u testovaných subjektů. Pro jeho klinické použití v této indikaci je ovšem nutný další 

průzkum tohoto fenoménu (Elkashef et al., 2008). 

5.2.9. Baklofen 

Obdobně jako vigabatrin, i baklofen patří mezi léčiva ovlivňující GABAergní systém, tedy 

receptorový systém, jehož endogenním ligandem je kyselina γ-aminomáselná. Baklofen se 

ukázal jako účinný v potlačování anxiety u myší abstinujících od nikotinu (Varani, Aso, 

Moutinho, Maldonado, & Balerio, 2014). Kalivas (2007) popisuje rovněž jeho schopnost 

snižovat pravděpodobnost relapsu jak v animálním, tak humánním modelu závislosti na 

kokainu (Kreek, LaForge, & Butelman, 2002; Kalivas, 2007) 

5.3. Substituční léčba 

Substituční léčba má za úkol závislou osobu stabilizovat podáváním farmaka s podobnými 

účinky, jaké má droga, na které je dotyčná osoba závislá. Tato léčba má oproti užívání 

„pouličních“ drog řadu výhod – patrně nejdůležitější je navázání terapeutického vztahu 

mezi pacientem a lékařem, resp. navázání kontaktu se zdravotnickým zařízením. Kromě 

toho je substituce jinou látkou postupem, při němž se minimalizuje výskyt nežádoucích 

účinků – pacient je převeden na látku s delším poločasem eliminace, což umožňuje 

dávkování jednou denně, nebo alespoň snížit počet užívaných dávek drogy denně. Dále se 

podává léčivo s přesně stanoveným množstvím účinné látky, což rovněž minimalizuje 

pravděpodobnost předávkování, nebo naopak abstinenčních projevů. Výhodou 

substituční léčby také je, že se zpravidla podává perorálně, pročež odpadají rizika spojená 

s nitrožilní aplikací. Nezanedbatelným přínosem jsou také minimální výdaje na tuto léčbu 

ve srovnání s užíváním ilegálních drog, což představuje daleko vyšší možnost zlepšení 

socioekonomického stavu pacienta (Popov, 2008; Pavlovská & Minařík, 2014).  

5.3.1. Substituce u závislosti na opiátech a opioidech 

V substituční terapii závislostí na opiátech a opioidech jsou v Česku prakticky využívány 

pouze dvě látky: plný agonista opioidních receptorů – metadon, a parciální agonista 

opioidních receptorů – buprenorfin. V zahraničí jsou využívány i jiné látky, např. 
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dihydrokodein, morfin, dokonce i heroin (Draper & McCance-Katz, 2009; Oliva, Maisel, 

Gordon, & Harris, 2011; Saber-Tehrani, Bruce, & Altice, 2011; Pavlovská & Minařík, 2015).  

Metadon je silný syntetický opioid, s výraznými analgetickými účinky, s pomalým 

nástupem účinků a způsobuje jen minimální euforii. Metadon se podává perorálně 

(obvykle pod odborným dozorem), má dlouhý biologický poločas, což umožňuje 

dávkování jednou denně - v závislosti na toleranci uživatele a délce drogové kariéry se 

dávky pohybují od 5 do stovek miligramů per die (Watson & Lingford-Hughes, 2007; 

Pavlovská & Minařík, 2015). Metadonové programy v USA fungují již přes půl století. 

Opatrnosti je zapotřebí při jeho podávání HIV-pozitivním pacientům, neboť 

antiretrovirotika mohou inhibovat aktivitu enzymů podílejících se na metabolismu 

metadonu, což může vyústit ve zvýšené až toxické plazmatické hladiny metadonu (Oliva, 

Maisel, Gordon, & Harris, 2011; Pavlovská & Minařík, 2015) 

Buprenorfin je částečný agonista na opioidních receptorech (Molfenter et al., 2015) 

s relativně dlouhým biologickým poločasem (Watson & Lingford-Hughes, 2007; Draper & 

McCance-Katz, 2009). Jelikož se jedná o parciáního agonistu, je relativně bezpečný při 

předávkování (není-li kombinován s dalšími psychoaktivními látkami), abstinenční 

příznaky po užívání buprenorfinu jsou rovněž méně závažné (Pavlovská & Minařík, 2015). 

Jelikož byl buprenorfin často zneužíván intravenózně (zatímco lege artis je podání 

sublinguálně), byl vyvinut kombinovaný preparát Suboxone® buprenorfinu a naloxonu 

v poměru 4:1, jenž znemožňuje i.v. podání – naloxon není perorálně vstřebatelný, zatímco 

při intravenózním podání vyvolá abstinenční příznaky (Kreek, LaForge, & Butelman, 2002; 

Smith, 2011; Pavlovská & Minařík, 2015). 

Perspektivně se v zahraničí donedávna jevila rovněž substituce L-α-Acetyl-Methadolem 

(LAAM). Jedná se o plného agonistu, co do účinků podobého metadonu, ale s ještě delším 

poločasem eliminace, pročež může být podáván pouze třikrát týdně. Pro závažně 

nežádoucí účinky byl však stažen z trhu (Cropsey, Villalobos, & St. Clair, 2009). 

5.3.2. Substituce u budivých aminů 

V případě závislostního chování hraje významnou roli prefrontální kortex, který je 

ovlivňován řadou mediátorů, jako je GABA, serotonin, dopamin, noradrenalin či glutamát. 

Receptorové systémy těchto ligandů ovlivňuje primárně či sekundárně řada léčiv 

používaných v různých indikacích (obvykle u narkolepsie, ADHD, ale i dalších 

psychiatrických poruch) – kromě již zmíněného methylfenidátu např. modafinil, 

bupropion, gabapentin, mirtazapin, perindopril, carvediol, clonidin, rivastigmin, 

atomoxetin, donepezil, galantamin, guanfacin, či reboxetin. Tato léčiva jsou také 

kandidátními léčivy při substituční či anticravingové léčbě závislostí amfetaminového 

typu, nicméně pro použití v klinické praxi u většiny z nich neexistuje v současné době 

dostatek studií (Kalivas, 2007; Elkashef et al., 2008; Sofuoglu, 2010; Haile & Kosten, 2013; 

Shoptaw, 2014). 
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V případě abúzu stimulancií je možná – byť v praxi poměrně vzácně používaná – 

substituce methylfenidátem (Herin, Rush, & Grabowski, 2010; Minařík & Nečas, 2010; 

Oktábec, 2014). Podávaný methylfenidát v řadě studií signifikantně snižoval příjem 

metamfetaminu či kokainu u závislých osob (Elkashef et al., 2008; Herin, Rush, & 

Grabowski, 2010). 

Konstenius et al. (2014) použili methyfenidát v léčbě závislých pacientů ve výkonu trestu 

odnětí svobody, kteří rovněž vykazovali symptomy ADHD. Methylfenidát ve srovnání 

s placebem signifikantně zlepšil subjektivní i objektivní symptomy ADHD a nadto snížil 

užívání ilegálních drog ve skupině medikované methylfenidátem (Konstenius et al., 2014). 

Kampman et al. (2015) provedl klinickou studii, kdy použil u lidí závislých na kokainu jako 

substituci modafinil - léčivo určené pro léčbu narkolepsie (Brensilver, Heinzerling, & 

Shoptaw, 2013). Studie byla designově solidní, kontrolovaná skupinou, které bylo 

podáváno placebo. Ve skupině medikované modafinilem byla 2,5krát početnější skupina 

lidí, kteří abstinovali 3 týdny před koncem studie od kokainu (Kampman et al., 2015). 

Slibně se jeví rovněž substituční léčba D-amfetaminem (Herin, Rush, & Grabowski, 2010; 

Oktábec 2014), nicméně v tomto případě stále neexistuje jednoznačný konsenzus o 

benefitech takové léčby, přestože bylo provedeno několik studií zaměřených na tuto 

problematiku (např. Longo et al., 2010; Schmitz et al., 2012). 

5.3.3. Substituční léčba u závislosti na tabáku 

V léčbě závislosti na tabáku se uplatňuje významně substituční terapie nikotinem. 

Komplexní farmakoterapie může sestávat z terapie bupropionem (antidepresivum s mírně 

stimulačními účinky) a vareniklinem – parciálního agonisty α4β2-nikotinových 

cholinergních receptorů (Pilařová, 2003; Turanská, Poledníková, & Skřičková, 2009; 

Ferguson, Walters, Lu, Wells, & Schüz, 2015). V minulosti se v Československu s menším či 

větším úspěchem používaly při odvykání od závislostí neuroleptika (Pilařová, 2003). 

Náhradní terapie nikotinem je známa v ČR ve 4 formách – jako náplasti, žvýkačky, pastilky 

či orodispergovatelný film, nebo inhalační sprej. Všechny tyto přípravky mají přesně 

kvantifikované množství obsaženého nikotinu a dodávají se v různě potentních 

variantách, odvíjejících se od výrobce (Nešpor, 2005, 2006; Králíková, Pohlová & 

Štěpánková, 2007; Turanská, Poledníková, & Skřičková, 2009; Walicová & Gajdziok, 2016) 

Značně problematičtější je však léčba závislosti na tabáku (a obecně všech závislostí) u 

pacientů s další psychiatrickou komorbiditou (Štěpánková & Králíková, 2010).  
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6. Diskuze  

Autor považuje za vhodné znovu připomenout, že tuto práci lze považovat za jakési 

zjednodušené mezioborové kompendium, nikoliv všestranně úplný souhrn informací 

z problematiky farmakologicky ovlivnitelných aspektů závislostního chování. 

Přes několik desítek uvedených léčiv – nejen psychofarmak – si lze povšimnout, že jejich 

výčet není a vzhledem k obecnosti tématu ani nemůže být úplný. Tento fakt je způsoben 

především řadou diskrepancí mezi názory jednotlivých autorů odborné literatury. Byla 

zmíněna léčiva, jejichž použití v dané situaci není všemi odborníky přijímáno jako vhodné, 

nicméně omezit se však pouze na léčiva, v jejichž indikacích a benefitech plynoucích z 

podání panuje konsensus, by bylo takřka nemožné. A vice versa – zmínit veškerá farmaka, 

jejichž podání by bylo více či méně odůvodněné, by znamenalo sepsat pouze 50 stran 

s vyjmenovanými názvy účinných látek. 

Rovněž lze považovat za problematické v tuzemské literatuře často zmiňované podání 

farmaka (např. lorazepamu), které však není v ČR (dle webových stránek Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv) distribuované, a dokonce ani registrované. 

Patrně nejpragmatičtější by bylo téma zmíněné práce omezit jen na jeden ze tří „milníků“ 

– tedy věnovat se např. pouze farmakoterapii akutní intoxikace. V takovém případě by byl 

dostatek prostoru věnovat se problematice dostatečně a vyčerpávajícím způsobem. 

Je samozřejmé, že nelze „vinit“ z různých nedostatků této práce odbornou literaturu. 

Téma farmakoterapie v psychiatrii či adiktologii shledává však autor značně 

problematické. Při rešerši odborné literatury lze shromáždit de facto libovolné množství 

článků či kapitol monografií, které považují podání psychofarmaka v té či oné indikaci za 

vhodné, a stejně velký počet zdrojů, v nichž se autoři vyslovují pro názor opačný. 

Obdobně lze v podstatě jakoukoliv klinickou studii relativně lehce rozporovat a vytknout 

např. nedostatečný počet účastníků, nedomyšlený či nevhodný design s následně 

zkreslenými výstupními daty, či apelovat na etnicky a genderově nevyváženou testovanou 

skupinu. 

Vzít v potaz všechna úskalí a veškeré aspekty, které provází sepsání takřka jakéhokoliv 

odborného textu, by však znemožňovalo napsat cokoliv. Proto je autor toho názoru, že 

čerpání z více než dvou set tuzemských i zahraničních zdrojů od několika stovek autorů je 

pro práci sui generis dostatečným měřítkem validity a reliability zmíněných informací.  
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7. Závěr 

Přestože je závislost na psychoaktivních látkách především projevem maladaptivních 

vzorců chování a tím i patopsychologickým fenoménem, je nutno zohlednit, že na 

molekulární, resp. receptorové či buněčné úrovni jde o patofyziologický proces obdobně 

jako u řady jiných psychických poruch. 

Motivace závislé osoby podstoupit léčbu je první a nutnou podmínkou k dosažení 

abstinence, nicméně intenzivní psychoterapie a farmakoterapie hrají neméně důležitou 

roli. Pacienta rozhodnutého abstinovat od návykových látek čeká často velmi nepříjemný 

odvykací stav, který může vyústit v podání negativního reversu s nechutí léčbu znovu 

podstoupit. Přesto lze vhodnou medikací odvykací symptomy zmírnit natolik, aby pacient 

seznal, že jeho rozhodnutí bylo správné. 

Současná masivní preskripce některých léčiv (jmenovitě benzodiazepinů a opioidních 

analgetik), které jsou často předepisovány v dávkách vyšších než nutných a po dobu delší 

než nezbytnou, mají za následek nemalé procento iatrogenně závislých pacientů. 

Obdobně i neregulovaný prodej alkoholu a tabákových výrobků (často nezletilým osobám) 

je v tuzemsku příčinou alarmujícího počtu lidí s různě vyjádřenou mírou závislosti. 

Přes všechny výše uvedené argumenty lze ale podotknout, že systém léčby pro závislé 

osoby v České republice je na nadstandardní úrovni i v porovnání se zeměmi s podobnou 

(ne-li vyšší) životní úrovní. Je ovšem nutno poznamenat, že přes rozsáhlý a intenzivní 

výzkum farmakoterapie závislostního chování a s ním spojených problémů čelí poznatkům 

z vědeckých studií řada překážek před využitím těchto poznatků v praxi. 

Je velmi obtížné extrapolovat údaje z laboratorních testů, resp. ze studií pracujících 

s animálním modelem závislostní problematiky, do oblasti týkající se lidských subjektů. 

Kromě toho, i v případě závislých osob je nutno zohlednit interindividuální rozdíly mezi 

nimi, tedy věk, rasu, pohlaví, užívanou drogu a způsob jejího užívání a mnoho dalších. 

Neméně podstatné je zohlednit rozdílný systém zdravotnické péče, neboť poznatky 

publikované v zahraničí nemusí všeobecně platit v České republice a naopak. Také úroveň 

zdravotnictví v té které zemi, stejně jako socioekonomický status uživatelů drog v 

zahraničí hraje v léčbě závislostí roli.  

A i v případě zohlednění všech těchto faktorů je nutno vzít v úvahu, že genetický 

polymorfismus, motivaci k léčbě a unikátní osobnost každého člověka je pro adekvátní 

terapii nutno posuzovat vždy přísně individuálně. Proto ani sebelepší guidelines pro léčbu 

se závislou osobou už ze své zobecňující podstaty nemohou podat nic víc, než bazální 

informaci o tom, jak nepostupovat špatně, rozhodně však nejsou univerzálním návodem, 

jak postupovat zcela správně. 
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