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Priklausomybë nuo alkoholio gydoma nepakankamai ir
daugelio ðiuo metu vartojamø vaistø veiksmingumas, siekiant atkryèio prevencijos, yra ribotas. Reikalingi nauji
priklausomybës nuo alkoholio gydymo metodai, kuriø
tikslas yra alkoholio vartojimo maþinimas. Ðis tyrimas
ávertino opioidinës sistemos moduliatoriaus nalmefeno,
vartojamo pagal poreiká, veiksmingumà maþinant alkoholio vartojimà pacientams, sergantiems priklausomybe nuo
alkoholio. Europoje yra apie 15 mln. priklausomø nuo alkoholio þmoniø, taèiau tik maþiau nei 10 % jø yra gydomi.
Ðiuo metu vyrauja nuomonë, kad priklausomybës nuo alkoholio gydymo tikslas turi bûti visiðkas susilaikymas nuo
alkoholio, taèiau toks gydymo tikslas didelei daliai pacientø yra nepasiekiamas. Be to, daugiau nei du treèdaliai siekianèiø visiðko susilaikymo nuo alkoholio per pirmuosius
12 mënesiø patiria atkrytá. Klinicistai pripaþásta, kad reikalingi tyrimais patvirtinti duomenys apie veiksmingumà
gydymo, kurio tikslas yra alkoholio vartojimo maþinimas,
galintis sumaþinti pavojingai daug vartojamo alkoholio
keliamà þalà.

METODAI
Atsitiktiniø grupiø, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas 24 savaièiø trukmës tyrimas turëjo tikslà ávertinti nalmefeno, vartojamo pagal poreiká, veiksmingumà ir
saugumà pacientams, sergantiems priklausomybe nuo alkoholio. Buvo vertinamas nesaikingo gërimo dienø, kai
vyrai iðgeria daugiau kaip 60 g, o moterys – daugiau 40 g
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gryno alkoholio per dienà, ir viso iðgerto alkoholio kiekio
(g/d.) pokytis per mënesá. Tyrime dalyvavo vyresni nei
18 metø asmenys, kuriems diagnozuota priklausomybë
nuo alkoholio ir kurie turëjo 6 ir daugiau nesaikingo gërimo dienas per mënesá bei vidutiná ar aukðtà gërimo rizikos
lygá pagal PSO rekomendacijas (vyrams – > 40 g, moterims – > 20 g gryno alkoholio per dienà). Tyrimas vyko
39 centruose Vakarø Europoje.

REZULTATAI
Á atsitiktines grupes buvo átraukti 604 pacientai, kuriø du
treèdaliai buvo vyrai. Tiriamøjø amþiaus vidurkis buvo
52 m., o vidutinis amþius, kai prasidëjo problemos dël pernelyg gausaus alkoholio vartojimo, – 38 metai. Iki tyrimo
pradþios pacientai turëjo vidutiniðkai 19 nesaikingo gërimo dienø per mënesá ir iðgerdavo vidutiniðkai 84 g gryno
alkoholio per dienà. Dauguma jø niekada anksèiau nebuvo
gydyti nuo priklausomybës nuo alkoholio (70 %) ir nebuvo patyræ alkoholio nutraukimo simptomø (81 %). Vaistas
buvo vartojamas pagal poreiká, t. y. geriamas tik tà dienà,
kai pacientas vartojo alkoholio. Esant tokiam vartojimo reþimui, pacientai placebà gërë vidutiniðkai du treèdalius
dienø, o nalmefenà – maþdaug pusæ dienø per visà tyrimo
laikotarpá.
Vartojusiø nalmefenà grupëje po 6 mënesiø vidutinis
nesaikingo gërimo dienø skaièius sumaþëjo nuo 19 iki
8 dienø per mënesá (pav.), o vidutinis iðgeriamo alkoholio
kiekis sumaþëjo nuo 84 g iki 33 g per dienà. Ðis pokytis buvo statistiðkai reikðmingas, lyginant su placebo grupe.
Daþniausiai pasitaikæ nepageidaujami poveikiai buvo
svaigimas, pykinimas, silpnumas, nemiga, vëmimas ir pa-
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Pav. Vidutinis nesaikingo gërimo dienø skaièiaus pokytis per
mënesá.
Nesaikingo gërimo diena laikoma, kai vyras iðgeria daugiau kaip
60 g, o moteris – daugiau kaip 40 g gryno alkoholio per dienà.

didëjæs prakaitavimas. Taèiau dauguma nepageidaujamø
poveikiø buvo lengvi ar vidutinio sunkumo ir atsirasdavo
pavartojus pirmàjà vaisto dozæ. Nebuvo nustatyta kliniðkai
reikðmingø skirtumø tarp nalmefenà ar placebà vartojusiø
pacientø, vertinant gyvybiðkai svarbias funkcijas, elektrokardiogramas, svorio pokyèius ir nuotaikos skales.

APTARIMAS
Ðis tyrimas pateikë svarbius árodymus apie nalmefeno,
vartojamo pagal poreiká, klinikinæ naudà, gydant nuo alkoholio priklausomus pacientus. Jau po pirmo mënesio nalmefenas buvo statistiðkai patikimai veiksmingesnis uþ pla-

cebà, maþinant nesaikingo gërimo dienø skaièiø per mënesá ir vidutiná iðgeriamo alkoholio kieká per dienà. Ðis skirtumas iðliko visà tyrimo laikà. Po 6 mënesiø alkoholio vartojimas nalmefeno grupëje sumaþëjo maþdaug 60 %.
Nors tiriamøjø problemos dël alkoholio vartojimo prasidëjo vidutiniðkai prieð 14 metø iki patekimo á tyrimà,
70 % pacientø anksèiau niekada nebuvo gydyti nuo priklausomybës nuo alkoholio. Gydant nalmefenu, nebûtina
visiðkai susilaikyti nuo alkoholio vartojimo, todël alkoholio vartojimo sumaþinimas, kaip gydymo tikslas, ir vaisto
vartojimas pagal poreiká yra patrauklus tiems pacientams,
kurie nenori arba negali visiðkai nutraukti alkoholio vartojimo, arba yra patyræ atkrytá. Be to, tokia gydymo koncepcija veikia kaip papildomas motyvacijos faktorius, kai pacientas pats prisiima atsakomybæ uþ sprendimus, susijusius su jo gydymu.

IÐVADOS
Priklausomybë nuo alkoholio sukelia labai sunkiø neigiamø socialiniø ir ekonominiø pasekmiø paèiam individui ir
visuomenei. Dabartinis gydymas neuþtikrina reikiamo pagalbos priklausomiems nuo alkoholio lygio. Nalmefenas
keièia poþiûrá á medikamentinio priklausomybës nuo alkoholio gydymo tikslus ir vaisto vartojimo bûdà. Ðis vaistas
gali bûti taikomas didelei daliai pacientø, kuriems visiðkas
susilaikymas nuo alkoholio nëra priimtinas, kadangi alkoholio gërimo lygio sumaþinimas yra kliniðkai svarbus gydymo rezultatas.
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